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Вступ

Знач ний ан тро по ген ний тиск на вод ні еко систе ми 
та не дос тат нє во до за без пе чен ня до слі джу ва но го 
ре гіо ну зу мов люють ак ту аль ність усе біч но го вив-
чен ня змін ви щої вод ної рос лин ності. За рос тан ня 
(син ге не тич ні змі ни) є пус ко вим ме ха ніз мом для 
май бут ніх сук це сій них про це сів, які ви зна ча ють 
по даль ший роз ви ток вод них еко систем.

Син ге не тич ні сук це сії до сить ха рак тер ні для во-
дойм, де від бу ва є ть ся пос тій не фор му ван ня но вих 
міл ко вод них ді ля нок [3]. Це — по чат ко вий про цес 
ут во рен ня рос лин но го по кри ву, який роз ви ва є ть-
ся на цій те ри то рії. В по даль шо му че рез на яв ність 
дон них від кла дів змі ню ю ть ся умо ви міс цез ростань, 
а отже, на роз ви тку рос лин ності все біль ше по зна-
ча ю ть ся ен дое ко ге не тич ні змі ни, що пе ре ва жа ють 
на ста дії фор му ван ня поя сів рос лин ності. 

Син ге не тич ні змі ни ви щої вод ної рос лин ності 
до ли ни р. Сі верський До нець на сьо го дні вив-
че ні не дос тат ньо. Ре зуль та ти до слі джень про це-
сів за рос тан ня Ли манської сис те ми озер і бо літ у 
1920—1930-х і 1950-х ро ках на во дять ся в ро бо тах 
Є.М. Лав рен ка та М.Г. Алек сє єн ко [2, 6]. 

Мета на шої ро бо ти — ана ліз син ге не тич них змін 
ви щої вод ної рос лин ності (ВВР) во дойм до слі джу-
ва ної те ри то рії. Для цьо го пот ріб но було вия ви ти 
сук це сій ні ряди ВВР у різ них ти пах во дойм із ви ра-
же ною те чі єю (рус ло Сі версь ко го Дін ця, ка на ли), 
з від сут ньою або не знач ною те чі єю (озе ра, ста ви, 
во до схо ви ща), з різ ни ми гли би на ми, на пі ща них 
або му листих ґрун тах.

Ма те ріа ли та ме то ди до слі джен ня

До слі джен ня про це сів за рос тан ня про во ди ли ся на 
клю чо вих ді лян ках шля хом вста нов лен ня сук це-
сій них (ча со вих) зв’язків на ос но ві ре зуль та тів вив-
чен ня просто ро вих (еко ло гіч них і фі то це но тич-
них) ря дів уг ру по вань про тя гом 2011—2013 рр. [1].

У цій стат ті оха рак те ри зо ва но про це си за рос тан-
ня, власти ві еко то пам, що при уро че ні до від мін них 
за по хо джен ням і ти пом гід ро ло гіч них про це сів 
во дойм і різ них ти пів ґрун тів: при бе реж ні ді лян-
ки рус ла Сі версь ко го Дін ця з різ ною гли би ною, 
на яв ністю те чії, рель є фом дна, з пі ща ни ми, пі ща-
но-му листи ми та му листи ми дон ни ми від кла да ми; 
міл ко вод ні ді лян ки рус ла й міл ко вод дя за ток річ-
ки з пос тій ним рів нем води та від мін ни ми ти па ми 
дон них від кла дів; ді лян ки ложа ма лих ка на лів при 
ТЕС, які є сла бо про точ ни ми во до то ка ми з тов щею 
води 50—250 см і ви різ няю ть ся особ ли востя ми тер-
міч но го ре жи му та му листи ми дон ни ми від кла да-
ми; за плав ні во дой ми (озе ра, ста ри ці), що ма ють 
гли би ну до 250 см, а та кож ха рак те ри зу ю ть ся від-
сут ністю те чії і на яв ністю му листих дон них від-
кла дів; озе ра Ли манської сис те ми, де за рос тан ня 
від зна ча є ть ся на міл ко вод них, за хи ще них ді лян-
ках, у за то ках зав глиб шки до 100—150 см із пі ща-
но-му листи ми та торф’янисто-му листи ми дон ни-
ми від кла да ми (озе ра Ли ман, Чай ка, Ко ми шу ва те, 
Бо ро ве); со ло ну ва ті замк ну ті во дой ми зі слаб ким 
по верх не вим і знач ним ко ли ван ням рів ня води 
про тя гом ве ге та цій но го пе ріо ду, пі ща но-му листи-
ми дон ни ми від кла да ми й тов щею води 20—50 см 
(озе ра уро чи ща «Го рі ла до ли на»); при бе реж ні ді-
лян ки во до схо вищ (Пе че ні зьке, Бєл го родське) і 
став ків із тов щею води до 50 см, пі ща ни ми та пі-
ща но-му листи ми дон ни ми від кла да ми і знач ним 
ко ли ван ням рів ня води про тя гом ве ге та цій но го 
пе ріо ду, міл ко вод ні, за хи ще ні від віт ру та хвиль, ді-
лян ки во до схо вищ із пос тій ним рів нем води, пі ща-
но-му листи ми й му листи ми дон ни ми від кла да ми, 
тов щею води до 200 см.

Ре зуль та ти до слі джень

Син ге не тич ні змі ни роз по чи на ю ть ся з поя ви пер-
ших рос лин — піо не рів за рос тан ня, а далі від бу-
ва є ть ся їхнє роз мно жен ня й роз се лен ня, фор му-
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ван ня за рос тей, до яких про ни ка ють інші види, 
що зго дом при зво дить до ут во рен ня поя сів вод ної 
рос лин ності. При цьо му уг ру по ван ня, що фор му-
ю ть ся, про хо дять три фази — піо нер ну, гру по во-
за рос те ву та ди фуз ну [5, 7]. Син ге не тич ні змі ни 
по ді ляю ть ся на пер вин ні та вто рин ні. Пер вин ний 
син ге нез ха рак тер ний для алю ві аль них ді ля нок 
рус ла річ ки та міл ко вод дя но воство ре них во дойм. 
Вто рин ний — спос те рі га є ть ся на ді лян ках став ків, 
при бе реж них ді лян ках рус ла Сі версь ко го Дін ця, де 
по чи на є ть ся від нов лен ня ВВР на по ру ше них еко-
то пах уна слі док осу шен ня, ви ко шу ван ня по віт-
ря но-вод них рос лин (ста ви) та на ми ван ня ґрун ту 
(ді лян ки рус ла в гир лі р. Сі верський До нець). Пе-
ре біг сук це сій від бу ва є ть ся внас лі док пос лі дов них 
змін груп ви дів із різ ни ми еко ло го-це но тич ни-
ми стра те гія ми: від ти по вих ек с п ле рен тів (Alisma 
plantago-aquatica L., Oenanthe aquatica (L.) Poir., 
Cyperus glomeratus L., Alopecurus geniculatus L. та ін.) 
до це но зот вір них віо лен тів і па ті єн тів (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud., Typha angustifolia L., 
Myriophyllum verticillatum L., Nuphar lutea (L.) Sm. 
тощо). Зі збіль шен ням шару дон них від кла дів, 
фор му ван ням і уск лад нен ням струк ту ри рос лин-
но го по кри ву син ге нез за 4—5 ро ків змі ню є ть ся 
ен дое ко ге не зом, який є ре зуль та том пе ре тво рен ня 
се ре до ви ща іс ну ван ня са мою рос лин ністю [3].

За рос тан ня рус ла річ ки та ка на лів має пев ні 
особ ли вості, які пов'язані зі швид кістю те чії, рель-
є фом дна, гли би ною (тов щею води), скла дом дон-
них від кла дів і впли вом лю ди ни.

Швид кість те чії рус ла Сі версь ко го Дін ця — 0,5—
0,8 м/с, ка на лів — 0,2—0,3 м/с, рус ло має знач ну 
кіль кість за ток, ба га то пе ре ка тів із тов щею води 
1—2 м, пі ща ни ми, пі ща но-му листи ми та му листи-
ми дон ни ми від кла да ми. 

Спри ят ли ві ші умо ви для за рос тан ня ВВР ство-
рю ю ть ся на міл ко вод них за хи ще них ді лян ках рус ла 
річ ки з по ло гою лі то рал лю, гли би на якої до 200 см, 
із пі ща но-му листи ми або му листи ми дон ни ми від-
кла да ми. Ви зна чаль ни ми фак то ра ми в про це сах 
за рос тан ня рус ла річ ки та ка на лів до слі джу ва но го 
ре гіо ну є гід ро ло гіч ні особ ли вості (по віль на те чія, 
фор му ван ня алю ві аль них на но сів) й ан тро по ген-
ний вплив (знач на кіль кість гід ро спо руд, ски дан ня 
стіч них вод під при ємст ва ми, ТЕС).

За рос тан ня алю ві аль них ді ля нок рус ла Сі-
вер сько го Дін ця в се ред ній те чії з тов щею води 
20—50 см та пі ща ни ми дон ни ми від кла да ми по-
чи на є ть ся з поя ви по оди но ких за ну ре них ви дів 

Potamogeton perfoliatus L., P. pectinatus L., Vallisneria 
spiralis L., які фор му ють мо за їч но роз мі ще ні кур-
ти ни (око ли ці м. Змі їв, Хар ківська обл.). На 
2—3-й рік у за рос тан ні бе руть участь Myriophyllum 
spicatum L., M. verticillatum, Sagittaria sagittifolia L., 
Glyceria maxima (Hartm.) Holmb., Scirpus lacustris L. 
На ета пі ди фуз них уг ру по вань на 4—5-й рік до мі-
ну ють Typha angustifolia, T. latifolia L. і Phragmites 
australis. За рос тан ня алю ві аль них ді ля нок рус ла у 
вер хів'ї Сі версь ко го Дін ця (око ли ці с. Бі ло міст не, 
Бєл го родський р-н, Бєл го родська обл.), де гли би-
на води до 50 см і му листо-пі ща ні ґрун ти, по чи-
на є ть ся з поя ви та ких віль но пла ваю чих рос лин, 
як Lemna minor L., Spirodela polyrrhiza (L.) Schleid., 
або із за се лен ня по віт ря но-вод ни ми ви да ми Alisma 
plantago-aquatica, Sagittaria sagittifolia, Catabrosa 
aquatica (L.) Р. Beauv. Че рез 2—3 роки ці види 
вже за се ля ють знач ну час ти ну рус ла, в за рос тан-
ні та кож бе руть участь Glyceria arundinacea Kunth, 
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch., Typha latifolia і 
Phragmites australis. За ува жи мо, що за рос тан ня ді-
ля нок із тов щею води по над 50 см, на яв ністю те чії 
до 0,8 м/с і пі ща ни ми дон ни ми від кла да ми від бу-
ва є ть ся зав дя ки фор му ван ню за рос тей Potamogeton 
perfoliatus, P. pectinatus і Ceratophyllum demersum L. 
Че рез 2—3 роки на ета пі гру по во-за рос те вої фази 
по міт ну роль у за рос тан ні по чи на ють ві ді гра ва-
ти Sagittaria sagittifolia f. vallisneriifolia, Sparganium 
erectum L., на 4—5-й рік на ета пі ди фуз них уг ру по-
вань — Scirpus lacustris і Typha latifolia. У за рос тан ні 
ді ля нок рус ла річ ки з тов щею води по над 100 см, 
не знач ною те чі єю (0,2—0,3 м/с) і му листи ми дон-
ни ми від кла да ми бе руть участь такі справж ні вод ні 
види, як Elodea canadensis Michx., Najas marina L., 
Potamogeton natans L., Nuphar lutea. Ці види роз-
мі щу ю ть ся мо за їч но. У зв’язку з про ду ку ван ням 
ор га ні ки, збіль шен ням дон них від кла дів, а отже, 
змен шен ням гли би ни, по си лю є ть ся роль по віт ря-
но-вод них ви дів — Sagittaria sagittifolia, Sparganium 
erectum, Glyceria arundinacea, які роз ши рю ють пло-
щі за рос тан ня на ета пі ди фуз них уг ру по вань (око-
ли ці с. Огір це ве, Вов чанський р-н, Хар ківська 
обл.). Алю ві аль ні ді лян ки рус ла Сі версь ко го Дін-
ця, які роз та шо ву ю ть ся біля гир ла ос нов них при-
ток річ ки, ха рак те ри зу ю ть ся гли би ною 20—50 см, 
му листи ми ґрун та ми та не знач ною те чі єю (0,2—
0,3 м/с) або її від сут ністю. На цих ді лян ках за рос-
тан ня по чи на є ть ся з поя ви Ceratophyllum demersum, 
Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, Salvinia natans (L.) 
All., Hydrocharis morsus-ranae L. На ета пі ут во рен ня 
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гру по во-за рос те вих уг ру по вань по си лю є ть ся роль 
Utricularia vulgaris L. і Stratiotes aloides L. 

Рус ло Сі версь ко го Дін ця по бли зу мос тів утво-
рює ру ка ви, які ха рак те ри зу ю ть ся на яв ністю алю-
ві аль них ді ля нок із тов щею води до 50 см і пі ща-
но-му листи ми ґрун та ми. Такі ді лян ки за рос та ють 
по віт ря но-вод ни ми ви да ми — Alisma plantago-
aquatica, Persicaria hydropiper (L.) Delarbre, Mentha 
aquatica L., Typha latifolia, Phragmites australis. Че-
рез 2—3 роки ці види за се ля ють міл ко вод дя вздовж 
бе ре гів, се ред яких роз ви ва ю ть ся віль но пла ваю чі 
рос ли ни Lemna minor, Spirodela polyrrhiza і Salvinia 
natans (око ли ці сіл Чер каський Біш кин і Чер во ний 
До нець; Ба лак лі ївський р-н, Хар ківська обл.).

Отже, уза галь не на схе ма за рос тан ня рус ла з пі-
ща ни ми ґрун та ми має та кий ви гляд: 
Potamogeton perfoliatus Myriophyllum verticillatum
Potamogeton pectinatus Sagittaria sagittifolia
Vallisneria spiralis Glyceria maxima
 Scirpus lacustris

 Для ділянок русла з мулисто-піщаними донними 
відкладами:
Elodea canadensis Sagittaria sagittifolia
Najas marina Sparganium erectum
Potamogeton natans Glyceria arundinacea
Nuphar lutea

Для ділянок русла з мулистими ґрунтами:
Lemna minor  
Spirodela polyrrhiza Utricularia vulgaris
Hydrocharis morsus-ranae Stratiotes aloides
Ceratophyllum demersum

Для русла Сіверського Дінця у верхній течії 
характерна схема за участю Catabrosa aquatica, 
Phalaroides arundinacea: 
Lemna minor 
Spirodela polyrrhiza Lemna minor

або Sagittaria sagittifolia
Alisma plantago-aquatica Catabrosa aquatica
Archangelica officinalis Glyceria arundinacea
Sagittaria sagittifolia
Catabrosa aquatica

У за то ках річ ки, де вплив ру сло вих про це сів мі-
ні маль ний, з му листо-пі ща ни ми та му листи ми 
ґрун та ми й тов щею води по над 50 см за рос тан ня 
по чи на є ть ся з поя ви справж ніх вод них ви дів — 
Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus, P. compressus L., 
P. trichoides Cham. et Schlecht., Myriophyllum 
verticillatum, Nuphar lutea, Ceratophyllum demersum, 
які на по чат ко вих ета пах за се лен ня за йма ють най-

біль ші пло щі. На 3-й рік, уна слі док на ко пи чен ня 
ор га ніч них ре чо вин і об мі лін ня, ос нов ни ми ком-
по нен та ми за рос тан ня ста ють по віт ря но-вод ні 
види Sagittaria sagittifolia, Sparganium erectum, Acorus 
calamus L. і Glyceria maxima. 

Уза галь не ну схе му за рос тан ня за ток річ ки з му-
листо-пі ща ни ми та му листи ми ґрун та ми мож на 
зоб ра зи ти так:
Potamogeton perfoliatus Ceratophyllum demersum
Potamogeton pectinatus Potamogeton compressus
Myriophyllum verticillatum Potamogeton trichoides
Ceratophyllum demersum Nuphar lutea

Сту пінь за рос тан ня ма лих ка на лів, які ви ко-
ристо ву ю ть ся те п ло елек тростан ція ми, роз мі ще-
ни ми на до слі джу ва ній те ри то рії, ста но вить 80 %. 
За рос тан ня ді ля нок із тов щею води 10—50 см, пі-
ща но-му листи ми та му листи ми дон ни ми від кла-
да ми по чи на є ть ся з поя ви за ну ре них вод них рос-
лин Potamogeton perfoliatus, Vallisneria spiralis, Elodea 
canadensis, Ceratophyllum demersum. Че рез 2—3 роки 
ці види вже за се ля ють знач ну час ти ну ка на лу. На 
цьо му ета пі за рос тан ня по си лю є ть ся роль віль но-
пла ваю чих рос лин Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, 
Lemna trisulca L., Hydrocharis morsus-ranae. У зв’язку 
з ін ва зі єю Pistia stratiotes L. у Сі версь ко му Дін ці цей 
вид ві ді грає до мі ную чу роль у за рос тан ні міл ко-
вод них ді ля нок і при бе реж них смуг ка на лу (ка нал 
ТЕЦ-2 «Ес хар», Чу гу ївський р-н, Хар ківська обл.). 
Рос ли ни за крі п лю ю ть ся на кур ти нах Ceratophyllum 
demersum, Vallisneria spiralis і Potamogeton perfoliatus, 
утво рюю чи щіль ні скуп чен ня з участю Lemna minor 
і Spirodela polyrrhiza. Внас лі док особ ли востей тер-
мо ре жи му ве ге та ція в та ких во до то ках може три-
ва ти і в зи мо вий пе рі од (тем пе ра ту ра води в груд-
ні—січ ні ста но вить тут +14—18º С), що спри яє по-
даль шо му по крит тю міл ко водь Pistia stratiotes. За-
рос тан ня ді ля нок ка на лів із тов щею води 0—50 см 
і пі ща ни ми дон ни ми від кла да ми по чи на є ть ся 
із за се лен ня по віт ря но-вод ни ми ви да ми Mentha 
aquatica, Scirpus lacustris, Typha latifolia, Phragmites 
australis, які на ета пі ди фуз них уг ру по вань збіль шу-
ють пло щі (ка нал Змі ївської ТЕС, Ба лак лі ївський 
р-н, Хар ківська обл.). За га лом за фік со ва но при-
ско рен ня про це сів син ге не зу (2—3 роки) в ка на лах 
і на ді лян ках біля ски дан ня вод, пі ді грі тих ТЕС.

Уза галь не на схе ма за рос тан ня ма лих ка на лів до-
слі джу ва ної те ри то рії:
Potamogeton perfoliatus Lemna minor
Elodea canadensis Spirodela polyrrhiza
Vallisneria spiralis Hydrocharis morsus-ranae
Ceratophyllum demersum  Pistia stratiotes
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Ха рак тер за рос тан ня за плав них ев троф них во-
дойм і його ін тен сив ність за ле жить від рів ня та 
три ва лості вес ня них па вод ків, гли би ни во дой ми, 
субстра тів. За рос тан ня ста риць пло щею до 10 га, з 
тов щею води 50—100 см, пі ща ни ми та пі ща но-му-
листи ми ґрун та ми по чи на є ть ся з поя ви справж-
ніх вод них ви дів, зок ре ма Ceratophyllum demersum, 
Potamogeton perfoliatus, Elodea canadensis, які за йма-
ють не ве ли кі пло щі, або віль но пла ваю чи х рос ли н 
Lemna minor, L. gibba L., Spirodela polyrrhiza, Salvinia 
natans, що вкри ва ють усе пле со. Ста ри ці пло щею 
10—100 га, з тов щею води 100—250 см та му листи-
ми ґрун та ми, за се ля ють Nymphaea alba L. і Nuphar 
lutea. За рос тан ня міл ко вод них ді ля нок цих во дойм 
із тов щею води до 100 см від бу ва є ть ся за ра ху-
нок Ceratophyllum demersum, Myriophyllum spicatum, 
Potamogeton perfoliatus і Utricularia vulgaris. У за рос-
тан ні ста риць, які роз та шо ва ні в пів ден них ра йо нах 
до слі джу ва но го ре гіо ну, бе руть участь Bolboschoenus 
maritimus (L.) Palla, Glyceria arundinacea, Typha 
laxmannii Lepech. і Phragmites australis.

Ти по ва схе ма за рос тан ня за плав них во дойм Сі-
версь ко го Дін ця з пі ща ни ми та пі ща но-му листи ми 
ґрун та ми така:
Ceratophyllum demersum 
Potamogeton perfoliatus 
Elodea canadensis Nymphaea alba

або Eleocharis palustris
Lemna minor Acorus calamus
Lemna gibba  Glyceria maxima
Spirodela polyrrhiza
Salvinia natans

За рос тан ня озер Ли манської сис те ми, які роз та-
шо ва ні в по низ зі дру гої те ра си (пер шої над лу го вої) 
до ли ни Сі версь ко го Дін ця, по чи на є ть ся з поя ви 
віль но пла ваю чих рос лин (Lemna minor, Spirodela 
polyrrhiza, Salvinia natans, Hydrocharis morsus-ranae) 
або справж ніх вод них ви дів (Potamogeton pectinatus, 
P. perfoliatus, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 
verticillatum, M. spicatum, Najas marina). Біль шість 
із цих озер ха рак те ри зу є ть ся знач ни ми ділянками 
міл ко водь (до 80 % від пло щі во дой ми) з тов щею 
води до 200 см, му листи ми та пі ща но-му листи ми 
ґрун та ми, які за 2—3 роки пов ністю за рос та ють уг-
ру по ван ня ми справж ніх вод них рос лин. Про цес 
за рос тан ня по віт ря но-вод ни ми рос ли на ми по-
чи на є ть ся з поя ви кур тин по віт ря но-вод них рос-
лин Scirpus lacustris, Bolboschoenus maritimus, Typha 
angustifolia, T. laxmannii, Phragmites australis і три ває 
кіль ка де сят ків ро ків.

За рос тан ня най біль шо го озе ра сис те ми Ли-
ман че рез пе ре тво рен ня його на став-охо ло джу-
вач Змі ївської ТЕС має певні особ ли вості. Вони 
про яв ляю ть ся в за рос тан ні 90 % пло щі озе ра за-
ну ре ни ми рос ли на ми — Potamogeton pectinatus, 
P. perfoliatus, Ceratophyllum demersum, Myriophyllum 
spicatum, Najas marina. У про це сах за рос тан ня не 
бе руть участь рос ли ни з пла ваю чи ми на по верх-
ні води лист ка ми. По віт ря но-вод ни ми рос ли на-
ми (Phragmites australis, Typha angustifolia, Scirpus 
lacustris, Bolboschoenus maritimus) за рос тає 10 % пло-
щі (при бе реж ні ді лян ки пів ден но-схід ної час ти ни 
озе ра). Це, ймо вір но, обу мов ле но знач ною пло-
щею та не ве ли кою гли би ною во дой ми, що спри-
чи няє хви лю ван ня вод ної по верх ні, яке пе ре шко-
джає за рос тан ню ви да ми з пла ваю чи ми лист ка ми 
та упо віль нює про цес за се лен ня по віт ря но-вод ною 
рос лин ністю при бе реж них ді ля нок. Че рез ски дан-
ня те п ло вих вод елек тростан ції за рос тан ня пів ніч-
но-за хід ної час ти ни озе ра від бу ва є ть ся за участю 
Vallisneria spiralis, Elodea canadensis і Potamogeton 
trichoides. Про це си за рос тан ня озе ра при швид ше ні 
(2—3 роки), ос кіль ки час ти на во дой ми не за мер зає 
взим ку, що спри яє ве ге та ції за ну ре них рос лин про-
тя гом року. 

Про цес за се лен ня міл ко вод них озер бо ро вої те-
ра си з тов щею води до 100 см по туж ни ми му листи-
ми та торф’янистими ґрун та ми від бу ва є ть ся за 
участю справж ніх вод них рос лин — Ceratophyllum 
demersum, Utricularia minor L., Hydrocharis morsus-
ranae, Nuphar lutea та по віт ря но-вод них ви-
дів Sagittaria sagittifolia, Glyceria maxima, Typha 
angustifolia і Phragmites australis.

Про цес за рос тан ня со ло ну ва то вод них во дойм 
третьої те ра си Сі версь ко го Дін ця (уро чи ще «Го-
рі ла до ли на»; Змі ївський р-н, Хар ківська обл.) 
по чи на є ть ся з поя ви справж ніх вод них рос лин — 
Batrachium rionii (Lagger) Nym., B. trichophyllum 
(Chaix) F.W. Schultz, Ceratophyllum demersum, які за 
2—3 роки за йма ють май же всю пло щу во дой ми 
(оз. Го рі ле). Біль шість міл ко вод них озер (гли би-
на 0—50 см) за се ляю ть ся по віт ря но-вод ни ми рос-
ли на ми, се ред яких спо чат ку з’являються Mentha 
aquatica, Butomus umbellatus L., Scirpus lacustris, 
S. tabernaemontani C.C. Gmel., Eleocharis palustris, 
E. uniglumis (Link) Schult. На 3—4-й рік у про це сі 
за рос тан ня бе руть участь Bolboschoenus maritimus 
var. compactus, Typha laxmannii, T. angustifolia та 
Phragmites australis. 
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Уза галь нюю ча схе ма за рос тан ня озер із пі ща ни-
ми та пі ща но-му листи ми ґрун та ми така:
Potamogeton pectinatus
Potamogeton perfoliatus Potamogeton pectinatus
Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum

або Myriophyllum spicatum
Lemna minor Najas marina
Spirodela polyrrhiza
Hydrocharis morsus-ranae
Ceratophyllum demersum

Для озер із по туж ни ми му листи ми та 
торф’янистими ґрун та ми:
Lemna minor Hydrocharis morsus-ranae
Spirodela polyrrhiza Utricularia minor
Salvinia natans Nuphar lutea
Hydrocharis morsus-ranae Sagittaria sagittifolia
Ceratophyllum demersum Glyceria maxima

Для до слі джу ва ної те ри то рії до сить ха рак тер-
ні син ге не тич ні змі ни на но воство ре них еко то пах 
штуч но го по хо джен ня. Най більш ви ра же ні вони 
у во дой мах зі штуч но ре гу льо ва ним гід ро ло гіч ним 
ре жи мом (ста вах, во до схо ви щах). Во до схо ви ща 
до слі джу ва но го ре гіо ну до лин но го типу, з не ве ли-
ки ми пло ща ми міл ко вод дя та знач но транс фор мо-
ва ни ми при бе реж ни ми те ри то рія ми (Бєл го родське 
й Пе че ні зьке). Вони на ле жать до сла бо за рос лих 
(10 %). Ха рак тер за рос тан ня во до схо вищ за ле жить 
від гли би ни, вод но го ре жи му, рель є фу дна та сту пе-
ня транс фор ма ції при бе реж них те ри то рій [3]. Ха-
рак тер і тем пи за рос тан ня ок ре мих ді ля нок во до-
схо вищ різ нять ся. За рос тан ня міл ко вод дя по чи на-
є ть ся з од но ви до вих уг ру по вань Glyceria fluitans (L.) 
R. Br., Butomus umbellatus, Sagittaria sagittifolia, Typha 
angustifolia, Phragmites australis. Най біль ші ділянки 
за рос тан ня (по над 50 % від за галь ної пло щі) за-
йма ють уг ру по ван ня Typhetum angustifoliae Pignatti 
1953 та Phragmitetum communis (Gams 1927) Schmale 
1939. Про тя гом 3-х ро ків на від кри тій лі то ра лі вони 
фор му ють при бе реж ні сму ги на за хи ще них ді лян-
ках міл ко водь — кур ти ни з по даль шим мо за їч ним 
ти пом за рос тан ня. На ді лян ках із тов щею води 50—
100 см з'являються ок ре мі кур ти ни справж ніх вод-
них рос лин — Potamogeton perfoliatus, P. pectinatus, 
Ceratophyllum demersum, Najas marina, які про тя гом 
3—4 ро ків по кри ва ють від кри ті міл ко вод ні ді лян-
ки лі то ра лі. За рос тан ня міл ко водь, роз та шо ва-
них у зоні гир ло вих ді ля нок при ток, від бу ва є ть ся 
за участю Ceratophyllum demersum, Nuphar lutea та 
Nymphaea alba, які за 3—4 роки збіль шу ють свої 
пло щі, з по віт ря но-вод них рос лин спос те рі га ю ть ся 
лише кур ти ни Sagittaria sagittifolia та Scirpus lacustris 

(Пе че ні зьке во до схо ви ще, Вов чанський і Пе че ні-
зький ра йо ни Хар ківської обл.). 

За хи ще ні ді лян ки міл ко водь із тов щею води до 
50 см за рос та ють та ки ми по віт ря но-вод ни ми рос-
ли на ми, як Alisma plantago-aquatica, A. lanceolatum 
With., Acorus calamus, Eleocharis palustris, кот рі че рез 
2—3 роки ви тіс няю ть ся Glyceria maxima, G. fluitans, 
Typha angustifolia, Phragmites australis. На за хи ще-
них міл ко вод дях і в за то ках із тов щею води 50—
150 см з'являються Potamogeton lucens L., Caulinia 
minor (All.) Coss. et Germ., Persicaria amphibia (L.) 
Delarbre, Nuphar lutea, Nymphaea alba. На 4—5-й 
рік за рос тан ня на та ких ді лян ках пе ре ва жа ють по-
віт ря но-вод ні види Typha angustifolia та Phragmites 
australis.

Уза галь не на схе ма за рос тан ня ді ля нок во до схо-
вищ має та кий ви гляд:
Ceratophyllum demersum Ceratophyllum demersum
Potamogeton perfoliatus Potamogeton lucens
Potamogeton pectinatus Najas marina
Caulinia minor Nuphar lutea

Про цес за рос тан ня став ків від бу ва є ть ся до сить 
швид ко (уп ро довж 3—5 ро ків), що обу мов ле но 
не ве ли кою їх гли би ною по всій пло щі во дой ми. 
Син ге не тич ні змі ни ВВР функ ціо ную чих став-
ків від різ няю ть ся від за ли ше них. На по чат ко вих 
ета пах функ ціо ную чі став ки за рос та ють віль но-
пла ваю чи ми рос ли на ми Lemna minor, L. trisulca, 
Spirodela polyrrhiza, Hydrocharis morsus-ranae. Далі, 
на 2—3 рік, з’являються од но час но по віт ря но-вод-
ні та справж ні вод ні рос ли ни. При бе реж ні ді лян-
ки за рос та ють кур ти на ми Glyceria fluitans, Eleocharis 
palustris, Bolboschoenus maritimus, Scirpus lacustris, 
Typha latifolia і Phragmites australis. На міл ко вод ді з 
тов щею води 20—50 см осе ляю ть ся Ceratophyllum 
demersum, Potamogeton natans і P. crispus L., які за 
1—2 роки за йма ють май же всю пло щу во дой ми. 
Роз ви ток ВВР до ста дії фор му ван ня пов но цін них 
уг ру по вань і поя сів від бу ва є ть ся рід ко, ос кіль ки 
внас лі док спус кан ня води або чи щен ня во дой-
ми роз ви ва ю ть ся піо нер ні уг ру по ван ня. Ре зуль-
та том є поя ва мо за їч них це но зів, ут во ре них вод-
ни ми та по віт ря но-вод ни ми ви да ми. Піо не ра ми 
за рос тан ня в за ли ше них став ках є Lemna minor, 
L. trisulca, Spirodela polyrrhiza, Hydrocharis morsus-
ranae, Ceratophyllum demersum, кот рі за 2—3 роки 
по кри ва ють усю во дой му. На при бе реж них міл-
ко вод них ді лян ках фор му ю ть ся кур ти ни Butomus 
umbellatus, Sagittaria sagittifolia, Oenanthe aquatica, 
Typha angustifolia, Phragmites australis. На 4—5-й рік 
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80 % при бе реж них ді ля нок із тов щею води до 50 см 
за рос тає Typha angustifolia та Phragmites australis. 
Ді лян ки з му листи ми ґрун та ми й тов щею води 
0—20 см за се ля ють Bidens cernua L., B. frondosa L., 
Persicaria hydropiper, Lycopus europaeus L. Сту пінь 
за рос тан ня став ків до слі джу ва ної те ри то рії ко ли-
ва є ть ся в ме жах 5—90 %. 

Ти по ва схе ма за рос тан ня став ків до слі джу ва но го 
ре гіо ну така:
Lemna minor Ceratophyllum demersum
Lemna trisulca Potamogeton natans
Spirodela polyrrhiza Potamogeton crispus
Hydrocharis Eleocharis palustris
morsus-ranae Scirpus lacustris
 Glyceria fluitans

Вто рин ний син ге нез ха рак тер ний для во дойм, 
де від бу ва є ть ся від нов лен ня ви хід ної рос лин ності 
на по ру ше них еко то пах уна слі док спус ку води, ви-
ко шу ван ня та на ми ван ня ґрун ту. Від нов лю валь ні 
син ге не тич ні змі ни ВВР власти ві пе ре важ но став-
кам; спос те рі га ю ть ся вони та кож на при бе реж них 
ді лян ках гир ло вої час ти ни рус ла Сі версь ко го Дін-
ця. Про від ни ми фак то ра ми цих про це сів на від зна-
че них ді лян ках є гід ро ре жим та ін тен сив ність фор-
му ван ня еко то пів [4]. Ці змі ни охо п лю ють ста дії 
ут во рен ня не сфор мо ва них уг ру по вань, фор му ван-
ня мо но до мі нант них це но зів і уг ру по вань, які від-
по ві да ють еко ло гіч ним умо вам міс цез ростань [5]. 

Від нов лен ня ВВР пі сля спус ку води в став ках 
по чи на є ть ся із за рос тан ня по віт ря но-вод ни ми 
рос ли на ми — Alisma plantago-aquatica, Ranunculus 
sceleratus L., Alopecurus geniculatus, участь яких різ-
ко змен шу є ть ся вже на дру гий рік. У по даль шо му, 
на 2—3-й рік, у про це сі від нов лен ня ВВР на об-
вод не них ді лян ках із тов щею води 20—50 см фор-
му ю ть ся мо но до мі нант ні це но зи з Ceratophyllum 
demersum, Potamogeton natans, P. crispus, яки ми че рез 
1 рік за рос тає 80 % пло щі во дой ми. На при бе реж-
них ді лян ках став ків у за рос тан ні бе руть участь такі 
по віт ря но-вод ні види, як Glyceria fluitans, Eleocharis 
palustris, Bolboschoenus maritimus, Scirpus lacustris, 
Typha latifolia, Phragmites australis, кот рі фор му ють 
ок ре мі кур ти ни. Від нов лен ня ВВР пі сля ви ко шу-
ван ня від бу ва є ть ся дво ма шля ха ми. У пер шо му 
ви пад ку, пі сля част ко во го ви лу чен ня рос лин ної 
маси, про цес від нов лен ня пе ре бі гає до сить швид-
ко (3—5 ро ків). При цьо му спо чат ку по нов лю ю ть-
ся це но зи по віт ря но-вод них рос лин (Typha latifolia, 
T. angustifolia, Phragmites australis), по тім — це но-
зи, сфор мо ва ні віль но пла ваю чи ми та за ну ре ни-
ми рос ли на ми (Lemna minor, Spirodela polyrrhiza, 

Ceratophyllum demersum, Potamogeton perfoliatus, 
P. natans, Myriophyllum spicatum). Такі змі ни ха рак-
тер ні зде біль шо го для став ків. У дру го му ви пад ку, 
в разі пов но го зни щен ня ВВР унас лі док дно по-
глиб лю валь них ро біт, спо чат ку фор му ю ть ся піо-
нер ні це но зи з Alisma plantago-aquatica, Oenanthe 
aquatica, Butomus umbellatus, Alopecurus geniculatus, 
а зго дом (че рез 5—7 ро ків) — мо за їч но роз та шо-
ва ні за рос ті по віт ря но-вод них і за ну ре них рос лин 
(Phragmites australis, Typha angustifolia, Ceratophyllum 
demersum, Najas marina). Ці змі ни спос те рі га ли ся 
на ді лян ках рус ла Сі версь ко го Дін ця в ниж ній те-
чії (Усть-До не цький р-н, Рос товська обл., Ро сія). 
За рос тан ня ді ля нок рус ла річ ки біля місць ски-
дан ня та пот ра п лян ня сто ків про ми сло вих об'єк тів 
від бу ва є ть ся лише до ста дії фор му ван ня мо за їч но 
роз мі ще них за рос тей по віт ря но-вод них рос лин 
ши ро кої еко ло гіч ної ам п лі ту ди (міс та Ли си чанськ 
і Ру біж не, Лу ганська обл.). Вто рин ний син ге нез 
уна слі док на ми ван ня ґрун ту по чи на є ть ся з поя-
ви ок ре мих ек зем п ля рів Potamogeton perfoliatus і 
P. compressus, яки ми за рос тає міл ко вод дя з тов щею 
води до 50 см і пі ща ним ґрун том. Од но час но при-
бе реж ні ді лян ки зав глиб шки 0—20 см за се ля ють 
Phragmites australis, Echinochloa crusgalli (L.) P. Beauv. 
та Amorpha fruticosa L. (ху тір Кос ті но-Горський, 
Констан ти нівський р-н, Рос товська обл., Ро сія). 
За 3—5(7) ро ків вто рин ний син ге нез змі ню є ть ся 
ен дое ко ге не зом.

Ви снов ки

У ре зуль та ті здій сне но го ана лі зу за рос тан ня во-
дойм до ли ни р. Сі верський До нець з’ясовано, що 
роз мі ри площ, на яких від бу ва ю ть ся син ге не тич ні 
змі ни, не знач ні та охо п лю ють бли зько 10 % те ри-
то рії, зай ня тої ВВР. Вони при уро че ні пе ре важ но до 
міл ко водь но воство ре них став ків і міл ко вод них за-
хи ще них ді ля нок не про точ них во дойм, рус ла річ-
ки, ка на лів, які пе ре бу ва ють на по чат ко вих ста ді-
ях за рос тан ня. Най біль ши ми пло ща ми за рос тан ня 
ви різ няю ть ся ді лян ки рус ла у вер хів’ї Сі версь ко го 
Дін ця, гир ло ві ді лян ки ос нов них при ток, ка на лів із 
пі ща но-му листи ми ґрун та ми, за плав них во дойм із 
му листи ми ґрун та ми, вер хів’я во до схо вищ.

Три ва лість син ге не тич них змін за ле жить від 
типу вод но го об'єк та. Най швид ше (за 2—5 ро ків) 
вони від бу ва ю ть ся в не про точ них міл ко вод них, 
за хи ще них від віт ру та хвиль, во дой мах (за плав-
ні во дой ми, став ки), най дов ше (де кіль ка де сят ків 
ро ків) — у во дой мах із не знач ни ми пло ща ми міл-
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ко водь і транс фор мо ва ни ми при бе реж ни ми те ри-
то рія ми (во до схо ви ща), на ді лян ках рус ла зі знач-
ною те чі єю, кру ти ми бе ре га ми, а отже, — стрім ким 
збіль шен ням вод ної тов щі, пе ре важ но з пі ща ни-
ми ґрун та ми (се ред ня та ниж ня те чії Сі версь ко го 
Дін ця). У про це сі син ге не зу пер ши ми по се ляю-
ть ся види-піо не ри, се ред яких знач на кіль кість 
од но доль них. Ці види пе ре важ но ане мо хор ні, ма-
ють ши ро ку еко ло гіч ну ам п лі ту ду. В по даль шо му 
з’являються гід ро- та зоо хор ні види, ос кіль ки на 
пе ре не сен ня їх ніх ді ас пор пот ріб но біль ше часу. 

На при род не за рос тан ня во дойм до слі джу ва но-
го ре гіо ну знач но впливають ан тро по ген ні фак то-
ри, які вно сять іс тот ні змі ни в роз ви ток цих про-
це сів. Се ред них про від ни ми є ство рен ня штуч них 
во дойм, вплив на ха рак тер во до то ку (гід ро спо ру ди, 
дно по глиб лю валь ні ро бо ти), змі ни в гід ро ре жи мі 
штуч них во дойм, ски дан ня стіч них вод під при-
ємст ва ми і ТЕС, ви лу чен ня рос лин ної маси з во-
дойм, на ми ван ня ґрун ту. З’ясовано, що у зв’язку 
зі збіль шен ням ан тро по ген но-транс фор мо ва них 
те ри то рій і слаб кістю це но тич них зв’язків між рос-
ли на ми на цих ді лян ках ак тив ну участь у за рос тан-
ні бе руть ад вен тив ні види з ши ро кою еко ло гіч ною 
ам п лі ту дою (Elodea canadensis, Vallisneria spiralis, 
Caulinia flexilis Willd., Pistia stratiotes), які ви тіс ня ють 
із це но зів рід кіс ні види.
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СИНГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВЫСШЕЙ 
ВОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ДОЛИНЫ 
р. СЕВЕРСКИЙ ДОНЕЦ

В статье изложены результаты исследований сингенетиче-
ских изменений высшей водной растительности долины 
Северского Донца, которые проводились на протяжении 
2011—2012 гг. Проанализированы основные направления 
зарастания разных типов водоемов исследуемой террито-
рии. Установлены особенности протекания изменений в 
зависимости от типа водоема, глубины, характера субстрата 
и антропогенного влияния. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  высшая водная растительность, 
динамика, сингенез, сукцессионные ряды, Северский Донец.
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SYNGENETIC CHANGES OF HIGHER AQUATIC 
VEGETATION OF THE SIVERSKY DONETS RIVER 
VALLEY

The article presents results of studies of syngenetic changes of 
the higher aquatic vegetation of reservoirs of the Siversky Donets 
River valley, which were carried out during 2011—2012. The main 
directions of overgrowing in different types of reservoirs in the in-
vestigated territory have been analyzed. The primary and second-
ary syngenetic vegetation changes are characterized. Features of 
the process of changes depending on a reservoir type, its depth, 
substrate character, and anthropogenic influence, have been es-
tablished. 

K e y  w o r d s :  higher aquatic vegetation, dynamics, syngenesis, 
successional series, Seversky Donets.


