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РІДКІСНІ УГРУПОВАННЯ ВИДІВ РОДУ POTAMOGETON  
У СХІДНИХ КАРПАТАХ
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У Східних Карпатах уперше виявлено угруповання чотирьох видів роду Potamogeton 
(Potamogeton praelongus Wulf, P. alpinus Balbis, P. trichoides Cham. еt Schlecht., P. nodosus 
Poir.), що є рідкісними як для досліджуваного району, так і для інших гірських систем 
Європи. Наведено ареали їх поширення та детальний опис угруповань. З’ясовано чин-
ники скорочення їх ценоареалів, основними з яких є потепління клімату, евтрофування 
водойм та зниження їх конкурентної здатності в угрупованнях порівняно з видами 
широкої екологічної амплітуди. Обґрунтовано, що місцезростання досліджуваних видів 

та їх угруповань потребують належної охорони. 
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des Cham. еt Schlecht., P. nodosus Poir., рідкісні угруповання водойм, поширення, динаміка.

Рослинність водойм та водотоків Схід-
них Карпат є репрезентативним об’єктом 
для моніторингу змін рослинного покриву 
як під впливом антропогенних перетво-
рень, так і змін клімату. Нині екосистеми 
водойм низовини та передгір’я зазнають 
найвідчутнішого антропогенного впливу, 
натомість зміни у екосистемах постгляці-
альних озер високогір’я зумовлено пере-
важно потеплінням клімату на Землі. Ро-
дина Potamogetonacea й рід Potamogeton L.  
є ключовими у реофільній флорі водойм 
Східних Карпат, як і Європи загалом. Деякі 
види рдестів поширені від низовини до аль-
пійського поясу і проявляють високу цено-
тичну активність. Динаміка їх ценоареалу 
значною мірою є відображенням екологічної 
ситуації водойм досліджуваного регіону. 

Метою роботи є узагальнення результа-
тів власних досліджень рідкісних угрупо-
вань з участю чи домінуванням таких видів 
Potamogeton у Східних Карпатах, як Pota-
mogeton alpinus Balbis, P. praelongus Wulf, P. 
trichoides Cham. еt Schlecht., P. nodosus Poir., 
а також з’ясування напрямів їх динаміки.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
ДОСЛІДЖЕНЬ

Дослідження проводили впродовж 
2003–2014 рр., переважно на південному 
мегасхилі Східних Карпат, що охоплює ба-

сейн р. Тиса у межах України. Назви рос-
лин наведено за реєстром судинних рослин 
[1], з уточненнями назв деяких таксонів, 
включених до Червоної книги України 
(2009) [2]; назви бріофітів – за списком мо-
хоподібних України [3]. Геоботанічні опи-
си виконано за класичними методиками 
флористичної класифікації Браун-Бланке. 
Кожна асоціація була ідентифікована на 
основі щонайменше п’яти геоботанічних 
описів, а її номенклатурний діагноз вста-
новлено з урахуванням синтаксономічних 
визначень вчених провідних європейських 
шкіл [4]. Вищі синтаксономічні одиниці 
наведено відповідно до кодексу фітоцено-
логічної номенклатури, а їх трактування –  
з урахуванням інших джерел [3, 5, 6–8].

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Водна флора регіону характеризується 
значною різноманітністю і налічує рідкісні 
види, включені до Червоної книги України 
(2009) (Utricularia australis R. Br., U. bre-
mii Heer, Nymphoides peltata (S.G. Gmel.)  
O. Kuntze) та до Червоного списку Карпат 
(P. alpinus, P. trichoides, усі види роду Utri-
cularia L. та ін.) [9], а також до переліку 
Бернської конвенції (Lindernia procumbens  
(Krock.) Borbás, Marsilea quadrifolia L., Sal-
vinia natans (L.) All., Trapa natans L.O. Kunt-
ze) [10]. Серед 15 видів роду Potamogeton L., 
що трапляються як у Карпатах загалом, так 
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і в їх українській частині, окрім вже згада-
них P. alpinus й P. trichoides, були відзначені  
P. praelongu та P. nodosum. На дослідженій 
території низка угруповань водної рослин-
ності спостерігається на південній межі 
свого поширення в Україні, що обумов-
лює їх рідкісність і зникнення. Вони спо-
радично трапляються у Західних Карпатах 
[11] і не ідентифіковані у Південних [12]. 
До таких належать угруповання з участю  
P. alpinus та P. praelongus, що характеризу-
ються борео-температним ареалом і тяжі-
ють до холодніших регіонів Європи. Однак 
ще до 60-х років минулого століття обидва 
види спостерігалися на низовині й у пе-
редгір’ї Східних Карпат. Останнім часом 
вони виявлені лише у високогір’ї (Свидо-
вецький хребет, озера Герешаска, Синевир, 
Ґорґани). Поряд із тим рідкісність деяких 
видів з температно-субмеридіональним 
євразійським ареалом, зокрема таких як 
P. trichoides, P. nodosum та їх угруповань, 
спричинено руйнуванням природних осе-
лищ водних макрофітів (стариці, рукави, 
заплави рік), надмірним пересиханням і 
евтрофуванням водойм через зміни їх при-
родного гідрологічного режиму. Наводимо 
детальну характеристику асоціацій, у яких 
діагностичними і водночас домінуючими 
видами є згадані представники роду Pota-
mogeton. 

Асоціація Potametum tenuifolii Kipri-
janova et Laščinskij 2000 (Syn: Potametum 

alpine Br.-Bl. 1949. Діагностичний вид: Po-
tamogeton alpinus). 

Флористико-синекологічна характерис-
тика: P. alpinus характеризується аркто-
температним євразійським ареалом, однак 
найбільша кількість його місцезростань 
спостерігається у бореальній, холоднішій 
частині температної зони Європи та Пів-
нічної Америки [13]. Рослину включено 
до Червоного списку Закарпаття як зни-
каючу [14]. Асоціація Potametum tenuifolii 
переважно трапляється в країнах Північної 
Європи, рідше – у гірських регіонах захід-
ної, центральної та східної її частин [11]. 
У Карпатському регіоні зафіксована на 
територіях Чехії, Словаччини та України 
[7, 11]. В Україні рідко трапляється ще й 
на Поліссі [5]. Угруповання відноситься до 
мезотрофних, мезоевтрофних і евтрофних, 
проточних, слабопроточних і замкнених 
прісних водойм з реакціями: водного се-
редовища – у межах від нейтральної до 
слаболужної (7,1–7,8), субстрату – кислої 
(5,2–5,6) [11]. У досліджуваному регіоні 
угруповання трапляються вкрай рідко й 
до цього часу зафіксовані лише у високо-
гір’ї Свидовецького хребта на оз. Герешаска 
(табл. 1). Це – монодомінантні угрупован-
ня з проективним покриттям домінуючого 
виду у межах 30–60%. Дно озера місцями 
вкрите Warnstorfia fluitans, що може утво-
рювати невеликі плави у вигляді «поду-
шок». Контактну смугу угруповань утворю-

Таблиця 1
Асоціація Potametum tenuifolii Kiprijanova et Laščinskij 2000*

Номер опису 1 2 3

Товща води (см) 70 90 90
Висота над рівнем моря (н.р.м), м 1760 1760 1760
Проективне покриття, % 60 50 60
Площа, м2 30 30 25
D.s. ass. Potametum tenuifolii

Potamogeton alpinus 4 4 5
Інші види:

Warnstorfia fluitans 1 1 +
Scirpus lacustris + +
Carex rostrata + +

Примітка: *Місцезростання: 1–3 – оз. Герешаска, Свидовецький хребет (20.07.2012 р.).
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ють Scirpus lacustris L., Carex rostrata Stokes. 
На території Чехії і Словаччини угрупован-
ня трапляються значно частіше, вони багатші 
за видовим складом і мають різноманітніші 
оселища [11]. У складі асоціації з цих ре-
гіонів, так само як і з Полісся, зафіксовано 
низку видів класу Potametea й Lemnetea (P. 
pusillus L., P. berchtoldii Fieb., P. obtusifolius 
Mert et Koch, Batrachium circinatum Schur, 
Lemna minor L., Ceratophyllum demersum L. 
та інші види). Спільним видом у структурі 
угруповань асоціації зі Східних Карпат та 
згаданих регіонів є лише Carex rostrata.

Синфітосозологія: угруповання включе-
но до Зеленої книги України [13] як рідкіс-
ні і зникаючі, вони є компонентом біотопу  
«3130 Оліго- і мезотрофні водойми з рослин-
ністю Littorelletea uniflorae» та/або «Isoёto-
Nano-Juncetea», охорону яких передбачено 
Директивою 92/43 EEC (Natura 2000).

Асоціація Potametum praelongi Hild 
1959 (Syn: Potametum perfoliati potametosum 
praelongi Sauer 1937. Діагностичний вид: 
Potamogeton praelongus).

Флористико-синекологічна характерис-
тика: P. praelongus Wulf характеризується 
борео-субмеридіональним, циркумполяр-
ним ареалом [13]. Відноситься до холодні-
ших областей температної і бореальної зон 
Євразії та Північної Америки. У Європі 
частіше трапляється у північній її частині 
та в гірських регіонах. Існує думка, що вид 
є реліктом холодніших періодів [9]. Вклю-
чений до Червоного списку Закарпаття як 
рідкісний [14]. Асоціація P. praelongi відо-
ма переважно з північних країн Європи, а 
у Карпатському регіоні ідентифікована у 
Чехії і Польщі [11, 16]. Угруповання роз-
повсюджені у холодних оліготрофних, ме-
зотрофних, мезоевтрофних і евтрофних, 
проточних, слабопроточних і замкнених 
прісних водоймах з нейтральною або сла-
болужною реакцією водного середовища 
(7,5) і кислою реакцією субстрату (4,95) 
[7, 11]. На досліджуваній території їх вияв-
лено на оз. Синевир у Ґорґанах [17]. Пло-
ща самого озера становить 6,5 га, а зарості 
P. praelongus спостерігаються у північно-
східній частині ложа і займають не менше  

Таблиця 2
Асоціація Potametum praelongi Hild 1959*

Номер опису 1 2 3 4 5

П
ос

ті
йн

іс
ть

 
ви

ді
вТовща води, см 150 150 130 90 80

Висота н.р.м. 980 980 980 980 980
Проективне покриття, % 90 90 100 100 90
Площа, м2 50 50 50 40 30
D.s. ass. Potametum praelongi

Potamogeton praelongus 5 5 5 4 4 V
D.s. cl. Potametea та нижчих синтаксонів:

Potamogeton crispus + + + + IV
Myriophyllum spicatum 1 + + + + IV
Potamogeton natans + + II
Potamogeton alpinus + + II
Potamogeton berchtoldii + + II

D.s. cl. Lemnetea та нижчих синтаксонів:
Lemna minor + + + + IV

Інші види:
Batrachium trichophyllum + + II
Equisetum fluviatile + 1 II
Callitriche cophocarpa + 1 I

Примітка: * Місцезростання: 1–5 – с. Синевирська Поляна (Міжгірський р-н), оз. Cиневир (27.06.2004 р.); 
види, відмічені не більше ніж в одному описі: Alisma plantago-aquatica (5:+); Chara sp. (4:+).
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1 га. Починаючи з глибини 2–1,5 до 0,5 м  
біля берега проективне покриття виду ста- 
новить 50–80% (табл. 2). Поодиноко тра-
пляються інші види Potamogeton – P. alpi-
nus, P. natans, P. berchtoldii, P. crispus. На 
глибині 1,0 м і менше трапляються Batra-
chium trichophyllum (Chaix) Bossch, Callitric-
he cophocarpa Sendtner, Equisetum fluviatile L.  
Останній вид утворює густі зарості довкола  
озера, поширюється стрічкоподібно вверх 
заболоченими берегами струмків, що в 
нього впадають. Останніми роками спо-
стерігається тенденція до обміління озера і 
відповідно – до збільшення площі заростей 
P. praelongus.

Синфітосозологія: угруповання вклю-
чено до Зеленої книги України [15] як рід-
кісні і зникаючі. Як і угруповання асоціації 
Potametum tenuifolii, вони також є компо-
нентом біотопу «3130 Оліго- і мезотрофні 
водойми з рослинністю Littorelletea uniflo-
rae» та/або «Isoёto-Nano-Juncetea», охорона 
яких передбачена Директивою 92/43 EEC 
(Natura 2000).

Асоціація Potametum trichoidis (Syn: 
Potamogeton trichoides-Gesellschaft Freitag et 
al. 1956, Myriophyllo alterniflori-Potametum 
trichoidis Velayos et al. 1989. Діагностичні 
види: Potamogeton trichoides).

Флористико-синекологічна характерис-
тика: P. trichoides відноситься до температ-
но-субмеридіонального, євразійського аре-
алу [18]. Включений до Червоного списку 
Закарпаття як уразливий [14]. Асоціація P. 
trichoidis була ідентифікована лише у Євро-
пі, а з країн Карпатського регіону – у Чехії, 
Польщі, Словаччині, Румунії й Україні [7, 
11, 19–22]. В Україні угруповання трапля-
ються на Поліссі та у Лісостепі спорадично, 
у Степу – рідко, на Прикарпатті та Закарпат-
ській низовині – дуже рідко [7]. Угрупован-
ня цієї асоціації формуються в евтрофних і 
мезотрофних, прісноводних, непроточних 
і слабопроточних водоймах, багатих кар-
бонатами (рукави, стариці, ставки, озера, 
канали), 15–150 см завглибшки, з реакцією 
водного середовища – від слабокислої до 
нейтральної, з незначним відхиленням рів-
ня води упродовж вегетаційного періоду, 
з мулисто-піщаними донними відкладами 

[7, 11]. У верхів’ї басейну р. Тиса згадана 
асоціація трапляється рідко у непроточних 
водоймах з мулистими донними відкладами. 
Вона характеризується ефемерними особли-
востями, тому наявність таких угруповань у 
певних локалітетах не є постійними із року 
в рік. У складі угруповань налічується усьо-
го кілька видів. Домінуючий вид має про-
ективне покриття 20–40% (табл. 3). Серед 
інших видів найчастіше з проективним по-
криттям 5–10% трапляється Lemna minor L.,  
решта видів (Najas marina, Potamogeton lu-
cens L., Myriophyllum spicatum L.) – зрідка, 
поодинокими особинами. 

Синфітосозологія: угруповання включе-
но до Червоного списку угруповань водних 
макрофітів України та Чехії, які зникають 
внаслідок антропогенного впливу [23].

Асоціація Potametum denso-nodosi de  
Bolós 1957 (Syn: Potametum nodosi (Soó 
1960) Segal 1964. Діагностичний вид: Po-
tamogeton nodosus). 

Флористико-синекологічна характери-
стика: P. nodosus характеризується плю-
ризональним циркумполярним ареалом 
[13]. Під впливом антропогенного чинни-
ка скорочується кількість місцезростань у 
Східних Карпатах. У Європі угруповання 
асоціації P. denso-nodosi розповсюджені пе-
реважно у теплих областях температної 
зони – південній і південно-східній [11]. У 
Карпатському регіоні рослину ідентифіко-
вано в Румунії, Словачині, Чехії й Україні 
[7, 11, 16, 24]. В Україні трапляється спо-
радично у Лісостепі й Степу, а на Поліссі 
й на Закарпатській низовині – рідко [7]. 
Угруповання поширені в евтрофних про-
точних і замкнених мезотрофних водой- 
мах, з реакцією водного середовища – від 
нейтральної до слаболужної, з піщано-му-
листими донними відкладами (функціо-
нуючі канали, прибережні ділянки річок, 
протоки, рукави) [7, 11].

У верхів’ї басейну р. Тиса угрупован-
ня виявлено не лише на низовині, але й 
у передгір’ї (245 м н.р.м.) у руслах річок 
Вільхівка (с. Вільхівка, Іршавський р-н) 
та Гашпарка (с. Велика Копаня, Хустський 
р-н). У низовині вони трапляються на міл-
ководді р. Уж (м. Ужгород) на площах 
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Таблиця 3
Асоціація Potametum trichoidis Tüxen 1974*

Номер опису 1 2 3 4 5

П
ос

ті
йн

іс
ть

 
ви

ді
вТовща води, см 30 30 50 30 30

Висота н.р.м. 110 110 120 120 125
Проективне покриття, % 100 100 100 100 80
Площа, м2 50 50 50 40 20
D.s. ass. Potametum trichoidis

Potamogeton trichoidis 4 3 3 4 4 V
D.s. cl. Potametea та нижчих синтаксонів:

Potamogeton penctinatus + + + III
Potamogeton crispus + + + + IV
Ceratophyllum demersum + + 1 + + V
Myriophyllum spicatum + + + III
Elodea canadensis + + + II

D.s. cl. Lemnetea та нижчих синтаксонів:
Lemna minor + 1 + 1 V
Lemna trisulca + + + III
Spirodela polyrhiza 1 + II

Інші види:
Najas marina + + II
Salvinia natans + + + II
Sparganium erectum + + II
Glyceria maxima + + + III
Typha latifolia + + II
Alisma plantago-aquatica + + + III

Примітка: * Місцезростання: 1 – м. Ужгород, Боздоський парк, заплавне озеро (13.07.2004 р.); 2 – с. Велика 
Добронь (Ужгородський р-н), меліоративний канал (09.07.2009 р.); 3, 4 – c. Батьово (Мукачівський р-н), канал 
(12.08.2007 р.); 5 – с. Соломоново (Ужгородський р-н), рукав р. Латориця (13.08.2005 р.); види, виявлені не 
більше ніж в одному описі: Chara sp. (1:+); P. natans (1:+); P. lucens (5:+), Rorippa amphibia (2:+), Typha angustifolia 
(5:+), Sagittaria sagittifolia (5:+), Caulinia minor (2:+), Persicaria hydropiper (1:+).

близько 50–100 м2 у кожному локалітеті. 
Угруповання розповсюджені на ділянках 
русел з нестрімкою течією. До середини 
серпня внаслідок падіння рівня води про-
ективне покриття угруповань збільшується 
до 100%, у яких нерідко виявлено лише 
вид P. nodosus. Разом з домінуючим ви-
дом у більшості локалітетів зафіксовано 
всього 4–5 видів, серед яких з високим кла-
сом постійності відзначено M. spicatum та  
P. crispus (табл. 4). Перший вид трапляєть-
ся з проективним покриттям 2–5%. У річ-
ках з вузьким руслом і дуже уповільненою 
течією зафіксовано більшу кількість ви-
дів. Серед них Hydrocharis morsus-ranae L.,  
P. berchtoldii, P. lucens, Lemna trisulca L. та 
деякі інші види. Останніми роками у цих 

локалітетах через обміління рік спостері-
гається тенденція до збільшення площ за-
ростей P. nodosus.

Синфітосозологія: угруповання не ма-
ють природоохоронного статусу в Україні 
та Карпатах. Запропоновано включити їх 
до переліку рідкісних угруповань Закар-
патської області [25]. Угруповання є ком-
понентом біотопу «3260 Низинні та гірські 
текучі водойми з рослинністю союзів Ra-
nunculion fluitantis і Callitricho-Batrachion», 
охорона яких передбачена Директивою 
92/43 EEC (Natura 2000).

ВИСНОВКИ

У Східних Карпатах виявлено рідкіс-
ні водні угруповання з участю видів роду 
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Таблиця 4
Асоціація Potametum denso-nodosi de Bolos 1957*

Номер опису 1 2 3 4 5 6 7

П
ос

ті
йн

іс
ть

 
ви

ді
вТовща води, см 40 50 130 90 80 60 70

Висота н.р.м. 350 350 120 120 120 245 245
Проективне покриття, % 90 90 100 100 90 80 90
Площа, м2 30 40 50 40 30 50 40
D.s. ass. Potametum denso-nodosi

Potamogeton nodosus 5 5 5 4 4 5 5 V
D.s. cl. Potametea та нижчих синтаксонів:

Myriophyllum spicatum 1 + + + + 1 1 V
Potamogeton crispus + + + + + IV

D.s. cl. Lemnetea та нижчих синтаксонів:
Lemna minor + + + II

Інші види:
Sagittaria sagittifolia + + + II

Примітка: * Місцезростання: 1, 2 – c. Вільхівка (Іршавський р-н), русло річки Вільхівка (20.07.2012 р.), 3–5 –  
м. Ужгород, русло р. Уж (18.07.2013 р.), 6, 7 – с. Велика Копаня (Хустський р-н), р. Гашпарка (03.07.2013 р.); 
види, виявлені не більше ніж у двох описах: Alisma plantago-aquatica (5:+); Chara sp. (4:+), Nuphar lutea (6:+), 
Lemna trisulca (6:+; 7:+), P. lucens (6:+; 7:+); Rumex maritimus (6:+), Hydrocharis morsus-ranae (7:+) P. berchtoldii 
(5:+), P. natans (7:+), Equisetum fluviatile (5:+).

Potamogeton: асоціації Potametum tenuifolii 
Kiprijanova et Laščinskij 2000, Potametum 
praelongi Hild 1959, Potametum denso-no-
dosi de Bolos 1957 та Potametum trichoidis 
Tüxen 1974, які належать до союзу Potami-
on, класу Potametea. Угруповання асоціацій 
Potametum praelongi та Potametum tenuifolii 
зафіксовано лише у високогірних озерах 
Східних Карпат. Згасання ценоареалу Po-
tametum tenuifolii та Potametum praelongi 
насамперед зумовлено змінами клімату, 
оскільки домінанти цих угруповань поши-
рені переважно у бореальній зоні Євразії та 

Північної Америки. Оселища цих угрупо-
вань спостерігаються на природоохорон-
них територіях Карпатського біосферного 
заповідника та Національного природного 
парку «Синевир».

Угруповання асоціацій Potametum den-
so-nodosi та Potametum trichoidis теж трапля-
ються рідко, що спричинено руйнуванням 
природних водойм і водотоків, надмірним 
їх евтрофуванням та пересиханням. Осели-
ща цих угруповань потребують належної 
охорони і включення до переліку угрупо-
вань регіональної Зеленої книги.
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М.М. Лісовий1, О.І. Борзих2, Л.В. Вагалюк3

1 Національний університет біоресурсів і природокористування України
2 Інститут захисту росли НААН

3 Інститут агроекології і природокористування НААН

Проаналізовано діапазон оцінок показника стану ентомологічного різноманіття. Аргу-
ментовано необхідність проведення детальної систематизації видового різноманіття 
комах України, що уможливить визначення стану агробіорізноманіття для екологічного 
обґрунтування заходів, передбачених конвенцією ООН. Доведено, що оцінити стан енто-
мофауни агроландшафтів можливо на прикладі репрезентативної вибірки, представленої 
константними та домінантними видами згідно з ентомологічними реєстрами, створе-
ними у минулому столітті. Для оптимального узагальнення репрезентативних вибірок 
у процесі аналітичних досліджень згруповано відому ентомофауну агроландшафтів за 
основними життєвими формами, кожна з яких потребує відповідних методів обліку 

чисельності, що обумовлено особливостями екології кожного угруповання. 

Ключові слова: комахи, життєві форми, геобіонти, герпетобіонти, хортобіонти, 
дендробіонти, домінантні та константні види комах, репрезентативні вибірки.
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