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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ МИНЕРАЛЬНОГО АЗОТА НА ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ БЕЛКА И КЛУБЕНЬКОВ СОИ,  

ИНОКУЛИРОВАНОЙ ШТАММАМИ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM  
С КОНТРАСНЫМИ СИМБИОТИЧЕСКИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

Исследовать динамику изменений общего содержания белка корней и клубеньков сои, инокулированой контрастными по симбио-
тическим характеристикам штаммами Bradyrhizobium japonicum, и в условиях различного содержания минерального азота. Семена 
сои инокулюровали активным и неактивным штаммами ризобий. Растения выращивали в условиях вегетационного опыта. Для по-
лучения белковых экстрактов корни и клубеньки отбирали в фазы бутонизации, начала цветения и массового цветения растений. 
Количественное содержание суммарного белка в образцах определяли методом Брэдфорда. Показано различия в количественном со-
держании белка в корнях и клубеньках сои, инокулированной активным и неактивным штаммами B.japonicum, в зависимости от фазы 
роста растений и дозы внесенного минерального азота. Выдвинуто предположение, что обнаруженные изменения содержания белка 
связаны с процессами формирования и функционирования бобово-ризобиального симбиоза. 
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THE INFLUENCE OF DIFFERENT DOSES OF MINERAL NITRIGEN ON TOTAL PROTEIN CONTENT  

OF ROOTS AND NODULES OF SOYBEAN, INOCULATED BY STRAINS OF BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM  
WITH CONTRASTING SYMBIOTIC FEATURES 

To investigate the dynamics of changes in total protein content of soybeans roots and nodules under inoculation by Bradyrhizobium japonicum 
strains with contrasting symbiotic characteristics and under different providing of mineral nitrogen. Seeds were inoculated by active and inactive 
strains of rhizobia. Soybean plants were grown under conditions of vegetation experiment. To obtain protein extracts roots and nodules were 
collected at the stages of budding, beginning flowering and full flowering of plants. The tootal protein content in the samples was determined by the 
method of Bradford. It was shown the changes of total protein content in the soybean roots and nodules, depending on inoculation of strains of 
B.japonicum, the phase of plant growth and the amount of mineral nitrogen. 
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СИНТАКСОНОМІЯ РОСЛИННОСТІ КЛАСУ LEMNETEА  

КРЕМЕНЧУЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА  
 
Проведені дослідження рослинності класу Lemneteа, яка на території Кременчуцького водосховища представлена 

5 асоціаціями. Розроблена синтаксономічна схема за флористичною системою Браун-Бланке, проведений ценотич-
ний аналіз та особливості поширення діагнозованих угруповань. 

Ключові слова: Кременчуцьке водосховище, синтаксономія, водна рослинність. 
 
Вступ. Рослинність класу Lemnetea об'єднує угру-

повання вільноплаваючих на поверхні й у товщі води не 
укорінених рослин. Характерною особливістю класу є 
низьковидове насичення та поширення ценозів у сла-
бопроточних водоймах з мулисто-піщаними ґрунтами. 
На території водосховища угруповання класу поширені 
у верхній і середній частинах, у нижній зустрічаються 
значно рідше. Особливістю синтаксонів є переважання 
монодомінантних ценозів. Угруповання відіграють важ-
ливу екологічну функцію в екосистемах водосховища. 
Їм, зокрема, належить основна роль у формуванні рос-
линного покриву новостворених мілководних ділянок.  

З огляду на важливу ресурсну, формуючу, біотопіч-
ну, екологічну та водоохоронну роль угруповань класу 
Lemnetea, дослідження його рослинності, зокрема син-
таксономії є актуальним. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилися 
протягом 2005-2011 рр. маршрутним методом з викорис-
танням еколого-флористичних критеріїв опису рослинних 
угруповань. На основі 75 геоботанічних описів водної 
рослинності, складена її класифікаційна схема. Матеріа-
ли обробляли за методом перетворення фітоценотичних 
таблиць за допомогою програми FICEN2 [8]. 

Результати та обговорення. Рослинність класу 
Lemnetea в Україні є досить вивченою, але робіт прове-
дених на водосховищах в цьому напрямку мало. Основні 
дослідження з синтаксономії угруповань, що відносяться 
до класу, після створення водосховищ та формування їх 
рослинного покриву, вивчалися І.Л. Кореляковою [7],  
Б.А. Барановським [1], Л.М. Зуб [6], Н.П. Гальченко [2,3]. 
З названих авторів лише Л.М. Зуб проводила досліджен-

ня рослинності Кременчуцького водосховища з викорис-
танням еколого-флористичних принципів, але нею не 
охоплено всього ценотичного різноманіття класу Кре-
менчуцького водосховища [6]. Кременчуцьке водосхо-
вище було заповнене у 1961 р. Площа його території 
становить 2252 км2, воно є найбільшим у Дніпровському 
каскаді. На основі морфологічних, морфометричних та 
гідрологічних характеристик І.Л. Кореляковою його тери-
торія була розділена на три частини [7]. Верхня частина 
відзначається переважанням мілководних ділянок до 
70% та значними площами острівних територій. Середня 
– відрізняється від попередньої, меншими за площами 
мілководдями та поступається за кількістю островів. Ни-
жня частина характеризується, ще меншими площами 
мілководних ділянок та наявністю 5 островів, площа яких 
складає всього близько 900 га.  

Синтаксономічна схема  
рослинності класу Lemnetea 

Клас Lemnetea minoris R. Tx. 1955 
Порядок Lemnetalia R.Tx. 1955 
Союз Lemnion minoris R. Tx. 1955 

1. Lemnetum minoris (Oberd. 1957) Th. Müller 
et Görs 1960 

2. Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae Slavnić 
1956 

3. Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 1954 
Союз Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal 1964 
       4. Lemnetum trisulcae Soó 1927 
Союз Hydrocharition morsus-ranae Rübel 1933 

5. Hydrochаrito-Stratiotetum aloides (Van 
Langend. 1935) Westhoff (1942) 1946 
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Ценози класу поширені на мілководних ділянках всі-
єї території водосховища. Загальне проективне покрит-
тя коливається від 55 до 90%, що є меншим, ніж у ціло-
му для України [5] та водосховищ Росії [4, 10, 11, 12, 
13], що пов'язано з різкими коливаннями рівня води в 
межах Кременчуцького водосховища. Надводний ярус 
представлений переважно видами широкої екологічної 
амплітуди класу Phragmito-Magno-Caricetea (Butomus 
umbellatus L., Sagittaria sagittifolia L., Glyceria maxima  
(C. Hartm.) Holmb). Підводний – досить розріджений і 
представлений видами класу Potametea, які мають 
загальне проективне покриття до 5%. У складі флори 
угруповань рослинності класу Lemnetea беруть участь 
23 види судинних рослин, які належать до 12 родин. 
При порівнянні з флорою класу в цілому для України, 
кількість видів є меншою на 10-15 [5] та однаковою з 
кількістю видів рослинності класу території РЛП "Кре-
менчуцькі плавні" [2, 3]. Співвідношення однодольних 
та дводольних становить 1:0,7. Таке співвідношення 
характерне лише для синтаксонів класів Lemnetea і 
Potametea, що зумовлено переважанням однодольних 
серед представників водойм. Більшість видів належить 
до Magnoliophyta і лише один – до Polypodiophyta. 
Найбільшу кількість представників містять родини 
Potamogetonaceae, Lemnaceae та Hydrocharitaceae. У 
спектрі життєвих форм за Раункієром, переважають 
криптофіти гідрофіти (85,9%). У формуванні надводного 
ярусу угруповань беруть участь криптофіти гелофіти 
(14,1%), частка останніх є меншою у порівнянні з фло-
рою класу долини р. Рось [9] та РЛП "Кременчуцькі 
плавні" [2, 3]. В екологічній структурі за фактором зво-
ложення спостерігається переважання гідрофітів 
(89,5%), решту складають гігрофіти (10,5%). Аналіз гео-
графічної структури виявив кількісну перевагу у зональ-
ному спектрі плюризональних (39,4%), борео-
меридіональних (23,1%) та температно-меридіональних 
(22,6%) видів. При порівнянні з флорою класу долини 
р. Рось, у ній виявлена більша частка видів борео-
субмеридіональної хорологічної групи, а ніж на терито-
рії водосховища [9]. У регіональному спектрі перева-
жають види циркумполярної (31,2%) та космополітної 
(19,5%) хорологічної групи. У кліматичному хорологіч-
ному спектрі переважають види індиферентної групи 
(85,3%). Діагностичними видами класу є: Hydrocharis 
morsus-ranae L., Lemna minor L., L. trisulca L., Spirodela 

polyrrhiza (L.) Schleid, які відповідають діагностичним 
видам класу України [15]. Представлений порядком 
Lemnetalia та трьома союзами Lemnion minoris, 
Lemnion trisulcae i Hydrocharition morsus-ranae. 
Угруповання порядку Lemnetalia minoris об'єднують 
ценози дрібних, вільноплаваючих на поверхні видів 
малопроточних мілководь. Діагностичними видами по-
рядку є Lemna minor, L. trisulca, Spirodela polyrrhiza, 
Hydrocharis morsus-ranae L., які є діагностичними і для 
порядку у водосховищах Росії [14, 16-19]. Союз 
Lemnion minoris об'єднує угруповання малопроточних 
затінених та відкритих водойм з високим ступенем тро-
фності води. Діагностичними видами союзу є Lemna 
minor, L. trisulca, L. gibba L., Spirodela polyrrhiza, на те-
риторії водосховища відсутній вид Wolffia arrhiza (L.) 
Horkel ex Wimm. Представлений трьома асоціаціями: 
Lemnetum minoris, Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae, 
Spirodeletum polyrrhizae. 

Асоціація Lemnetum minoris (Oberd. 1957) Th. 
Müller et Görs 1960 

Діагностичні види: Lemna minor 
Ценотична характеристика. Загальне проективне 

покриття коливається від 75 до 90%, діагностичного 
виду Lemna minor – 15-60% (таблиця. 1). Загальний 
флористичний склад асоціації налічує до 18 видів, що є 
більшим ніж для асоціації території РЛП "Кременчуцькі 
плавні" [2,3]. Високою постійністю відзначаються види 
класу Lemnetеа: Hydrocharis morsus-ranae – 5%, 
Salvinia natans (L.) All – 10%. Також у складі ценозів 
зустрічаються представники класів Potametea (Trapa 
natans L. – 3%, Potamogeton lucens L. – 2%) та 
Phragmito-Magno-Caricetea (Butomus umbellatus – 5%, 
Sagittaria sagittifolia – 10%). В еколого-ценотичних рядах 
асоціація частіше розміщується між ценозами союзів 
Oenanthion aquaticae та Ceratophyllion demersi. 

Синекологія: переважають на ділянках з товщею 
води від 80 до 120 см з мулисто-піщаними донними 
відкладами та незначним поверхневим коливанням 
рівня води. Зниження рівня води на 10-20 см стимулює 
розвиток угруповань. 

Синхорологія: характерна для геокомплексів захи-
щених приострівних, позаострівних і водойм островів, 
затоплених гирлових ділянок річок. У верхній частині 
водосховища зустрічається часто, середній – звичайно, 
нижній – дуже рідко. 

 

Таблиця  1. Фітоценотична характеристика асоціації Lemnetum minoris 

Проективне покриття, % 75 85 80 70 85 70 80 85 90 
Товща води (см) 80 100 90 120 100 120 90 100 100 
Кількість видів 7 9 8 7 10 7 8 9 10 
Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D.s. Ass. Lemnetum minoris          
Lemna minor 2 5 4 5 5 5 4 5 5 
D.s. Сl. Lemneteа          
Salvinia natans  1 2  1  2 1  
Hydrocharis morsus-ranae 1 1 2  1  2 1  
Stratiotes aloides   1    1  1 
Spirodela polyrrhiza 1        2 
D.s. Cl. Phragmito-Magno-Сaricetea          
Phragmites australis   + 1 1 1 +  2 
Typha angustifolia + 1   1   1 1 
Butomus umbellatus   1 1  1 1   
Sagittaria sagittifoliа 2  1 1  1 1   
Glyceria maxima  +   +   + 1 
Alisma plantago-aquatica   +    +  + 
D.s. Сl. Potametea          
Nymphaea alba 1  1    1  1 
Potamogeton lucens  1  1 1 1  1  
Trapa natans  1  + 1 +  1  
Nuphar lutea  1   1   1 1 
Інші види:          
Sparganium erectum   1 1  1 1   
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Види, що зустрічаються зрідка: Oenanthe aquatica 
(5:+,7:1); Sium latifolium (2:+).  

Місцезнаходження: 1 – Черкаська обл. Золотонісь-
кий р-н, с. Кедина Гора (26.07.06); 2 – Черкаська обл. 
Черкаський р-н. с. Дахнівка (02.08.06); 3 – Черкаська 
обл. Золотоніський р-н, с. Сушки (21.08.08); 4 – Черка-
ська обл. Черкаський р-н, с. Чапаївка (26.07.07); 5 – 
Черкаська обл. Черкаський р-н, с. Свідівок (16.07.06);  
6 – Черкаська обл. Чорнобаївський район с. Велика 
Бурімка (06.08.06); 7 – Черкаська обл. Золотоніський р-н, 
с. Сушки (21.08.08); 8 – Черкаська обл. Черкаський р-н, 
с. Сагунівка (28.05.05); 9 – Полтавська обл. Семенівсь-
кий р-н, с. Погребняки (13.06.08).  

Асоціація Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae 
Slavnić 1956 

Діагностичні види: Spirodella polyrrhiza, Salvinia natans 
Ценотична характеристика. Загальне проективне 

покриття коливається від 65 до 95%, діагностичних ви-
дів Spirodella polyrrhiza – 15-40%, Salvinia natans – 25-
55% (таблиця. 2), проективне покриття останього виду 
на території водосховища і більшим, ніж для РЛП "Кре-
менчуцькі плавні" [2, 3]. Загальний флористичний склад 

асоціацій налічує до 18 видів. Чисельність та постій-
ність видів класу Phragmito-Magno-Caricetea є висо-
кою. Вид Salvinia natans занесений до "Червоної книги 
України", синтаксони – до "Зеленої книги України". Асо-
ціація занесена до "Червоного списку угрупувань вод-
них макрофітів України" з категорією 3 (угруповання що 
знаходяться під загрозою зникнення). В еколого-
ценотичних поясах розміщується частіше між угрупо-
ваннями союзів Glycerio-Sparganion і Parvopotamion. 

Синекологія: зустрічаються на мілководдях з тов-
щею води до 90 см, з мулисто-піщаними донними від-
кладами. Витримують протягом вегетаційного періоду 
незначне поверхневе коливання рівня води. Часто зу-
стрічаються в притінених заростях водних макрофітів, 
що пояснюється приуроченістю Salvinia natans до заті-
нених місцезростань.  

Синхорологія: характерна для мілководь геокомпле-
ксів приострівних, позаострівних, водойм островів, між-
острівних водотоків, затоплених гирлових ділянок річок. 
У верхній частині водосховища зустрічається часто, 
середній – спорадично, нижній – дуже рідко. 

 
Таблиця  2. Фітоценотична характеристика асоціації Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae 

Проективне покриття, % 75 65 75 95 70 65 75 80 95 70 95 
Товща води (см) 60 50 60 80 90 50 60 70 80 90 80 
Кількість видів 9 9 8 10 9 8 9 8 10 9 10 
Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
D.s. Ass. Salvinio-Spirodeletum polyrrhizae            
        
Salvinia natans 5 3 5 4 3 3 5 5 4 3 4 
Spirodela polyrrhiza 4 3 4 2 2 3 4 3 2 2 2 
D.s. Сl. Lemneteа            
Hydrocharis morsus-ranae  2   2  1   2  
Lemna minor 1  1 +   1  +  + 
Stratiotes aloides  1    1      
D.s. Cl. Phragmito-Magno-Сaricetea            
Phragmites australis  1  1  1  2 1  1 
Typha angustifolia  1  2 2 1   2 2 2 
Butomus umbellatus 1 1 1  1  1   1  
Sagittaria sagittifoliа     1     1  
Glyceria maxima     1   1  1  
Alisma plantago-aquatica  1  1  1   1  1 
D.s. Сl. Potametea            
Nymphaea alba 1  1 1   1 1 1  1 
Potamogeton lucens +  +  +  + +  +  
Trapa natans 1  1 + +  1  + + + 
Nuphar lutea  2  2  2  1 2  2 
Інші види:            
Sparganium erectum 1       1    

 

Види, що зустрічаються зрідка: Bolboschoenus 
maritimus (3:+,9:1); Najas marina (2:+,4:+).  

Місцезнаходження: 1 – Черкаська обл. Черкаський р-н. 
с. Дахнівка (26.07.07); 2 – Черкаська обл. Черкаський р-н, 
с. Лозівок (25.07.05); 3 – Полтавська обл. Семенівський р-н, 
с. Мирне (13.08.09); 4 – Полтавська обл. Глобинський р-н, 
с. Святилівка (16.07.06); 5 – Черкаська обл. Золотонісь-
кий р-н, с. Бубнівська Слобідка (08.06.07);  
6 – Полтавська обл. Семенівський р-н, с. Погребняки 
(05.07.09); 7 – Черкаська обл. Чорнобаївський р-н,  
с. Лящівка (06.08.06); 8 – Полтавська обл. Семенівський р-
н, с. Погребняки (15.07.07); 9 – Черкаська обл. Черкась-
кий р-н. с. Дахнівка (02.08.06); 10 – Полтавська обл. 
Глобинський р-н, с. Шушвалівка (23.07.06); 11 – Полта-
вська обл. Глобинський р-н, с. Шушвалівка (23.07.06).  

Асоціація Spirodeletum polyrrhizae W. Koch 1954 
Діагностичні види: Spirodella polyrrhiza. 
Ценотична характеристика. Загальне проективне 

покриття становить 60-80%, діагностичного виду 
Spirodella polyrrhiza – 15-40% (таблиця. 3). Загальний 

флористичний склад налічує до 13 видів. Серед них 
зустрічаються численні види класів Potametea 
(Potamogeton lucens, Nymphaea alba L.) та Phragmito-
Magno-Caricetea (Alisma plantago-aquatica L., 
Sagittaria sagittifolia, Butomus umbellatus). Перші два 
види відзначаються високим ступенем постійності. В 
еколого-ценотичних рядах угруповання розміщуються 
між ценозами Glycerio-Sparganion або Phragmition і 
Magnopotamion. 

Синекологія: зустрічається на мілководних ділянках 
з товщею води до 60 см, мулисто-піщаними донними 
відкладами та значною евтрофікацією води, з незнач-
ним коливанням рівня води протягом вегетаційного 
періоду. Зниження рівня води до 20 см стимулює роз-
виток угрупувань.  

Синхорологія: приурочена до геокомплексів приост-
рівних, позаострівних, водойм островів. У верхній час-
тині водосховища зустрічається часто, середній – спо-
радично, нижній – дуже рідко. 
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Таблиця  3. Фітоценотична характеристика асоціації Spirodeletum polyrrhizae 

Проективне покриття, % 75 60 80 70 80 75 60 80 75 
Товща води (см) 40 50 50 60 50 40 50 50 60 
Кількість видів 7 7 10 6 9 8 6 9 10 
Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D.s. Ass. Spirodeletum polyrrhizae          
Spirodela polyrrhiza 2 3 4 2 4 2 3 4 3 
D.s. Сl. Lemneteа          
Lemna minor 1 1    1 1   
Salvinia natans  + 1  1  + 1 1 
Hydrocharis morsus-ranae 1  2  2 1  2  
D.s. Cl. Phragmito-Magno-Сaricetea          
Phragmites australis 1 + 1 + 1 1 + 1 1 
Typha angustifolia  2 1 1 1  2 1 2 
Butomus umbellatus  2 1 1 1  2 1 1 
Sagittaria sagittifoliа   1  1 1  1 1 
Glyceria maxima 1 1 1   1 1  + 
Alisma plantago-aquatica         + 
D.s. Сl. Potametea          
Nymphaea alba 1  1 1 1 1  1 1 
Potamogeton lucens  +     +   
Nuphar lutea         1 
Інші види:          
Sparganium erectum  1  1      

 
Види, що зустрічаються зрідка: Najas marina 

(6:+,4:1).  
Місцезнаходження: 1 – Черкаська обл. Черкаський р-н, 

с. Свідівок (02.08.06); 2 – Черкаська обл. Черкаський р-н, 
с. Худяки (28.05.09); 3 – Черкаська обл. Золотоніський 
р-н, с. Домантово (21.08.08); 4 – Черкаська обл. Золо-
тоніський р-н, с. Кедина Гора (26.07.06); 5 – Черкаська 
обл.Чорнобаївський р-н. с. Велика Бурімка (23.07.06);  
6 – Черкаська обл. Золотоніський р-н с. Сушки 
(21.08.08.); 7 – Черкаська обл. Черкаський р-н с. Худяки 
(28.05.07.); 8 – Черкаська обл. Канівський р-н  
с. Келеберда (08.06.09.); 9 – Черкаська обл. Золотоні-
ський р-н с. Кедина Гора (06.07.07.). 

Союз Lemnion trisulcae об'єднує угруповання мезо-
трофних і евтрофних, затіненних та відкритих водойм з 
мулистими донними відкладами. Діагностичними вида-
ми є Lemna trisulca. На території водосховища предста-
влений однією асоціацією Lemnetum trisulcae. 

Асоціація Lemnetum trisulcae Soó 1927 
Діагностичні види: Lemna trisulca 
Ценотична характеристика. Загальне проективне 

покриття становить 55-65%, діагностичного виду Lemna 
trisulca – 15-40% (таблиця. 4). Загальний флористичний 
склад налічує до 11 видів. Високим ступенем постійнос-

ті в угрупованнях відмічаються види класу Lemnetea 
(Salvinia natans, Spirodella polyrrhiza). Види інших класів 
мають меншу представленість та характеризуються 
невисоким проективним покриттям. В еколого-
ценотичних рядах асоціації найчастіше розміщуються 
між угрупованнями союзів Oenanthion aquaticae і 
Hydrocharition morsus-ranae. 

Синекологія: поширена на затінених водоймах з му-
листо-піщаними донними відкладами та високим вміс-
том органічних речовин, товщею води 50-90 см та від-
сутнім поверхневим коливанням води. Зниження рівня 
води до 10 см стимулює розвиток угрупувань. 

Синхорологія: характерна для геокомплексів приос-
трівних, водойм островів, затоплених гирлових ділянок 
річок. У верхній частині водосховища зустрічається 
спорадично, середній – дуже рідко, нижній – відсутня. 

Союз Hydrocharition morsus-ranae об'єднує ценози 
прісноводних евтрофних та мезоевтрофних слабопро-
точних водойм з мулистими донними відкладами та 
невисоким ступенем мінералізації води. Діагностичними 
видами союзу є Hydrocharis morsus-ranаea, 
Ceratophyllum demersum L., Stratiotes aloides L. На те-
риторії водосховища союз представлений однією асо-
ціацією Hydrochаrito-Stratiotetum aloides. 

 
Таблиця  4. Фітоценотична характеристика асоціації Lemnetum trisulcae 

Проективне покриття, % 60 55 60 65 65 
Товща води (см) 60 50 80 90 70 
Кількість видів 5 6 7 8 9 
Номер опису 1 2 3 4 5 
D.s. Ass. Lemnetum trisulcae      
Lemna trisulca 2 4 2 4 3 
D.s. Сl. Lemneteа      
Salvinia natans  1 1  1 
Spirodela polyrrhiza 1  1 1 1 
D.s. Cl. Phragmito-Magno-Сaricetea      
Phragmites australis 1 1 2  1 
Typha angustifolia 2 2 2 1  
Butomus umbellatus   +  1 
Sagittaria sagittifoliа     1 
Alisma plantago-aquatica +     
D.s. Сl. Potametea      
Nymphaea alba  1    
Potamogeton lucens    + + 
Інші види:      
Sparganium erectum   1 1 1 
Rumex hydrolapathum 1   1  
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Види, що зустрічаються зрідка: Najas marina 
(2:+,4:1). 

Місцезнаходження: 1 – Полтавська обл. Семенівсь-
кий р-н, с. Погребняки (05.07.09); 2 – Черкаська обл. 
Чорнобаївський р-н, с. Лящівка (06.08.06); 3 – Полтав-
ська обл. Семенівський р-н, с. Погребняки (15.07.07);  
4 – Черкаська обл. Черкаський р-н. с. Дахнівка 
(02.08.06); 5 – Полтавська обл. Глобинський р-н, с. Шу-
швалівка (23.07.06).  

Асоціація Hydrochаrito-Stratiotetum aloides (Van 
Langend. 1935) Westhoff (1942) 1946 

Діагностичні види: Hydrocharis morsus-ranaе, 
Stratiotes aloides 

Ценотична характеристика. Загальне проективне 
покриття становить 70-90%, діагностичних видів 
Hydrocharis morsus-ranaе – 15-25%, Stratiotes aloides – 
5-40% (таблиця. 5). Загальний флористичний склад 
налічує до 17 видів. Проективне покриття першого виду 

на території водосховища, є дещо меншим ніж для РЛП 
"Кременчуцькі плавні" [2, 3]. Найбільшу представленість 
мають види класу Lemnetea (Lemna minor, Spirodella 
polyrrhiza), а також Potametea (Potamogeton lucens, 
Nuphar lutea L.). З представників класу Phragmito-
Magno-Caricetea (Sagittaria sagittifolia, Butomus 
umbellatus, Glyceria maxima). В еколого-ценотичних ря-
дах угруповання розміщуються між ценозами 
Phragmition communis і Magnopotamion. 

Синекологія: на ділянках з товщею води 50-80 см, 
мулисто-піщаними донними відкладами багатими на 
органічні сполуки, та незначним коливанням рівня води 
протягом вегетації. Зниження рівня води до 20 см сти-
мулює розвиток угрупувань. 

Синхорологія: поширена на геокомплексах приост-
рівних, водоймах островів, затоплених гирлових діля-
нок річок. У верхній частині водосховища зустрічається 
спорадично, середній – дуже рідко, нижній – відсутня. 

 

Таблиця  5. Фітоценотична характеристика асоціації Hydrochаrito-Stratiotetum aloides 

Проективне покриття, % 75 70 80 90 80 75 70 80 90 
Товща води (см) 80 70 60 60 60 80 70 50 60 
Кількість видів 8 8 9 11 9 8 8 9 11 
Номер опису 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
D.s. Ass. Hydrocharito-Stratiotetum aloides          
Hydrocharis morsus-ranae 3 2 2 2 2 3 2 3 2 
Stratiotes aloides 2 4 4 1 4 2 4 2 1 
D.s. Сl. Lemneteа          
Lemna minor 1  +  + 1    
Salvinia natans    +     + 
Spirodela polyrrhiza   1 2 1    2 
D.s. Cl. Phragmito-Magno-Сaricetea          
Phragmites australis 2 1 1 2 1 2 1 1 2 
Typha angustifolia    2    2 2 
Butomus umbellatus + 1 1  1 + 1 1  
Sagittaria sagittifoliа  1 1 1 1  1  1 
Glyceria maxima    1    1 1 
Alisma plantago-aquatica    +    + + 
D.s. Сl. Potametea          
Nymphaea alba 1 1  1  1 1  1 
Potamogeton lucens +  1  1 +    
Trapa natans 1     1  1  
Nuphar lutea 1 1  1  1 1  1 
Інші види:          
Sparganium erectum  1     1   
Rumex hydrolapathum +  1  1 +    

 
Види, що зустрічаються зрідка: Bolboschoenus 

maritimus (3:+,9:1); Najas marina (2:+,4:1); Oenanthe 
aquatica (5:+,7:1); Rorippa amphibia (7:+). Місцезнахо-
дження: 1 – Полтавська обл. Глобинський р-н, с. Шуш-
валівка (23.07.06); 2 – Черкаська обл. Черкаський р-н, с. 
Свідівок (02.08.06); 3 – Черкаська обл. Черкаський р-н,  
с. Худяки (28.05.09); 4 – Черкаська обл. Золотоніський р-н, 
с. Домантово (21.08.08); 5 – Черкаська обл. Золотонісь-
кий р-н, с. Кедина Гора (26.07.06); 6 – Черкаська 
обл.Чорнобаївський р-н. с. Велика Бурімка (23.07.06);  
7 – Полтавська обл. Семенівський р-н, с. Мирне 
(13.08.09); 8 – Полтавська обл. Глобинський р-н, с. Свя-
тилівка (16.07.06); 9 – Черкаська обл. Золотоніський р-н, 
с. Бубнівська Слобідка (08.06.07). 

Отже рослинність класу Lemneteа на території Кре-
менчуцького водосховища представлена 5 асоціаціями, 
тоді як в межах РЛП "Кременчуцькі плані", цей клас 
включає лише 4. Їх найбільша кількість зустрічається у 
верхній та середній частинах водосховища. Це зумовле-
но наявністю значних площ мілководних ділянок з досить 
не значним коливанням рівня води, які є сприятливими 
для поширення ценозів класу. Асоціації не відзначаються 
флористичним багатством середня кількість видів стано-
вить 11, а в окремих ценозах досягає 13 видів. 

Висновки. Угруповання рослинності класу Lemneteа 
на території водосховища відзначаються деякими осо-
бливостями, а саме: мають меншу представленність 
видів підводного ярусу, ніж у відповідному ярусі класу 
природних місцезростань. Від угруповань РЛП "Кре-
менчуцькі плавні", відрізняються більшим флористич-
ним складом ценозів та меншим проективним покрит-
тям деяких діагностичних видів. На території водосхо-
вища до флористичного складу асоціацій досить часто 
входять рідкісні види Trapa natans і Salvinia natans, які 
потребують охорони. При порівняні рослинності класу 
річок, встановлено відсутність асоціацій Wolffietum 
arrhizae Miyaw.et R.Tx. 1960, Lemno-Hydrocharitetum 
morsus-ranae Oberd. 1957, Lemno-Utricularietum 
vulgaris Soó (1928) 1938 на території водосховища, які 
не витримують гідрологічного режиму водойми, а саме 
коливання рівня води.  
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СИНТАКСОНОМИЯ РАСТИТЕЛЬНОГО КЛАССА LEMNETEА КРЕМЕНЧУГСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Проведенные исследования растительности класса Lemneteа, которая на территории Кременчугского водохранилища представ-
лена 5 ассоциациями. Разработанная синтаксономического схема за флористической системой Браун-Бланке, проведен ценотический 
анализ и особенности распространения диагностируемых сообществ. 

Ключевые слова: водохранилище, синтаксономия, водная растительность. 
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SYNTAXONOMY VEGETATIONS CLASS LEMNETEА OF THE KREMENCHUG RESERVIOR AREA 

Studies of vegetation class Lemnetea are conducted in the article, which in the Kremenchug reservoir is presented by 5 associations. 
Syntaxonomic scheme for floristic system Braun-Blanquet is designed, coenotic analysis and features of distribution diagnosised groups is hold.  

Keywords: Kremenchug storage pool, syntaxonomy, water vegetation. 
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ВПЛИВ АЛЮМІНІЮ НА АЦИДОФІКУЮЧУ АКТИВНІСТЬ ПРОРОСТКІВ ГРЕЧКИ 

 
Досліджено зміни ацидофікуючої активності та питомої ацидофікуючої активності кореневої системи як інтег-

ральних показників функціонального стану Н+-АТФазної помпи клітин кореня проростків двох видів гречки – гречки 
звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.) та гречки татарської (Fagopyrum tataricum Gaertn.). Виявлено інгібуючий 
вплив алюмінію на виділення протонів коренями на ранніх етапах розвитку рослини. Встановлено видову специфіч-
ність реакції на основі різниці показників питомої ацидофікуючої активності. 

Ключові слова: алюміній, ацидофікуюча активність, Н+-АТФаза, гречка звичайна, гречка татарська. 
 
Вступ. Одним з найбільш важливих агрохімічних по-

казників родючості ґрунту є його кислотність, рівень 
якої впливає на доступність та засвоєння рослинами 
поживних речовин, продуктивність і врожайність куль-
тури. Продуктивність сільськогосподарських рослин на 
кислих ґрунтах є наслідком впливу багатьох факторів, 
але ключовим є токсична дія рухомого алюмінію [1]. 

Первинною мішенню фітотоксичної дії металу є ко-
ренева система, а першим проявом впливу – інгібуван-
ня росту коренів. Пригнічуються процеси росту розтяг-
ненням, а при збільшенні концентрації металу, чи часу 
експозиції і ріст завдяки поділу [2].  

Одним із показників нормального функціонування 
клітини є виділення йонів Н+ у середовище, що стабілі-
зує рН цитозолю й створює рушійну силу для активного 
надходження інших йонів. Скерований рух протонів з 
цитоплазми назовні клітини забезпечує поглинання мі-
неральних елементів рослиною, їхнє надходження до 
симпласту кореня – цей процес забезпечується ферме-
нтативним комплексом – Н+-АТФазою [3]. Існують дані 
про міцні кореляційні зв'язки між активністю  
Н+-АТФазної помпи плазматичної мембрани і швидкістю 
росту коренів [4]. Функціональний стан Н+-АТФазної 
помпи на рівні кореневої системи можна оцінювати за 

здатністю коренів продукувати протони в обмін на каті-
они, що надходять з поживного навколокореневого се-
редовища. На основі цього явища (підкислення середо-
вища) розроблені методики визначення ацидофікуючої 
активності коренів. При цьому, механізми впливу алю-
мінію на роботу плазматичної Н+-АТФази клітин коренів 
на ранніх стадіях онтогенезу рослини та механізми за-
хисту від фітотоксичної дії металу є нез'ясованими. Де-
якими авторами встановлена компенсаторна дія йонів 
калію за дії токсичних концентрацій алюмінію, [5] але 
існують і зовсім протилежні дані [6]. 

Вплив алюмінію, як і інших важких металів, на аци-
дофікуючу активність кореневої системи може відбува-
тися за рахунок модифікації трансмембранних молеку-
лярних комплексів Н+-АТФаз, що знаходяться на плаз-
матичних мембранах клітин коренів. Імовірний механізм 
дії важких металів на Н+-АТФазну активність пов'язують 
з прямою модифікацією молекул комплексу (адсорбція 
на сульфгідрильних групах) або з заміщенням йону ма-
гнію в комплексі Mg-АТФаза [5]. 

Тому метою роботи було дослідження впливу алюмі-
нію на ацидофікуючу активність проростків гречки. Для 
порівняння впливу металу були обрані два види, що 
входять до однієї філогенетичної групи роду Fagopyrum 

© Смірнов О., Косик О., Таран Н., 2014


