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БОТАНІКА
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РІДКІСНІ УГРУПОВАННЯ З RICCIOCARPUS NATANS (L.)CORDA (RICCIACEAE) НА
ЗАКАРПАТСЬКІЙ НИЗОВИНІ
Л.М. Фельбаба-Клушина
Рідкісні угруповання з Ricciocarpus natans (L.)Corda (Ricciaceae) на Закарпатській низовині. – Л.М.ФельбабаКлушина. – На Закарпатській низовині описані рідкісні водні угруповання з участю Ricciocarpus natans.
Наводиться характеристика фітоценозів та розглядаються екологічні умови місцезростань.
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Азію, Північну та Південну Америку, Австралію,
Нову Зеландію [ 2]. На Україні зустрічається спорадично на Прикарпатті, Поліссі, Опіллі та в Л ісостепу. На Закарпатській низовині в околицях
Ужгородського району цей вид у 1860 р. знаходив
І. Гашменський [2]. Повідомлень про більш с учасні збори рослини на досліджуваній території
відсутні.
Угруповання з Ricciocarpus natans зустрічаються в еутрофованих меліоративних каналах в
околицях с. Великі Геївці, с. Тейглаш та с. Велика
Добронь Ужгородського району.
Поблизу с. Великі Геєвці канал має ширину 6
м і глибину 0,3-0,8 м. Вода слабопротічна , донні
відклади торф'янисто-мулисті. Угруповання з устрічаються плямами, площею 10 -20м2. Угруповання відноситься до асоціації Ricciocarpus natans
+ Lemna minor. Загальне проективне покриття
складає 80 %, покриття Ricciocarpus natans – 80%,
Lemna minor – 15% , Lemna trisulca – 5%,
Utricularia vulgaris – 2-3%, Myriophyllum
verticillatum – 8%.
Контактні смуги утворює угруповання, утв орене Carex riparia (40%), Sparganium erectum
(20%), Lycopus europaeus (2-3%), Bidens frondosa
(1%) Typha latifolia, Glyceria maxima (1%) та деякі
інші види.
В другому локалітеті (с. Тейглаш) угруповання
знаходиться в близьких умовах, а у видовому
складі наявна ще Spirodella polyrrhisa (1%). Угруповання відноситься до тієї самої асоціації. У тр е-

Закарпатська низовина є заплавою ріки Тиси і
займає близько 30% території області. До серед ини минулого століття у заплаві переважали гігр офільні екосистеми, майже не придатні для сільс ького господарства.
З кінця 50-х років були проведені широко масштабні меліоративні роботи, внаслідок чого
майже вся рівнина була пронизана мережею мел іоративних каналів. Природні риси рівнинної з аплави були у значній мірі втрачені. Однак, в
останній час значні площі агроценозів не обро бляються, а меліоративна система в багатьох рай онах не функціонує. В біогеоценозах почалася р енатуралізація, й це явище чітко простежується в
околицях сіл Геївці, Сюрте, Тийглаш та Соломо ново Ужгородського району.
Існуючі меліоративні канали переважно не ч истяться, і вони поступово стали оселищами різн оманітної водної та повітряно-водної рослинності.
Завдяки штучним водоймам (рибни ки, ставки, канали, водосховища) в Закарпатті спостерігаєт ься
порівняно висока фітоценотична різномані тність
гідро- та гігрофільного компоненту.
За результатами попередніх досліджень водна
та повітряно-водна рослинність Закарпаття в ц ілому включає близько 78 асоціацій, тоді як у м ежах України – 112 асоціацій [1].
Переважна більшість водних угруповань з устрічається на Закарпатській низовині. Тут на йбільш рідкісними є угруповання з участю
Ricciocarpus natans. Ареал виду охоплює Європу,
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тьому місцезростанні (с. Велика Добро нь) угруповання також зустрічається у меліора тивному каналі 4-5м завширшки з товщею води 0,5 -1м, з порівняно більш еутрофованою водою і засміч еними
берегами. Тут наявна асоціація Ricciocarpus
natans + Elodea canadensis: Ricciocarpus natans
має проективне покриття 50-60%, Elodea
canadensis – 15%, Lemna minor – 5-7%, Lemna
trisulca – 2%, Utricularia vulgaris – 5-7%,
Myriophyllum verticillatum – 5%, Spirodella
polyrrhiza (3%). Контактну смугу утворюють монодомінантне угруповання з Typha latifolia.
Досліджені нами угруповання належать до
асоціації Ricciocarpetum natantis Slavnič 1956, союзу Lemnion minoris, порядку Lemnetalia minoris
K. Tx. 1955, класу Lemnetea R. Tx. 1955.

Як вказує Д.В. Дубина [1], згадана асоціація
зустрічається, як і вид, також на Украї нському
Поліссі, в Лісостепу та Степу у прісноводних з амкнутих та малопротічних водоймах з незнач ним
поверхневим коливанням зі слаболужною та не йтральною реакцією, товщею води 40 -100 см, мулисто-піщаними і мулисто-торфянистими донними відкладами зі значною домішкою детриту. ЇЇ
ценофлора складає 19 видів, тоді як на Закарпатті
– 17 видів. Видовий склад угруповань на досл іджуваній території відрізняється від тих, що з устрічаються на Поліссі та в Лісостепу лише відс утністю Sium latifolium та Polygonum amphibium
var. terrestris.
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Нові знахідки місцезростань аконіту маленького (Aconitum nanum (Baumg.) Simonk) на горі Пікуй.– Аконіт маленький (Aconitum nanum (Baumg.) Simonk) знайдений нами у 2007 році на гірських л уках серед ялівцево-вільхового криволісся на кам ’янистих схилах на висоті 1350 -1400 м н.р.м. Аконіт
маленький поширений в Українських Карпатах у Чорногірському, Свидовецькому і Марамароському
масивах. На горі Пікуй відмічався К.А. Малиновським (1991). Вид занесений до Регіональної Червоної
книги (Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 2003). – Л.М. Боднар
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