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46 species of seaweeds in coastal waters of Zmeiny island in 2003–2013 were determined
(Chlorophyta – 18; Rhodophyta – 23 і Phaeophyta – 5), including Cladophora hutchinsiae
– new species for algae flora of Ukraine. Also it was revealed 6 species of benthos
Cyanoprokaryota. On island in streamlet 4 species of fresh algae-macrophytes and 1
species of water moss – Leptodictyum riparium were founded. There are four rare species,
of algae listed in Red Data Book of Ukraine, in the phytobenthos of studied area:
Punctaria latifolia, Chroodactylon ornatum, Stylonema alsidii and Ulva maeoticа. Annual
meso- and olygosaprobic groups of algae dominate in structure of macrophytobenthos
coastal island.
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ТКАЧЕНКО Ф.П., КОВТУН О.О. (2014). Сучасний стан флори водоростеймакрофітів берегової зони острова Зміїний (Чорне море). Чорноморськ. бот. ж.,
10 (1): 37-47. doi: 10.14255/2308-9628/14.101/5.
У прибережних водах острова Зміїний у 2003–2013 рр. зареєстровано 46 видів
водоростей-макрофітів (Chlorophyta – 18; Rhodophyta – 23 і Phaeophyta – 5), серед
них Cladophora hutchinsiae – новий вид для альгофлори України. Знайдено також 6
видів бентосних Cyanoprokcaryota. Безпосередньо на острові в струмку виявлено 4
види прісноводних водоростей-макрофітів і 1 вид водяного моху – Leptodictyum
riparium. У складі фітобентосу досліджуваних акваторій присутні 4 рідкісних види
водоростей, занесених до Червоної книги України: Punctaria latifolia, Chroodactylon
ornatum, Stylonema alsidii і Ulva maeotica. У складі макрофітобентосу прибережжя
острова переважають однорічні мезо- і олігосапробні угруповання водоростей.
Ключові слова: флора, водорості-макрофіти, екологія, острів Зміїний, Чорне море
ТКАЧЕНКО Ф.П., КОВТУН О.А. (2014). Современное состояние флоры водорослеймакрофитов береговой зоны острова Змеиный (Черное море). Черноморск. бот.
ж., 10 (1): 37-47. doi: 10.14255/2308-9628/14.101/5.
Всего в прибрежных водах о. Змеиный в период 2003–2013 гг. зарегистрировано 46
видов водорослей-макрофитов (Chlorophyta – 18; Rhodophyta – 23 і Phaeophyta – 5),
среди них Cladophora hutchinsiae – новый вид для альгофлоры Украины. Найдено
также 6 видов бентосных Cyanoprokaryota. Непосредственно на острове в роднике
обнаружено 4 вида пресноводных водорослей-макрофитов и 1 вид водного мха –
Leptodictyum riparium. В составе фитобентоса исследуемых акваторий присутствуют
четыре вида водорослей, занесенных в Красную книгу Украины: Punctaria latifolia,
Chroodactylon ornatum, Stylonema alsidii и Ulva maeoticа. В составе
макрофитобентоса прибрежья острова преобладают однолетние мезо- и
олигосапробные группировки водорослей.
Ключевые слова: флора, водоросли-макрофиты, экология, остров Змеиный, Черное
море
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Оcтрів Зміїний розташований за 35 км у східному напрямку від гирла Дунаю,
його площа біля 18 га, а довжина берегової лінії – 1970 м. Підводний схил круто спадає,
представлений девонськими відкладами конгломератів і брекчій [SHUISKYI, 2005].
Згідно з Указом Президента України № 1341/98 від 09.11.1998 р. острів Зміїний
з прилеглою 500-метровою акваторією оголошений загальнодержавним зоологічним
заказником і пам’яткою природи з високим рівнем природоохоронної і наукової
цінності.
Дослідження території острова були розпочаті ще у XIX столітті [ZAITSEV et al.,
1999]. У XX столітті флора і фауна острова досліджувалися низкою дослідників.
[BORZA, 1928 [CĂLINESCU, 1931] [BĂCESCU, 1961]. Більш детальна інформація про
наземну флору судинних рослин острова Зміїний отримана у наш час [KORZYUKOV et
al., 2004; VASYLIEVA, 2006]. Сучасна наземна фауна острова представлена
аборигенними, мігруючими і випадковими видами тварин [CHERNIAVSKIY, 2005; TRACH,
2006; KORZIUKOV et al., 2006; OSTRIV …, 2008]. Біологічні об’єкти острова, після його
включення до складу України, досліджував Г.О. СОЛЯНИК [SOLIANYK, 1959]. Автор
вказував на зростання біля узбережжя острова 9 видів макроскопічних водоростей,
найбільш масово серед яких переважали Cystoseira. barbata var. barbata і Phyllophora.
truncata. В кінці XX століття дослідження макрофітобентосу прибережжя острова
Зміїного проводили вчені Одеської філії Інституту біології південних морів [ZAITSEV et
al., 1999], які виявили тут 16 видів водоростей. Зазначалося, що зарості макрофітів
займають площу дна, яка приблизно дорівнює 62,6·103 м2 [ALEKSANDROV, 2000]. У
2003-2013 рр. у рамках комплексного дослідження біологічних ресурсів острова
Зміїний і прилеглої акваторії моря було продовжено вивчення водоростей-макрофітів.
Їх результати опубліковані [TKACHENKO, 2004, 2005, 2007, 2008; OSTRIV …, 2008;
TKACHENKO et al., 2010] і засвідчили, що видовий склад макрофітобентосу цього району
моря значно багатший, ніж про це було відомо раніше.
В межах прибережжя острова Зміїний знаходиться геохімічний бар’єр “рікаморе”, де відбувається розвантаження твердої фази, розчинених і завислих речовин
стоку р. Дунаю. Частково сюди надходить і матеріал, що утворюється при руйнуванні
о. Зміїного та континентальних берегів [FEDORONCHUK, 2001]. Основними факторами,
що впливають на утворення відкладів у прибережній зоні, є інтенсивність
гідродинаміки та течії. Амплітуда коливань хвиль біля узбережжя острова охоплює всю
шкалу: від 0 до 9 балів. Найбільші шторми характерні для холодного періоду року
[OSTRIV…, 2008]. На відстані до 180 м на глибинах 10-15 метрів навколо острова
розташовані тверді ґрунти. Це його підводне продовження, тут розвинуті черепашники
з продуктами руйнування корінних порід острова – щебенем, гравієм і галькою, а із
західної сторони ще й з домішкою різнозернистого піску [SHUISKYI, 2005]. Саме ці
ґрунти прибережжя острова Зміїний і займають зарості водоростей-макрофітів.
Важливими чинниками, які істотно впливають на біологічні процеси у морській
екосистемі, є ряд абіотичних факторів. Зокрема прозорість морської води лімітує
глибини зростання водоростей та інтенсивність їх фотосинтезу. Біля о. Зміїний цей
показник весною становив 1–1,5 м, а восени і взимку він зростав до 6–8 м. Весною
прозорість води невелика, що пов’язано із значною кількістю завислих часточок,
принесених річковими водами Дунаю. Літній мінімум прозорості пов’язаний з
інтенсивним розвитком фітопланктону [OSTRIV …, 2008].
Температура морської води впливає на сезонний розвиток водоростей.
Мінімальні величини температури води біля узбережжя о. Зміїний реєстрували у
лютому (1,1oС), а максимальні – у серпні (28,5oС). На глибинах 10–30 м температура
морської води цілорічно низька і знаходиться в межах 7–10oС. Біля узбережжя острова
ніколи не буває льодоставу [ОSTRIV …, 2008].
Дуже важливим чинником, що зумовлює видовий склад і стан водоростеймакрофітів, є солоність морських вод [KALUGINA-GUTNIK, 1975]. У досліджуваному
районі вона змінювалася біля поверхні від 15,4 ‰ (весною) до 17,2 ‰ (восени), біля дна
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солоність стабільна і дорівнювала дещо більше 18 ‰. Мінімальна зареєстрована
солоність становила 10,4, а максимальна – 19,6 ‰ [MEDINETS et al., 2005].
На даний час острів розглядається як важлива складова частина економічних
інтересів України на шельфі Чорного моря. Це потребує подальшого всебічного
вивчення нинішнього стану його біоресурсів.
Представлена робота є узагальненням попередніх досліджень з доповненням
списку водоростей новими знахідками в період 2010–2013 рр.
Матеріали і методи досліджень
Матеріалом для проведення досліджень були проби макрофітів, зібрані у
2003–2013 рр. (з березня по листопад) у береговій зоні острова Зміїний (рис. 1) і в
наземному джерелі його крутого західного схилу (рис. 2).

Рис. 1. Картосхема о. Зміїний (А) із зазначенням місць відбору проб.
Fig. 1. Map-scheme of Zmeiny Island with indicates of places of samples choosing.

Рис. 2. Наземне джерело о. Зміїний.
Fig. 2. Ground streamlet of i. Zmeiny.

Проби відбирали вручну за стандартними методиками [KALUGINA-GUTNIK, 1975]
з використанням легководолазного спорядження на глибинах до 15 м. Досліджували
також штормові викиди водоростей та вміст шлунків 35 екз. рибок звичайної морської
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собачки (Blennius sanguinolentus Pallas). Видовий склад штормових викидів водоростеймакрофітів та виявлених у шлунках морської собачки звичайної був ідентичним
вегетуючим прикріпленим водоростям району дослідження, за деяким винятком
(табл. 1). Всього на 6 станціях та в наземному джерелі зібрано понад 120 різних проб
макрофітів. Ідентифікували водорості за відомими літературними джерелами
[SODERSTROM, 1963; ZINOVA, 1967, TKACHENKO, 2011; MILCHAKOVA, 2011]. Екологобіологічна характеристика та таксономія водоростей наведені згідно з такими працями
[KALUGINA-GUTNIK, 1975; TSARENKO et al., 2006, 2011], з деякими доповненнями
[KOSYNSKAIA, 1948; VINOGRADOVA, 2011] відносно Сyanoprokaryota. Для
характеристики систематичного різноманіття водоростей використовували показники
пропорції флори [BOIKO, 1999].
Результати дослідження та їх обговорення
В результаті проведеного нами дослідження у складі макрофітобентосу
прибережних акваторій острова Зміїний було виявлено 46 видів макроскопічних
водоростей, в тому числі Chlorophyta – 18 видів, Rhodophyta – 23 і Phaeophyta – 5
(табл. 1).
Таблиця 1
Флористичний склад водоростей-макрофітів прибережжя острова Зміїний
Table 1
Species composition of seaweeds of Zmeiny island coastal zone

[ЗАЙЦЕВ и
др., 1999]

Оригіналь
ні дані,
2003-2012

Таксон

[СОЛЯНИК,
1959]

Періоди досліджень

*

–

*

–

–

*

–

–

*

–

–

*

*

–

*

–
–

–
–

*
*

PHAEOPHYTA

PHAEOSPOROPHYCEAE Thur.
ECTOCARPALES Setch. et N. L. Gardner
Ectocarpaceae C. Agardh
1. Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngb.
DICTYOSIPHONALES Setch. et N. L. Gardner
Punctariaceae (Thur.) Kjellm.
2. Punctaria latifolia Grev.
Striariaceae Kjellm.
3. Striaria attenuata (Grev.) Grev.
SCYTOSIPHONALES Feldmann
Scytosiphonaceae Farlow
4. Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) Link.
CYCLOSPOROPHYCEAE Petrov
FUCALES Kylin
Cystoseiraceae Kütz.
+
5. Cystoseira barbata (Gooden. et Woodw.) C. Agardh
RHODOPHYTA
BANGIOPHYCEAE De Toni
PORPHYRIDIALES Kylin
Porphyridiaceae Kylin
6. Chroodactylon ornatum (C. Agardh) Basson
7. Stylonema alsidii (Zanardini) K. M. Drew.
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Продовження табл. 1
BANGIALES Schmitz
Bangiaceae Engl.
8. Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh
9. Porphyra leucosticta Thur.
ERYTHROPELTIDALES Skuja
Erythropeltidaceae Skuja
++
10. Sahlingia subintegra (Rosenv.) Kornmann
FLORIDEOPHYCEAE Cronquist
ACROCHAETIALES Garbini
Acrochaetiaceae France ex W. H. Taylor
11. Acrochaetium savianum (Menegh.) Nägeli
12. A. secundatum (Lyngb.) Nägeli
CORALLINALES P. C. Silva et W. Johans.
Corallinaceae J. V. Lamour.
13. Corallina officinalis L.
14. Lithophyllum cystoseirae (Hauck) Heydr.
15. Hydrolithon farinosum (J. V. Lamour.) D. Penrose et Y. M. Chamb.
GIGARTINALES Schmitz
Peyssoneliaceae Denizot
16. Peyssonnelia dubyi H. et P. Crouan
Phyllophoraceae Kylin
+
17. Phyllophora truncata (Pallas) A. Zinova f. brodiaei
+
18. P. crispa (Huds.) P. S. Dixon
RHODYMENIALES Schmitz
Champiaceae Kütz.
19. Lomentaria clavellosa (Turn.) Gail.
CERAMIALES Gray
Ceramiaceae Gray
++
20. Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nägeli
++
21. Callithamnion corymbosum (Sm.) Lyngb.
22. Ceramium diaphanum (Lightf.) Roth
23. C. siliquosum (Kütz.) Maggs et Hommers. var.
elegans (Roth) G. Furnari
24. C. rubrum auct. Krauss
25. C. deslongchampsii Chauv. ex Duby
Rhodomelaceae Aresch.
26. Polysiphonia denudata (Dillwyn) Grev. ex Harv.
27. P. sanguinea (C. Agardh) Zanardini
28. P. subulata (Ducluz.) P. Crouan et H. Crouan
CHLOROPHYTA
ULVOPHYCEAE (J. V. Lamour.) Stewart et Mattox
ULOTRICHALES Borzi
Ulotrichaceae Kütz.
29. Ulothrix implexa (Kütz.) Kütz.
30. Ulothrix sp.
31. Urospora penicilliformis (Roth) Aresch.
ULVALES F.F. Blackman et Tansley
Bolbocoleonaceae O’Kelly et Rinkel in Brodie, Maggs et D.M. John
++
32. Bolbocoleon piliferum Pringsh.
Ulvaceae J. V. Lamour. ex Dumort.
33. Percursaria percursa (C. Agardh) Bory
34. Ulva compressa L.
35. U. flexuosa Wulfen
36. U. intestinalis L.
37. U. linza L.
38. U. maeotica (Proschk.-Lavr.) O. Burova
39. Ulva procera (Ahlner.) Hayden
Ulvellaceae Schmidle

*
–

–
–

*
*

–

–

*

–
–

–
–

*
*

–
*
–

*
–
–

*
*
*

–

–

*

*
–

–
–

*
*

–

–

*

–
*
–
–

–
–
*
*

*
*
*
*

*
–

*
–

*
*

–
–
–

–
–
–

*
*
*

–
*
*

–
–
–

*
–
*

–

–

*

–
–
–
–
–
–
–

–
–
*
*
*
–
*

*
*
*
*
–
*
–
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Продовження табл. 1
–
–
*
–
–
*

40. Acrochaete viridis (Reinke) R. Neilsen
41. Pringsheimiella scutata (Reinke) Marschev.
CLADOPHORALES Haeckel
Cladophoraceae Wille in Warm.
42. Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kütz.
43. Ch. linum (O. Müll.) Kütz.
44. Cladophora albida (Nees) Kütz.
45. Cl. hutchinsiae (Dillwyn) Kütz.
46. Cl. laetevirens (Dillwyn) Kütz.
47. Cl. sericea (Huds.) Kütz.
48. Rhizoclonium tortuosum (Dillwyn) Kütz.
SIPHONALES Wille in Warm.
Bryopsidaceae Bory
49. Bryopsis plumosа (Huds.) C. Agardh
50. B. hypnoides J. V. Lamour.
CHLOROPHYCEAE T.A. Chr.
Усього

–
–
–
–
–
–
–

*
–
–
–
–
*
–

–
*
*
*
*
*
*

–
–

*
–

*
*

9

12
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Примітка: “ * ” – вид, виявлений у береговій зоні; “– “ – не виявлений; “+” – виявлений лише у
штормових викидах; “++” – лише у харчових грудках морської собачки звичайної.

Таксономічна структура макрофітобентосу прибережжя острова Зміїний подана
у табл. 2.
Таблиця 2
Таксономічний спектр, число таксонів і їх співвідношення у водоростей-макрофітів
прибережних акваторій о. Зміїний
Table 2
Taxonomic specter, quantity of taxes and their corresponding in seaweeds of Zmeinyi island coastal
Таксони
Класи
Порядки
Родини
Роди
Види
Роди / родини
Види / родини
Види / роди

Відділ
Chlorophyta
2
4
5
5
5
1,0
1,0
1,0

Rhodophyta
2
8
10
16
23
1,6
2,3
1,4

Phaeophyta
1
4
6
11
18
1,8
3,0
1,6

Разом
5
16
21
32
46
1,5
2,2
1,4

Отже, за родо-родинним та видо-родинним коефіцієнтами у досліджуваній
альгофлорі переважають зелені і червоні водорості. Показник видо-родового
коефiцiєнта цієї флори близький до середнього аналогічного показника для північнозахідної частини Чорного моря [TKACHENKO, 2004], а за першими двома – вона в 1,3–1,8
разів бідніша.
За видовим складом водоростeй-макрофітів прибережні акваторії острова
Зміїний близькі до складу Одеської затоки (коефіцієнт Сьоренсена – 0,65). З Одеським
флористичним районом подібність за цим коефіцієнтом досягає 0,44, а з філофорним
полем Зернова – лише 0,32.
Згідно з частотою трапляння видів основу альгофлори складають провідні види
(43 %) (рис. 3).
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Як для охоронюваних акваторій прибережжя острова Зміїний, великий інтерес
викликає значна кількість рідкісних видів (33 %). Серед них – Cladophora sericea, Ulva
maeotica, Sahlingia subintegra, Acrochaete viridis, Punctaria latifolia, Percursaria percursa,
Bolbocoleon piliferum та iн.
За фітогеографічним складом виявлених видів домінують широкобореальна і
бореальнотропічна групи (38 і 25 %). Значний відсоток мають нижньобореальна та
космополітна група (14 i 12 %). Інші фiтогеографiчні групи (ендемiки, аркто-бореальні
та субтропічні) представлені в межах 2–7 %.
У альгофлорі переважають однорічники (70 %), а багаторічники, сезонні зимові і
літні представлені у незначних кількостях (рис. 4).
Рис. 4. Склад водоростей-макрофітів
прибережжя о. Зміїний за тривалістю
вегетації:
О – однорічники;
Б – багаторічники;
СЛ – сезонні літні;
СЗ – сезонні зимові.
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Fig. 4. The composition of seaweeds of coastal
i. Zmeiny by duration of their vegetation:
O – annual;
Б – perennial;
СЛ – seasonal summer;
СЗ – seasonal winter.

Найбільш представлені у досліджуваній флорі червоні водорості, серед них досить
звичними були Corallina officinalis, Peyssonnelia dubyi, Lithophyllum cystoseirae і ін. (рис. 5).

A.
Б.
Рис. 5. Обростання скель (А, Б) прибережжя о. Зміїний червоними водоростями.
Fig. 5. Overgrowing of rocks by red algae (А, Б) of Zmeiny island coastal zone.
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Альгофлора прибережжя острова Зміїний за відношенням до солоності води
представлена
морською
(62,7 %),
солонуватоводноморською
(30,8 %)
і
солонуватоводною (6,5 %) групами. Сапробіонтний склад водоростей-макрофітів
шельфу острова, з переважанням мезосапробного і олігосапробного угруповань
(рис. 6), свiдчить, що екологічний стан його прибережної акваторії, згідно [METODY… ,
2006], можна оцінити як чистий, переважно мезотрофний.
Рис. 6. Сапробіонтний склад водоростеймакрофітів прибережжя о. Зміїний:
О – олігосапрoби;
М – мезосапрoби;
П – полісапроби.
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Fig. 6. Saprobiotic composition of seaweeds
coastal strip of і. Zmeiny:
O – oligosaprobic;
M – mesosaprobic;
П – polysaprobic.

Встановлено, що переважна кількість видів водоростей вегетує в теплий період
року, і зростають вони в основному на глибинах до 6 метрів, глибше відмічено лише 6
видів. Нашими дослідженнями вперше для акваторії прибережжя острова виявлено 32
види водоростей, а для самої острівної території – 4. Серед водоростей прибережжя
острова знайдено і декілька видів Сyanoprokaryota: Lyngbya confervoides C. Agardh,
L. majuscula (Dillwyn) Harvey, L. aestuarii (Mert.) Liebm., Phormidium corallinae (Gomont
ex Gomont) Anagn. et Komarek, Calothrix sp. i Spirulina breviarticulata (Setch. et N.L.
Gardner) Geitler.
Отримані результати альгофлористичних досліджень фітобентосу прибережжя
острова Зміїний можуть бути доповнені відомими даними щодо живлення водоростями
рослиноїдних рибок морської собачки звичайної. Так, у 2005 р. у шлунках цих
рослиноїдних рибок, виловлених поблизу узбережжя острова, було виявлено 8 видів
водоростей-макрофітів: Antithamnion cruciatum, Callithamnion corymbosum, Ceramium
deslongchampsii, C. rubrum, Sahlingia subintegra, Polysiphonia denudata, Cladophora
hutchinsiae, Ulva intestinalis. У більшості досліджених екземплярів рибок вміст
шлуночка складався із декількох видів водоростей. Деякі ж з них відмічались лише
один раз. Червоні водорості – A. cruciatum, S. subintegra і C. corymbosum були виявлені
у прибережних водах о. Зміїний саме завдяки аналізу харчових грудочок шлунків
морської собачки звичайної. Подальшими дослідженнями [TKACHENKO et al., 2010]
харчових грудочок шлунків рибок морської собачки звичайної цього району моря було
ідентифіковано ще 12 інших видів водоростей-макрофітів. Аналіз харчової грудочки
B. sanguinolentus, враховуючи її осідлий спосіб життя і переважно рослинне живлення
[TABORSKY, LIMBERGER, 2008], може дати допоміжний матеріал для дослідження
альгофлори певних акваторій моря.
На західному схилі острова в струмку відмічено прісноводні зелені водорості, а
саме Cladophora fracta (Vahl.) Kütz., Rhizoclonium fontanum Kütz. і Ulothrix tenerrima
Kütz. та червона Bangia atropurpurea. Ці види водоростей входять в екологічну
асоціацію за участю водяного моху Leptodictyum riparium (Hedw.) Warnst. (рис. 7).
У штормових викидах нами вперше після багаторічної відсутності зафіксовано
поодинокі екземпляри колишніх домінантів [SOLIANYK, 1959] прибережних
водоростевих фітоценозів – Phyllophora truncata, Ph. сrispa і Cystoseira barbata var.
barbata. Це дає підставу сподіватися на можливий початок відтворення їх заростей як
біля узбережжя острова, так i на філофорному полi Зернова, на пiвденно-захiдній
окраїні якого i знаходиться о. Зміїний. Стабілізацію екологічних умов і деяке їх
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покращення у морських акваторіях прибережжя острова Зміїний підтверджує нинішній
видовий склад альгофлори за наявності стенобіонтних олігосапробних бурих і з
переважанням, в основному, мезо- і олігосапробних червоних водоростей.
За останні роки тут виявлено ще 5 нових видів водоростей. Це свідчить про те,
що альгофлора досліджена недостатньо повно. Необхідний подальший моніторинг
стану макрофітобентосу цього району Чорного моря.

Рис. 7. Мохово-водоростева асоціація у струмку о. Зміїний.
Fig. 7. Moss-algae association in streamlet of i. Zmeiny.

Висновки
У береговій зоні острова Зміїний у 2003–2013 рр. зареєстровано 46 видів
водоростей-макрофітів (Chlorophyta – 18; Rhodophyta – 23 і Phaeophyta – 5), а також 6
видів бентосних Cyanoprokaryota. На острові в струмку виявлено 4 види прісноводних
водоростей-макрофітів і 1 вид водяного моху – Leptodictyum riparium. До складу
фітобентосу входять 4 види рідкісних водоростей, включених до Червоної Книги
України: Punctaria latifolia, Chroodactylon ornatum, Stylonema alsidii і Ulva maeotica
[CHERVONA…, 2009].
Серед водоростей переважають однорічники (69 %), багаторічники, сезонні
(літні і зимові) представлені менше, але майже однаковими частками, що вказує на
певну нестабільність водоростевих ценозів.
За сапробіонтним складом водоростей (переважають мезосапроби (48 %) і
олігосапроби (33 %), досліджену акваторію моря можна охарактеризувати як чисту,
переважно мезотрофну.
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Автори глибоко вдячні к.б.н. С.М. Снiгiрьову за допомогу у зборі наукового
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