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Bryophytes of the wetlands of upper reaches of the Western Bug River

Верхів’я річки Західний 
Буг за фізико-геогра-
фічним розташуванням 
знаходиться в межах Ма-
лого Полісся, частково 
Розточчя та у незначній 
мірі Гологоро-Вороняць-
кого структурно-дену-
даційного горбогір’я. На 
території широко пред-
ставлені соснові, дубово-
соснові, рідше грабово-
дубові ліси, луки і болота, 
заплави річок, водойми 
природного і техногенно-
го походження в урбоекосистемі Львів). Серед об’єктів ПЗФ - заказ-
ники «Потелицький» та Волицький.

Серед типових гідрофітів знайдені мохоподібні, які повністю або 
частково занурені у воду, ростуть на мокрих або періодично зволо-
жених субстратах: Leptodictyum riparium, Brachythecium mildeanum, 
Calliergonella cuspidata, Campylium stellatum, Campyliadelphus elodes, 
Cratoneuron filicinum, Drepanocladus aduncus, Hygroamblystegium 
tenax, Ptychostomum pseudotriquetrum, Scorpidium cossonii, Warnstorfia 
fluitans, Fissidens adianthoides, Calliergon cordifolium, C. giganteum

На бетонних укріпленнях берегів, опорах мостів різних типів водойм 
трапляються види з широкою екологічною амплітудою: Amblystegium 
humile, A. serpens, Brachythecium glareosum, B. salebrosum, Bryum 
argenteum, B. subapiculatum, Ceratodon purpureus, Cratoneuron 
filicinum, Didymodon fallax, D. rigidulus, Orthotrichum diaphanum, 
Orthotrichum pumilum, Oxyrrhynchium hians, Ptychostomum moravicum, 
Rhynchostegium murale, Tortula aestiva, T. muralis.

Осушувальні меліоративні роботи, зростаючі потреби господар-
ської діяльності спричинили зниження рівня ґрунтових вод, а також 
зникнення водних і болотних екотопів. Гідрофітні і гідрофільні мохо-
подібні різко реагують на несприятливі зміни середовища проживан-
ня, тому багато з них зникли або перебувають під загрозою. Акту-
альним є збереження офіційно та регіонально рідкісних (Бойко, 2010) 
видів мохоподібних на території дослідження (яких є загалом 19 видів), 
зокрема: Campyliadelphus elodes, Tomenthypnum nitens, Aulacomnium 
androgynum, Calliergon giganteum, Sphagnum cuspidatum, S. fallax, 
S. fimbriatum, Straminergon stramineum.
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Мохоподібні заболочених місць у верхів’ї річки  
Західний Буг

The bryophytes of various types of wetlands 
ecotopes (swamps, wetlands, floodplains, 
reservoirs of natural and man-made origin 
in the urban ecosystem of Lviv) of the upper 
reaches of the Western Bug River have been 
studied. It was 19 officially and regionally rec-
ognised rare species of the bryophytes were 
found. In particular it was primarily swamps 
species. such as: Campyliadelphus elodes, 
Tomenthypnum nitens, Aulacomnium an-
drogynum, Calliergon giganteum, Sphag-
num cuspidatum, S. fallax, S. fimbriatum, 

Straminergon stramineum.


