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ROŚLINNOŚĆ WODNA I BAGIENNA JEZIORA CZARNEGO  

W SĄSIEDZTWIE MANCHAN-EŁYSU (ZACHODNIE 

ZABAJKALE) 

 
Вика С., Бжег А., Намзалов Б.-Ц. Б., Снытко В. А., Щипек Т. Водная и болотная растительность оз. Черного   

у массива Манхан-Элысу (Западное Забайкалье). Oбсуждены геологическое строение, рельеф местности, кли-

матические условия территории исследований, а также приведены основные параметры оз. Черного. Нa основа-

нии фитосоциологического анализа выделены 10 растительных ассоциаций, имеющихся в литоральной зоне дан-

ного небольшого водоема: водное сообщество – Potametum perfoliati, водно-болотные камышовые сообщества – Phrag-

mitetum communis, Caricetum rostratae, Typhetum laxmannii, Scirpetum radicantis, Eleocharitetum palustris и Eleocharitetum sa-

reptanae prov., сообщества болотных терофитов – Senecionetum congesti, Bidentetum tripartitae, Beckmannio syzigachnes-

Persicarietum hydropiperis prov. Выявлены и предватирельно описаны два новых для науки сообщества: Eleocharitetum 

sareptanae prov. и Beckmannio syzigachnes-Persicarietum hydropiperis prov. Здесь также обнаружен новый для Бурятии 

вид: Tephroseris palustris. 
 

Wika S., Brzeg A., Namzalov B.-Ts. B., Snytko V. A., Szczypek T. Aquatic and wetland vegetation of Chernoye Lake near 

sandy complex Mankhan-Elysu (Western Trans-Baikal region). This article discusses geological structure, landform and 

climatic conditions of the study area. The main parameters of the Chernoye Lake were discussed also. Based on phytoso-

ciological analyzes, 10 plant associations have been identified in the litoral zone of this small reservoir: the aquatic com-

munity – Potametum perfoliati, aquatic-wetland rushes Phragmitetum communis, Caricetum rostratae, Typhetum laxmannii, 

Scirpetum radicantis, Eleocharitetum palustris and Eleocharitetum sareptanae prov. and wetland therophyte communities – 

Senecionetum congesti, Bidentetum tripartitae and Beckmannio syzigachnes-Persicarietum hydropiperis prov. Two new plant 

communities, previously unknown for science, have been identified and described: Eleocharitetum sareptanae prov. and 

Beckmannio syzigachnes-Persicarietum hydropiperis prov. A new taxon for Buryatia was found here: Tephroseris palustris. 

 

Słowa kluczowe: roślinność wodna i bagienna, Jezioro Czarne, Manchan-Ełysu, Syberia, Rosja 

Ключевые слова: водная и болотная растительность, озеро Черное, Манхан-Элысу, Сибирь, Россия 

Key words: aquatic and wetland vegetation, Chernoye Lake, Mankhan-Elysu, Siberia, Russia 

 

Zarys treści 

 

Omówiono budowę geologiczną, rzeźbę terenu, warun-

ki klimatyczne obszaru badań oraz główne parametry Je-

ziora Czarnego. Na podstawie analiz fitosocjologicznych 

wyróżniono 10 zespołów roślinnych występujących w li-

toralu tego niewielkiego zbiornika wodnego: zbiorowis-

ko wodne – Potametum perfoliati, szuwarowe zbiorowis-

ka wodno-błotne – Phragmitetum communis, Caricetum ro-

stratae, Typhetum laxmannii, Scirpetum radicantis, Eleo-

charitetum palustris i Eleocharitetum sareptanae prov. oraz 

zbiorowiska terofitów błotnych – Senecionetum conges-

ti, Bidentetum tripartitae i Beckmannio syzigachnes-Persi-

carietum hydropiperis prov. Stwierdzono i prowizorycz-

nie opisano dwa nowe dla nauki zbiorowiska: Myosotido 

caespitosae-Eleocharitetum sareptanae oraz Beckmannio 

syzigachnes-Persicarietum hydropiperis prov. Znaleziono 

tu też nowy takson dla Buriacji: Tephroseris palustris. 
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WSTĘP 

 

Roślinność wodna i błotna Syberii nie jest jeszcze  

w pełni rozpoznana, choć z wielu jej regionów poda-

no sporo danych zarówno o ogólnym, opisowym cha-

rakterze, jak i konkretne, szczegółowe materiały fito-

socjologiczne (m. in. MIRKIN, GOGOLEVA, KONONOV, 

1985; PIESZKOWA, 1985; KOROTKOV, MOROZOVA, BELO-

NOVSKAYA, 1991; CHYTRÝ, PEŠOUT, ANENCHONOV, 

1993; CHYTRÝ, ANENCHONOV, DANIHELKA, 1995; SOLO-

MESHCH, 2005; CHEPINOGA, 2014). Wydaje się, że war-

te publikacji są dane, zebrane z dość specyficznego 

miejsca, jakim jest położone wśród rozległych obsza-

rów piaszczystych, odległe i odizolowane od innych 

zbiorników wodnych Jezioro Czarne w sąsiedztwie 

Manchan-Ełysu, w przygranicznym obszarze Rosji  

i Mongolii. Na tym terenie badano dotychczas jedy-

nie zbiorowiska psammofilne (SZCZYPEK i in., 2005; 

DULIEPOWA, 2014; DULIEPOWA, KOROLIUK, 2015; NAM-

ZAŁOW i in., 2017).  

Celem niniejszej pracy jest charakterystyka zbio-

rowisk wodnych i bagiennych Jeziora Czarnego w Za-

chodnim Zabajkalu. 

 
METODYKA BADAŃ 
 

Materiał do analiz stanowi 10 zdjęć fitosocjologicz-

nych, wykonanych metodą Braun-Blanqueta w jed-

norodnych płatach roślinności (BRAUN-BLANQUET, 

1964; DZWONKO, 2007) oraz notatki terenowe. Fizjono-

mię niektórych fitocenoz udokumentowano ponadto 

fotograficznie. Badania miały charakter pilotażowy. 

Syntaksonomię i nomenklaturę wyróżnionych 

zbiorowisk przyjęto głównie za RATYŃSKĄ i in., 

(2010). W celu wyjaśnienia statusu fitocenonów nie-

ujętych w tym opracowaniu wykorzystano prace 

m. in. następujących autorów: TOMASZEWICZ (1979), 

PASSARGE (1996), RENNWALD i in., (2000), MATUSZ-

KIEWICZ (2001); NOBIS M., NOBIS A., NOWAK (2006); 

CHYTRÝ (2011), uwzględniając niektóre propozycje za-

warte w literaturze dotyczącej roślinności Syberii. 

Nomenklaturę taksonów roślin naczyniowych 

podano za florą Buriacji (ANIENCHONOW i in., 2001), 

a dla taksonów nieuwzględnionych w tym opracowa-

niu – za MIRKIEM i in. (2002).  

 
WYBRANE ELEMENTY ŚRODOWISKA 

GEOGRAFICZNEGO OBSZARU BADAŃ 

 
Ze względu na fakt, że analizowany w niniejszej pra-

cy obiekt: Jezioro Czarne leży na obszarze w dalszym 

ciągu „egzotycznym”, przynajmniej dla polskiego czy-

telnika, a pewnie nie tylko, zdecydowano się na szer-

szą charakterystykę tego obszaru, wykraczającą po-

za ramy jej „przydatności” dla opisu cech i funk-

cjonowania wspomnianego obiektu badań. Zatem 

wspomniane Jezioro Czarne leży w granicach jed-

nostki fizycznogeograficznej nazywanej Średniogó-

rzem Selengińskim na obszarze Zachodniego Zabaj-

kala. Współczesne ukształtowanie powierzchni i bu-

dowa strukturalno-litologiczna tej jednostki jest re-

zultatem długotrwałego i złożonego rozwoju geolo-

gicznego, w którym wielokrotnie pojawiały się okresy 

górotwórczości. Do końca ery mezozoicznej miało 

tu miejsce 6 głównych etapów rozwoju tektoniczne-

go, odpowiedzialnych za ukształtowanie odpowied-

nich pięter strukturalnych (FADIEJEWA, 1963; RIEZA-

NOW, 1988; GOŁUBCOW, 2015). Są to: 1) relikty struk-

tur archaicznych (migmatyty, łupki krystaliczne, gnej-

sy, gnejso-granity), 2) struktury wczesno- i środkowo-

proterozoicznych fałdowań karelskich (m. in. serie skał 

węglanowo-gnejsowo-łupkowych), 3) struktury póź-

noproterozoicznych fałdowań bajkalskich (m. in. 

serie łupkowe i kwarcytowe), 4) struktury wczesnopa-

leozoiczne, w tym kaledońskie (utwory molasowe, 

łupkowe oraz wapienno-dolomitowe, konglomeraty 

i piaskowce), 5) późnohercyński etap pozasynklinal-

nej działalności wulkaniczno-plutonicznej, 6) na po-

czątku mezozoiku analizowany obszar stanowił praw-

dopodobnie intensywnie denudowany teren wyżyn-

no-górski z chwiejnym reżimem tektonicznym (FŁO-

RIENSOW, 1960). 

Procesy tektoniczne w mezozoiku objawiały się 

m. in. ruchami skorupy ziemskiej typu zrębowego, 

co spowodowało pojawienie się specyficznego kraj-

obrazu górsko-kotlinnego z licznymi wulkanami (RIE-

ZANOW, 1988). Ostateczne ukształtowanie się współ-

czesnej rzeźby górsko-kotlinnej Średniogórza Selen-

gińskiego miało miejsce – w kilku etapach – w erze 

kenozoicznej: od miocenu po czwartorzęd.    

Charakterystyczną cechą zachodniego Nadselen-

gińskiego Zabajkala (w tym przypadku Średniogórza 

Selengińskiego) jest znaczne rozprzestrzenienie – prze-

de wszystkim we wspomnianych wyżej kotlinach – 

czwartorzędowych utworów piaszczystych cechują-

cych się różnym pochodzeniem: deluwialno-prolu-

wialnym, eluwialnym, rzeczno-jeziornym. Stanowiły 

one i stanowią praktycznie niewyczerpalne źródło ma-

teriału dla procesów eolicznych i utworzonych przez 

nie różnorakich form akumulacyjnych. Główna masa 

piasków eolicznych pojawiła się na tym terenie  

w środkowym i górnym plejstocenie, a ich miąż-

szość jest oceniana na 200–500 m. Są one w więk-

szości utrwalone przez mniej lub bardziej rozległe 

kompleksy lasów sosnowych i brzozowo-sosnowych, 

a także przez roślinność lasostepową i stepową. W ho-

locenie ma miejsce powtórne przewiewanie stropu 
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tych utworów, jako efekt antropopresji, zarówno ze 

starszych okresów, jak i współczesnej (OBRUCZEW, 1912; 

IWANOW, 1966; BAZAROW, 1968; BUJANTUJEW i in., 1999; 

DAMBIJEW, 2000; SZCZYPEK i in., 2000, 2005; CZERNYCH, 

2011; BUDAJEW, KOŁOMIJEC, 2015; NAMZAŁOW i in., 

2017).  

Jednym z unikatowych obszarów występowania 

środkowo- i późnoplejstoceńskich piasków eolicznych 

na omawianym obszarze jest kompleks Manchan-

Ełysu (Bolszije Pieski, Aman-Chan). Piaski te leżą na 

wysokiej terasie międzyrzecza Czikojsko-Chiłockie-

go (rys. 1A) i sięgają 830–840 m n.p.m. Ten kompleks 

piaszczysty jest jak gdyby wciśnięty między niewy-

sokie wzniesienia zbudowane głównie ze skał krysta-

licznych, osiągające wysokość 935–1 199 m n.p.m. Głów-

ną przyczyną powstania omawianego obszaru pias-

ków eolicznych o współczesnym obliczu, podobnie  

jak analogicznych w sąsiedztwie, była bez wątpienia 

działalność antropogeniczna: nadmierne wyręby la- 

sów i towarzyszące im pożary. Prawdopodobnie in-

tensywne budownictwo w okresie XVIII–XIX w.  

w miejscowościach położonych na północ i na po-

łudnie od tego obszaru, a także w miejscach bardziej 

od niego oddalonych, wymagało dobrego materiału 

budowlanego (drewna), jakim dysponował ten ob-

szar. Odpowiednią rolę odegrały też znajdujące się 

w sąsiedztwie jeziora: Czarne oraz Rybne (to ostat-

nie jest aktualnie praktycznie całkowicie wyschnięte, 

sądząc na podstawie różnych fotografii zamieszczo-

nych w internecie), dokąd zmierzali myśliwi i ryba-

cy: ich obecność tutaj na pewno sprzyjała pojawianiu 

się pożarów, które – oczywiście – mogły również po-

wstawać drogą naturalną (OWCZINNIKOW, SNYTKO, 

SZCZYPEK, 2004; SZCZYPEK i in., 2005). 

 

   
 

Rys. 1A. Lokalizacja obszaru badań, 1B – lokalizacja Jez. Czarnego 

Рис. 1А. Местоположение исследуемой территории, 1В – местоположение оз. Черного 

Fig. 1A. Location of study area, 1B – location of Chernoye (Black) Lake 
 

Obszar piaszczysty Manchan-Ełysu stanowi jasną, 

ciągnącą się z północy na południe plamę na tle otacza-

jącej go roślinności tajgowej. Według przeprowadzo-

nych przez autorów obliczeń na podstawie obrazu sa-

telitarnego z Google Maps 2017, powierzchnia tego uni-

katowego obszaru wynosi około 11 km2, chociaż А. 

D. IWANOW (1966) oraz E. A. WOSTOKOWA i P. D. GU-

NIN (2005) podają, że osiąga ona 32–33 km2 (inna pod-

stawa pomiarów). Współczesne oblicze Manchan-Eły-

su cechuje się obecnością ruchomych piasków, będą-

cych rezultatem przewiewania przez wiatry północne 

i północno-wschodnie tylko powierzchniowej części 

wspomnianych plejstoceńskich piasków eolicznych 

o miąższości co najmniej 45 m (IWANOW, 1966).  

Na omawianym obszarze panuje surowy klimat 

kontynentalny: suchy, z dużymi dobowymi i roczny-

mi amplitudami temperatur (absolutne maksimum 

termiczne wynosi tu: 38,5°C, absolutne minimum:  

-40,4°C, zatem skrajna amplituda temperatur sięga 

78,9°C). Średnie temperatury latem są rzędu 19°C, na-

tomiast zimą: -22°C. Średnia roczna suma opadów wy-

nosi 324,2 mm, z których 60–70% przypada na czer-

wiec-sierpień (rys. 2). Swoistą cechą omawianego 

obszaru jest widoczny podział ciepłej pory roku na 

część suchą i wilgotną. Na kwiecień-maj przypada 
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maksimum aktywności wiatrów z sektora – jak 

wspomniano – północnego, natomiast na okres przej-

ściowy między wiosną i latem – susza. W okresie zi-

mowym, który trwa 5,5 miesięcy, powietrze silnie się 

ochładza, a w kotlinach pojawia się inwersja tempe-

ratury powietrza. Z kolei w okresie letnim powietrze 

znacznie się nagrzewa i tworzą się obszary niskiego 

ciśnienia. Suchość powietrza w kotlinach selengińs-

kich jest w znacznym stopniu uwarunkowana rów-

nież obecnością barier orograficznych (pasma górs-

kie utrudniają napływ z zachodu wilgotniejszych mas 

powietrza), a także ma związek ze słabą zdolnością 

utrzymywania wilgoci przez podłoże (ŻUKOW, 1960; 

RIEJMCHIE, 1986; SNYTKO i in., 1997). 

 

 
 

Rys. 2. Kiachta (por. rys. 1A) – diagram klimatyczny 

   (wg danych z: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта): 

   1 – średnie miesięczne temperatury powietrza, 2 – śred-

   nie miesięczne sumy opadów  

Рис. 2. Кяхта (с. м. рис. В) – климатограмма (по данным 

   из: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта): 

   1 – среднемесячная температура воздуха, 2 – сред-

   немесячные суммы осадков 

Fig. 2. Kiakhta (comp. fig. 1B) – climate diagram (after da-

   ta from: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кяхта): 

   1 – average temperatures, 2 – average precipitation 

 

Jezioro Czarne 
 

Jezioro Czarne (fot. 1) powstało w górnej części nie-

wielkiego potoku Lieszakowka, którego przepływ zo-

stał zatamowany przez przemieszczające się ku połud-

niowi masy przewiewanych piasków. Wody tego po-

toku przepływają pod warstwą tego materiału, a po 

jego opuszczeniu ponownie organizują się w niewiel-

ki potok zmierzający ku południo-zachodowi w kierun-

ku Czikoja (rys. 1B). Fragment obrazu satelitarnego 

(fot. 2) ukazuje współczesny (2016/2017) kształt tego 

zbiornika wodnego wyraźnie uwarunkowany w częś-

ci północnej przez skraj pola wydmowego, aktualnie 

utrwalonego przez tajgę, a także świadczy o stopnio-

wym wysychaniu zbiornika. Obliczenia wykonane 

na podstawie tego obrazu wskazują, że powierzchnia 

Jez. Czarnego wynosi obecnie zaledwie 1,4 ha, a na 

przełomie lat 1980. i 1990. (analiza mapy topograficz-

nej z tego okresu) sięgała 3 ha. Zatem w ciągu ostat-

nich około 30 lat powierzchnia tego jeziora zmniejszy-

ła się dwukrotnie. Aktualnie długość omawianego je-

ziora wynosi 200 m, szerokość natomiast jest zawarta 

w przedziale 40–100 m. 

 

 
 

Fot. 1. Jezioro Czarne – widok ogólny, lipiec  2017 

   (https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-

   han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/) 

Фот. 1. Оз. Черное – общий вид, июль 2017 г.  

   (https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-

   han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/) 

Photo 1. Chernoye (Black) Lake – general view,  July 2017 

   (https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-

   han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/) 

 

 
 

 
 

Fot. 2. Lokalizacja Jez. Czarnego (Google Maps)  

Фот. 2. Местоположение оз. Черного (Google Maps) 

Photo 2. Location of Chernoye (Black) Lake (Google Maps) 

 

ZBIOROWISKA ROŚLINNE 
 

Przegląd systematyczny zbiorowisk 
 

Cl. Potametea Klika in Klika et Novak 1941 

 O. Potametalia W. Koch 1926 

https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-���han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/
https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-���han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/
https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-���han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/
https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-���han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/
https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-���han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/
https://mywildsiberia.ru/2017/08/01/zy-buchie-peski-aman-���han-murochinskij-datsan-baldan-bre-jbun-i-skala-ranzhun/
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  All. Potamion pectinati (W. Koch 1926) Görs 1977 

   Ass. Potametum perfoliati (W. Koch 1926) Pass. 1964 

Cl. Phragmito-Magnocaricetea Klika in Klika et 

      Novak 1941 

 O. Phragmitetalia australis W. Koch 1926 

  All. Phragmition communis W. Koch 1926 

   Ass. Phragmitetum communis (W. Koch 1926) 

           Schmale 1939 

  All. Magnocaricion elatae W. Koch 1926 

   Ass. Caricetum rostratae Rübel 1912 ex Osvald 1923 

 O. Nasturtio-Glycerietalia Pignatti 1953 

  All. Eleocharito-Sagittarion Pass. 1964 

   Ass. Typhetum laxmannii (Ubrizsy 1961) Nedelcu 1968 

   Ass. Scirpetum radicantis Nowiński 1930 

   Ass. Eleocharitetum palustris Schennikov 1919 ex 

          Ubrizsy 1948 

   Ass. Myosotido caespitosae-Eleocharitetum sareptanae 

           prov. 

Cl. Bidentetea tripartitae R.Tx. et al. in R.Tx. 1950 

 O. Bidentetalia tripartitae Br.-Bl. et R.Tx. 1943 ex 

       Klika et Hadač 1944 

  All. Bidention tripartitae Nordhagen 1940 em. R.Tx. 

        in Poli et J.Tx. 1960 

       Ass. Senecionetum congesti Mirkin et al. 1985 

(=Tephroseridetum palustris Mirkin et al. 1985 

nom. mut. auct., Senecionetum tubicaulis 

Burrichter 1970  nom. inval.) 

      Ass. Bidentetum tripartitae W. Koch 1926 em. 

Miljan 1933 

      Ass. Beckmannio syzigachnes-Persicarietum hydropi-

              peris prov. 

 

Charakterystyka zbiorowisk 
 

Przedstawiono zwięzłą charakterystykę 10 zespołów 

roślinnych występujących w litoralu Jeziora Czarne-

go, dokumentując je, z wyjątkiem Caricetum rostratae, 

pojedynczymi zdjęciami fitosocjologicznymi. Zespo-

łami tymi są: Potametum perfoliati − zbiorowisko 

wodne, Phragmitetum communis, Caricetum rostratae, 

Typhetum laxmannii, Scirpetum radicantis, Eleochari-

tetum palustris i Eleocharitetum sareptanae prov. − 

szuwarowe zbiorowiska wodno-błotne oraz Sene-

cionetum congesti, Bidentetum tripartitae i Beckmannio 

syzigachnes-Persicarietum hydropiperis prov. − zbio-

rowiska terofitów błotnych.  

Wszystkie zdjęcia fitosocjologiczne, jako reprezen-

tatywne dla całości, wykonano w dniu 29.06.2004 ro-

ku od strony wydm Manchan-Ełysu, przylegających 

do zbiornika wodnego (rys. 3, fot 3, 4). 

 

Potametum perfoliati 

Ubogie florystycznie zbiorowisko, zdominowane 

przez Potamogeton perfoliatus, stwierdzono zarówno  

 
 

Rys. 3. Schemat rozmieszczenia zdjęć fitosocjologicznych 

   1–10 (por. tekst) 

Рис. 3. Схема распределения фитосоциологических опи-

   саний 1–10 (см. текст)   

Fig. 3. Distribution scheme of relevés 1–10 (comp. text) 

 

 
 

Fot. 3. Piaszczyste wydmy przylegające do Jeziora Czar-

   nego (fot. T. Szczypek, 4.06.2004) 

Фот. 3. Песчаные дюны, примыкающие к оз. Черному 

   (фот.: Т. Щипек, 4.06.2004) 

Photo 3. Sandy dunes adjacent to Chernoye (Black) Lake 

   (phot. by T. Szczypek. 4.06.2004) 

 

 
 

Fot. 4. Jezioro Czarne położone wśród tajgi i piaszczys-

   tych wydm (fot. T. Szczypek, 4.06.2004) 

Фот. 4. Оз. Черное среди тайги и песчаных дюн (фот.: 

   Т. Щипек, 4.06.2004) 

Photo 4. Chernoye (Black) Lake located among taiga and 

   sandy dunes (phot. by T. Szczypek, 4.06.2004) 
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w Jeziorze Czarnym, jak też w miniaturowym zbior-

niku wśród kompleksu Manchan-Ełysu. W płacie, 

gdzie wykonano zdjęcie fitosocjologiczne, czyli na 

pierwszym z wymienionych stanowisk, woda osiąga-

ła głębokość 0,3 m, zaś we wspomnianym stawku 

Potamogeton perfoliatus korzenił się głębiej (około 1 m).  

Na podstawie obserwacji wydaje się, że fitocenozy 

tego syntaksonu są na tym terenie szerzej rozpow-

szechnione, zwłaszcza w Jez. Czarnym, a gatunek cha-

rakterystyczny dla tej asocjacji prawdopodobnie rośnie 

również na większych głębokościach. W badanym 

akwenie rozwija się on zawsze na podłożu mineralnym. 

Przeprowadzone obserwacje potwierdzają więc dane 

literaturowe z Europy (np. PASSARGE, 1996; KŁOSOWSCY, 

2001; MATUSZKIEWICZ, 2001; RATYŃSKA i in., 2010; 

CHYTRÝ, 2011). Dominującemu Potamogeton perfoliatus 

zwykle towarzyszą inne gatunki hydrofitów (fot. 5). 

 

 
 

Fot. 5. Fragment płatu Potametum perfoliati w małym sta-

   wie wśród piasków kompleksu Manchan Ełysu (fot. S. 

   Wika, 4.06. 2004) 

Фот. 5. Фрагмент участка Potametum perfoliati в неболь-

   шом пруду среди песков массива Манхан-Элысу  

   (фот.: С. Вика, 4.06.2004) 

Photo 5. Fragment of Potametum perfoliati area in small 

   pond among sands of Mankhan-Elysu (phot. by S. Wika. 

   4.06.2004) 

 

Przykładowe wartości liczbowe pokrycia dla po-

szczególnych gatunków prezentuje zdjęcie fitosocjo-

logiczne:  

Zdjęcie nr 1, 50 m2, c − 70%, liczba gatunków − 4: 

Potamogeton perfoliatus 3.3, Myriophyllum sibiricum 

2.2, Potamogeton compressus 1.3, Lemna minor +. 

 
Phragmitetum communis 

Płaty zespołu Phragmitetum communis, zwanego po-

wszechnie szuwarem trzcinowym, tworzą na bada-

nym obszarze zbiorowisko agregacyjne, usytuowane 

pasowo wzdłuż brzegów Jez. Czarnego (fot. 6 i 7), 

a także punktowo w podmokłych zagłębieniach tere-

nu. Mają one różną długość oraz szerokość, zajmując 

podłoże mineralne. O ich fizjonomii decyduje gatu-

nek charakterystyczny zespołu – Phragmites australis. 

Zbiorowisko ma więc bardzo uproszczoną, jedno-

warstwową strukturę. Jedynie bliżej tafli jeziora, gdzie 

na powierzchni gruntu dłużej utrzymuje się woda, 

nikły udział zaznaczają byliny wodne, szczególnie 

Lemna minor, pojawiająca się tam czasami w większej 

ilości podczas falowania wody w zbiorniku. Z po-

czynionych obserwacji wynika, że liczba gatunków 

w bardziej przesuszonych fitocenozach Phragmite-

tum communis na obszarze Manchan-Ełysu jest więk-

sza, gdyż pojawiają się w nich m. in. siewki i podros-

ty roślin drzewiastych, a sporadycznie widoczne są 

tam również mszaki. 

 

 
 

 
 

Fot. 6 i 7. Pasowe szuwary Phragmitetum communis wzdłuż 

   brzegów Jeziora Czarnego (fot. T. Szczypek, 4.06.2004) 

Фот. 6 и 7. Камыш Phragmitetum communis вдоль бере-

   гов оз. Черного (фот.: Т. Щипек, 4.06.2004) 

Photos 6 and 7. Rushes Phragmitetum communis alongshore 

   of Chernoye (Black) Lake (phot. by T. Szczypek, 4.06.2004) 

 

Skład florystyczny i stosunki ilościowe omawia-

nego zbiorowiska ilustruje zdjęcie fitosocjologiczne: 

Zdjęcie nr 2, 15 m2, c − 90%, teren płaski, licz-

ba gatunków − 6: Phragmites australis 5.5, Bidens tri-
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partita +.3, Lemna minor +, Persicaria hydropiper +, 

Potamogeton compressus +, Typha laxmannii +. 
 

Caricetum rostratae  

Dla tego zespołu nie wykonano zdjęcia fitosocjolo-

gicznego. Występowanie jego fitocenoz udokumen-

towano jedynie za pomocą fotografii (fot. 8). Wokół 

Jeziora Czarnego, a także wspomnianego już minia-

turowego zbiornika, niewielkie płaty tej asocjacji nie 

należą do rzadkich. Ich skład florystyczny jest od-

mienny w zależności od zajmowanych warunków 

siedliskowych, chociaż zawsze dominuje w nich Ca-

rex rostrata, która decyduje o fizjonomii płatów tego 

zbiorowiska. Lokalnie ma ono duże znaczenie w pro-

cesie zarastania i lądowacenia zbiorników wodnych, 

o czym pisali m. in. TOMASZEWICZ (1979), MATUSZ-

KIEWICZ (2001) oraz RATYŃSKA i in. (2010). 
 

 
 

Fot. 8. Szuwar turzycowy Caricetum rostratae w stawie po-

   łożonym wśród piasków kompleksu Manchan-Ełysu (fot. 

   S. Wika, 4.06. 2004) 

Фот. 8. Камыш Caricetum rostratae в пруду, располо-

   женном среди песков массива Манхан-Элысу (фот.: 

   С. Викв, 4.06.2004) 

Photo 8. Rushes Caricetum rostratae in small pond among 

   sands of Mankhan-Elysu (phot. by S. Wika. 4.06.2004) 

 

Typhetum laxmannii  

Przy północnym brzegu Jeziora Czarnego napotka-

no, prawdopodobnie zubożały, płat opisanego w la-

tach 60. XX wieku zespołu Typhetum laxmannii (NE-

DELCU, 1968, 1969). Zbiorowisko porastało okresowo 

przesuszaną strefę brzegową zbiornika wodnego, 

nieraz z płytką wodą o nieustabilizowanym pozio-

mie. Było to siedlisko o niskiej zawartości materii 

organicznej − słabo zamulone piaszczyste podłoże, 

położone w miejscu otwartym i dobrze nasłonecznio-

nym. Dominującej Typha laxmannii, dorastającej do 

około 0,6 m wysokości, towarzyszyły gatunki przecho-

dzące m. in. ze zbiorowisk klas Molinio-Arrhenathe-

retea czy Bidentetea tripartitae (por. NOBIS M., NOBIS 

A., NOWAK, 2006). Pełny skład florystyczny i sto-

sunki ilościowe omawianej fitocenozy prezentuje zdję-

cie fitosocjologiczne.  

Zdjęcie nr 3, 10 m2, c − 80%, d − 5%, SSE, 2°, 

liczba gatunków − 7: Typha laxmannii 4.4, Persicaria 

hydropiper 2.3, Phragmites australis 1.1, Bidens tripar-

tita +, Myosotis caespitosa +, Marchantia polymorpha 

1.2, Bryum argenteum +. 

W Europie fitocenozy zdominowane przez Typha 

laxmannii zostały podane z Rumunii, Słowacji, Wę-

gier, Czech, Ukrainy, Malty i Polski. W tym ostatnim 

kraju stwierdzono je na 14 stanowiskach, wyłącznie 

na siedliskach synantropijnych, a liczba gatunków 

w płatach osiągała 6–20, średnio 12 (NOBIS M., NO-

BIS A., NOWAK, 2006).  

 

Scirpetum radicantis 

Na badanym terenie analizowany płat Scirpetum 

radicantis sąsiadował od strony jeziora z fitocenozą 

Potametum perfoliati, zaś od lądu – z szuwarem wła-

ściwym Phragmitetum communis i fragmentami szuwa-

ru turzycowego Caricetum rostratae. W jego pobliżu 

rozwijały się też skupienia terofitów letnich z klasy 

Bidentetea tripartitae. Gatunkiem dominującym, a zara-

zem charakterystycznym zespołu, jest Scirpus radicans: 

takson o zasięgu euroazjatycko-kontynentalnym (SPA-

ŁEK, 2017). Omawiany płat rozwijał się na podłożu 

piaszczysto-mulistym z wodą o głębokości do 0,1 m. 

Pełny skład florystyczny oraz stosunki ilościowe tego 

zbiorowiska przedstawia zdjęcie fitosocjologiczne:  

Zdjęcie nr 4, 8 m2, c − 80%, d − 15%, NE, 5°, 

liczba gatunków − 19: Scirpus radicans 4.5, Carex bo-

hemica 2.3, Myosotis caespitosa 1.3, Persicaria hydroli-

per 1.3, Phragmites australis 1.1, Potentilla tergemina +.3, 

Rorippa palustris +.3, Achillea millefolium +, Alopecu-

rus aequalis +, Beckmannia syzigachne +, Bidens tripar-

tita +, Betula pendula +, Epilobium palustre +, Juncus 

compressus +, Salix microstachya +, Tephroseris palus-

tris [=Senecio congestus] r, Typha laxmannii r, Mar-

chantia polymorpha 2.3, Bryum argenteum +.2. 

Z uwagi na nieznaczny udział roślin ze związku 

Phragmition autorzy niniejszego artykułu zespół ten 

umieścili w rzędzie Nasturtio-Glycerietalia i związku 

Eleocharito-Sagitarion, przyznając za CHYTRÝM (2011) 

pierwszeństwo opisu tej asocjacji NOWIŃSKIEMU (1930), 

nie zaś autorom czeskim (HEJNÝ, HUS[K, 1978), jak to 

przedstawił m. in. SPAŁEK (2017).  

Scirpetum radicantis należy do asocjacji rozpow-

szechnionych w Eurazji, ale nie pospolitych. W Euro-

pie jego występowanie udokumentowano dotychczas 

w Austrii, Czechach, Niemczech, Polsce i Słowacji. 

W Polsce stwierdzono go tylko na 8 stanowiskach − 

na Śląsku (5 stanowisk), w Słowińskim Parku Naro-
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dowym (2) i na Dolnych Łużycach (1). Jak zaznacza 

SPAŁEK (2017), zbiorowisko zdominowane przez sito-

wie korzenioczepne Scirpus radicans ma tendencję do 

poszerzania swego areału, wkracza też na siedliska 

wtórne, jak stawy rybne (por. ROSADZIŃSKI, 2013). 

 

Eleocharitetum palustris  

Małopowierzchniowa fitocenoza ponikła błotnego 

Eleocharis palustris wykształciła się na zamulonej gle-

bie mineralnej, w pobliżu gruntowej drogi dojazdo-

wej do jeziora, sukcesywnie utwardzanej rumoszem 

skalnym. Tworzy tam ona zewnętrzny pas roślinnoś-

ci szuwarowej wzdłuż płatu Phragmitetum communis, 

pozostając w przestrzennym kontakcie z zespołem 

Typhetum laxmannii. Z uwagi na niewielkie zagłębie-

nie terenowe, płat był nieznacznie podtopiony.  

Poza dwiema roślinami zielnymi i jednym wątro-

bowcem, procentowy udział pozostałych gatunków 

był tam nikły, co ilustruje zdjęcie fitosocjologiczne:  

Zdjęcie nr 5, 4 m2, c − 60%, d − 5%, liczba ga-

tunków − 8: Eleocharis palustris 3.4, Persicaria hydro-

piper 1.3, Phragmites australis +.3, Lemna minor +, 

Myosotis caespitosa +, Typha laxmannii +, Salix micro-

stachya r, Marchantia polymorpha 1.2. 

 

Myosotido caespitosae-Eleocharitetum sareptanae 

prov. 

Dominacja w niektórych płatach kolejnego gatunku 

z rodzaju Eleocharis – Eleocharis sareptana, pozwala 

autorom na propozycję prowizorycznego wyróżnie-

nia nowego fitocenonu w randze zespołu. Jego płat 

pozostawał w przestrzennym kontakcie z fitocenozą 

Typhetum laxmannii. Teren był tam podtopiony, jed-

nak w dniu wykonywania zdjęcia fitosocjologiczne-

go obserwowano niewielką ilość wody na powierz-

chni gruntu. Podłoże piaszczyste cechowało się lek-

kim zamuleniem. Obok gatunku diagnostycznego, któ-

ry decydował o fizjonomii omawianego zbiorowiska, 

nieco większe pokrycie od pozostałych roślin uzyska-

ły tylko Phragmites australis i Persicaria hydropiper. 

Zdjęcie nr 6, 9 m2, c − 90%, SSE, 2°, liczba ga-

tunków − 6: Eleocharis sareptana 4.4, Phragmites au-

stralis 2.3, Persicaria hydropiper 1.3, Bidens tripartita 

+.3, Myosotis caespitosa +, Potentilla tergemina +. 

 

Senecionetum congesti  

Na mulistym, dobrze uwilgotnionym i zasobnym 

w azot podłożu odnotowano duży powierzchniowo 

płat z udziałem okazałej rośliny zielnej Tephroseris 

palustris (=Senecio congestus, S. paluster, S. tubicaulis, 

Cineraria palustris), która tam wówczas obficie kwitła 

i owocowała. Towarzyszyły jej kolejne gatunki z 

klasy Bidentetea tripartitae: Bidens tripartita, Per-

sicaria hydropiper i Rorippa palustris, a ponadto he-

lofity i hydrofity, reprezentujące inne klasy roślinnoś-

ci. Najniższą warstwę tworzył pospolity w okolicach 

Jeziora Czarnego Marchantia polymorpha. Pokrycie tych 

gatunków i przykładowy skład florystyczny zbioro-

wiska ilustruje zdjęcie fitosocjologiczne. 

Zdjęcie nr 7, 30 m2, c − 75%, d − 5%, teren płas-

ki, liczba gatunków − 9: Tephroseris palustris 4.4, Ba-

trachium peltatum 1.2, Bidens tripartita 1.1, Lemna 

minor 1.1, Lythrum intermedium +, Phragmites austra- 

lis +o, Persicaria hydropiper +, Rorippa palustris +, 

Marchantia polymorpha 1.2. 

Omawiany zespół został ważnie opisany z Syberii, 

z centralnej Jakucji, przez MIRKINA, GOGOLEVĄ i KO- 

NONOVA (1985), a nie ze środkowej Europy, co zauwa-

żył CHEPINOGA (2014). Warto dodać, że Tephroseris pa-

lustris nie został wykazany we florze Buriacji ANIEN-

CHONOWA i in. (2001). 

 

Bidentetum tripartitae 

Wyraźna przewaga Bidens tripartita i brak gatunków 

z rodzaju Persicaria (P. hydropiper i P. minor) nie po-

zwala na zaklasyfikowanie tego dość częstego na te-

renie badań zbiorowiska do zespołu Bidenti-Polygo-

netum hydropiperis (Miljan 1933) Lohmeyer in R. Tx. 

1950 nom. invers. (por. PASSARGE, 1996; MATUSZKIE-

WICZ, 2001; RATYŃSKA i in., 2010), stąd też utrzyma-

no nazwę zaproponowaną przez Kocha i Miljana  

w pierwszych dekadach ubiegłego wieku. Ujęcie ta-

kie stosuje też ostatnio m. in. CHYTRÝ (2011). Badany, 

stosunkowo duży powierzchniowo płat wykształcił się 

na podłożu mineralnym, błotnistym, bezpośrednio 

przylegającym do jeziora, pozostając w przestrzennym 

kontakcie z fitocenozami dwu innych asocjacji związ-

ku Bidention tripartitae, tj. Senecionetum congesti i Beck-

mannio syzigachne-Persicarietum hydropiperis prov.,  

z którymi miał też wiele wspólnych gatunków, w tym 

m. in. ubikwistyczny wątrobowiec Marchantia poly-

morpha. Skład florystyczny i stosunki ilościowe oma-

wianego zbiorowiska ilustruje zdjęcie fitosocjolo-

giczne: 

Zdjęcie nr 8, 50 m2, c − 90%, d − 30%, teren płas-

ki, liczba gatunków − 12: Bidens tripartita 4.4, Batra-

chium peltatum 2.3, Beckmannia syzigachne +.3, Carex 

bohemica +.2, Tephroseris palustris +.2, Juncus ranarius 

+.2, Lemna minor +, Lythrum intermedium +, Myosotis 

caespitosa +, Phragmites australis +, Triglochin palustre 

+, Marchantia polymorpha 3.4. 

 

Beckmannio syzigachnes-Persicarietum hydropi-

peris prov.  

Płaty omawianego syntaksonu, prowizorycznie pro-

ponowanego jako nowy dla nauki w ramach związ-

ku Bidention tripartitae, wykształcały się na mokrym 

podłożu mineralnym, pozostając w przestrzennym 
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kontakcie z fitocenozami takich asocjacji szuwaro-

wych, jak: Phragmitetum communis, Eleocharitetum pa-

lustris czy Typhetum laxmannii, a także Bidentetum tri-

partitae. Od strony jeziora fragmenty niektórych fito-

cenoz były podtopione wodą o głębokości do 15 cm. 

Dwa gatunki traw: Beckmannia syzigachne i Calama-

grostis langsdorfii oraz Persicaria hydropiper, miejscami 

też Myosotis caespitosa, decydowały o ich dość cha-

rakterystycznej fizjonomii (fot. 9). Autorzy uważają 

trzy pierwsze z tych gatunków za regionalnie dia-

gnostyczne dla tego fitocenonu. 

 

 
 

Fot. 9. Fragment płatu Beckmannio syzigachnes-Persicarietum 

   hydropiperis w luce szuwaru trzcinowego przy brzegu 

   Czarnego Jeziora (fot. S. Wika, 4.06. 2004) 

Фот. 9. Фрагмент участка Beckmannio syzigachnes-Persi-

   carietum hydropiperis в просвете тростникового камы-

   ша у берега оз. Черного (фот.: С. Вика, 4.06.2004) 

Photo 9. Fragment of Beckmannio syzigachnes-Persicarietum 

   hydropiperis area in rushes at the shore of Chernoye 

   (Black) Lake (phot. by S. Wika, 4.06.2004) 

 

W udokumentowanych płatach, mimo ich małej 

powierzchni, liczba gatunków była pokaźna. Pod tym 

względem charakteryzowane zbiorowisko tylko nie-

znacznie ustępuje fitocenozie Scirpetum radicantis,  

a wyraźnie góruje nad bogactwem florystycznym ro-

zleglejszego płatu zespołu Bidentetum tripartitae (por. 

wyżej). Na uwagę zasługuje duże pokrycie wątrobo-

wca Marchantia polymorpha. Specyficzną kombinację 

gatunkową asocjacji ilustrują zdjęcia fitosocjolo-

giczne:  

Zdjęcie nr 9, 7 m2, c − 80%, d − 15%, teren płaski, 

liczba gatunków − 16: Beckmannia syzigachne 2.3, 

Calamagrostis langsdorfii 2.3, Persicaria hydropiper 2.3, 

Carex bohemica 1.3, Myosotis caespitosa 1.3, Juncus al-

pinoarticulatus +.2, Scirpus radicans +.2, Betula pendu-

la +, Lythrum intermedium +, Juncus compressus +, 

Phragmites australis +, Potentilla tergemina +, Rorippa 

palustris +, Tephroseris palustris +.2, Typha laxmannii r, 

Marchantia polymorpha 2.3; 

Zdjęcie nr 10, 5 m2, c − 70%, d − 10%, teren płas-

ki, liczba gatunków − 10: Persicaria hydropiper  3.1, 

Beckmannia syzigachne 2.2, Myosotis caespitosa 2.2, 

Calamagrostis langsdorfii 1.2, Phragmites australis 1.1, 

Carex bohemica +.2, Typha laxmannii +.2, Bidens tri-

partita +,  Rorippa palustris +, Marchantia polymorpha 2.3. 
 

UWAGI KOŃCOWE 
 

W litoralu Jeziora Czarnego i okolicznych drobnych 

zbiorników wodnych, położonych w kompleksie wyd-

mowym Manchan-Ełysu (Syberia, Zachodnie Zabajka-

le) blisko granicy z Mongolią, stwierdzono występo-

wanie 10 typów zbiorowisk roślinnych, reprezentu-

jących trzy klasy roślinności: Potametea, Phragmitetea 

australis i Bidentetea tripartitae. Wśród nich, oprócz 

zespołów znanych z całego obszaru eurosyberyjskie-

go, udokumentowano dwie jednostki prowizorycz-

nie opisane jako nowe dla nauki: Myosotido caespito-

sae-Eleocharitetum sareptanae i Beckmannio syzigachnes-

Persicarietum hydropiperis, które mogą być endemicz-

ne dla obszaru Wschodniej Syberii. 

Zanotowano ponad 30 gatunków roślin związa-

nych z siedliskami hydrogenicznymi, w tym nowy dla 

regionu Buriacji: Tephroseris palustris. Zaprezentowa-

ne wyniki dowodzą, że siedliska takie są ważne dla 

bioróżnorodności obszarów piaszczystych i wymaga-

ją dalszych badań zarówno florystycznych, jak i fito-

socjologicznych. 
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