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For the territory of Kharkiv region, 53 aquatic plants are known. During the past 100 years 9 species of them have disappeared, representing 17% of the region’s aquatic flora. A thorough study of the flora of the region can reveal rare species of aquatic plants, and take them under protection to prevent their disappearance. 

В останні 150 років флора та рослинність Харківської області зазнали значних змін в наслідок антропогенного впливу на природні біоми під час зарегулювання русел річок, скидання стічних або підігрітих вод, змиву з полів добрив та пестицидів тощо. Результатом такого впливу став не лише перерозподіл рослинних угруповань в нових умовах місцезростань, а й певні зміни у складі локальної флори окремих територій. 
Під час проведення суцільної інвентаризація вищої водної флори Харківської області зроблена спроба встановити не лише сучасне флористичне різноманіття, а й зміни, які відбулись у флорі регіону майже за два століття. Для цього, окрім польових досліджень було ретельно вивчено літературні джерела та гербарні матеріали, що зберігається в гербаріях CWU та KW.
За результатами проведених багаторічних досліджень, проведених на території Харківській області, в тому числі дослідження конкретних локалітетів зростання, які відомі за гербарними зразками та літературними джерелами встановлено, що за останні сто років з 53 видів вищих водних рослин відомих для Харківщини, зникли, або не були виявлені дев’ять, що складає 17% від загальної флори водних рослин регіону. Так, під час досліджень не були виявлені наступні види: Callitriche hermaphroditica L.; C. stagnalis Scop.; Potamogeton praelongus Wulfen; Ranunculus aquatile L.; R. polyphyllus Waldst. et Kit.ex Willd.; R. trichophyllum Chaix ex Vill.; Trapa natans L.; Utricularia intermedia Hayne; U. minor L.
Отже, на сьогодні, ці рослини можна вважати вірогідно зниклими на території області. Проте це не виключає виявлення під час подальших досліджень нових локалітетів, які потребують особливої охорони, як на регіональному так і на державному рівнях для збереження фіторізноманіття регіону.


