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The results of study the diversity of diatom taxa from genus Gomphonema Ehren. of Sula River are presented. 28 species of genus Gomphonema were found and identified. 4 species new for flora of algae of Ukraine, 1 species new for the Ukrainian Forest-Steppe and 2 species new for the Left-Bank Forest-Steppe were found. 

Р. Сула – лівобережна притока р. Дніпро, що переважно знаходиться у межах Полтавської рівнини та Придніпровської низовини з витоком у південно-західній частині Середньоруської височини, а адміністративно у межах Полтавської та Сумської областей. За період понад 100-літнього вивчення видового складу водоростей для р. Сула відзначено 130 таксонів діатомових водоростей (Bacillariophyta), видового і внутрішньовидового рангу, серед яких 11 видів роду Gomphonema Ehrenb. Так, І. Плутенко (1871) зазначає для Сули лише чотири види цього роду, а М.О. Алексенко (1894), у роботі присвяченій вивченню Дніпровських плавнів і р. Сула зокрема – три. У період ХХ ст. проводилося лише гідробіологічне вивчення річки у її гирловій частині без конкретизації видового складу. Сучасні дані (Щербак, 2014) засвідчують наявність 10 видів роду Gomphonema, однак, також лише для гирлової частини у межах НПП «Нижньосульський». 
Саме тому нами проведене вивчення діатомових водоростей середньої та нижньої течій р. Сула (від м. Лохвиця до гирлової частини у межах НПП «Нижньосульський»). У результаті виявлено та визначено 28 видів, що належать до роду Gomphonema. Серед яких представлені широкопоширені види, які входять до домінуючого комплексу діатомей річки у весняний, літній та осінній сезони: у нижній течії – G. acuminatum Ehrenb., G. augur Ehrenb., G. parvulum (Kütz.) Kütz.; у середній – G. italicum Kütz., G. olivaceum (Hornemann) Bréb., G. parvulum (Kütz.) Kütz. Також виявлені 4 нові види для території України (G. angusticephalum E. Reichardt et Lange-Bert., G. calcareum Cleve, G. microlaticollum Kulikovskiy, Kociolek et Solak, G. olivaceoides Hust.), 1 – для зони Лісостепу України (G. vibrio Ehrenb.) та 2 – для Лівобережного Лісостепу України (G. laticollum, E. Reichardt, G. pseudoaugur Lange-Bert.). Наявність нових таксонів роду Gomphonema свідчить про альгофлористичну цінність р. Сула та необхідність її подальшого детального вивчення.

