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МІКРОФІТООБРОСТАННЯ ЖИВОГО І МЕРТВОГО 
РОСЛИННОГО СУБСТРАТУ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ 
(ЧОРНЕ МОРЕ) 

Наведені результати дослідження мікрофітообростання живого і мертвого рослинного субстратів. В 
експерименті, проведеному в природніх умовах, виявлені деякі особливості видового складу, 
кількісних показників, характеру домінування видів мікрофітообростання на деревині і водоростях-
макрофітах. 
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Особливості розвитку мікроводоростей обростання залежать від багатьох факторів: типу, форми, 
структури поверхні субстрату, температури, солоності, концентрації біогенних елементів у 
середовищі тощо [1, 6, 7, 9, 11]. Крім того, між живим субстратом, зокрема між водоростями-
макрофітами та мікроводоростями їх обростання, встановлюються складні біохімічні взаємодії [10]. 

Метою цієї роботи є вивчення особливостей видового складу та кількісних показників 
мікроводоростей в обростанні живого і мертвого рослинного субстрату. 
Матеріал і методи досліджень 
Матеріалом дослідження слугували проби мікрофітообростання, отримані в результаті 
експерименту, що проводили протягом двох тижнів у травні 2009 р. в акваторії одного з пляжів 
Одеської затоки. На глибині 1 м від урізу води була експонована установка з пластинами, 
виготовленими з свіжої деревини (сосна і дуб - мертвий рослинний субстрат) довжиною 12 см, 
шириною - 6 см і товщиною - 6 мм. З метою видалення з деревини різних смол і дубильних 
речовин одну частину пластинок деревини витримували в морській воді протягом 60 діб, другу 
частину - ЗО діб. Після закінчення експозиції обростання з пластинок ретельно змивали за 
допомогою щітки. Після цього розпочинали експеримент, в якому як дослідні зразки використані 
три варіанти дерев'яних пластин: перший - пластини, що знаходились в морській воді протягом 60 
діб; другий — ЗО діб; третій — пластини з свіжої деревини, що не витримувалися в морській воді. Усі 
пластини вилучали з установки через 14 діб, обростання мікроводоростей знімали згідно 
загальноприйнятої методики [4]. Відбиралися проби водоростей-макрофітів: зелених — Е. intestinalis 
(L.) Link., Cladophora vagabunda (L.) Van-Hoek. і червоної - Ceramium virgatum Roth. Всього було 
відібрано і оброблено 28 проб. Чисельність і біомасу мікроводоростей перераховувалась на площу 
пластин деревини і на площу поверхні таломів макрофіта, визначену розрахунковим методом [8]. 
Біомаса мікроводоростей визначалась підрахунком істинних об'ємів клітин [3]. Для ідентифікації 
діатомових водоростей готували постійні препарати [5]. 

Результати досліджень і їх обговорення 
Зареєстровано 32 види мікроводоростей: 24 з них діатомові, 5 - синьозелені, 3 - зелені. Подібність 
видового складу мікроводоростей, що обростали деревину і водорості-макрофіти, за індексом 
Серенсена склала 76%. Найбільша подібність видового складу (79%) зафіксована між водоростями, 
що обростали соснові і дубові пластини, найменша (44%) - між обростанням соснових пластин і 
макрофиту С. virgatum (табл. 1). 

В структурі обростання були такі види мікроводоростей: Achnanthes brevipes С. Agardh., 
Licmophora gracilis (Ehrenb.) Gran., Tabularia fasciculata (C. Agardh.) D.M. Will., що домінували 
чисельно і за біомасою на живому і на мертвому рослинному субстратах. Однак, деякі види, 
наприклад, Rhoicosphenia abbreviata (С. Agardh.) Lange-Bert, Jochannesbaptistia pellucida (Dick.) W. 
K. Taylor, домінували тільки чисельно або за біомасою - Navicula palpebrals Breb. і Pleurosigma 
angulatum (J. Т. Quekett) W. Sm. 

Таблиця I 
Подібність (в %) видового складу мікроводоростей на досліджуванних субстратах 

Субстрат сосна дуб Е. intestinalis С. vagabunda 
сосна 
дуб 79 

Е. intestinalis 63 63 
С. vagabunda 61 67 61 
С. virgatum 44 50 45 50 

Деякі види досягали масовоїб чисельності винятково на деревині: Diatoma elongatum (Lyngh.) 
C. Agardh., D. vulgare Boiy, Merismopedia minima Beck., по біомасі - Entomoneispaludosa (W. Sm.) 
Reim., Melosira moniliformis var. moniliformis (O. F. Mull.) C. Agardh., M. moniliformis var. subglobosa 
Grun., Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reim. На водоростях-макрофітах по біомасі домінували 
Cocconeis scutellum var. scutellum Ehrenb., Diploneis bombus (Ehrenb.) CI., R. abbreviata, J. pellucida. 

В результаті досліджень знайдено види мікроводоростей, які виявили специфічність до 
певного субстрату. Так, діатомові водорості Е. paludosa, Plagiotropis lepidoptera (W. Greg.) Kuntz., 
Nitzschia reversa W. Sm., N. sigma (Kutz.) W. Sm. та синьозелені Chroococcus twgidus (Kutz.) Nag., 
Spirulina tenuissima Kutz., Merismopedia minima Beck, траплялися лише на деревині, а діатомова D. 
bombus — винятково в обростанні водоростей макрофітів. Ймовірно, цей факт пов'язаний з 
органічними речовинами, які виділяють деревина та водорості-макрофіти. 
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Показник видового різноманіття (за індексом Шеннона) на мертвому рослинному субстраті 
коливався від 2,4 до 2,8, а на водоростях-макрофітах - від 0,9 до 2,7. Максимальна величина цього 
показника відмічена в мікрофітообростанні сосни, а мінімальна - макрофіта С. vagabunda. 

Середня чисельність мікроводоростей обростання сосни була в 1,8 рази, а біомаса - в 1,2 рази 
більшою, ніж обростання дуба (табл. 2). Можливо, що цей факт пояснюється екскрецією дубильних 
речовин з пластин дуба. В результаті аналізу даних кількісного розвитку мікроводоростей 
обростання деревини з різним терміном знаходження в морській воді показано, що найкраще 
піддається обростанню деревина, що перебувала у воді 30 діб. 

Таблица 2 
Кількісний розподіл мікроводоростей в експерименті на мертвому рослинному субстраті 

Попередня 
експозиція у 

воді, доба 

Чисельність, кл./см2 Біомаса, 103 мг/см2 Попередня 
експозиція у 

воді, доба сосна дуб сосна дуб 

60 5281 ±467 2551 ±100 16,6 ±4,7 13,7 ±5,2 
30 8165 ±1316 4913 ±1106 17,2 ± 2,2 15,1 ±3,0 
0 4864 ±578 3004 ±715 20,3 ±3,5 14,9 ±4,2 

За показниками чисельності та біомаси мікроводоростей обростання водорості-макрофіти 
можна розташувати в такій послідовності: С. virgatum - 15601± 1210 кл.-см "2 і 28,0±3,7 10J мг-см "2, 
Е. intestinalis-211 Л±\\ 5 кл.-см "2 і 8,4±1,9 103 мг-см "2, С. vagabunda-21 \%±Ш кл.-см"2 і 6,4±1,2 103 

мг-см"2. За показником кількісного розвитку мікрофітообростання живий і мертвий рослинний 
субстрат має значну подібність. В літературі майже немає даних щодо вивчення мікроводоростей, 
які обростають деревину. Наводиться лише порівняння кількісного розвитку обростання інших 
типів твердих субстратів [2]. Можливо, це пов'язано з тим, що в нинішній час деревину вже не 
використовують як матеріал у гідробудівництві. 
Висновки 
Отже, у складі мікрофітообростання живого і мертвого рослинного субстрату виявлено 32 види 
мікроводоростей. Подібність видового складу мікроводоростей склала 76% (за індексом 
Серенсена). Домінуючими видами за чисельністю і за біомасою в обростанні як деревини, так і 
водоростей-макрофітів, були A. brevipes, L. gracilis, Т. fasciculata. Виявлені види мікроводоростей, 
що проявляли специфічність у заселенні мертвого рослинного субстрату (Е. paludosa, P. lepidoptera, 
N. reversa, N. sigma, С. turgidus, S. tenuissima, M. minima), та в обростанні водоростей-макрофітів (D. 
bombus). 

Серед двох варіантів деревини найбільше заселялися мікроводоростями соснові пластини, що 
перебували в морській воді 30 діб до початку експерименту. Встановлено, що кількісний розвиток 
мікрофітообростання живого і мертвого рослинного субстрату майже не відрізняється. 
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О.П. Гаркуша 
Одесский филиал Института биологии южных морей НАН України 
МИКРОФИТООБРАСТАНИЕ ЖИВОГО И МЁРТВОГО РАСТИТЕЛЬНОГО СУБСТРАТА НА 
ПРИМЕРЕ ОДЕССКОГО ЗАЛИВА (ЧЁРНОЕ МОРЕ) 
Приведены результаты исследования микрофитообрастания живого и мёртвого растительного 
субстрата. В эксперименте проведенном в естественных условиях выявлены некоторые 
особенности видового состава, количественных показателей, характера доминирования видов 
микрофитообростания на древесине и водорослях-макрофитах. 

Ключевые слова: обрастания, древесина, макрофиты, микроводоросли, Черное море 
О.P. Garkuscha 
Odesa Branch А.О. Kovalevsky Institute of Biology of Southern Seas NAS of Ukraine 
M I C R O A L G A L FOULING OF A L I V E A N D D E A D V E G E T A B L E SUBSTRATE ON THE 
E X E M P L E OF ODESSA B A Y ( B L A C K SEA) 
The results of the investigation of microalgal fouling of alive and dead vegetable substrate have been 
shown. The some features of the species composition, abundance and biomass dominating of the 
microalgal fouling on the seaweeds and woody substrate have been revealed in the experiment had 
realizated in the natural conditions. 

Key words: wood, macrophytes, microalga, Black sea 
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