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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Антропогенна евтрофікація морських екосистем 

пов'язана з їх збагаченням біогенними речовинами – сполуками азоту, фосфору, які 

надходять з річковим і поверхневим стоком з сільськогосподарських полів, 

стічними водами, аварійними промисловими і побутовими скидами. Для північно-

західної частини Чорного моря (ПЗЧМ) і прилеглих лиманів ця проблема стоїть 

особливо гостро, тому що негативні наслідки евтрофікації проявляються тут у 

вигляді великих площ з «цвітінням» води в поверхневому шарі, гіпоксією і 

заморами гідробіонтів в придонному. 

Фосфор, як біогенний елемент, має велике значення у формуванні 

продуктивності водних екосистем, а його недостатня кількість може лімітувати 

процес створення первинної продукції [Сорокин, 1985]. Геохімічний кругообіг 

фосфору повністю незамкнутий, тому що природні сполуки фосфору погано 

розчиняються у воді і практично нелеткі. Тому потоки фосфору в біосфері є 

односпрямованими – від гірських порід суші в глибини океану, де відбувається їх 

накопичення і консервація в донних відкладеннях.  

Фосфор у водних екосистемах присутній у вигляді мінеральної (фосфати) і 

органічної форм. У воді відбувається постійний кругообіг фосфору з органічної 

форми у мінеральну, і навпаки. Ключову роль в цьому процесі відіграють 

фосфатмобілізувальні бактерії (ФМБ), які утворюють на усіх трофічних рівнях 

«мікробіальні петлі» [Бульон, 2002; Porter, 1988; Gacher, 1993]. 

Фосфатмобілізувальні бактерії включають фосфатрозчинюючі (ФР бактерії) та 

фосфатмінералізуючі бактерії (ФМ бактерії), мобілізують важкорозчинні 

неорганічні та органічні сполуки до ортофосфатів, які легко засвоюються іншими 

організмами [Курдиш, 2010; Мишустина, 1985; Paul, 2013].  

Дослідження морських ФМБ почалося порівняно нещодавно, а відомості 

щодо їх розповсюдження поки що дуже обмежені [Abundance and occurrence, 2011; 

Widawati, 2011]. Практично повністю відсутня інформація про вплив факторів 

навколишнього середовища (температури, солоності, насичення води киснем, 

вмісту сполук фосфору) на чисельність ФМБ в солонуватоводних екосистемах.  

Таким чином, роль морських ФМБ у водних екосистемах вивчена 

недостатньо, а в Чорному морі не розглядалась взагалі. Між тим багато іноземних 

дослідників покладають великі надії на внесок цієї групи мікроорганізмів у 

процеси природного очищення та раціонального використання запасів фосфору у 

водних екосистемах.  

Зв'язок роботи з науковими планами, програмами і темами. 

Дисертаційна робота виконана у ІМБ НАН України у рамках бюджетних тем 

«Основи формування гідрологічного режиму, евтрофування та забруднення 

екосистеми північно-західної частини Чорного моря за умов змін клімату» (№ ДР 

0106U007933, 2006–2010); «Угруповання крайових біотопів Чорного моря: 

сучасний стан, прогноз мінливості, рекомендації щодо їх охорони і відновлення» 

(№ ДР 0107U006790, 2007–2011 рр.); «Взаємовідношення угруповань 

одноклітинних і багатоклітинних організмів екотонів біоциклів Азово-

чорноморського регіону» (№ ДР 0111U006730, 2011–2015 рр.), а також у рамках 
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госпрозрахункових тем «Гідробіологічний моніторинг при відновленні та 

експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море: морська частина 

2011 рр.» (№ ДР 0111U004958); «Гідробіологічний моніторинг при відновленні та 

експлуатації глибоководного суднового ходу Дунай – Чорне море: морська частина 

(2012)» (№ ДР 0113U001527). 

В перерахованих темах здобувач брав участь як виконавець розділів. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – визначити особливості 

кількісного розподілу фосфатмобілізувальних та гетеротрофних бактерій в 

екосистемах північно-західної частини Чорного моря і прилеглих лиманів та їх 

роль у кругообігу фосфору. 

Для досягнення поставленої мети ставилися наступні задачі: 

1. Визначити поширення та чисельність ФМБ (ФР і ФМ бактерій), а також 

гетеротрофних бактерій у водній товщі і в донних відкладеннях в ПЗЧМ та у 

лиманах Північно-Західного Причорномор’я.  

2. Оцінити зв’язок між гідролого-гідрохімічними параметрами середовища 

(температурою води, солоністю, насиченням води киснем, вмістом РМІН і РОРГ) і 

розподілом ФР, ФМ та гетеротрофних бактерій у солонуватоводних екосистемах.  

3. Отримати чисті культури фосфатмобілізувальних бактерій, визначити їх 

фізіолого-біохімічні властивості та ідентифікувати найбільш активні штами. 

4. Дослідити активність мобілізації фосфору з важкорозчинних сполук виділеними 

найбільш активними штамами бактерій. 

Об’єкт дослідження – фосфатмобілізувальні бактерії екосистем північно-

західної частини Чорного моря і лиманів Північно-Західного Причорномор’я.  

Предмет дослідження – просторово-часова залежність чисельності 

фосфатмобілізувальних та гетеротрофних бактерій у воді та донних відкладеннях, 

зв'язок кількісних показників бактерій з абіотичними параметрами середовища.  

Методи дослідження: комплексні методи гідробіології, загальної та 

морської мікробіології, фізико-хімічні та методи математичної статистики. 

Наукова новизна отриманих результатів. На основі проведених 

досліджень вперше визначені особливості просторового розподілу і кількісних 

змін чисельності ФР, ФМ і гетеротрофних бактерій в екосистемах ПЗЧМ та 

лиманів Північно-Західного Причорномор’я. Вперше статистично оцінений вплив 

гідролого-гідрохімічних факторів водного середовища на чисельність і розподіл 

ФР, ФМ та гетеротрофних бактерій для всіх досліджуваних екосистем. З морських 

зразків виділені високоактивні культури фосфатмобілізувальних бактерій, що 

віднесені до родів Enterobacter та Bacillus. Показана участь бактерій родів 

Enterobacter та Bacillus у трансформації неорганічних сполук фосфору в морських 

екосистемах. Для двох найбільш активних штамів цих родів експериментально 

оцінена активність мобілізації фосфору з важкорозчинних неорганічних сполук. 

Практичне значення одержаних даних. Результати дисертаційної  роботи 

можуть бути використані для екологічної характеристики ПЗЧМ та прилеглих 

лиманів, розкривають можливість для мікробіологічних моніторингових 

досліджень в морських екосистемах різного трофічного статусу. Отримані дані 

дозволяють оцінити інтенсивність мінералізації розчинених і завислих у воді та 

донних відкладеннях органічних речовин, виявити роль бактерій у кругообігу 
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фосфору в морських екосистемах, можуть бути корисні для подальшого 

дослідження проблем «фосфорного» забруднення водойм. 

Результати досліджень можуть бути рекомендовані до включення у курси 

лекцій і навчальні посібники з проблем водної мікробіології, гідробіології та 

охорони водного середовища.  

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною роботою автора. 

Автором дисертаційної роботи особисто здійснено огляд літературних джерел, 

проведено експериментальну роботу, узагальнення і математичну обробку даних. 

Підготовку ряду публікацій за результатами досліджень, інтерпретацію та 

формулювання основних положень і висновків проведено спільно з науковим 

керівником. Аналіз зв’язку чисельності фосфатмобілізувальних бактерій з 

абіотичними і гідрохімічними параметрами середовища проведено сумісно з 

провідним науковим співробітником відділу якості водного середовища Інституту 

морської біології НАН України к.геогр.н. Ю. І. Богатовою, що є співавтором 

опублікованих робіт. Частину досліджень з ідентифікації фосфатмобілізувальних 

бактерій виконано сумісно з старшим науковим співробітником відділу 

мікробіологічних процесів на твердих поверхнях Інституту мікробіології і 

вірусології імені Д. К. Заболотного НАН України к.б.н. А. О. Рой, що є 

співавтором опублікованої роботи.  

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень були 

представлені на ІІІ Міжнародній конференції молодих науковців (Харків, 2008); І 

Міжнародній науковій конференції студентів, аспірантів та молодих учених 

(Донецьк, 2009); V Міжнародній науковій конференції студентів та аспірантів 

(Львів, 2009); VI Международной научно-практической конференции молодых 

ученых по проблемам водных экосистем „Pontus Euxinus – 2009” (Севастополь, 

2009); Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічні проблеми 

Чорного моря» (Одеса, 2011); VIII Международной научно-практической 

конференции молодых ученых по проблемам водных экосистем „Pontus Euxinus – 

2013” (Севастополь, 2013); XIII з’їзді Товариства мікробіологів України 

імені С. М. Виноградського (Ялта, 2013); VIІ з’їзді Гідроекологічного товариства 

України «Гідроекосистеми: Фундаментальні та прикладні проблеми сьогодення» 

(Київ, 2015 р.). 

Публікації. Всього публікацій за тематикою дисертації – 14, статей – 7, в 

тому числі 6 статей, опублікованих у виданнях, рекомендованих ДАК України, 

з яких 1 включена до міжнародних наукометричних баз, та 7 тез доповідей в 

матеріалах міжнародних та вітчизняних конференцій та з’їздів. 

Структура та об’єм дисертації. Робота складається з вступу, шести 

розділів, обговорення результатів, висновків, списку літератури. Загальний об’єм – 

165 сторінок, 51 рисунок, 25 таблиць. Список літератури містить 230 джерел, 

у тому числі – 112 іноземних.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

РОЛЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОСФОРУ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 
 

У розділі проаналізовано роль бактерій у трансформації фосфору у водних 

екосистемах, наведені дані про вміст і форми фосформісних сполук у водних 

екосистемах, описана мікробна трансформація сполук фосфору у воді та донних 

відкладеннях та на межі розділу фаз дно – вода, а саме трансформація органічного 

фосфору в неорганічний, мікробне розчинення мінералів фосфату, а також 

мікробне акумулювання та вивільнення фосфору. Наведено приклади 

мікроорганізмів, які залучені у ці процеси. Окремо надані відомості про історію 

вивчення фосфатмобілізувальних бактерій у морських екосистемах, їх поширення 

та розподіл у воді та донних відкладеннях. Обґрунтована необхідність виконання 

досліджень по темі дисертаційної роботи.  

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
 

Основним матеріалом дослідження стали проби води та донних відкладень з 

солонуватоводних екосистем ПЗЧМ, а саме: Одеської затоки, узмор’я Дунаю та 

прилеглих лиманів – Тилігульського, Малого Аджалицького (Григорівського), 

Великого Аджалицького (Дофінівського) та Хаджибейського. Ці райони 

відрізнялись за гідролого-гідрохімічними характеристиками і ступенем 

антропогенного навантаження. Проби поверхневого та придонного горизонту води 

та донних відкладень в регіоні узмор’я Дунаю були відібрані за сіткою станцій у 

ході експедицій, проведених ІМБ НАНУ у 2008, 2010–2012, 2014 рр., у Одеському 

регіоні – у 2008–2012 рр., проби води та донних відкладень лиманів були відібрані 

в прибережній зоні в липні – серпні 2012 р., а для Дофінівського лиману – також в 

березні 2011 р. (рис. 1).  

Воду у поверхневому і придонному шарах відбирали батометром типу 

Ніскін, донні відкладення – дночерпачем Петерсена з площею захоплення 0,1 м
2
. 

Для аналізу донних відкладень відбирали верхній (до 10 см) шар осаду. 

Всього зібрано і оброблено 725 проб досліджуваного матеріалу, з них – 500 

проб води, 225 проб донних відкладень. 

Чисельність гетеротрофних бактерій визначали шляхом висіву на морський 

агар Горбенко [Горбенко, 1977], ФР – на середовище Муромцева з фосфатом 

кальцію [Муромцев, 1955], ФМ – на середовище Менкіної з гліцерофосфатом 

[Менкина, 1950]. Навколо колоній бактерій, що можуть розчиняти фосфат кальцію 

і мінералізувати гліцерофосфат, спостерігались зони просвітлення середовища за 

рахунок мобілізації і мінералізації цих сполук. Проби води та суспензії донних 

відкладень висівали методом серійних розведень на вищезазначені середовища. 

Посіви інкубували при 28 ºС протягом 3–5 діб.  

Із зразків води та донних відкладень було виділено 59 ізолятів ФМБ і 

відібрані 2 найбільш активні штами бактерій. Досліджені фізіолого-біохімічні 

властивості цих штамів і проведена їх ідентифікація за результатами визначених 

тестів [Bergey’s Мanual of…, 2005].  
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Рис. 1. Cхема станцій відбору проб у 

Одеському регіоні (а), на узмор’ї 

Дунаю (б), лиманах (в): 1 – 

Хаджибейський, 2 – Дофінівський, 3 – 

Григорівський, 4 – Тилігульський.  

 

 

 

 

Здатність мікроорганізмів мобілізувати фосфор з неорганічних сполук 

оцінювали за інтенсивністю їх росту та накопиченню в культуральній рідині 

фосфату. Для кількісного визначення фосфатмобілізувальної активності бактерій 

їх культивували при температурі 28°С в періодичних умовах на качалках 

(210 об/хв) у колбах Ерленмейера протягом 3 діб в 100 см
3
 рідкого живильного 

середовища Муромцева з додаванням 2 г·дм
−3

 Сa3(PO4)2. В контрольних варіантах 

використовували це ж середовище, але з додаванням К2НРО4. Чисельність 

життєздатних клітин визначали методом серійних десятикратних розведень 

шляхом висіву на агаризоване середовище. Після культивування посівів при 

відповідних температурах проводити підрахунок колоній, що виросли на поверхні 

середовища в тому розведенні, де їх кількість становила від 30 до 300 колоній. 

Концентрацію ортофосфату в середовищі визначали за методом Фіске – Суббароу 

з використанням молібдату амонію та аскорбінової кислоти [Унифицированные 

методы анализа вод, 1971].  

У роботі використані гідролого-гідрохімічні дані: температура, солоність, 

насичення води киснем (%), вміст розчиненого ортофосфату (PМІН), органічних 

форм фосфору (РОРГ) і їх суму – валовий фосфор (РВАЛ), розчинена органічна 

речовина (РОP), отримані співробітниками відділу якості водного середовища за 

вказаний період. Всі гідролого-гідрохімічні визначення проводили стандартними, 

прийнятими в міжнародній практиці методами [Методы гидрохимических 

исследований океана, 1978; Руководство по химическому анализу морских вод, 

1993]. 

а б 

в 

в 



6 

 

 

Статистична обробка матеріалу проводилась загальноприйнятими методами 

[Лакин, 1990] в пакетах програм Microsoft Office Excel і STATISTICA 6. 

Достовірність відмінностей оцінювали за допомогою критерію Стьюдента для 

незалежних змінних (t-test). Коефіцієнти t-критерію Стьюдента вважали 

статистично значущими при p<0,05. Для оцінки статистичних відмінностей у 

розподілі чисельності бактерій за факторами проводили дисперсійний аналіз 

(ANOVA). 

 

ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ ЯК КОМПОНЕНТ 

ГЕТЕРОТРОФНОГО БАКТЕРІОЦЕНОЗУ У ВОДІ ТА ДОННИХ 

ВІДКЛАДЕННЯХ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПЗЧМ 
 

У розділі викладені результати дослідження гідролого-гідрохімічних 

параметрів Одеського регіону ПЗЧМ і поширення фосфатмобілізувальних та 

гетеротрофних бактерій у воді та донних відкладеннях. Одеський регіон ПЗЧМ – 

прибережна акваторія Чорного моря, на якість вод якої впливає річковий стік 

Дніпра та Південного Бугу, з якими потрапляє велика кількість забруднюючих 

речовин, а також стічні води промислової, портової і житлової зони міста Одеси і її 

міст-супутників – Чорноморська та Південного. Гідролого-гідрохімічні умови 

регіону відрізнялись великою просторовою і вертикальною неоднорідністю. 

Порові розчини донних відкладень регіону містять до 10 разів більше сполук 

фосфору, ніж придонний та фотичний шар води. 

Було встановлено, що фосфатмобілізувальні бактерії є постійним 

компонентом мікробіоценозів води та донних відкладень, а аналіз чисельності 

виявив їх значну варіабельність. У Одеському регіоні чисельність бактерій 

зменшувалась від поверхневого горизонту води до придонного, що пов’язано з 

природною міграцією алохтонної та автохтонної органічної речовини (ОР) у 

морському середовищі. В середньому чисельність гетеротрофних бактерій у 

поверхневому горизонті становила 7,9±1,2 тис. КУО∙см
−3

, у придонному – 

3,4±0,6 тис. КУО∙см
−3

; ФР бактерій – 1,4±0,3 та 0,6±0,2 тис. КУО∙см
−3

; 

ФМ бактерій – 1,8±0,6 та 1,2±0,4 тис. КУО∙см
−3

,
 

відповідно. У водній товщі 

Одеського регіону середня чисельність ФМ бактерій була більшою, ніж ФР 

бактерій, що можливо пов’язано з великою кількістю ОР як у поверхневому 

горизонті водної товщі, так і в придонному. Проте у донних відкладеннях їх частка 

була майже однаковою. Частка фосфатрозчинюючих бактерій від числа 

гетеротрофних бактерій у поверхневому шарі води Одеського регіону складала у 

середньому 20 %, у придонному – 19 %, у поверхневому горизонті донних 

відкладень – 33 %; фосфатмінералізуючих – 29, 32 та 32 %, відповідно (рис. 2). 

Чисельність бактерій характеризувалась сезонною неоднорідністю. 

Максимальна їх кількість визначалась влітку, коли в екосистемі накопичувалась 

найбільша кількість органічної речовини автохтонного чи алохтонного 

походження. Максимальна середня чисельність гетеротрофних бактерій у 

поверхневому горизонті води становила 9,4±2,5 тис. КУО∙см
−3

, ФР бактерій – 

2,5±0,3 тис. КУО∙см
−3

, ФМ бактерій – 7,8±2,8 тис. КУО∙г
−1

; у придонному – 

4,7±1,2, 1,7±0,3 та 1,6±0,3 тис. КУО∙см
−3

, відповідно; у донних відкладеннях, 
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відповідно, – 38,2±11,7, 6,7±2,8 та 7,8±2,8 тис. КУО∙г
−1

. Найбільша чисельність 

бактерій у воді та донних відкладеннях визначалась у прибережних зонах та місцях 

найбільшого антропогенного навантаження.  

 

 

Рис. 2. Відсоток фосфат-

розчинюючих (ФР) та фосфат-

мінералізуючих (ФМ) бактерій від 

числа гетеротрофних у Одеському 

регіоні 

 

 

 

 

 

Для комплексної оцінки варіабельності чисельності бактерій проводили 

двофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA) впливу температури та 

місцезнаходження станцій відбору проб на їх розподіл. Показано, що на зміну 

чисельності бактерій у водній товщі і донних відкладеннях достовірно впливали 

місця відбору та температура. Ступінь впливу фактору «місцезнаходження 

станцій» був більшим, ніж ступінь впливу температури. Загалом, дисперсійний 

аналіз даних показав, що на 95 % рівні достовірності найбільший вклад у варіацію 

чисельності бактерій мала взаємодія факторів «місцезнаходження станцій» та 

«температура». 

Чисельність бактерій і сполук фосфору у прибережній та мористій 

частинах акваторії Одеського регіону. Для визначення ролі місцевих 

антропогенних джерел забруднення статистичні характеристики обчислювались 

окремо для прибережних станцій та станцій у відкритій частині акваторії. До 

прибережних були включені станції до ізобати 10 м, до морських – з глибинами 

10–25 м (рис. 1). Оцінку достовірності відмінності порівнюваних районів 

проводили за критерієм Стьюдента (р<0,5).  

Показано, що поверхневий і придонний шари води у прибережній та 

мористій частинах акваторії Одеського регіону статистично відрізняються за 

чисельністю гетеротрофних, фосфатмобілізувальних бактерій та вмістом сполук 

фосфору. Для донних відкладень така тенденція відмічена лише за чисельністю 

бактерій.  

Найбільша чисельність гетеротрофних, фосфатмобілізувальних бактерій у 

воді та донних відкладеннях приурочені до прибережних станцій та зон з 

найбільшим антропогенним навантаженням – у прибережній зоні Одеської затоки 

та в акваторії порту (рис. 3). У міру просування від прибережних ділянок до 

відкритої акваторії регіону чисельність бактерій знижувалась від тисяч до сотень 

одиниць в 1 см
3
, що пов’язано з особливою роллю фосфатмобілізувальних бактерій 

в деструкції органічної речовини теригенного походження і може бути 

індикатором якості морського середовища. 
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Рис. 3. Чисельність гетеротрофних (а), ФР бактерій (б) у поверхневому горизонті 

та ФМ бактерій (в) у донних відкладеннях Одеського регіону  
 

Залежність чисельності фосфатмобілізувальних бактерій від гідролого-

гідрохімічних показників. Так як питання екології морських 

фосфатмобілізувальних бактерій у сучасній літературі висвітлені фрагментарно, 

було розглянуто зв’язок чисельності фосфатмобілізувальних бактерій у воді та 

донних відкладеннях з деякими гідролого-гідрохімічними показниками 

середовища.  

Встановлено, що такі макроекологічні фактори як температура та солоність у 

межах їх коливань в досліджуваній акваторії моря (8–26 ºС; 12–18 ‰) не лімітують 

чисельність гетеротрофних та фосфатмобілізувальних бактерій. Коефіцієнти 

кореляції між чисельністю бактерій і температурою, чисельністю бактерій і 

солоністю близькі до нуля або не достовірні та вказують на відсутність лінійного 

зв’язку. Виявлені негативні коефіцієнти кореляцій між чисельністю бактерій та 

солоністю лише вказували на поширення трансформованих річкових вод з Дніпро-

Бузького лиману (r = –0,568, р<0,05).  

Статистично значимі слабкі кореляційні зв’язки спостерігались між 

чисельністю ФР бактерій і насиченням води киснем в осінній (r = –0,328, р<0,1), 

ФМ бактерій і насиченням води киснем в літній період, що свідчить про мікробну 

деградацію органічної речовини (r = –0,357, р<0,1).  

Відмічені достовірні кореляційні зв’язки між чисельністю бактерій 

(гетеротрофних, ФР та ФМ) та вмістом РМІН, РОРГ у воді та донних відкладеннях. Це 

пов'язано з процесом біологічного перетворення РМІН у PОРГ, і навпаки, на всіх 

рівнях трофічного ланцюга, в якому мікробному угрупованню («мікробіальна 

петля») відводиться головна роль. Наприклад, позитивний кореляційний зв'язок 

між чисельністю ФР бактерій та PМІН (r = 0,460, р<0,05) в поверхневому шарі води 

пояснюється здатністю бактерій в умовах лімітування ортофосфату мобілізувати 

фосфор з важкорозчинних неорганічних сполук. Позитивна кореляція між 

чисельністю гетеротрофних і ФР бактерій та PОРГ (r = 0,512 і r = 0,500, відповідно, 

р<0,1) свідчила про переважання продукційних процесів над деструкцією 

автохтонної та алохтонної ОР. 

У донних відкладеннях були виявлені кореляційні зв’язки між чисельністю 

ФР та ФМ бактерій та РОР (r = –0,518, r = –0,468, відповідно, р<0,05). Це свідчить, 

що бактерії є активними споживачами органічної речовини та її деструкторами. 

а б в 



9 

 

 

ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ У ВОДІ ТА ДОННИХ 

ВІДКЛАДЕННЯХ УЗМОР’Я ДУНАЮ 
 

У розділі аналізуються дані про поширення гетеротрофних та 

фосфатмобілізувальних бактерій на узмор’ї Дунаю за період 2008, 2010–2012, 

2014 рр. і вплив гідролого-гідрохімічних факторів середовища на їх розподіл. 

Узмор'я Дунаю – важлива складова екосистеми ПЗЧМ, оскільки на сучасному 

етапі р. Дунай є основним джерелом евтрофування Чорного моря. Цей район є 

зоною постійної взаємодії річкових і морських вод, для якої характерно надмірний 

вміст азотних сполук, що надходять з річковим стоком, і нестача біодоступних 

сполук фосфору. 

Поширення і розподіл бактерій та гідролого-гідрохімічні параметри 

середовища. Для узмор'я Дунаю характерна широка варіабельність і мозаїчність у 

розподілі гідрохімічних і біологічних параметрів. Це пов'язано як з сезонною 

мінливістю надходження стоку Дунаю – основного джерела мінеральних і 

органічних сполук на узмор'ї, так і з сезонним розвитком продукційно-

деструкційних процесів, в яких бактеріям відведена ключова роль в трансформації 

алохтонної і автохтонної ОР. 

Аналіз чисельності гетеротрофних та фосфатмобілізувальних бактерій 

показав її значну варіабельність. Чисельність гетеротрофних бактерій у 

поверхневому шарі воді коливалась від 0,2 до 350 тис. КУО∙см
−3

, у придонному – 

0,1–175 тис. КУО∙см
−3

. Кількість ФР бактерій у поверхневому шарі складала від 0,2 

до 250, у придонному – 0–135 тис. КУО∙см
−3

; ФМ бактерій – 0,1–200 та 0–

155 тис. КУО∙см
−3

, відповідно. Середні значення чисельності бактерій в 

поверхневому шарі води були вищими, ніж у придонному. Висока чисельність 

бактерій в поверхневому шарі, порівняно з придонним, пояснюється 

трансформацією на узмор'ї прісних водних мас, збагачених ОР і їх взаємодією з 

водами морського генезису. У донних відкладеннях чисельність гетеротрофних 

бактерій варіювала від 7 до 300 тис. КУО∙г
−1

, ФР бактерій – 0–280, ФМ бактерій – 

0–267 тис. КУО∙г
−1

.  

Частка ФР бактерій від числа гетеротрофних бактерій складала 29–78 % в 

поверхневому шарі і 44–79 % – у придонному, ФМ бактерій – 24–86 та 3–91 %, 

відповідно. У донних відкладеннях частка ФР бактерій варіювала від 30 до 76 %, 

ФМ бактерій – 37–83 %. Середня частка фосфатмобілізувальних бактерій від числа 

гетеротрофних загалом була майже однаковою у воді та донних відкладеннях 

(рис. 4). Порівняно з Одеським регіоном, частка ФМБ на узмор’ї Дунаю була у      

2–3 рази більшою, що, вірогідно, пояснюється нестачею біодоступних сполук 

фосфору, а також великою кількістю ОР. 

При вивченні сезонної динаміки бактерій на узмор’ї Дунаю встановлено, що 

на їх розвиток визначальний вплив здійснюють гідрологічний режим та кліматичні 

умови. Максимальні показники вмісту бактерій як за нашими, так і за 

літературними даними, відмічаються на узмор’ї Дунаю у осінньо-зимовий період. 

Це пов’язано з нестійким гідрологічним режимом, короткочасними паводками і 

значним вмістом у воді в цей період завислих часток, що несуть на своїй поверхні 

адсорбовані бактеріальні клітини. Максимальна середня чисельність 



10 

 

 

гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій спостерігалась у грудні 2010 р. Чисельність 

гетеротрофних бактерій у поверхневому шарі води становила 

118,5±21,3 тис. КУО∙см
−3

,
 
 ФР бактерій – 90,6±17,5 тис. КУО∙см

−3
, ФМ бактерій – 

101,9±18,8 тис. КУО∙г
−1

; у придонному – 89,5±17,5, 70,2±15,1 та 

71,4±15,0 тис. КУО∙см
−3

, відповідно; у донних відкладеннях, відповідно, – 

83,9±28,1, 63,9±27,9 та 66,4±23,3 тис.  КУО∙г
−1

. У водних екосистемах донні 

відкладення є показником процесів, що відбуваються у водній товщі. Чисельність 

бактерій у них змінювалась паралельно змінам чисельності бактерій у воді. 

Переважання чисельності бактерій у донних відкладеннях у осінньо-зимовий 

період свідчить про накопичення ОР відмерлого фітопланктону на дні, що є 

основним джерелом утворення детриту в районі узмор’я. 
 

 

Рис. 4. Відсоток фосфат-

розчинюючих (ФР) та 

фосфатмінералізуючих (ФМ) 

бактерій від числа гетеротрофних 

на узмор’ї Дунаю 
 

 
 

 

 

 

Розподіл бактерій та вміст сполук фосфору у зонах трансформації 

дунайських вод та у придонному шарі узмор'я в залежності від глибини. За 

характером розподілу солоності в поверхневому шарі узмор’я були виділені три 

зони: фронтальна (з солоністю <8 ‰), гідрофронтальна (10–12 ‰), заключна (12–

17 ‰), які відрізняються за рівнем розвитку продукційно-деструкційних процесів 

[Большаков, 1970]. У фронтальній зоні концентрації сполук фосфору максимальні, 

тому що тут відбувається основне розвантаження твердого та біогенного стоку 

Дунаю. Гідрофронтальна зона займає, як правило, невелику ділянку узмор'я і 

характеризується максимальними горизонтальними градієнтами солоності. У 

заключній зоні в теплий період року активно розвиваються продукційні процеси і 

рівень сполук фосфору знижується. Положення зон змішування річкових та 

морських вод непостійне і пов’язано з величиною стоку і вітровою ситуацією. 

Аналіз даних чисельності гетеротрофних і фосфатмобілізувальних бактерій та 

сполук фосфору у зонах трансформації показав, що вміст сполук фосфору у 

поверхневому шарі знижувався від фронтальної зони до заключної, а розподіл 

чисельності бактерій у різні сезони був нерівномірним. Наприклад, у грудні 2010 р. 

найбільша чисельність бактерій спостерігалась у гідрофронтальній та заключній 

зонах, а у червні 2011 р. кількість бактерій у зоні гідрофронту була майже у 2 рази 

вищою, ніж у фронтальній та заключній. Це пов’язано з скупченням детриту 

прісноводного та морського походження внаслідок різкої зміни солоності. 

Залишки планктонних організмів в районі гідрофронту є найважливішою 

передумовою для масового розвитку мікроорганізмів [Цыбань, 1970]. Восени 

2011–2012 рр. найбільша чисельність спостерігалась у заключній зоні 
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трансформації дунайської води у море, що пов'язано з стабільними, сприятливими 

умовами середовища і пояснюється екотонним ефектом [Александров, 1998]. 

З зростанням глибин в придонному шарі узмор'я відзначено закономірне 

зниження вмісту сполук фосфору. Чисельність бактерій розподілялась 

нерівномірно. У грудні 2010 р. та у жовтні 2011 р. найбільша чисельність бактерій 

у придонному шарі води була характерна для глибин 0–10 м, що пояснюється 

наявністю у придонному шарі води великої кількості легкозасвоюваної ОР, що 

надходить з річковим стоком. 

Вплив деяких гідролого-гідрохімічних показників на чисельність 

фосфатмобілізувальних бактерій на узмор’ї Дунаю. Як і в Одеському регіоні, 

був проведений кореляційний аналіз впливу гідролого-гідрохімічних показників на 

чисельність бактерій на узмор’ї Дунаю. Слід зазначити, що для цієї ділянки ПЗЧМ 

характерно порушення балансу основних біогенних елементів азоту і фосфору. Тут 

спостерігається нестача біодоступних сполук фосфору, у зв'язку з цим роль ФМБ в 

підтримці балансу фосфору в екосистемі стає особливо значущою. 

Було встановлено, що такі абіотичні параметри середовища як солоність і 

насичення води киснем також корелювали з чисельністю гетеротрофних і 

фосфатмобілізувальних бактерій. Так, встановлений зворотній зв’язок між 

чисельністю гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій і солоністю води в поверхневому 

шарі восени (r = −0,813, r = −0,758, r = −0,719, відповідно, р<0,01) пояснюється 

виключно поширенням річкових вод, збагачених ОР [Цыбань, 1970]. Виявлені 

від'ємні коефіцієнти кореляції між чисельністю гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій 

і насиченням води киснем восени (r = −0,894, r = −0,876, r = −0,916, відповідно, 

р<0,001) свідчать про активну мікробну деградацію ОР. Бактеріальний метаболізм 

активно впливає на вміст кисню у водній товщі, тому мікробна деградація мертвої 

завислої ОР – первинний споживач кисню.  

З температурою води кореляційних залежностей не відзначено. 

Кореляційний аналіз середніх значень чисельності ФМБ і вмісту сполук 

фосфору показав наявність зв'язків з високим рівнем значущості. У поверхневому 

шарі позитивні кореляційні зв'язки відзначали між чисельністю ФМ бактерій і 

концентрацією РМІН влітку(r = 0,606, р<0,1), а для гетеротрофних та ФР бактерій – з 

вмістом РМІН восени (r = 0,664, r = 0,655, р<0,05, відповідно). У придонному шарі 

відмічений прямий зв'язок між чисельністю гетеротрофних та ФР бактерій і PОРГ 

(r = 0,758, r = 0,917, р<0,01 та р<0,001, відповідно). 

Поширення і розподіл гетеротрофних і фосфатмобілізувальних бактерій 

у вересні і листопаді 2014 р. Дослідження, які були проведені у вересні та 

листопаді 2014 р., підтвердили результати оцінки сезонної залежності чисельності 

бактерій від абіотичних параметрів водного середовища. Додатково був 

проведений аналіз чисельності бактерій у донних відкладеннях та вмісту сполук 

фосфору у їх порових розчинах. 

Аналіз абіотичних параметрів середовища узмор'я показав їх значну сезонну 

і просторову мінливість. У вересні на узмор'ї тривало «біологічне літо», 

температура води складала 24,5–23,1 °С від поверхні до дна. Солоність 

поверхневого шару становила > 0,5 ‰ в гирлі рукавів і 16,5 ‰ на віддаленні 10 км 

від краю дельти, придонного шару – 0,5–17,3 ‰. У листопаді, як і у вересні, на 
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узмор'ї відзначали горизонтальну і вертикальну стратифікацію водних мас і 

наявність пікноклину на горизонті 5 м. Температура води, порівняно з вереснем, 

знизилася і становила 13–14ºС. Осіння вертикальна конвекція сприяла насиченню 

киснем придонних шарів узмор'я до 90%. 

Значна мінливість температури і солоності відображається на просторовій і 

сезонній неоднорідності чисельності бактерій. Найбільша чисельність як 

гетеротрофних (684 тис. КУО∙см
−3

), так і ФР (240 тис. КУО∙см
−3

) та ФМ 

(387 тис. КУО∙см
−3

) бактерій була зафіксована поблизу рукавів дельти у вересні. 

У листопаді чисельність бактерій знизилася в 2–3 рази, що пояснюється 

зниженням і уповільненням продукційних процесів. У мористій частині узмор'я 

Дунаю загальна чисельність гетеротрофних і ФР бактерій в залежності від сезону 

майже не змінювалась і складала у вересні, відповідно, 92 тис. КУО∙см
−3

 і 

20 тис. КУО∙см
−3 

, а у листопаді – 94 тис. КУО∙см
−3

 і 21 тис. КУО∙см
−3

. Для ФМ 

бактерій в листопаді відзначено збільшення чисельності в 2 рази порівняно з 

вереснем (33 тис. КУО∙см
−3 

і 68 тис. КУО∙см
−3

), що пов'язано з накопиченням 

відмерлої ОР в післявегетаційний період. 

Відзначали вертикальну неоднорідність у розподілі чисельності бактерій на 

узмор'ї – зменшення від поверхневого шару до придонного. Води морського 

генезису, що займають придонний шар узмор'я, характеризуються низьким 

вмістом ОР і, відповідно, низькою чисельністю бактерій. Збільшення чисельності 

бактерій на горизонтах 5–10 м припадає на шар пікноклину або лежить трохи 

нижче його, що пов'язано з перепадом щільності водних мас і концентрацією ОР 

(рис. 5). 

  

     

Рис. 5. Вертикальний розподіл: а − температури Т (ºС) і солоності S (‰), б − 

насичення води киснем (%), в, г − чисельності гетеротрофних, ФР і ФМ бактерій на 

узмор’ї Дунаю у вересні 2014 р. 
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Аналіз отриманих даних про вміст сполук фосфору і чисельність бактерій в 

придонному шарі води, донних відкладеннях і порових розчинах у вересні та 

листопаді 2014 р. також показав їх значну сезонну і просторову варіабельність. 

Було встановлено, що чисельності гетеротрофних, ФР і ФМ бактерій в донних 

відкладеннях, як і вміст сполук фосфору в порових розчинах в кілька разів 

перевищують значення в придонному шарі води. У вересні, коли на узмор'ї 

відзначали розвиток продукційних процесів, у порових розчинах сполуки фосфору 

були представлені, в основному, РОРГ, а при посиленні деструкційних процесів у 

листопаді – РМІН. У цей період чисельність гетеротрофних і ФМ бактерій в донних 

відкладеннях (514 тис. КУО∙см
−3

 і 255 тис. КУО∙см
−3

) майже в 2 рази перевищувала 

чисельність в придонному шарі води (230 тис. КУО∙см
−3

 і 92 тис. КУО∙см
−3

, 

відповідно), що пов'язано з накопиченням відмерлої ОР в донних відкладеннях. У 

листопаді при уповільненні продукційних процесів відзначено зниження 

чисельності гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій в придонному шарі 

(45 тис. КУО∙см
−3

, 6 тис. КУО∙см
−3

, 28 тис. КУО∙см
−3

) і в донних відкладеннях 

(137 тис. КУО∙см
−3

, 17 тис. КУО∙см
−3

, 28 тис. КУО∙см
−3

, відповідно) порівняно з 

вереснем. Відзначена загальна тенденція зниження вмісту РМІН і РОРГ в кілька разів 

і кількості бактерій на порядок величин в придонному шарі води із зростанням 

глибин, а для бактерій також і у донних відкладеннях. Це пов'язано з значним 

надходженням алохтонної ОР з річковим стоком і її акумуляцією в пригирловій 

зоні узмор'я з глибинами < 10 м, де відбувається розвантаження твердого та 

біогенного стоку Дунаю. 
 

ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ У ВОДІ ТА ДОННИХ 

ВІДКЛАДЕННЯХ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я 
 

Лимани – унікальний природний комплекс водойм, що потерпає від 

антропогенного навантаження. По типу водного живлення вони поділяються на 

відкриті, закриті та регульовані. Вивчення фосфатмобілізувальних бактерій у цих 

лиманах досі не проводилось. Кількість ФР та ФМ бактерій в досліджуваних 

лиманах коливалась у воді від 0,1 до 48,0 тис. КУО∙см
–3

 та від 0,1 до 

28,5 тис. КУО∙см
–3

, у донних відкладеннях – від 1,0 до 185,0 тис. КУО∙г
–1

 та від 

21,3 до 622,5 тис. КУО∙г
–1

, відповідно. Найбільша чисельність ФР та ФМ бактерій 

у воді та у донних відкладеннях спостерігалась у Хаджибейському та 

Дофінівському лиманах. Найменша кількість ФМБ відмічена у донних 

відкладеннях Тилігульського та Григорівського лиманів. 

Велика чисельність ФМБ у Дофінівському та Хаджибейському лиманах 

пояснюється декількома факторами. Ці лимани є ізольованими і характеризуються 

невисоким природним потенціалом (V/S – відношення об’єму водойми до площі її 

водного дзеркала). Навесні, в період паводків, вода, що містить органічні та інші 

забруднюючі речовини, з водозбору потрапляє до лиманів, влітку прогрівається 

вище 30 
о
С. Великий об’єм води випаровується, концентрація органічних речовин 

збільшується, що провокує «цвітіння» водоростей, подальше накопичення органіки 

та масові замори риби. Такі явища відмічалися в 2012 р. в Хаджибейському та 

Дофінівському лиманах. Слід зазначити, що під час замору вивільнення фосфору з 

донних відкладень збільшується до 10 разів, що, ймовірно, обумовлено 



14 

 

 

інтенсифікацією анаеробної деградації фосфоровмісної органіки. Це 

супроводжується вторинним забрудненням. В результаті цих процесів 

підвищується кількість фосфатмобілізувальних бактерій. Крім цього, Дофінівський 

лиман дуже мілководний, що і посилює евтрофікацію та «накопичення» 

органічних речовин в донних відкладеннях, в тому числі сполук фосфору. Цей 

лиман є найбільш нестабільною екосистемою. Найменша чисельність ФМБ 

відмічена у Тилігульському лимані, який також вважається самою чистою 

водоймою ПЗЧМ та найбільш екологічно стабільною екосистемою [Миничева и 

др., 2006].  

Отримані дані щодо чисельності ФМБ в лиманах ПЗЧМ можуть слугувати 

одним із індикаторів стану евтрофікації водних екосистем.  

Порівняння чисельності фосфатмобілізувальних бактерій в різних 

районах дослідження. Райони дослідження відрізнялись за трофічним статусом. 

Узмор’я Дунаю характеризується як евтрофний район, Одеський регіон – як 

перехідна зона від мезотрофного до евтрофного, лимани – як гіперевтрофний з 

високою величиною первинної продукції фітопланктону [Дятлов и др., 2013]. Як 

вже зазначалося, узмор’я Дунаю характеризується нестачею біодоступних сполук 

фосфору і надлишком азоту, який надходить зі стоком Дунаю. Одеський регіон 

зазнає впливу трансформованого стоку з Дніпро-Бузького лиману та 

антропогенного стоку м. Одеси і характеризується надлишком сполук фосфору. 

Всі лимани, крім Григорівського (фактично морська затока), мають високий рівень 

фосфору у воді та донних відкладеннях.  

При порівнянні чисельності бактерій у лиманах та у морських екосистемах 

північно-західної частини Чорного моря в літній період встановлено, що 

найбільша чисельність ФМБ визначалась у евтрофних та гіперевтрофних 

екосистемах: узмор’ї Дунаю та лиманах Північно-Західного Причорномор’я, де їх 

кількість досягала сотень тисяч КУО в 1 см
3
 (рис. 6).  

  

а                                                                   б 

Рис. 6. Середня чисельність фосфатмобілізувальних бактерій в різних районах 

дослідження (літній період) у воді (а) та донних відкладеннях (б) 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

1
0

3
 К

У
О

·с
м

−
3

ФР ФМ

Лимани Море

0

50

100

150

200

250

300

350

1
0

3
 К

У
О

·г
−

1

ФР ФМ

Лимани Море



15 

 

 

Чисельність цих бактерій у воді зростає у послідовності: Одеський регіон, 

узмор’я Дунаю, лимани Північно-Західного Причорномор’я. Ця тенденція 

зберігається і для донних відкладень досліджуваних районів. Слід зазначити, що 

кількість ФМБ у донних відкладеннях досліджуваних лиманів в 10–100 разів, а у 

водній товщі – у 2–2,5 рази перевищувала таку в морських екосистемах. 

Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій була меншою у таких відкритих 

гідродинамічних системах як узмор’я Дунаю та Одеський регіон.  

Велика чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у донних відкладеннях 

лиманів пов’язана з накопиченням в них великої кількості органічних речовин в 

результаті продукційних процесів у фотичному шарі, а саме сполук фосфору, які є 

додатковим джерелом евтрофування вод.  

 

ВИДІЛЕННЯ І ІДЕНТИФІКАЦІЯ НАЙБІЛЬШ АКТИВНИХ ШТАМІВ 

ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ БАКТЕРІЙ ТА ЇХ ФІЗІОЛОГІЧНА 

АКТИВНІСТЬ 
 

Активність фосфатмобілізувальних бактерій у водних екосистемах 

досліджено недостатньо. Зважаючи на це, були виділені з води та донних 

відкладень ПЗЧМ та лиманів Північно-Західного Причорномор’я активні штами 

бактерій, що здатні мобілізувати фосфат-іон з важкорозчинного ортофосфату 

кальцію, серед яких селекціоновано два найбільш активні штами, ідентифіковані 

як Enterobacter sp. 18 та Bacillus sp. 5. Перший виділений з донних відкладень 

Одеського регіону ПЗЧМ, другий – з донних відкладень Дофінівського лиману.    

У розділі розглянуті їх морфолого-культуральні, фізіолого-біохімічні 

властивості, родова приналежність та динаміка росту у живильному середовищі з 

важкорозчинним ортофосфатом кальцію. 

Встановлено, що досліджувані культури суттєво відрізнялись за ростовою 

активністю та здатністю накопичувати фосфат в середовищі з важкорозчинним 

фосфатом кальцію. Так, за 2 доби культивування чисельність клітин Enterobacter 

sp. 18 збільшувалась з 3,5∙10
6 

до 3,17∙10
9 
КУО∙см

–3
 (рис. 7 а). При цьому рН 

культуральної рідини знижувався з 7,05 до 4,86, і в ній накопичувалось 240 мг·дм
−3

 

РО4
3−

. Після 3 діб культивування кількість клітин майже не змінювалась, рН 

зростав, а кількість фосфату в середовищі зменшувалась. Це обумовлено синтезом 

певних метаболітів або взаємодією іонів фосфатів з іонами двохвалентних катіонів 

[Глик, 2002; Курдиш и др., 1980]. 

В аналогічних умовах досліду чисельність клітин Bacillus sp. 5 після 

48 годин культивування збільшувалась від 1∙10
5
 до 1,63∙10

8 
КУО∙см

–3
. При цьому 

рН знижувався до 4,63, а концентрація вивільненого фосфату досягала 350 мг·дм
−3

. 

При подальшому культивуванні (3 доба) чисельність клітин незначно зростала до 

1,94∙10
8
 КУО∙см

–3
, рН середовища знижувався до 4,5, а накопичення РО4

3−
 зростало 

до 460 мг·дм
-3

 (рис. 7 б). 
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Рис. 7. Вплив тривалості культивування бактерій Enterobacter sp. 18 (а) та 

Bacillus sp. 5 (б) в середовищі з ортофосфатом кальцію на їх фізіологічну 

активність. Довірчий інтервал при визначенні концентрації РО4
3− 

та pH не 

перевищував 5–7% 
 

Таким чином, в умовах експерименту два досліджувані найбільш активні 

штами бактерій накопичували високі концентрації фосфату в середовищі: 

Enterobacter sp. 18 за 2 доби накопичував до 240 мг·дм
−3

; Bacillus sp. 5 за 3 доби – 

460 мг·дм
−3

 іонів РО4
3−

. З літературних джерел відомі штами, що здатні 

вивільнювати до 50 мг·дм
−3

 РО4
3−

 на добу [Gen-Fu, 2005] та 200–450 мг·дм
−3

 РО4
3−

 

за 3 доби [Булавенко, 2005; Nautiyal et al., 2000]. 

 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертаційній роботі вперше досліджено поширення 

фосфатмобілізувальних бактерій в різних районах північно-західної частини 

Чорного моря та лиманах Північно-Західного Причорномор’я. 

Фосфатмобілізувальні бактерії широко розповсюджені у морських та лиманних 

екосистемах незалежно від їх трофічного статусу, є структурним компонентом 

гетеротрофного бактеріопланктону, а їх чисельність пов’язана з гідролого-

гідрохімічними умовами.  

 

1. Встановлено, що чисельність фосфатмобілізувальних бактерій 

характеризується сезонною, просторовою та вертикальною мінливістю. 

Чисельність цих бактерій зростала у послідовності: Одеський регіон, узмор’я 

Дунаю, лимани Північно-Західного Причорномор’я і досягала максимальних 

значень у евтрофних та гіперевтрофних екосистемах. Кількість 

фосфатмобілізувальних бактерій в донних відкладеннях лиманів в 10–100, а у 

водній товщі – у 2,0–2,5 рази перевищувала таку в морських екосистемах.  

2. У Одеському регіоні чисельність бактерій зменшувалась від поверхневого 

горизонту води до придонного, а максимальна їх кількість визначалась влітку. 

Чисельність гетеротрофних бактерій у воді коливалась у межах від 0,1 до 
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44,5 тис. КУО∙см
−3

, ФР бактерій – 0–8,6 тис. КУО∙см
−3

, ФМ бактерій – 0–

9,2 тис. КУО∙см
−3

; у донних відкладеннях, відповідно, – 0,2–173 тис. КУО∙г
−1

, 

0–25 тис. КУО∙г
−1

, 0–45 тис. КУО∙г
−1

. Найбільша чисельність бактерій у воді та 

донних відкладеннях визначалась у прибережних зонах та місцях найбільшого 

антропогенного навантаження.  

3. На узмор’ї Дунаю максимальна чисельність бактерій спостерігалась у осінньо-

зимовий період. Їх кількість у воді пригирлової зони узмор’я на порядок 

перевищувала показники у мористій частині, кількість гетеротрофних і 

фосфатмобілізувальних бактерій зменшувалась від поверхні до дна, з 

максимумом у горизонті пікноклину. Чисельність гетеротрофних бактерій у 

воді коливалась від 0,1 до 350 тис. КУО∙см
−3

, ФР бактерій – 0–

250 тис. КУО∙см
−3

; ФМ бактерій – 0–200 тис. КУО∙см
−3

; у донних відкладеннях, 

відповідно, – 7–300 тис. КУО∙г
−1

, 0–280 тис. КУО∙г
−1

, 0–267 тис. КУО∙г
−1

. 

З зростанням глибин в придонному шарі узмор'я відмічено зниження вмісту 

сполук фосфору і кількості бактерій. 

4. Встановлено, що на чисельність і розподіл бактерій у лиманах впливає їх 

ізольованість і природний потенціал стійкості. Найбільша чисельність ФМБ у 

воді та донних відкладеннях лиманів спостерігалась у Хаджибейському та 

Дофінівському, найменша – у Тилігульському та Григорівському. Кількість ФР 

бактерій у воді лиманів коливалась від 0,1 до 48,0 тис. КУО∙см
–3

, ФМ бактерій 

– від 0,1 до 28,5 тис. КУО∙см
–3

, у донних відкладеннях – 1,0–185,0 тис. КУО∙г
–1

 

та 21,3–622,5 тис. КУО∙г
–1

, відповідно.  

5. У донних відкладеннях чисельність бактерій змінювалась пропорційно їх 

показнику у водній товщі та, як і вміст сполук фосфору в порових розчинах, в 

кілька разів перевищувала таку в придонному шарі води. Це пов’язано як з 

гідрологічними умовами, так і з сезонним розвитком продукційно-

деструкційних процесів в екосистемі. 

6. Виявлені значимі кореляційні зв’язки між кількостями фосфатмобілізувальних 

бактерій і вмістом сполук фосфору, іншими гідролого-гідрохімічними 

показниками (температурою, солоністю, насиченням води киснем) у воді та 

донних відкладеннях Одеського регіону і узмор’я Дунаю. 

7.  Ізольовані та ідентифіковані два найбільш активні штами 

фосфатмобілізувальних бактерій, що здатні мобілізувати фосфат-іон з 

важкорозчинних сполук фосфору. Вони віднесені до родів Enterobacter та 

Bacillus.  

8. Встановлено, що ізольовані штами бактерій відрізнялись за динамікою росту і 

накопиченням мінерального фосфору у середовищі з важкорозчинним 

фосфатом кальцію. Enterobacter sp. накопичував до 240 мг·дм
−3

, а Bacillus sp. – 

до 460 мг·дм
−3

 ортофосфату.  
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АНОТАЦІЯ 

Тропівська Г. Г. Роль фосфатмобілізувальних бактерій в екосистемах 

північно-західної частини Чорного моря та прилеглих лиманів. – На правах 

рукопису. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. ДУ «Інститут морської біології НАН 

України», Одеса, 2016. 

Дисертація присвячена визначенню ролі фосфатмобілізувальних бактерій 

(ФМБ) в екосистемах північно-західної частини Чорного моря (ПЗЧМ) і прилеглих 

лиманів. Досліджені особливості просторового і сезонного розподілу чисельності 

фосфатмобілізувальних і гетеротрофних бактерій в різних за трофічним статусом 

екосистемах ПЗЧМ: морських (Одеський регіон та узмор’я Дунаю) та лиманних 

(Тилігульського, Григоріського, Дофінівського, Хаджибейського). Зроблено 
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висновок про високий ступінь поширення цих бактерії у евтрофних та 

гіперевтрофних екосистемах: на узмор’ї Дунаю та у лиманах.  

Чисельність ФМБ характеризувалась сезонною, просторовою і вертикальною 

неоднорідністю, на яку визначальний вплив здійснювали гідрологічний режим та 

кліматичні умови. Відмічено, що максимальна чисельність ФМБ спостерігалась у 

прибережних районах Одеського регіону, у пригирловій частині Дунаю і у донних 

відкладеннях.  

Встановлений зв'язок між гідролого-гідрохімічними параметрами 

(температура води, солоність, насичення води киснем, вміст сполук фосфору) і 

чисельністю ФМБ у солонуватоводних екосистемах.  

З води та донних відкладень районів досліджень виділені високоактивні 

культури фосфатмобілізувальних бактерій. Показана участь бактерій родів 

Enterobacter та Bacillus у трансформації неорганічних сполук фосфору.  

Ключові слова: фосфатмобілізувальні бактерії, евтрофікація, сполуки 

фосфору, абіотичні параметри середовища, Чорне море. 

 

АННОТАЦИЯ 

Тропивская А. Г. Роль фосфатмобилизующих бактерий в екосистемах 

северо-западной части Черного моря и прилегающих лиманов. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.17. – гидробиология. ГУ «Институт морской биологии НАН 

Украины», Одесса, 2016.  

Диссертация посвящена определению роли фосфатмобилизующих бактерий 

(ФМБ) в экосистемах северо-западной части Черного моря (СЗЧМ) и прилегающих 

лиманов. Исследованы особенности пространственного и сезонного распределения 

численности фосфатмобилизующих и гетеротрофных бактерий в различных по 

трофическому статусу экосистемах СЗЧМ: морских (Одесский регион и взморье 

Дуная) и лиманных (Тилигульский, Григорьевский, Дофиновский, Хаджибейский). 

Сделан вывод о высокой степени распространения этих бактерий в эвтрофных и 

гиперэвтрофних экосистемах: на взморье Дуная и в лиманах. 

Численность ФМБ характеризовалась сезонной, пространственной и 

вертикальной неоднородностью, на которую определяющее влияние осуществляли 

гидрологический режим и климатические условия. Отмечено, что максимальная 

численность ФМБ наблюдалась в прибрежных районах Одесского региона, в 

приустьевой части Дуная и в донных отложениях. 

Установлена связь между гидролого-гидрохимическими параметрами 

(температура воды, соленость, насыщение воды кислородом, содержание 

соединений фосфора) и численностью ФМБ в солоноватоводных экосистемах. 

Из воды и донных отложений районов исследования выделены 

высокоактивные культуры фосфатмобилизующих бактерий. Показано участие 

бактерий родов Enterobacter и Bacillus в трансформации неорганических 

соединений фосфора. 

Ключевые слова: фосфатмобилизующие бактерии, эвтрофикация, соединения 

фосфора, абиотические параметры среды, Черное море. 
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ABSTRACT 

Tropivskaya A. G. The role of phosphate-mobilizing bacteria in ecosystems of 

the northwestern part of the Black Sea and adjoining limans. – Manuscript. Thesis 

for the degree of candidate of biological sciences on specialty 03.00.17. – hydrobiology. 

Institute of Marine Biology of National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2016. 

The thesis is devoted to define the role of the phosphate-mobilizing bacteria 

(PMB) in ecosystems of the north-western part of the Black Sea (NWBS) and adjoining 

limans. Peculiarities of spatial and seasonal distribution of the number of the phosphate-

mobilizing and heterotrophic bacteria in NWBS ecosystems with different trophic status: 

marine (the Odessa region and the Danube coast) and liman (Tylihul'skyi, Hryhorivskyi, 

Dofinisvkyi, Khadzhibeyskyi) were investigated. It is concluded that the high level of 

these bacteria distribution was in eutrophic and hypereutrophic ecosystems: on the 

Danube coast and in limans. 

Number of PMB was characterized by seasonal, spatial and vertical heterogeneity, 

on which the hydrological regime and climate conditions had the determining influence. 

The largest quantity of PSB was observed in late summer (the Odessa region) and in 

autumn-winter (the Danube coast) periods. Number of bacteria was decreased from the 

water surface to near-bottom layers, with the maximum at pycnocline horizon. It was 

noted that the maximum of PMB was observed in coastal areas of the Odessa region, 

near the mouth of the Danube, and in bottom sediments. 

Relationship between hydrological and hydrochemical parameters (water 

temperature, salinity, oxygen saturation, content of phosphorus compounds) and quantity 

of PMB in brackish water ecosystems was estimated. 

Highly active phosphate-mobilizing bacteria were isolated from the water and 

sediments samples of the study area. Participation of the bacteria genera Enterobacter 

and Bacillus in the process of inorganic phosphorus compounds transformation was 

shown. In the experimental conditions it was shown that two the most active bacteria 

strains accumulated high concentrations of phosphate in the culture medium: 

Enterobacter sp. accumulated up to 240 mg·dm
−3

 after 2 days, and Bacillus sp. – 460 

mg·dm
−3

 ions РО4
3−

 after 3 days. 

Key words: phosphate-mobilizing bacteria, eutrophication, phosphorus 

compounds, abiotic parameters of the environment, the Black Sea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


