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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Актуальність теми. Мікроводорості бентосу – важливий компонент водних 

екосистем, що визначає початкові етапи формування угруповань донних організмів і 
обростання. Мікрофітобентос – елемент живлення багатьох гідробіонтів. Особливий 

інтерес пов'язаний з метаболічною взаємодією мікроводоростей епіфітону і 
макрофітами, механізми якого до теперішнього часу залишаються слабо вивченими 

[Кучерова, 1970; Телитченко и др., 1990]. На основі даних про формування і 
розвиток угруповань обростання, а також фізико-хімічних властивостей твердих 

субстратів дана кількісна оцінка субстратів, що найчастіше використовуються в 

гідробудівництві (бетон, вапняк, граніт, гума) [Миничева и др., 1998; Александров и 

др., 2001]. Розроблені гідробіологічні основи управління якістю водного середовища 
за допомогою твердих субстратів [Александров, 2008]. Проведена інвентаризація 

видового складу мікроводоростей бентосу Чорного моря, встановлені тенденції 
сезонної динаміки і кількісних показників мікроводоростей [Рябушко, 2009]. У 

північно-західній частині Чорного моря спеціальні дослідження були присвячені 
вивченню фітопсамону [Снигирева, 2015]. Проте, дотепер детальних досліджень по 

виявленню особливостей угруповань мікроводоростей на рослинному, піщаному, 

кам'янистому субстраті, в аспекті впливу самого субстрату, а також якості водного 

середовища на поселення мікроводоростей, не проводилося. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана відповідно до науково-дослідних тем, що виконуються в Інституті 
морської біології НАН України: «Угруповання крайових біотопів Чорного моря: 

сучасний стан, прогноз мінливості, рекомендації по їх охороні і відновленню» (2007 

– 2011 рр.); «Взаємовідносини угруповань одноклітинних і багатоклітинних 

організмів екотонів біоциклів Азово-Чорноморського регіону» (2011 – 2015 рр.). 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – виявити особливості формування і 
кількісного розвитку угруповань мікроводоростей на різних субстратах прибережної 
зони Чорного і Азовського морів. 

Для досягнення вказаної мети були поставлені наступні задачі: 
− визначити видовий склад мікроводоростей на різних субстратах; 

− дослідити особливості кількісного розвитку угруповання мікроводоростей на 
різних субстратах, у тому числі здатність їх спочиваючих стадій до проростання; 

−  оцінити вплив субстратів і чинників середовища на розвиток мікроводоростей. 

Об'єкт дослідження – мікроводорості бентосу і обростання. 

 Предмет дослідження – склад і кількісний розвиток (чисельність, біомаса) 
угруповань мікроводоростей на різних субстратах прибережної зони Чорного і 
Азовського морів. 

Методи дослідження: для обробки проб по виявленню якісного і кількісного 

складу мікроводоростей застосовувалися стандартні методи гідробіологічних 

досліджень. Дослідження мікроводоростей піщаного узбережжя проводили методом 

пророщування їх спочиваючих стадій в експерименті. Мікроскопіювання проб 

проводили з використанням світлової мікроскопії. Використовувалися статистичні 
методи обробки, аналізу і інтерпретації даних. 
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Наукова новизна отриманих результатів. Проведений порівняльний аналіз 
якісного і кількісного розвитку мікрофітообростання на водоростях-макрофітах 

пластинчатої і нитчастої структури талому з їх аналогами із штучних інертних 

матеріалів. 

Уперше виявлені особливості зміни структури і кількісного розвитку 

епіфітону Enteromorpha intestinalis (L.) Link. в умовах різного рівня антропогенного 

навантаження. 

Уперше дана порівняльна характеристика мікрофітообростання живого 

(водорості-макрофіти) і мертвого (дерев'яні пластини із сосни і дуба) субстрату 

рослинного походження. 

Розроблена методика кількісної оцінки розвитку мікроводоростей піщаного 

субстрату методом пророщування їх спочиваючих стадій. 

 Уперше вивчена відмінність природних і штучно намитих піщаних пляжів за 
складом і кількістю спочиваючих стадій мікрофітобентосу. 

 Уперше проаналізовано вплив порової (інтерстиціальної) води на розвиток 

мікроводоростей псамону. 

 Уперше в результаті лабораторних і польових експериментів встановлений 

вплив продуктів розкладання штормових викидів різного походження (водорості-
макрофіти, мідії, зостера) на розвиток мікроводоростей піщаної і кам'янистої 
літоралі.  
 Практичне значення отриманих результатів. Дані кількісного розвитку 

мікроводоростей на різних субстратах в прибережній зоні моря можуть бути 

використані при оцінці кормової бази промислових гідробіонтів, при прогнозуванні 
умов формування первинної продукції в прибережній зоні морських екосистем. 

 Дані щодо розвитку мікрофітобентосу в піщаній супраліторалі роблять внесок 

у сучасні уявлення про механізми функціонування піщаних пляжів як природних 

біофільтрів і дозволяють оцінити процеси відновлення угруповань інтерстиціалі 
після рефулювання пляжів в процесі берегоукріплення. 

Розроблена методика пророщування спочиваючих стадій мікрофітобентосу 

може бути застосована для прогнозування розвитку мікроводоростей в прибережній 

зоні моря, у тому числі видів, збудників «цвітіння» води.  

Встановлені стимулюючі властивості порової води піщаних пляжів дозволять 

використовувати її для культивування мікроводоростей.  

Особистий внесок здобувача. Збір, обробка проб, проведення лабораторних 

експериментів, ідентифікація видів, розрахунки, статистична обробка даних і їх 

інтерпретація здійснювалися автором. Особисто або в співавторстві підготовлені до 

друку наукові матеріали, в яких викладені основні положення дисертації. Відбір 

проб при проведенні двох польових експериментів, а також декількох комплексних 

зйомок здійснювався співробітниками ІМБ НАНУ – м.н.с. А. П. Куракіним, с.н.с., 

к.б.н. Н. І. Копитіною, за що автор висловлює їм щиру вдячність. 

Автор висловлює особливу вдячність за привезені проби піску (для 

порівняльного аналізу) з узбережжя Туреччини, Болгарії, Грузії, Італії, Франції та 
Ісландії науковому керівникові, член-кор. НАНУ Б. Г. Александрову, акад. НАНУ 

Ю. П. Зайцеву, д.б.н. Г. Г. Мінічевій, пров. інж. І. В. Сербіновій. Автор висловлює 
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вдячність за надані матеріали з гідрохімічних параметрів і проведення спільних 

досліджень к.б.н. О. Ю. Гончарову.  

Більшість наукових праць за темою дисертаційної роботи опублікована 
здобувачем особисто. У роботах, опублікованих у співавторстві, здобувачеві 
належить істотний вклад в обробці, аналізі і інтерпретації альгологічних даних. 

Спільно з науковим керівником формувалася структура роботи і здійснювалася 

постановка мети і завдань досліджень, планувалося проведення лабораторних і 
польових експериментів. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення 

дисертаційної роботи були представлені на: V Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених «Понт Евксинський – 2007» (Севастополь, 2007); 

Міжнародній науковій конференції «Сучасні проблеми альгології» і VII Школі з 
морської біології (Ростов-на-Дону, Росія, 2008); Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених з проблем водних екосистем «Понт Евксинський – 

2009» (Севастополь, 2009); Міжнародній конференції молодих вчених 

«Біорізноманітність. Екологія. Адаптація. Еволюція» (Одеса, 2009); V з'їзді 
Гідроекологічного товариства України «Актуальні гідроекологічні проблеми 

континентальних і морських екосистем» (Житомир, 2010); VII Міжнародній 

науково-практичній конференції молодих вчених з проблем водних екосистем 

«Pontus Euxinus – 2011» (Севастополь, 2011); XIII з'їзді Українського ботанічного 

товариства (Львів, 2011); IV Міжнародній конференції «Актуальні проблеми 

сучасної альгології» (Київ, 2012); 3-й Міжнародній науковій конференції «Проблеми 

вивчення крайових структур біоценозів» (Саратов, Росія, 2012); Міжнародній 

конференції «Marine Research Horizon 2020» (Варна, Болгарія, 2013). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць, серед 

яких 7 статей (3 – без співавторства), що надруковані в спеціалізованих наукових 

виданнях, в тому числі одна стаття, що включена до міжнародної наукометричної 
бази даних, інші – видані у збірках матеріалів конференцій та з'їздів. 

Структура і обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, семи розділів, 

висновків, списку літератури (182 найменування) і додатку. Загальний об'єм роботи 

складає 140 сторінок машинописного тексту, включає 50 рисунків, 25 таблиць. У 

додатку А (5 сторінок) міститься таблиця таксономічного складу мікроводоростей 

на різних субстратах у досліджених районах Чорного і Азовського морів. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 У розділі проаналізовані літературні дані за станом вивченості 
мікроводоростей на різних субстратах в морських екосистемах. Простежені основні 
етапи вивчення мікроводоростей на різних субстратах в Чорному і Азовському 

морях. Обґрунтована необхідність проведення робіт за темою дисертації. 
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МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Матеріалом для цієї роботи слугували 650 кількісних проб мікроводоростей з 
різних субстратів (водорості-макрофіти, штучні субстрати (нейлон і поліетилен) у 

вигляді імітантів таломів, деревина, пісок, камені), а також проби, отримані в ході 
проведення серії лабораторних і польових експериментів за період з 2007 по 2014 

рр. в прибережній зоні Чорного і Азовського морів. Для збору і обробки проб 

мікроводоростей використовували стандартні методи, які застосовують при 

дослідженні мікрофітобентосу [Водоросли., 1989; Методи., 2006]. Чисельність і 
біомасу мікроводоростей перераховували на 1 см2

 поверхні субстрату. Біомасу 

мікроводоростей визначали обчисленням «дійсних» об'ємів клітин [Брянцева, Лях, 

2005]. Для ідентифікації діатомових водоростей готували постійні препарати стулок 

[Диатомовые водоросли, 1974]. Сучасні назви видів мікроводоростей приведені 
згідно із зведеннями [Разнообразие водорослей..., 2000; Algae of Ukraine..., 2006, 

2009, 2011]. 

 Для дослідження угруповань мікроводоростей штучних субстратів, що 

імітують форму талому водоростей-макрофітів, проводили експеримент впродовж 

трьох тижнів (квітень – травень 2007 р.) на глибині 0,5 м від поверхні води в 

Одеському порту з експонуванням установки з імітантами циліндричної (нейлонова 
ліска різного діаметру 0,20 – 0,55 мм) і пластинчастої (поліетиленова плівка різної 
товщини 0,005 – 0,065 мм) форми талому макрофітів. 

З метою виявлення особливостей мікрофітообростания макрофітів з різною 

формою талому (циліндричною і пластинчастою) в серпні 2008 р. на одному з 
дослідницьких полігонів в Одеській затоці (район Гідробіологічної станції ОНУ ім. 

І.І. Мечникова) на глибині 0,5 і 2 м, відповідно, в 3 і 15 м від урізу води, впродовж 

14 діб експонували установку зі штучними субстратами, що імітують циліндричну 

(нейлон з діаметром 200, 400, 600, 800 і 1000 мкм) і пластинчасту (поліетилен з 
товщиною 10, 35, 57, 65 і 90 мкм і шириною 1,5 см) форму талому макрофітів. Усі 
субстрати були з трьома варіантами довжини – 5, 10 і 15 см Після закінчення 

терміну експозиції зразки завдовжки 10 і 15 см розрізали на фрагменти по 5 см. На 

цих глибинах з поверхні твердого субстрату (вапняк) відбирали проби водоростей-

макрофітів з циліндричною формою – Cladophora albida (Nees) Kutz. (діаметр ниток 

– 8 – 90 мкм, висота талому – до 20 см), Ceramium virgatum Roth. (150 – 800 мкм, до 

7 см) і пластинчастою формою талому – Enteromorpha linza (L.) J. Agardh. (товщина 
40 – 50 мкм, до 25 см). Таломи C. albida і E. linza розділяли на три фрагменти: 

нижній, середній і верхній. 

 Для встановлення особливостей видового складу і кількісних показників 

мікроводоростей в обростанні живого і мертвого рослинного субстрату упродовж 

двох тижнів в травні 2009 року в акваторії одного з пляжів Одеської затоки 

проводили експеримент. З метою виведення з деревини різних смол і дубильних 

речовин одну частину дерев'яних пластин витримували в морській воді упродовж 60 

діб, другу – 30 діб. Після закінчення експозиції обростання з пластин ретельно 

змивали і починали експеримент, в якому в якості дослідних зразків були три 

варіанти: 1) пластини, які знаходилися в морській воді упродовж 60 діб; 2) 30 діб; 3) 
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пластини зі свіжої деревини, які не поміщали в морську воду. Усі пластини виймали 

з установки через 14 діб. 

 Дослідження розподілу мікроводоростей піщаної супраліторалі проводилися в 

період з листопада 2007 по серпень 2010 рр. на узбережжі північно-західної частини 

Чорного моря і західної частини Азовського моря та прилеглих водойм (Молочний, 

Утлюкський лимани, Східний Сиваш). Для пророщування поверхневий, 2 см шар 

сухого і підповерхневий (5 – 10 см) шар вологого піску відбирали на березі, на 
віддаленні 3, 10 і 15 м (надалі іменовані як станції 1, 2, 3) від лінії урізу води у бік 

суходолу. Порову воду збирали в ямах, виритих в піску до рівня водоносного 

горизонту, що знаходився, в середньому, на глибині 30, 50 і 100 см від поверхні, 
відповідно віддаленню від урізу води. Окрім цього, вологий пісок відбирали зі дна 
ям (ст. 1, 2 і 3) і на верхній субліторалі (ст. 0), з глибини до 1 м (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема станцій відбору проб на піщаній супраліторалі 
 

 В період 2011 – 2014 рр. проводили серію лабораторних і польових 

експериментів стосовно виявлення дії продуктів розкладу штормових викидів 

різного походження (водорості-макрофіти, зостера, мідії) на розвиток 

мікроводоростей піщаної і кам'янистої супраліторалі. У цих експериментах 

чисельність і біомасу мікроводоростей перераховували на 1 см3
 піску, на кам'янистій 

– на 1 см2
 поверхні каменів. 

Методика лабораторного пророщування. Оцінити особливості розподілу 

мікроводоростей піщаного узбережжя з використанням стандартних методів для 

вивчення мікрофітобентосу неможливо у зв'язку з тим, що щільність їх поселення в 

піску, як правило, дуже низька. Крім того, спочиваючі стадії мікроводоростей, що 

містяться в сухому поверхневому піску, при настанні сприятливих умов (наприклад, 

при зволоженні внаслідок хвильового зрошення, згінно-нагінних явищ або змивання 

дощем у море) можуть дати нові покоління мікроводоростей, чим підвищують 

продуктивність прибережної зони моря. У зв'язку з цим, розподіл мікроводоростей 

вивчали непрямим методом, пророщуючи спочиваючі стадії в експерименті. Для 

цього проби піску масою 50 г поміщали в прозорі пластикові склянки місткістю 180 

см3
 і заливали 100 мл порової води. В якості контролю аналогічні проби піску 

заливали водою відібраною в приурізовій зоні, до глибини 1 м. Воду попередньо 

фільтрували крізь мембранний фільтр з діаметром пор 0,45 мкм. В склянку на 

поверхню піску поміщали покривні скельця (18×18 мм), аналогічно методу 

лінія  

урізу води 
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вивчення мікроводоростей у ґрунті [Голлербах, Штина, 1969]. Склянки накривали 

пластиковими чашками Петрі. Зразки експонували в лабораторії при природному 

освітленні і температурі  20 – 24 °С впродовж 20 діб. Мікроскопування покривних 

скелець починали на сьому добу експозиції. Чисельність мікроводоростей 

перераховували на 1 см2
 покривного скла.  

 

МІКРОВОДОРОСТІ РОСЛИННОГО СУБСТРАТУ 

 

Мікрофітообростання живого і мертвого субстратів. З метою виявлення 

особливостей видового складу і кількісних показників мікроводоростей в обростанні 
живого (водорості-макрофіти) і мертвого (пластини з сосни і дуба) рослинного 

субстрату упродовж двох тижнів в травні 2009 року в акваторії одного з пляжів 

Одеської затоки проводили експеримент. Усі пластини виймали з установки через 
14 діб. Паралельно відбирали проби водоростей-макрофітів: зелених – E. intestinalis 

(L.) Link., Cladophora vagabunda (L.) Van Hoek. і червоної – C. virgatum Roth. 

Подібність видового складу мікроводоростей, що обростають деревину і 
водорості-макрофіти, за індексом Серенсена склала 76 %. Найбільша схожість 

видового складу (79 %) зафіксована між водоростями, які обростали соснові і дубові 
пластини, найменша (44 %) – між обростанням соснових пластин і макрофіта C. 

virgatum.  

 Знайдені види мікроводоростей, що проявляють специфічність до певного 

субстрату: діатомові водорості Entomoneis paludosa (W. Sm.) Reim., Plagiotropis 

lepidoptera (W. Greg.) Kuntz., Nitzschia reversa W. Sm., N. sigma (Kutz.) W. Sm. і 
цианопрокаріоти  Chroococcus turgidus (Kutz.) Nag., Spirulina tenuissima Kutz., 

Merismopedia minima Beck. зустрічалися тільки на деревині, а діатомова Diploneis 

bombus (Ehrenb.) Cl. – виключно в обростанні водоростей-макрофітів. 

 Середня чисельність мікроводоростей в обростанні сосни була в 1,8 разів, а 
біомаса – в 1,2 рази більше, ніж в обростанні дуба. В результаті аналізу даних 

кількісного розвитку мікроводоростей обростання деревини з різним терміном 

знаходження в морській воді (до початку експерименту), встановлено, що краще 
схильна до обростання деревина, яка була у воді 30 діб (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Кількісний розподіл мікроводоростей в експерименті на мертвому рослинному 

субстраті 
 

Попередня 

експозиція у воді, 
діб 

Чисельність, кл. · см-2
 Біомаса, 10

-3
 мг · см-2

 

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 
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Чисельність та біомаса мікроводоростей на водоростях-макрофітах були в тих 

самих межах, що і на деревині: C. virgatum – 15602 ± 1210 кл. · см-2
 та 28,0 ± 3,7 · 10

-3
 

мг · см-2
, C. vagabunda – 2774 ± 115 кл. · см-2

 та 8,4 ± 1,9 · 10
-3

 мг · см-2
, E. іntestinalis 

– 2000 ± 104 кл. · см-2
 та 33,9 ± 4,5 ·10

-3
 мг · см-2

.   

Мікрофітообростання водоростей-макрофітів і їх штучних імітантів. В 

ході експерименту що проводився впродовж трьох тижнів (квітень – травень 2007 

р.) на глибині 0,5 м від урізу води в Одеському порту експонували установку з 
імітантами циліндричної (нейлонова ліска різного діаметру 0,20 – 0,55 мм) і 
пластинчастої (поліетиленова плівка різної товщини 0,005 – 0,065 мм) форми талому 

макрофітів. Видовий склад на нейлоні та поліетилені був подібний (81,7 % за 

індексом Серенсена). Проте, виявлені мікроводорості, які зустрічалися або 

виключно на нейлоні (Melosira moniliformis (O. Mull) Ag.), або на поліетилені 
(Stauroneis salina (W. Sm.) Mer.). У структурі обростання такі види, як Tabularia 

fasciculata (Ag.) Will. et Round, Navicula ramosissima (Ag.) Cl., і Cylindrotheca 

closterium (Ehr.) Reim. et Levin, домінували за чисельністю на обох типах субстратів. 

Проте, деякі види, як наприклад, Licmophora gracilis var. gracilis (Ehr.) Grun., 

домінувала в чисельному відношенні на нейлоні, а Skeletonema costatum (Grev) Cl. – 

на поліетилені. По біомасі переважали в обох випадках L. gracilis var. gracilis  і T. 

fasciculata, хоча на поліетиленовій плівці, окрім вище вказаних видів, домінував і 
Achnanthes longipes Ag. У розподілі загальної чисельності і біомаси мікрофитів на 
субстратах з різними діаметром і товщиною закономірностей не було виявлено. 

Проте, зі збільшенням діаметру і товщини субстрату чисельність і біомаса рідкісних 

видів (Gyrosigma euxinum (Thwaites) Boyer, Synedra ulna (Nitzsch.) Ehr., Cocconeis 

scutelum var. scutelum Ehr., Staurosira construens var. venter (Ehr.) Cl., Rhoicosphenia 

abbreviata (C. Ag.) Lang.-Bert.) і специфічних до субстрату (M. moniliformis, S. salina) 

зменшувалися. З метою виявлення особливостей мікрофітообростання макрофітів з 
різною формою талому (циліндричною і пластинчастою) в серпні 2008 р. на одному 

з дослідницьких полігонів в Одеській затоці (район гідробіостанції ОНУ) на глибині 
0,5 і 2 м, відповідно, в 3 і 15 м від урізу води, впродовж 14 діб експонували 

установку з імітантами таломів і на цих глибинах відбирали проби водоростей-

макрофітів з циліндричною (C. albida, C. virgatum) і пластинчастою формою талому 

(E. linza). У складі угруповань мікроводоростей виявлені 35 видів: 20 – на 
водоростях-макрофітах, 33 – на їх імітантах. Подібність видового складу сягала 
68 % (за індексом Серенсена). Видовий склад мікроводоростей, обростаючих E. linza 

на 0,5 і 2 м не відрізнявся, а у складі обростання C. virgatum з 2 м глибини були 

присутніми крупнокліткові види Gyrosigma spencerii (Quekett) Griff. et Hentf. і 
Pleurosigma angulatum (J. T. Quekett) W. Sm., які постійно зустрічалися в обростанні 
поліетилену на цих глибинах. У видовому складі обростання імітантів таломів 

експонованих на глибині 0,5 і 2 м відмінностей не виявлено. На глибині 0,5 м в 

обростанні макрофітів з циліндричною формою талому – C. albida і C. virgatum за 

чисельністю і біомасою переважали діатомові водорості, в основному прикріплені, а 
в обростанні E. linza з пластинчастою формою – ціанопрокаріоти і рухливі види 

діатомових. Серед мікроводоростей на C. virgatum з глибини 2 м переважали 

ціанопрокаріоти. В обростанні імітантів у кількісному відношенні переважали 
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прикріплені діатомові водорості. В середньому чисельність і біомаса 
мікроводоростей обростання макрофітів з циліндричною формою талому значно 

вищі, ніж на макрофіті з пластинчастою формою (табл. 2). В порівнянні з 
імітантами, кількісні показники обростання макрофітів на декілька порядків нижчі. 
Обростання макрофітів мікроводоростями на глибинах 0,5 і 2 м в кількісному 

відношенні не відрізнялося, а на штучних субстратах чисельність була вища на 
глибині 2 м (рис. 2). 

 

Таблиця 2. 

Кількісні показники мікроводоростей на досліджених субстратах 

(наведені середні значення та стандартні похибки) 

 

Субстрат Чисельність, кл. · см-2
 Біомаса, 10

-3
 мг · см-2

 

циліндричний 

C. albida  256 ± 33 0,53 ± 0,04 

C. virgatum  592 ± 62 9,48 ± 0,35 

нейлон 135288 ± 10640 739 ± 113 

пластинчастий 

E. linza  7,0 ± 2,6 0,050 ± 0,006 

поліетилен 10547 ± 816 60 ± 5 

 

Рис. 2. Розподіл мікроводоростей на штучних субстратах: 1 – нижній, 2 – 

середній і 3 – верхній 5-ти см фрагменти; I, II, III – довжина субстрату, 

відповідно, 5, 10 і 15 см 
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Крім того, характер розподілу мікроводоростей на різних фрагментах штучних 

субстратів був залежним від глибини. На 2-х м мікроводорості розподілялися 

рівномірно по субстрату, на 0,5 м – в найменшій мірі заселялися мікроводоростями 

зразки нейлону завдовжки 5 см і найбільшою мірою – зразки поліетилену завдовжки 

5 см і нижні 5-ти см частини зразків завдовжки 10 і 15 см Тенденція розподілу 

біомаси мікроводоростей не відрізнялася від чисельності. 
 

МІКРОВОДОРОСТІ ПІЩАНОГО СУБСТРАТУ 

 

Узбережжя Чорного моря. Представлені результати дослідження 

просторового розподілу мікроводоростей супраліторалі піщаного берега природного 

і штучного походження («Лузанівка» – природний і «Ланжерон» – штучно намитий 

пляж з метою попередження зсувних процесів). В результаті пророщування в пробах 

піску виявлені 97 видів водоростей: 84 – діатомових, 8 – зелених, 3 – 

ціанопрокаріот, 1 – дінофітових і 1 вид криптофітових водоростей. Видовий склад 

мікроводоростей пляжу «Лузанівка» був представлений 71 видом, а пляжу 

«Ланжерон» – 74. Подібність видового складу водоростей цих пляжів за увесь 

період досліджень склала 66,2 %  (по індексу Серенсена). 

 Слід зазначити, що в нативному піску (без пророщування) у складі 
мікроводоростей інтерстиціалі на глибині залягання порової води виявлені 2 види 

діатомових водоростей – S. costatum, C. closterium, а також один вид зелених – 

Monoraphidium arcuatum (Korsch.) Hind., що викликають «цвітіння» води в північно-

західній частині Чорного моря [Нестерова, 2001]. Останні 2 види – постійний 

компонент інтерстиціалі. У живому вигляді з нормально забарвленими 

хроматофорами ці організми були виявлені на глибині залягання порових вод, тобто 

під шаром піску (30 – 50 см) в усі місяці на обох пляжах. 

 Порівняння розвитку мікроводоростей залежно від горизонту показало, що, в 

цілому, за період досліджень з поверхневого, 2 см шару сухого піску пляжів, 

проросла більша кількість видів, аніж з вологого піску на глибині залягання порових 

вод, відповідно 46 і 34 в «Лузанівці», та 46 і 28 на «Ланжероні». Співвідношення 

прикріплених і неприкріплених видів діатомових водоростей для пляжів склала, 

відповідно, 15÷44 і 17÷41. Видовий склад мікроводоростей, пророслих з сухого і 
вологого піску, був схожий на 60 % в «Лузанівці» і на 57 % на «Ланжероні». 

 Для порівняння кількісного розвитку мікроводоростей 2-х см шару сухого 

піску (у 3, 10 і 15 м від урізу) і 2-х см шару вологого піску з псевдоліторалі (на урізі) 
усі зразки піску заливали водою, відібраною в зоні заплеску. В результаті виявлено, 

що в піску на урізі ступінь розвитку мікроводоростей в усіх випадках був нижчим, 

ніж у піску в 10 м від урізу (рис. 3). 

Таким чином, в сухому поверхневому шарі піску пляжів спочиваючі стадії 
мікроводоростей розподілені нерівномірно, залежно від віддалення від урізу води. 

Найбільший кількісний розвиток мікроводоростей в піску, відібраному на відстані 
10 та 15 м, можливо, пов'язаний з «крайовим ефектом» – згущенням життя на межі 
співіснування морської і грунтової флори. 
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Рис. 3. Розподіл мікроводоростей в піску, 

відібраному на різній відстані від урізу та 

експонованому у воді, відібраній на 

верхній субліторалі в 2008 – 2009 рр.: 

римськими цифрами позначені місяці; 
станції 0, 1, 2, 3 – відстань у бік суші 0 м, 3, 

10, і 15 м, відповідно 

 

  

 Наведені результати порівняння 

супраліторалі різних ділянок узбережжя 

Чорного моря (Україна, Туреччина, Грузія, 

Болгарія), узбережжя Середземного моря 

(Франція, Італія) і Атлантичного океану 

(Ісландія). Встановлено, що чисельність 

мікроводоростей знаходиться в одних і тих 

самих межах коливання значень (табл. 3). 

Особливістю супраліторалі піщаного 

узбережжя Середземного моря був розвиток 

мікроводоростей тільки у піску із зони 

заплеску. 

 

 

 

 

Таблиця 3. 

Чисельність мікроводоростей піску зони заплеску на деяких ділянках 

узбережжя Чорного, Середземного моря і Атлантичного океану 

 

Дата Район 
Чисельність, 

кл · см-2
 

20.10.09 Україна, м. Одеса, пляж Грибівка 3913 

20.10.09 Україна, м. Одеса, пляж Затока 1898 

29.11.09 Україна, м. Одеса, пляж Ланжерон 1868 

31.10.09 Турція, м. Самсун 4464 

2.11.10 Турція, м. Трабзон 1961 

21.07.11 Грузія, п. Урекі (50 км на північ від м. Батумі) 2114 

6.09.11 Болгарія, м. Созополь 788 

8.10.12 Італія, м. Кастильочелло 408 

31.10.13 Франція, м. Марсель 11333 

8.10.14 Ісландія, південне узбережжя 3218 

 

 Узбережжя Азовського моря. В результаті експериментального 

пророщування у складі мікроводоростей піщаної супраліторалі водойм Азовського 
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моря (Утлюкський лиман, Східний Сиваш, піщані коси Азовського моря – гирло 

Молочного лиману, Арабатська стрілка, коса Федотова) зареєстровані 30 видів: 

Bacillariophyta – 15, Chlorophyta – 5, Cyanoprokaryota – 7, Euglenophyta – 2, 

Cryptophyta – 1. Найбільша кількість видів відмічена в Утлюкському лимані – 20, в 

Азовському морі – 12, в Східному Сиваші – 6. Схожість видового складу 

мікроводоростей (за індексом Серенсена) Утлюкського лиману і Азовського моря 

склала 31 %, Східного Сивашу і Азовського моря – 22 %, Утлюкського лиману і 
Східного Сивашу – 23 %. Кількісний розвиток мікроводоростей піску Східного 

Сивашу і Азовського моря в 3 м від урізу води був в кілька разів вище, ніж на 
верхній субліторалі, для Утлюкського лиману спостерігалася зворотна тенденція 

(таб. 4). Помітною особливістю угруповань мікроводоростей піску узбережжя 

Азовського моря, в порівнянні з Чорним морем, було зростання частки зелених 

водоростей з віддаленням від урізу води у бік суші. 
 

Таблиця 4. 

Чисельність (кл. · см- 2
) мікроводоростей досліджуваних водойм Азовського 

моря  

 

Водойма 
 

Станції відбору проб* 

0 1 2 3 

в п в п в п в 

Молочний лиман, гирло  35 7970 49 2897 3 997 1150 

Східний Сиваш  

(с. Салькове)  
3975 9938 1909 – – – – 

Східний Сиваш  

 (с. Мисове)  
6146 19877 3 – – – – 

Арабатська стрілка 6183 3975 4090 9 1 12 2385 

Утлюкський лиман (дамба) 14884 5 35784 15922 0 1670 17534 

Коса Федотова (збоку 

Утлюкського лимана) 
4380 562 634 – – – – 

Коса Федотова (збоку 

Азовського моря) 
6014 24329 31808 35778 16 596 0 

 

* Позначення станцій відбору проб : 0 – приурізова зона водойми до глибини 0,5 м, 

1 – віддалення на 3 м, 2 – 8 м, 3 – 13 м від урізу води у бік суші; п – поверхневий 

шар піску, в – на глибині в зоні водоносного горизонту. 

 

МІКРОВОДОРОСТІ КАМ’ЯНИСТОГО СУБСТРАТУ  

 

 У розділі представлені результати дослідження розподілу мікроводоростей 

кам'янистої верхньої субліторалі на глибинах від 0 до 15 м у жовтні 2013 і 2014 рр. в 

районі 16 ст. В. Фонтану (Одеська затока).  

 Видовий склад. Всього зареєстровано 36 видів мікроводоростей: з них 33 – 

діатомові, і 3 види ціанопрокаріот. Подібність видового складу мікроводоростей (за 
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індексом Серенсена) між пробами, відібраними в 2013 і 2014 рр. склала 44 %. За цим 

показником на різних глибинах виділено два комплекси мікроводоростей – на 0 – 3 

м і 6 – 15 м. Перший комплекс утворюють прикріплені види діатомових – 

Achnanthes brevipes C. Agardh., M. moniliformis var. moniliformis, M. moniliformis var. 

subglobosa, Licmophora gracilis (Ehrenb.) Grun., Tabularia fasciculata (C. Agardh.) 

D.M. Will., другий – рухливі види діатомових – E. paludosa, Gyrosigma fasciola 

(Ehrenb.) Griffith et Henfr, Stauroneis constrica (Ehrenb.) Cleve, Navicula pennata var. 

pontica Mereschk.  

Кількісний розподіл. На кам'янистій літоралі зі збільшенням глибини 

кількісний розподіл мікроводоростей був практично рівномірним (рис. 4), проте 
максимум чисельності і біомаси зареєстрований у супраліторалі (в зоні заплеску – 0 

м), в середньому, відповідно, в 213 і 79 разів вище. Основу чисельності і біомаси 

складали діатомові, за винятком станції 0 м, де в 2013 р. 80 % чисельності і 90 % 

біомаси, а в 2014 р. – 10 і 30 %, відповідно, припадало на ціанопрокаріоти. Слід 

зазначити, що на глибині 13 і 15 м близько 30 – 50 % загальної чисельності і біомаси 

також складали ціанопрокаріоти. 

Рис. 4. Розподіл чисельності і біомаси мікроводоростей на кам'янистій літоралі  
  

 

ВПЛИВ ЯКОСТІ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 

МІКРОВОДОРОСТЕЙ 

 

 Епіфітон макрофітів. Наведені результати дослідження щодо впливу рівня 

трофності на розвиток мікроводоростей епіфітону зеленої водорості E. intestinalis. 
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Проби епіфітону E. intestinalis збирали влітку (червень – липень) 2007 р. в акваторії 
Одеського порту (на 5-ти станціях) і за межами порту (пляж «Ланжерон» і 
Гідробіологічна станція ОНУ). Виявлені 47 видів мікроводоростей: 40 – діатомових, 

4 – ціанопрокаріот і 3 види зелених. Біомаса епіфітів на ентероморфі у порту була 
вища, в порівнянні з чистішими акваторіями (Ланжерон, Гідробіологічна станція) 

(рис. 5).  

У акваторії порту домінуючим видом була M. moniliformis var. moniliformis, 

яка, як відомо з літератури, у великій кількості розвивається у водах з високими 

показниками органічного забруднення. Встановлено, що у високоевтрофних 

акваторіях мало схильний до обростання вид зеленої водорості – E. intestinalis в 

значній мірі заселяється мікроводоростями епіфітону. 

Мікроводорості піщаної і кам'янистої супраліторалі. Наведені результати 

експериментальних досліджень стосовно впливу порових вод піщаних пляжів 

(природного і штучно намитого) на мікроводорості псамону. Видовий склад в 

експериментах з поровою і морською водою був подібним на 70 %  (за індексом 

Серенсена). Виявлені види, які розвивалися виключно в поровій або морській воді. 
Кількісний розвиток мікроводоростей піску в експериментах з поровою водою був у 

багато разів вищий, ніж з морською. Така тенденція зберігалася в усі місяці на обох 

пляжах (рис. 6). Знайдена позитивна кореляція між вмістом мінеральних форм азоту 

і фосфору в поровій воді і кількісним розвитком мікроводоростей. В результаті 
проведення серії експериментів встановлено, що найбільшу дію на кількісний 

розвиток мікроводоростей піску чинила порова вода, відібрана в 10 м від лінії урізу 

на природному і в 10 та 15 м – на штучно намитому пляжі. Також встановлено, що 

порова вода штучно намитого пляжу здійснювала більший стимулюючий вплив на 
розвиток мікроводоростей. 

Рис. 5. Розподіл біомаси на досліджуваних 

станціях: 

ХГ – Хлібна гавань, СРЗ – 

Судоремонтний завод, ПГ – Практична 

гавань, КГ – Каботажна гавань, КрГ – 

Карантинна гавань, Л – Ланжерон, Г – 

Гідробіологічна станція ОНУ 

 

 У лабораторних і природних умовах 

оцінювали вплив розкладання штормових 

викидів різної природи (водорості-
макрофіти, зостера, мідії) на мікроводорості 
піщаної та кам'янистої супраліторалі.  
 У лабораторних умовах максимальну 

стимулюючу дію на розвиток 

мікроводоростей піску здійснювали продукти розкладання викидів водоростей-

макрофітів з максимальною чисельністю 106844 кл. · см-3
 і біомасою 0,08 мг · см-3

 на 
75 добу експозиції (рис. 7). На другому місці були мідійні викиди з максимальною 

чисельністю 38400 кл · см-3
 і біомасою 0,027 мг · см-3

 на 31 добу експозиції (рис. 8). 
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Викиди зостери інгібірували розвиток мікроводоростей, які почали розвиватися 

тільки на 35 дібу. Їх чисельність була в 27, біомаса в 33 рази менша, ніж в контролі. 
 

Рис. 6. Чисельність 

мікроводоростей піску при 

експонуванні в поровій і 
морскій воді та вміст PO4

3-
 (A) і 

NO3
-
 (Б) в поровій воді у 2008 

р.: римськими цифрами 

позначені місяці; станції 1, 2, 3 

– відстань від урізу води у бік 

суходолу 3, 10, и 15 м, 

відповідно 
 

В результаті проведення 

серії польових експериментів 

встановлено, що в природних 

умовах під впливом розкладання 

викидів водоростей-макрофітів 

на піщаній літоралі відбувається 

посилення розвитку 

мікроводоростей в шарах піску, 

які розташовані безпосередньо 

під штормовими викидами, а 
також біомаса мікроводоростей в 

поровій воді збільшується в 2 – 4 

рази порівнянно з контролем. Зі збільшенням терміну експозиції для піщаної і 
кам'янистої літоралі відмічена загальна тенденція спочатку підвищення з 
максимумом на 7-у добу, а потім зниження кількісних показників мікроводоростей. 

 

Рис. 7. Динаміка чисельності і біомаси мікроводоростей в експерименті з 
макрофітами: 1, 2, 3 – повторності 
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Рис. 8. Динаміка чисельності і біомаси мікроводоростей в експерименті з 
мідіями: 1, 2, 3 – варіанти з навантаженням штормових викидів,  відповідно, 40, 

20 и 10 кг · м-2
  

 

РАНЖИРУВАННЯ СУБСТРАТІВ ЗА КІЛЬКІСНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

МІКРОВОДОРОСТЕЙ 

 

 У складі мікроводоростей на досліджених субстратах ідентифіковані 175 видів 

(включаючи внутрішньовидові таксони): Bacillariophyta – 137, Chlorophyta – 16, 

Cyanoprokaryota – 15, Euglenophyta – 4, Dinophyta – 2, Cryptophyta – 1 (Додаток А). 

На піщаному субстраті виявлена максимальна кількість видів – 125 (які відносяться 

до 6-ти відділів), на деревині – мінімальна – 29. Слід зазначити, що в угрупованнях 

мікроводоростей усіх субстратів, окрім піщаного, водорості представлені лише 3-ма 
відділами – Bacillariophyta, Chlorophyta і Cyanoprokaryota. Найбільшого кількісного 

розвитку мікроводорості досягали на імітантах таломів, найменшого – на 
водоростях-макрофітах (табл. 5).  
 

 

Таблиця 5. 

Чисельність і біомаса мікроводоростей на досліджуваних субстратах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітка: верхній рядок – середні значення та стандартна похибка, нижній рядок – 

розмах коливань параметру 

Субстрат 
Чисельність, 

кл. · см-2
 

Біомаса, 

10
-3 мг · см-2

 

Імітанти таломів 
60350 ± 11083 

(11 – 222166) 

661,629 ± 262,076 

(0,020 – 8260,564) 

Деревина 
16548 ± 3947 

(4968 – 32643) 

54,989 ± 8,443 

(27,489 – 80,889) 

Камені 
9421 ± 7081 

(33 – 70006) 

53,430 ± 50,739 

(0,080 – 509,800) 

Макрофіти 
1223 ± 628 

(5 – 15602) 

14,850 ± 7,014 

(0,003 – 173,520) 
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Відомо, що водорості-макрофіти в якості екзометаболітів виділяють у 

навколишнє середовище речовини аттрактанти або репеленти, які сприяють або 

перешкоджають розвитку епіфітону [Кучерова, 1970; Телитченко и др., 1990]. 

 

ВИСНОВКИ 

 

 У дисертаційній роботі приведені теоретичні узагальнення і експериментальне 
рішення наукової задачі, присвяченої таксономічному складу, закономірностям 

поселення мікроводоростей на рослинному, піщаному і кам'янистому субстратах з 
метою прогностичної оцінки їх чисельності і біомаси в умовах прибережної зони 

моря. 

 

1. Всього виявлено 175 видів мікроводоростей, що відносяться до 6 відділів: 

Bacillariophyta – 137, Chlorophyta – 16, Cyanoprokaryota – 15, Euglenophyta – 4, 

Dinophyta – 2, Cryptophyta – 1. З них на піщаному субстраті – 125, на водоростях-

макрофітах – 55, на кам'янистому – 36, на імітантах таломів – 32 і на деревині – 

29 видів. У міру зменшення чисельності і біомаси мікроводоростей, досліджувані 
субстрати можна розташувати в наступній послідовності: імітанти таломів, 

деревина, камені, водорості-макрофіти.  

2. Подібність видового складу мікрофітообростання живого (водорості-макрофіти) і 
мертвого (пластини з сосни і дуба) рослинного субстрату склала 76 % (за 

індексом Серенсена). Знайдені види мікроводоростей, які проявляли 

специфічність в заселенні мертвого рослинного субстрату (Entomoneis paludosa, 

Plagiotropis lepidoptera, Nitzschia reversa, N. sigma, Chroococcus turgidus, Spirulina 

tenuissima, Merismopedia minima) і в обростанні водоростей-макрофітів (Diploneis 

bombus). Встановлено, що кількісний розвиток мікрофітообростання живого і 
мертвого  рослинного субстрату майже не відрізняється. 

3. Видовий склад і комплекс домінуючих видів на штучних імітантах (нейлон і 
поліетилен) форми талому макрофітів був подібний (81,7 % за індексом 

Серенсена). Виявлені види специфічні до циліндричної (Melosira moniliformis) і 
пластинчастої (Stauroneis salina) форми субстрату. Зі збільшенням діаметру і 
товщини субстрату чисельність і біомаса рідкісних видів (Gyrosigma euxinum, 

Synedra ulna, Cocconeis scutelum var. scutelum, Staurosira construens var. venter, 

Rhoicosphenia abbreviata) і специфічних до субстрату (Melosira moniliformis, 

Stauroneis salina) зменшуються.  

4. У видовому складі обростання макрофіта з пластинчастою формою 

(Enteromorpha linza) і штучних субстратів (нейлон і поліетилен – імітанти форми 

талому) на глибині 0,5 і 2 м відмінностей не виявлено. Серед обростання 

макрофітів з циліндричною формою талому (Cladophora albida, Ceramiun 

virgatum) і штучних субстратів в кількісному відношенні переважали прикріплені 
діатомові водорості, в обростанні макрофітів з пластинчастою формою – 

ціанопрокаріоти і рухливі види діатомових. Кількісні показники обростання 

макрофітів на декілька порядків нижчі, ніж штучних субстратів. Інтенсивність 

обростання макрофітів на різних глибинах не відрізнялася, штучних субстратів – 
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значно вища на 2 м. Розподіл мікроводоростей на різних фрагментах макрофіта 
відрізнявся залежно від форми талому, на штучних субстратах – від глибини і 
рухливості самого субстрату у водному середовищі. 

5. У таксономічному складі мікроводоростей піску узбережжя Азовського моря з 
віддаленням від урізу води у бік суші зростає доля зелених водоростей. 

Кількісний розвиток мікроводоростей піску Східного Сивашу і Азовського моря 

в 3 м від урізу води був в кілька разів вище, ніж на верхній субліторалі, для 

Утлюкського лиману спостерігалася зворотня тенденція.  

6. Подібність видового складу мікроводоростей супраліторалі природного і штучно 

намитих пляжів узбережжя Чорного моря склала 66,2 %  (за індексом Серенсена). 

У поверхневому сухому піску, в порівнянні з піском на рівні водоносного 

горизонту, виявлено більшу кількість видів мікроводоростей. Кількісний 

розвиток мікроводоростей 5 – 10-ти сантиметрового шару вологого піску був в 

кілька разів вище, ніж сухого поверхневого. Максимальний кількісний розвиток 

мікроводоростей спостерігався в піску, відібраному в 10, 15 м від лінії урізу води 

у бік берега. 

7. На супраліторалі різних ділянок піщаного узбережжя Чорного моря (Україна, 
Туреччина, Грузія, Болгарія) розвивається угруповання мікроводоростей 

характерне для піщаного субстрату. Чисельність мікроводоростей знаходиться в 

одних і тих самих межах коливання значень. На супраліторалі піщаного 

узбережжя Середземного моря розвиток мікроводоростей відбувався тільки в 

піску із зони заплеску. Цей факт потребує проведення подальших досліджень.  

8. На кам'янистій літоралі розподіл мікроводоростей практично рівномірний, проте 
максимум чисельності і біомаси зареєстрований у супраліторалі в зоні заплеску 

(0 м), в середньому у 213 і 79 разів вище, відповідно. При цьому 80 % 

чисельності і 90 % біомаси складали ціанопрокаріоти. 

9. У високоевтрофних акваторіях мало схильний до обростання вид зеленої 
водорості – Enteromorpha intestinalis – в значній мірі заселяється 

мікроводоростями епіфітону. Щільність поселення епіфітів на ентероморфі в 

порту була вища, в порівнянні з чистішими акваторіями. Домінуючим видом в 

акваторії порту була M. moniliformis var. moniliformis.  

10.  Порова вода піщаних пляжів здійснювала стимулюючий вплив на розвиток 

мікроводоростей як супраліторалі, так і верхньої субліторалі, що пов'язано з 
підвищеним вмістом біогенних речовин (на 1-2 порядки), в порівнянні з 
морською водою. Видовий склад мікроводоростей піску, що розвивалися в 

морській і поровій воді, був схожий на 70 %. Виявлені види мікроводоростей, що 

віддають виняткову перевагу поровій або морській воді. Найбільший 

стимулюючий ефект мала порова вода, відібрана на 10 м від урізу води на 
природному і на 10 та 15 м – на штучно намитому пляжі. Порова вода штучно 

намитого пляжу мала більш виражені стимулюючі властивості.  
11.  У лабораторних умовах максимальну стимулюючу дію на розвиток 

мікроводоростей піску здійснювали продукти розкладання викидів водоростей-

макрофітів з максимальною чисельністю 106844 кл · см-3
 і біомасою 0,08 мг · см-3

 

на 75 добу експозиції. На другому місці були мідійні викиди з максимальною 
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чисельністю 38400 кл · см-3
 і біомасою 0,027 мг · см-3

 на 31 добу експозиції. 
Викиди зостери інгібірували розвиток мікроводоростей, які почали розвиватися 

тільки на 35 добу. Їх чисельність була в 27, біомаса в 33 рази менша, ніж у 

контролі. 
12.  У природних умовах під впливом розкладання викидів водоростей-макрофітів на 

піщаній літоралі відбувається посилення розвитку мікроводоростей у шарах 

піску, які розташовані безпосередньо під штормовими викидами, а також 

збільшується біомаса мікроводоростей у поровій воді в 2 – 4 рази в порівнянні з 
контролем. Зі збільшенням терміну експозиції для піщаної і кам'янистої літоралі 
відмічена загальна тенденція спочатку підвищення з максимумом на 7-у добу, а 
потім зниження кількісних показників мікроводоростей. 

13.  Встановлено, що формування угруповань мікроводоростей на різних субстратах 

має ряд особливостей притаманних певному типу субстрату, що пов'язані з його 

морфологією, виділенням різних речовин, просторовим розташуванням, а також 

зі значним впливом якості водного середовища.  
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Анотація 

 

Гаркуша О. П. Формування угруповань мікроводоростей на різних 

субстратах прибережної зони Чорного і Азовського морів. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. Інститут морської біології НАН України, 

Одеса, 2016. 

 Дисертація присвячена вивченню формування угруповань мікроводоростей на 
різних субстратах прибережної зони Чорного і Азовського морів. Досліджені 
особливості видового складу і кількісних показників мікроводоростей на 
рослинному (водорості-макрофіти, деревина), піщаному і кам'янистому субстраті. 
Встановлено, що головну роль у формуванні угруповань мікроводоростей на 
макрофітах грає сам субстрат з властивими йому певним темпом зростання, 

швидкістю метаболізму, прижиттєвим виділенням різного роду речовин, в 

порівнянні зі штучними субстратами, що імітують форму талому, де значний вплив 

здійснює глибина розташування, форма і рухливість субстрату у водному 

середовищі. Значення чисельності і біомаси мікроводоростей на водоростях-

макрофітах були в тих самих межах, що і на деревинному (пластини з сосни і дуба) 

субстраті. Виявлені види мікроводоростей, які проявляли специфічність в заселенні 
деревини і водоростей-макрофітів. 

Встановлено, що розподіл мікроводоростей піщаного пляжу залежить від 

горизонту піску і відстані від урізу води у бік суходолу. Максимальний кількісний 

розвиток мікроводоростей спостерігався в піску, відібраному в 10 та 15 м від лінії 
урізу. Порова (інтерстиціальна) вода піщаних пляжів здійснювала стимулюючий 

вплив на розвиток мікроводоростей псамону.  

 У лабораторних і природних умовах досліджена дія штормових викидів 

різного походження (водорості-макрофіти, зостера, мідії) на розвиток 

мікроводоростей піщаної і кам'янистої супраліторалі. Штормові викиди водоростей-

макрофітів і мідій стимулювали розвиток мікроводоростей, викиди зостери 

здійснювали інгібуючий вплив. 

Ключові слова: мікроводорості, спочиваючі стадії мікроводоростей, 

обростання, субстрат, макрофіти, деревина, камені, піщані пляжі, порова 
(інтерстиціальна) вода, штормові викиди, Чорне, Азовське море. 
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Аннотация 

 

Гаркуша О. П. Формирование сообществ микроводорослей на различных 

субстратах прибрежной зоны Чёрного и Азовского морей. – Рукопись.  

Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по 

специальности 03.00.17 – гидробиология. Институт морской биологии НАН 

Украины, Одесса, 2016. 

 Диссертация посвящена изучению формирования сообществ микроводорослей 

на различных субстратах прибрежной зоны Чёрного и Азовского морей. 

Исследованы особенности видового состава и количественных показателей 

микроводорослей на растительном (водоросли-макрофиты, древесина), песчаном и 

каменистом субстрате. Установлено, что главенствующую роль в формировании 

сообщества микроводорослей на макрофитах играет сам субстрат с присущими ему 

определенными темпом роста, скоростью метаболизма, прижизненным выделением 

различного рода веществ, по сравнению с искусственными субстратами, 

имитирующими форму таллома, где значительное влияние оказывает глубина 
расположения, форма и подвижность субстрата в водной среде. Значения 

численности и биомассы микроводорослей на водорослях-макрофитах были в тех 

же пределах, что и на древесном (пластины из сосны и дуба) субстрате. Обнаружены 

виды микроводорослей, которые проявляли специфичность в заселении древесного 

субстрата и водорослей-макрофитов. 

 Установлено, что распределение микроводорослей песчаного пляжа зависит 
от горизонта песка и расстояния от уреза воды в сторону суши. Максимальное 
количественное развитие микроводорослей наблюдалось в песке, отобранном в 10, 

15 м от линии уреза. Поровая (интерстициальная) вода песчаных пляжей оказывала 

стимулирующее влияние на развитие микроводорослей псаммона.  

 В лабораторных и естественных условиях изучено воздействие штормовых 

выбросов различного происхождения (водоросли-макрофиты, зостера, мидии) на 
развитие микроводорослей песчаной и каменистой литорали. Штормовые выбросы 

водорослей-макрофитов и мидий стимулировали развитие микроводорослей, 

выбросы зостеры оказывали ингибирующее влияние. 

Ключевые слова: микроводоросли, покоящиеся стадии, обрастание, субстрат, 
макрофиты, древесина, камни, песчаные пляжи, поровая (интерстициальная) вода, 

штормовые выбросы, Чёрное, Азовское море. 
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 The thesis is devoted to the study of the formation of algae communities on various 

substrates in the coastal zone of the Black Sea and Sea of Azov. The features of species 
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composition, abundance and biomass of microalgae are investigated on vegetable 

(seaweeds, wood), sandy and rock substrates. It was found that the key role in the 

formation of communities of microalgae on macrophytes play a substrate itself, with its 

inherent specific growth rate, metabolic rate, intravital isolation of various kinds of 

matters, in comparison to artificial substrates that imitate the shape of the thallus, which is 

significantly affected by the depth of location, shape and motility substrate in the water 

environment. The values of abundance and biomass of microalgae on seaweeds were in 

the same range as on the wood (plates of pine and oak) substrates. Species of microalgae, 

which showed specificity for the colonization either wood or seaweeds are detected. 

It was found that the distribution of microalgae in sandy beach depends on a depth 

in the thickness of the sand on the beach, water table profile and distance from the water 

toward the land. The maximum abundance and biomass of microalgae observed in the 

sand situated 10 and 15 m landward. Interstitial pore water of sandy beaches provided a 

stimulating effect on the growth rates of psammon microalgae. The impact of 

decomposition of storm emissions of different origin (seaweeds, eelgrass, mussels) on the 

growth of microalgae in a sand and rocky supralittoral were studied in laboratory 

experiments and natural conditions. There are concluded that emissions from seaweeds 

and mussels wracks stimulated the growth of microalgae whereas eelgrass emissions 

exerted an inhibitory influence. 

Key words: microalgae, resting stages of microalgae, fouling, substrate, seaweeds, 

wood, rocks, sandy beaches, interstitial pore water, marine wracks, the Black Sea, Sea of 

Azov. 

 


