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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасна ситуація в різних районах Світового 

океану характеризується зростанням ступеню антропогенного навантаження, 

особливо хімічного забруднення морського середовища. Інтенсивне 

застосування мінеральних добрив у рослинництві, індустріальні та побутові 

викиди призводять до забруднення водойм сполуками азоту, фосфору та 

інших речовин. Це супроводжується їх евтрофікацією, а також загрожує 

порушенням природної рівноваги в цих акваторіях. На сьогодні вже майже не 

залишилось водойм, якість води в яких би не змінилась в гіршу сторону під 

впливом антропогенної діяльності. Північно-західна частина Чорного моря 

(ПЗЧМ) в цьому аспекті не виключення. Та найбільш гостро ці проблеми 

виникають у лиманах Північно-Західного Причорномор’я, де є обмеження 

водообміну з відкритим морем. 

Фосфор, як біогенний елемент, має велике значення у формуванні 

продуктивності водних екосистем, а його недостатня кількість може 

лімітувати процес створення первинної продукції [95]. Сполуки розчиненого 

мінерального (РМІН) і органічного фосфору (РОРГ) проходять через усі ланки 

трофічного ланцюга (фіто- і зоопланктон, риби), утворюються гідробіонтами 

в процесі прижиттєвого виділення, відмирання і їх подальшого розкладання. 

В водних екосистемах відбувається постійний кругообіг фосфору з 

органічної форми у мінеральну, і навпаки [15, 20].  

Головним процесом перетворення неорганічних та органічних сполук 

фосфору в навколишньому середовищі є мікробна трансформація [5]. Значна 

роль в мобілізації фосфору в природі належить фосфатмобілізувальним 

бактеріям (ФМБ) [47, 53, 60, 61, 84, 103, 175, 193, 194, 195, 210, 229]. 

Бактерії, що здатні мобілізувати важкорозчинні неорганічні сполуки фосфору 

(ФР бактерії) та бактерії, що мінералізують органічні сполуки фосфору (ФМ 

бактерії), відіграють ключову роль у кругообігу фосфору у водних 

екосистемах, утворюючі на усіх трофічних рівнях «мікробіальні петлі» [23, 
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78, 82, 123, 187, 191, 192, 212, 214].  

Вивчення морських ФМБ почалося порівняно нещодавно. Відомості 

про розповсюдження морських ФМБ поки що дуже обмежені [120, 229]. 

Практично повністю відсутня інформація про вплив факторів навколишнього 

середовища (температури, солоності, насичення води киснем, вмісту 

біогенів) на чисельність ФМБ в солонуватоводних екосистемах. Крім того, 

більшість робіт на цю тему досліджень пов’язані з використанням цих 

бактерій у вигляді мікробних препаратів у сільському господарстві [46, 47, 

97, 121, 200, 203]. Переважно, ці дослідження проводились в лабораторних 

умовах in vitro [210], і тільки нещодавно з’явились роботи, де зв’язок 

кількісних показників бактеріопланктону і абіотичних параметрів 

середовища вивчався в природних умовах [133, 186, 194, 219]. Таким чином, 

роль морських ФМБ в водних екосистемах вивчена недостатньо, між тим 

багато іноземних дослідників покладають великі надії на внесок цієї групи у 

процеси природного очищення екосистем, а також очищення стічних вод.  

Так як геохімічний кругообіг фосфору повністю незамкнутий, і 

специфіка цього процесу пов'язана з тим, що фосфор не утворює летких 

сполук та погано розчиняється у воді, у біосфері здійснюється 

однонаправлений його потік з гірських порід суші в глибини океану та в 

донні відкладення [64]. Зважаючи на те, що запаси фосфорних добрив 

обмежені, постає питання як вилучити фосфор з «законсервованого» стану з 

донних відкладень.  

У ПЗЧМ, незважаючи на численні дослідження якісних і кількісних 

характеристик бактеріопланктону [100–102], роль фосфатмобілізувальних 

бактерій в трансформації і кругообігу сполук фосфору не розглядалась. 

Виходячи з вище сказаного, стає очевидною необхідність досліджень 

екології ФМБ, які є структурним компонентом гетеротрофного 

бактеріоценозу, в екосистемах північно-західної частини Чорного моря і 

прилеглих лиманів. 
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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 рр.); «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 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 дисертант брав участь як виконавець розділів. 

Мета і задачі дослідження. Мета роботи – визначити особливості 

кількісного розподілу фосфатмобілізувальних та гетеротрофних бактерій в 

екосистемах ПЗЧМ і прилеглих лиманів та їх роль у кругообігу фосфору. 

Для досягнення поставленої мети ставилися наступні завдання: 

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 прилеглих лиманах Північно-Західного Причорномор’я.  

2. Оцінити зв’язок між гідролого-гідрохімічними параметрами 

середовища (температури води, солоності, насичення води киснем, вмісту 

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. 
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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 бактерій як складової частини 

гетеротрофного бактеріоценозу в екосистемах ПЗЧМ та лиманів Північно-

Західного Причорномор’я. Вперше статистично оцінений вплив гідролого-

гідрохімічних факторів водного середовища на чисельність і розподілення 

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 та завислих у воді та донних відкладеннях органічних речовин, 
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виявити роль бактеріальних угруповань у кругообігу 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 гідролого-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 зі 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 
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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 за темою дисертації. Всього публікацій за тематикою 

дисертації – 14, статей – 7, в тому числі 6 статей, опублікованих у виданнях, 

рекомендованих ДАК України, та 7 – матеріали конференцій. 

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.  

Подяки. Автор щиро вдячний науковому керівнику д.б.н., проф. Івану 

Кириловичу Курдишу за допомогу у роботі, корисні зауваження та поради, 

к.б.н., с.н.с. Інституту мікробіології і вірусології імені Д. К. Заболотного 

НАН України А. О. Рой, співробітникам Інституту морської біології НАН 

України пров. інж. Л. М. Нідзвецькій, к.б.н., доц. С. Є. Дятлову, к.геогр.н., 

пров.н.с. Ю. І. Богатовій, к.б.н., н.с. О. С. Бондаренко та колегам за допомогу 

у зборі матеріалу, а також всім, хто теоретично та практично допомагав у 

процесі виконання роботи.  
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РОЗДІЛ 1 

РОЛЬ ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНИХ МІКРООРГАНІЗМІВ У 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ФОСФОРУ У ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

  

1.1. Фосфорвмісні сполуки у водних екосистемах 

 

Фосфор, як біогенний елемент, має величезне значення у формуванні 

продуктивності водних екосистем, а його недостатня кількість може 

лімітувати процес створення первинної продукції [95, 176, 196]. 

Фосфор в океанських і морських водах існує в розчинній і завислій 

формах (рис. 1.1). Ці фракції визначаються фільтруванням через фільтри з 

діаметром пор 0,2 або 0,45 мкм. Розчинена фракція (котра проходить через 

фільтр) включає неорганічний фосфор (зазвичай у формі ортофосфату), 

органічні сполуки фосфору і макромолекулярний колоїдний фосфор. 

Завислий фосфор (затримується на фільтрі) включає живий і мертвий 

планктон, частки мінералів фосфору, абсорбований фосфор на частинках, а 

також аморфний фосфор [6, 196]. 

У кожній фракції (розчинній і завислій) фосфор може бути у формі 

неорганічних (ортофосфату, пірофосфату, поліфосфату та фосфатвмісних 

мінералів) або органічних (моно- і діефіри ортофосфату, фосфонати) сполук. 

Органічні і неорганічні завислі і розчинені форми фосфору зазнають різних 

трансформацій (рис. 1.1).  

Найбільш розповсюдженою формою фосфору є розчинена неорганічна, 

яка у океанічних та морських водах існує у вигляді іонів ортофосфорної 

кислоти. Вона є найбільш біологічно рухомою формою фосфату. Саме у цій 

формі спостерігається інтенсивний обмін між різними біологічними 

компонентами у водних екосистемах. В той же час більша частина запасів 

фосфору у поверхневих водах Світового океану представлена органічними 

сполуками, які містяться у тваринах, рослинах, у їх відмерлих тканинах і 

донних осадах [87]. 
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Рис. 1.1. Трансформація фосфору в водній товщі та донних 

відкладеннях [по 196]. Скорочення: РМІН.ЗАВИС – зависла форма неорганічного 

фосфору; РОРГ.ЗАВИС – зависла форма органічного фосфору; РМІН – розчинений 

неорганічний фосфор; РОРГ – розчинений органічний фосфор  

 

Потрібно відзначити, що всі форми фосфору у воді взаємопов’язані, а 

їх вміст залежить від величини її активної реакції. Так, при рН води 8–8,3 

основну масу іонів фосфору (86,2 %) складають НРО4
2−

, а концентрація 

Н2РО4
−
 за таких умов практично невелика [87]. Особливо великі коливання 

вмісту фосфатів характерні для морів, головним чином, 

внутрішньоматерикових, хоча їх концентрація незначна і складає в 

середньому 0,07 мг∙дм
−3

. 

Значний вплив на розподілення фосфатів у воді океанів має глибина. 

Концентрація фосфатів у поверхневому шарі води, як правило, невисока, що 

пов’язано з їх споживанням фітопланктоном [27, 49, 95]. У розподіленні 

мінерального і органічного фосфору у товщі океанської води спостерігається 

протилежна залежність, тобто з збільшенням глибини концентрація 

органічного фосфору знижується, а мінерального – зростає [87]. 
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У моря та океани фосфати потрапляють головним чином двома 

шляхами: у результаті мінералізації органічних залишків і з річковим стоком. 

В процесі життєдіяльності організмів, а також мінералізації їх залишків 

значна частина фосфатів включається у кругообіг [64]. 

Розчинений неорганічний фосфор (зазвичай ортофосфат) асимілюється 

фітопланктоном і перетворюється в органічні сполуки фосфору (більша 

частина) або неорганічні поліфосфати (менша частина) [148]. Фітопланктон 

споживається зоопланктоном. Більша частина органічного фосфору, 

поглинутого зоопланктоном, екскретується у вигляді розчиненого 

мінерального і органічного фосфору [78, 147]. В результаті лізису клітин 

фітопланктону також у водну товщу вивільнюється клітинний розчинений 

неорганічний і органічний фосфор [125]. 

Далі неорганічний фосфор швидко асимілюється фітопланктоном, тоді 

як деякі органічні сполуки фосфору можуть бути гідролізовані ферментами, 

які синтезують бактерії і фітопланктон, і згодом також асимілюються [147, 

220]. Розчинений неорганічний і органічний фосфор також може 

адсорбуватися на завислій речовині, і, навпаки, десорбуватися з неї. Ці 

трансформації мають місце, головним чином, в поверхневому шарі водної 

товщі, хоча всі ці процеси, за винятком асиміляції фітопланктоном, також 

відбуваються у всій водній товщі та на дні [157, 196].  

Морський фітопланктон і автотрофні бактерії поглинають фосфор з 

розчину зазвичай у формі ортофосфату (НРО4
2−

, РО4
3−

). Гетеротрофні 

бактерії здатні до гідролізу розчиненого органічного фосфору (РОРГ) і 

переведення його в неорганічну форму (РМІН); проте, фітопланктон і 

автотрофні бактерії також можуть гідролізувати органічні сполуки фосфору, 

коли їх потреби у фосфорі не задовільнюються неорганічним ортофосфатом 

[147, 148, 220]. 

Сполуки розчиненого мінерального (РМІН) і органічного фосфору (РОРГ) 

проходять через усі ланки трофічного ланцюга (фіто- і зоопланктон, риби), 

утворюються гідробіонтами в процесі прижиттєвого виділення, відмирання і 
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їх подальшого розкладання. У водних екосистемах відбувається постійний 

кругобіг фосфору з органічної форми у мінеральну, і навпаки. Швидкість 

рециклінгу залежить від співвідношення інтенсивності процесів фотосинтезу 

і біологічного окиснення органічної речовини [15, 18].  

Кругообіг фосфору біологічно простий. Фосфор асимілюється як 

фосфат і вивільнюється у вигляді фосфату в результаті метаболізму або в 

результаті мінералізації фосфоровмісних органічних сполук. Ступінь 

окиснення фосфору постійний (+V) незважаючи на хімічні перетворення. 

Попри видиму простоту кругообігу фосфору, він є високо реактивним і 

більша частина біосферного фосфору знаходиться у неорганічній 

нерозчинній формі, що є недоступною для біоти.  

 

1.2. Мікробна трансформація сполук фосфору у воді та донних 

відкладеннях та на межі розділу фаз дно–вода. 

 

Мікробному угрупованню у водних екосистемах, котре утворює 

окремий трофічний рівень (т. з. «мікробіальна петля»), належить ключова 

роль в рециклінгу фосфору [23, 78, 123, 147, 187, 191, 192, 212, 214, 220]. 

Бактерії, що здатні мобілізувати фосфат з важкорозчинних форм і робити 

його доступним для засвоєння іншими організмами, отримали назву 

фосфатмобілізувальні [47, 53, 60, 61, 84, 210].  

Мікробіальний трофічний ланцюг розглядається як найбільш активна 

біотична частина екосистеми, де відбувається регенерація і накопичення 

біогенних елементів. Мікроорганізми трансформують від 45 до 90 % 

первинної продукції [22, 23] . Бактерії асимілюють у вигляді розчиненої ОР 

40–60 % первинної продукції [131, 172, 213, 214].  

У межах мікробіальної петлі потоки вуглецю і біогенних елементів 

тісно пов’язані між собою та взаємно узгоджені. Це визначається взаємодією  

трьох основних процесів: утворенням розчиненої органічної речовини 

фітопланктоном та її утилізацією бактеріями (коменсалізм), конкуренцією за 
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їжу між бактеріями та фітопланктоном, хижацтвом між флагелятами, 

ціліатами і мікрозоопланктоном, в результаті чого утворюється ланцюг 

зворотного зв’язку, який поповнює запаси біогенних речовин і розчиненої 

органічної речовини (ОР) [212]. 

Легкозасвоювана органічна речовина водойм формується за рахунок 

прижиттєвих і посмертних виділень організмів. Головний її споживач – фіто- 

і бактеріопланктон. Незважаючи на те, що енергію водорості отримують за 

рахунок фотосинтезу, добре відома їх здатність споживати ОР. Останні в 

такому випадку стають конкурентами бактерій [36, 44, 92]. 

Низькомолекулярні сполуки споживаються водоростями і бактеріями 

безпосередньо, тоді як високомолекулярні попередньо повинні бути 

гідролізовані екзоферментами [2]. Утилізація високомолекулярних сполук 

водоростями здійснюється тільки у присутності бактерій [91]. Саме бактерії 

виділяють у водне середовище літичні екзоферменти, які руйнують 

високомолекулярні фракції розчиненої ОР і підключають до процесу 

подальшого руйнування ОР і інших гідробіонтів, які здатні трансформувати 

тільки низькомолекулярні сполуки [2].  

Акумулюючи зв’язані з органічною речовиною біогенні елементи, 

бактерії можуть утилізувати їх мінеральні форми, які містяться у воді у 

екстремально низьких концентраціях, що сприяє збереженню біогенних 

елементів у фотичній зоні і зниженню втрат при седиментації [112, 134]. 

Біогенні речовини, що містяться у клітинах бактерій, швидко включаються у 

протозойний планктон, який в свою чергу, екскретує розчинені форми азоту і 

фосфору, що необхідні при синтезі органічних речовин фітопланктоном. 

Ціліати, виїдаючи бактерій, знижують їх чисельність і тим самим 

попереджують надмірне споживання бактеріями трофічних ресурсів, що 

поставляються фітопланктоном. 

Мікроорганізми у порівнянні з крупним планктоном мають більш 

низьку швидкість осадження, тому зв’язані ними біогенні елементи довго 

зберігаються у фотичній зоні, що робить їх багаторазово доступними для 
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водоростей та найпростіших [213, 214]. Таким чином, відбувається 

акумуляція біогенних елементів у фотичній зоні, що допомагає 

планктонному угрупованню «вижити» в умовах обмеженого запасу 

поживних речовин.  

Гетеротрофні бактерії є важливим компонентом мікробного 

угруповання. У водних екосистемах бактеріальна біомаса і продукція 

регулюються трофічними ресурсами, а також виїданням протозойним і 

багатоклітинним планктоном [95].  

Біологічний метаболізм регулює кругообіг фосфору як безпосередньо, 

так і опосередковано. Мінералізація органічного фосфору призводить до 

вивільнення фосфату. Бактеріальний метаболізм опосередковано впливає на 

наявність і доступність як неорганічного, так і органічного фосфору, 

змінюючи окиснювально-відновлювальні умови навколишнього середовища. 

Зважаючи на те, що суходільний ґрунт є значною мірою окисним і майже всі 

водні осади – відновлювальними, виявляються головні відмінності між цими 

середовищами по швидкості і контролюванню кругообігу фосфору [161, 228]. 

Біля половини загального фосфору в біосфері знаходиться в органічній 

формі. Його кількість, однак, відрізняється в залежності від 

розповсюдженості та наявності фосфату. В водних осадах часто відмічається 

збільшення швидкостей кругообігу між неорганічними та органічними 

пулами фосфору, що пов’язано з діяльністю мікробіоти [228]. Більша частина 

органічного фосфору знаходиться в живій і мертвій органічній речовині або 

асоційована в органічних сполуках, іммобілізованих з частинками ґрунту 

[182, 228].  

Донні осади формуються у результаті осідання на дно водойми твердих 

часток різного генезису. Головна роль донних відкладень в екосистемі 

водойми зводиться до вилучення речовини з води внаслідок її седиментації 

та повернення певної частини цієї речовини в результаті діагенетичних 

процесів в мінеральних формах [9]. Найбільш важливими процесами, які 

протікають у донних відкладеннях і які впливають на стан екосистеми, є 
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процеси розкладу органічної речовини, споживання кисню та надходження 

біогенних елементів у водну товщу. На відміну від водного розчину, реакції в 

осадах відбуваються повільно, в зв’язку з більш низькими температурами і 

гетерогенністю системи рівновага встановлюється не відразу, а за більш 

тривалий проміжок часу [8, 9]. 

Донні відкладення є важливою ланкою у кругообігу фосфору, так як 

при певних умовах можуть слугувати акумулятором або джерелом фосфору, 

створюючи таким чином внутрішнє фосфорне навантаження на водойму [51]. 

Внутрішнє фосфорне навантаження – сумарний потік біологічно доступних 

сполук фосфору, який надходить в воду з донних відкладень, в склад якого 

входить не тільки розчинені фосфати і розчинені органічні сполуки фосфору, 

але і завислий фосфор [140]. На відміну від зовнішнього навантаження, зміни 

якого пов’язані головним чином з сучасною господарчою діяльністю 

людини, внутрішнє навантаження залежить від умов накопичення осаду і 

віддзеркалює рівень впливу на водойму за тривалий період, що дорівнює 

часу накопичення шару осадів, який бере участь у внутрішньому кругообігу 

речовин [41]. Інтенсивність і характер цього потоку визначаються, головним 

чином, природою джерел надходження фосфору у водойму, фізико-

хімічними факторами середовища, активністю біологічних процесів та 

швидкістю накопичення осадів [8, 9]. Будь-які зміни гідро- та 

літодинамічних, фізико-хімічних і біогеохімічних умов, які пов’язані як з 

природними факторами, так і з антропогенним впливом, призводять до 

порушення рівноваги стану межі вода – дно [10, 42, 51].  

У водних екосистемах доступність фосфору залежить значною мірою 

від особливостей водозбірного басейну. Як фізичні, так і біотичні процеси в 

озерах, річках, морях мають тенденцію до концентрації фосфору в органічні і 

неорганічні пули донних відкладень. Для більшості водойм концентрація 

фосфору у порових розчинах приблизно на порядок перевищує відповідний 

вміст фосфору у воді [41, 202]. Як показали лабораторні дослідження, 

зв’язування фосфатів донними відкладеннями залежить від ряду факторів. 
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При підвищенні температури води і концентрації у ній ортофосфатів (РО4
3−

) 

відбувається більш інтенсивне зв’язування їх донними відкладеннями, а з 

пониженням температури, навпаки, зв’язування РО4
3−

зменшується [230]. 

Величини обміну між різними депозитами фосфору і інтерстиціальною 

(поровою) водою відкладень залежать від місцевої абсорбції і дифузних 

процесів, на які впливають ферменти мікробіоти [182].  

В осадах багатих на органіку і які не освітлюються сонячним світлом, 

висока потреба у кисні виникає внаслідок мікробного дихального 

метаболізму, повільної дифузії з прилеглими шарами води і неорганічними 

елементами, такими як Fe (II), який акумулюється у відновленій формі. 

Наявність альтернативних електрон-акцепторних сполук (наприклад, 

сульфату) значною мірою контролює швидкість мінералізації і вивільнення 

адсорбованого та зв’язаного фосфору з донних осадів. Мікробне 

перетворення в донних відкладеннях хімічно активних сполук заліза в 

сульфіди заліза сульфатредукуючими бактеріями може призвести до більш 

ефективного вивільнення Fe-зв’язаного фосфату, ніж пряме мікробне 

відновлення оксиду заліза (III) [161, 228]. 

Донні осади є високо динамічною системою. У мікрозоні на поверхні 

донних відкладень спостерігаються окиснювальні умови, у самих же донних 

відкладеннях – відновлювальні. Фотосинтез водоростей, що ростуть на 

м’якому осаді, а також вивільнення кисню з коренів емерджентних водних 

рослин в ризосферу можуть значно змінювати окиснювально-відновлювальні 

умови донних осадів протягом доби. Серед кількох фракцій органічного 

фосфору, фракція низькомолекулярної маси циркулює протягом годин. 

Фракції розчинного і колоїдного органічного фосфору, які вивільнюються з 

мікробіоти, циркулюють більш повільно, особливо, коли абсорбуються на 

неорганічних та детритних частинках [228]. 

Переміщення фосфору з донних осадів у верхні шари води залежить від 

гідродинамічних та біотичних механізмів, що транспортують розчинний 

неорганічний та органічний фосфор з донних осадів. Зважаючи на великий 
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градієнт концентрації фосфору між нижніми та верхніми шарами води, 

молекулярна дифузія є первинним транспортним механізмом. Вітрові течії, 

що викликають перемішування води, можуть нівелювати градієнт і 

ресуспендувати донні частки. Так само збурення донних відкладень 

бентосними безхребетними, які живуть на донних осадах або в них, і рибами-

бентофагами, може спричинити помітну біотурбацію донних відкладів. 

Бактерії також утворюють гази, особливо CO2, CH4, N2, які формують 

бульбашки і піднімаються на поверхню. Таке «закипання» може порушувати 

градієнт та прискорювати дифузію сполук фосфору з осадів у воду. 

Метаболізм та ріст рослин, які живуть на поверхні донних відкладень та в 

середині них може як пригнічувати, так і стимулювати транспорт фосфору 

крізь межу розділу фаз дно – вода [226, 227, 228]. 

Фосфоровмісні органічні сполуки в осадах водних екосистем здатні 

ферментативно гідролізуватись бактеріями [95]. Типи мікробних угруповань, 

їх метаболічна активність, значною мірою регулюються динамікою 

стратифікованих окиснювально-відновлювальних умов в осадах [228]. 

В літературі містяться лише поодинокі відомості щодо фосфатазної 

активності бактерій в донних відкладеннях [166]. Однак встановлена 

позитивна кореляція між бактеріальною біомасою та лужною фосфатазною 

активністю в поверхневих озерних осадах [207]. На декілька сантиметрів 

нижче межі розділу вода–осади, кореляції були менш значними між 

активністю цих ферментів та бактеріальною біомасою. Вища спорідненість 

фосфатаз відмічалась в осадах, де зустрічалась низька мобільність осадового 

фосфору [140]. Найнижча субстратна спорідненість фосфатаз відмічена в 

органічних осадах з низькими хімічними абсорбційними здатностями, які 

вивільнюють фосфор в анаеробних умовах. Низька доступність фосфору в 

осадах індукувала продукцію фосфатазної активності з високою 

спорідненістю до субстратів [228]. Виявлено, що фосфатазна активність 

значно зменшується в безкисневих донних відкладеннях [181]. 



21 

 

 

На вміст кисню в мікрозоні (декілька міліметрів) на межі розділу вода – 

осади переважно впливає бактеріальний метаболізм, хоча також на нього 

значно вливає метаболізм водоростей, грибів, планктонних безхребетних, які 

переміщуються та мешкають на межі розділу, а також сидячі бентосні 

безхребетні. Мікробна деградація мертвої завислої органічної речовини, яка 

осідає в донних відкладеннях, є важливим первинним споживачем кисню. 

Велика кількість більш лабільних органічних фракцій, переважно рослинного 

походження, вивільнюється з старіючих тканин до та під час осадження на 

дно. Таким чином, донні відкладення часто отримують залишки органічного 

фосфору, що є відносно резистентними до швидкого розпаду [228]. 

Висока потреба в кисні в донних відкладеннях пояснюється дихальним 

метаболізмом, повільною інтенсивністю дифузії та неорганічними 

елементами (наприклад, Fe (II)), що акумулюються в відновленій формі, коли 

вивільнюються з осадів внаслідок розпаду органічної речовини. В ряді 

багатих на органіку відкладеннях, які не освітлюються сонячним світлом, 

осади окиснені лише на 1 мм чи менше, на такій глибині поглинання кисню 

перевищує дифузне заміщення (витіснення). Незважаючи на невеликі 

розміри, окиснений шар формує ефективну пастку для іонів заліза, магнію та 

фосфату та значно зменшує транспорт цих речовин з інтерстиціальної води 

осадів в верхній шар води, а також видалення фосфату з води (рис. 1.2) [228]. 

Більшість органічного фосфору, яка надійшла до донних відкладень за 

рахунок седиментації, розпадається та гідролізується [154]. Впродовж 

деградації на частки, однак, сполуки фосфору можуть бути хімічно 

адсорбованими на частинках відкладень [182, 208].  

Більша частина седиментаційного фосфору є неорганічною (наприклад, 

апатит), яка походить з дренажного басейну, та є адсорбованою на глинах, 

гідроксидах алюмінію та заліза (III) [124, 149, 153, 160], а також частково 

ковалентно зв’язаною з гідратованими оксидами заліза [164]. Крім того, 

фосфат осаджується з Fe, Mn та карбонатами [156, 190]. В межах донних 

осадів відновлення гідроксидів заліза (ІІІ) та комплексів призводить до 
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мобілізації Fe (ІІ) та адсорбованого фосфату в інтерстиціальній воді (рис. 

1.3). За відновлювальних умов, коли сульфат відновлюється до сірководню, 

деякі сульфіди заліза осаджуються [227, 228].  

                                   

Аеробні умови 

                                                                   

                   Відмирання                                 Іммобілізація 

   

 

              Кисневе дихання                            Мінералізація 

 

  

            О2                              Н2О 

 

                     Мікробне розчинення заліза (ІІІ) в залізо (ІІ) 

 

 

 

                         Адсорбція чи осадження з залізом (ІІІ)  

 

 

Рис. 1.2. Потенційні перехідні процеси між фосфорними пулами в 

донних відкладеннях озера в аеробних умовах [156] 

 

Коли мобілізація фосфату з донних відкладень базується на молярному 

відношенні вивільненого PO4
3−

 до одиниці органічного вуглецю, 

мінералізованого внаслідок бактеріального метаболізму, наявність 

альтернативних електрон-акцепторних сполук, таких як сульфат, стає більш 

важливим в межах інтерстиціальних вод донних відкладень, ніж окисні 

умови верхнього шару води [141, 209, 218].  

Утворення сульфіду заліза, пов'язане з сульфатредукцією, може 

зменшити кількість сполук заліза, що здатні зв'язувати РО4
3− 

в 

седиментаційних порових водах. Перетворення седиментаційних сполук 

заліза сульфатвідновлювальними бактеріями призводить до більш 
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ефективного вивільнення Fe-асоційованого РО4
3−

, ніж пряме мікробне 

відновлення оксиду заліза (ІІІ) (рис. 1.4). 

Анаеробні умови 

 

                                                                   

               Відмирання                                    Іммобілізація 

 

 Денітрифікація                                Мінералізація 

                                                                       

 NO3
- 

N2 

  

 Відновлення Fe
3+

 Вивільнення в процесі 

             зміни метаболізму 

 Fe
3+

           Fe
2+

 

                     

 Відновлення SO4
2−

 

 

                   SO4
2-

     H2S  

 

 

 Мікробне відновлення Fe
3+ 

 Fe
3+

   Fe
2+

 

 

 

     

    Fe
3+  

    Fe
2+

 

 Хімічне відновлення Fe
3+

 

  

Адсорбція чи осадження з залізом(ІІІ) 

 

 

Рис. 1.3. Потенційні перехідні процеси між фосфорними пулами в 

донних відкладеннях озера в анаеробних умовах [156] 

 

Інші процеси також можуть сприяти вивільненню Fe-асоційованого 

РО4
3−

 з донних відкладень. Наприклад, деякі аеробні бактерії можуть 

поглинати значні концентрації фосфору і акумулювати їх у вигляді 

поліфосфатів, а при анаеробних умовах швидко вивільнювати їх [161, 152]. 

Так як органічні донні відкладення є аеробними лише на один чи декілька 
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міліметрів, цей вклад є порівняно невеликим в порівнянні з іншими 

механізмами [228]. 

О2 

 

 

 Непряме Пряме 

         СВБ відновлення відновлення 

  SO4
2− 

H2S + Fe(OH)3·PO4 Fe
2+ 

+ PO4
3− 

Fe(OH)3PO4 

 ЗВБ 

 

 

 

 

                         FeS↓ Fe(OH)2·PO4 або     Fe3(PO4)2 

                                            поверхневий       мінеральний 

                                      комплекс осад 

 

 

Рис. 1.4. Взаємодія між сульфатом та фосфатом в відновленні заліза 

(ІІІ) та вивільненні заліза (ІІ). СВБ – сульфатвідновлювальні бактерії; ЗВБ – 

залізовідновлювальні бактерії [209] 

 

Розчинення важкорозчинних сполук фосфору за участю аеробних 

бактерій може відбуватись внаслідок вуглеводного метаболізму та 

вивільнення органічних кислот [165]. Органічні кислоти сприяють 

розчиненню осадів та виступають у ролі хелаторів і, таким чином, роблять 

можливим мобілізацію фосфатів. По своїй розчинності фосфатні відкладення 

розташовуються в ряду: CaHPO4 > Ca3(PO4)2 > FePO4 > Mg3(PO4)2 > Al3(PO4)2 

[228].   

Сорбційні можливості оксиду заліза (ІІІ) зменшуються у відповідь на 

збільшення рН вище 6.5 [217]. Значне збільшення рівня рН може виникнути в 

межах донних відкладень на декілька міліметрів як результат добових 

флуктуацій фотосинтезу, який здійснюють епіпелічні водорості та занурені 

водні макрофіти та епіфітні водорості [228]. 
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1.2.1. Трансформація органічного фосфору в неорганічний  

 

Важливим джерелом органічних сполук фосфору в біосфері є  

мінералізація тваринної і рослинної речовини. З іншого боку, ряд видів 

мікроорганізмів можуть екскретувати аеробно асимільований фосфор у 

вигляді неорганічного фосфату (РО4
3−

) при анаеробному культивуванні. 

Фосфор органічних сполук не може безпосередньо використовуватися 

живими організмами, оскільки в такій формі не може проникнути в клітину. 

Для цього він повинен мінералізуватися. Це досягається шляхом 

гідролітичного розщеплення, що каталізується ферментами фосфатазами. 

У ґрунті в цьому процесі можуть брати участь до 70–80 % мікробного 

угруповання. Ці мікроорганізми відносяться до видів та родів Bacillus 

megaterium, B. subtilis, B. malabarensis, Serratia sp., Proteus spp., Arthrobacter 

spp., Streptomyces spp., та грибів – Aspergillus sp., Penicillium sp., Rhizopus sp., 

Cunninghamella sp. Вказані мікроорганізми секретують, або вивільнюють 

після своєї загибелі, фосфатази з більшою або меншою субстратною 

специфічністю [155, 162, 175, 200, 203, 229]. Така активність проявляється і в 

морських екосистемах [127].  

В умовах лімітування неорганічного фосфату (РО4
3−

) у мікроорганізмів 

ініціюються серії генетично контрольованих реакцій, що дозволяють їм 

поглинати органічні сполуки фосфору, такі як нуклеїнові кислоти, 

фосфоцукри, фосфоліпіди, як джерело РО4
3−

 для росту. Цей каскад 

генетичних відповідей контролюється PHO регулоном бактеріальної 

хромосоми, який активується навіть за низьких концентрацій РО4
3-

 в 

середовищі. Для того, щоб організми могли утилізувати більшість органічних 

сполук фосфору, повинні синтезуватись спеціальні транспортні білки та 

ферменти, так звані фосфат-scavenging ферменти, які розщеплюють великі 

молекули сполук органічного фосфору на більш маленькі фрагменти і 

вивільнюють органічно зв’язаний РО4
3−

. Ці ферменти, особливо лужна 

фосфатаза, 5′-нуклеотидази та фосфодіестерази, каталізують гідроліз 
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фосфоестерних зв’язків в фосфомоноестерах (АТФ, цукор-РО4, поліфосфати) 

та фосфодіестерах (РНК, ДНК) та відносяться до класу ферментів 

фосфогідролаз. Фосфогідролази поширені в природних водах та осадах, де 

вони залучені до деградації органічної речовини і регенерації РО4
3−

 в водній 

товщі [122, 138]. Гідроліз багатьох сполук органічного фосфоpу відбувається 

зовнішньоклітинно в периплазматичному просторі у грамнегативних 

бактерій чи безпосередньо ззовні від клітини в оточуючому середовищі. 

Неорганічний фосфор поглинається клітинами та транспортується в 

цитоплазму шляхом дифузії, або завдяки сприяючих транспортних процесів, 

які здійснюються за допомогою АТФ-рушійних помп та транспортних білків,  

розташованих в цитоплазматичній мембрані [138, 223]. 

Вивільнення фосфату з нуклеїнової кислоти вимагає дії нуклеаз, які 

вищеплюють нуклеотиди, та дії нуклеотидаз, які розщеплюють нуклеотиди 

на нуклеозиди та неорганічний фосфат [155]: 

                                  нуклеаза                    нуклеотидаза 

Нуклеїновая кислота                   нуклеотиди                 нуклеозид + РО4
3− 

 

Вивільнення фосфату з фітину зазвичай відбувається за дії фітази: 

                          фітаза 

Фітин + 6Н2О                 інозитол + 6 РО4
3− 

Вивільнення фосфату з фосфопротеїнів, фосфоліпідів, рібітол- та 

гліцеролфосфатів потребує фосфомоно- і фосфодіестераз. Фосфодіестерази 

діють на фосфодіефири з 3′ чи 5′ вуглецевим зв’язком, тоді як 

фосфомоноестерази діють на моноефірний зв’язок [155], наприклад, 

             О                                                          O 

       3'    ||               5′-діестераза                       ||               5′-фосфатаза 

R – O – P – O – R′                       ROH + HO – P – O – R′       

              |                     +H2O                              |                  + H2O   

             ОН                                                        OH 

          O 

          ||    

HO – P – OH     +    HOR′ 

          |   

         OH 
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Синтез органічних фосфатів (мономірних естерів фосфату) – 

внутрішньоклітинний процес, який, зазвичай, протікає між спиртовою 

групою і АТФ у присутності відповідної кінази [155]. Наприклад: 

                            глюкокіназа   

Глюкоза + АТФ                          глюкозо-6-фосфат + АДФ 

Ефіри фосфатів в клітині також можуть бути результатом фосфоролізу 

деяких полімерів, таких як крохмаль і глікоген [155]: 

                                  фосфорилаза 

(Глюкоза)n + H3PO4                                           (глюкоза)n−1 + глюкозо-1-фосфат 

                              фосфоглюкомутаза 

глюкозо-1-фосфат                                  глюкозо-6-фосфат 

 

 

1.2.2. Мікробне розчинення мінералів фосфату 

 

Вміст іонів фосфату в природних екосистемах значною мірою залежить 

від присутності в них лужноземельних катіонів, таких як Са
2+

 або Mg
2+

 чи 

катіонів Fe
2+

, Fe
3+

, Al
3+

. При відповідних значеннях pH (табл. 1.1) вони 

можуть взаємодіяти з утворенням важкорозчинних сполук фосфору. У 

морській воді концентрація розчинного фосфату (біля 3·10
−6 

М, максимум) 

контролюється іонами кальцію (4,1·10
2
 мг·дм

−3
), який утворює з фосфатом 

гідроксиапатити при значенні рН 7,9–8,1. 

Таблиця 1.1 

Розчинність деяких сполук фосфату [155] 

 

Сполука Кs 

СаНРО4·2Н2О 2,18 ·10
−7

 

Са10(РО4)6(ОН)2 1,53·10
−112 

Al(OH)2HPO4 2,8·10
−29 

FePO4 1,35·10
−18 

 

Слаборозчинні форми неорганічного фосфору (фосфати кальцію, 

алюмінію, заліза) можуть бути розчинені під дією мікроорганізмів (табл. 1.2). 

Механізми, за допомогою якого мікроби здійснюють це розчинення, 

відрізняються [200]. 
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Перший механізм полягає в продукції неорганічних і органічних 

кислот, які діють на неорганічні фосфати [163, 177, 203, 210]. 

За другого механізму мікроорганізми можуть продукувати хелатори, 

такі як глюконат і 2-кетоглюконат, цитрат, оксалат і лактат [132, 146, 163, 

175, 177, 202, 210]. Вони можуть зв’язувати катіони солей слаборозчинних 

сполук фосфору і, таким чином, форсувати дисоціацію солей [155, 210]. 

Глюконова та кетоглюконова кислоти утворюються в періплазмі багатьох 

грамнегативних бактерій внаслідок прямого окиснення глюкози [170]. 

Органічні кислоти здатні дифундувати з клітин і можуть вивільнювати великі 

кількості розчинного фосфору з його слаборозчинних сполук шляхом дії 

протонів та метал-комплексуючих аніонів органічних кислот [119, 151, 170, 

203]. 

Таблиця 1.2 

Деякі організми, що беруть участь в розчиненні неорганічних фосфатів 

[155, 210] 

Організм Механізм розчинення 

В. megatherium H2S продукція 

FeS осадження 

Thiobacillus sp. H2SO4 продукція з сірки 

Нітрифікуючі бактерії NH3 окиснення до HNO3 

Pseudomonas, Arthrobacter та  Erwinia-

подібні бактерії 

Утворення хелатних 

комплексів; глюкоза 

перетворюється в глюконат чи 

2-кетоглюконат 

Sclerotium ? 

A. niger, A. flavus, Sclerotiumrolfsii, 

Fusarium oxysporum, Cylindrosporium sp., 

Penicillium sp. 

Продукція органічних кислот 

(напр. лимонної кислоти) 

Pseudomonas sp., Erwinia herbicola, 

Pseudomonas cepacia  та Burkholderia 

cepacia 

Продукія глюконової кислоти 

Rhizobium leguminosarum, Rhizobium 

meliloti, Bacillus firmus  

Продукція 2-кетоглюконової 

кислоти 
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Третій механізм полягає у відновленні фосфату тривалентного заліза 

(стренгіту) до двовалентного заліза  у відновлювальних умовах системи вода 

– донні відкладення [171]. 

Четвертий механізм пов'язаний з утворенням сульфіду водню (Н2S), 

який може реагувати із залізом у фосфаті заліза і осаджувати його у вигляді 

сульфіду заліза, таким чином, вивільнюючи фосфат по реакції [200]: 

2FePO4  + 3H2S → 2FeS + 2H3PO4 + S
0 

 

1.2.3. Мікробне акумулювання та вивільнення фосфору 

 

В аеробних умовах бактерії можуть накопичувати в клітинах фосфор в 

поліфосфатних гранулах, які є формою метафосфату і які можуть 

використовуватися як джерело енергії, так і резерву фосфату [150, 155, 167 – 

169, 222]. 

В анаеробних умовах фосфор поліфосфатів гідролізується для синтезу 

АТФ та енергетичних продуктів (полі-β-гідроксібутирату). Через надлишок 

РО4
3−

 в цитоплазмі може індукуватись підвищений осмотичний тиск і 

дифузія поза клітинами. Факультативні анаеробні бактерії здатні швидко 

асимілювати фосфор, який вивільняється внаслідок розчинення сполук 

заліза (ІІІ), та вивільнювати його надлишок в проміжку між аеробними та 

анаеробними умовами [158, 159]. Фосфор мікробної біомаси в поверхневих 

донних відкладеннях може бути істотним, в межах 10–15 % від загального 

вмісту фосфору в донних відкладеннях [139]. 

Безсумнівно, завислий органічний фосфор складає більшу частину 

загального органічного фосфору донних відкладень. В донних осадах 

поширені дві розчинні органічні фракції фосфору. Розчинна органічна 

фракція включає низькомолекулярний органічний фосфор і розчинний 

макромолекулярний колоїдний фосфор. Обмінний механізм домінує між 

неорганічним фосфатом та завислими фракціями, але певна його частина 
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екскретується мікроорганізмами в формі низькомолекулярного органічного 

фосфору [139, 183, 184].  

Мобілізація фосфору в межах донних відкладень внаслідок процесів 

мінералізації може призвести до накопичення значних кількостей 

неорганічного та органічного фосфору в розчинній та стабілізованій формах 

[161]. Крім процесів адсорбції та накопичення у біоті та детриті органічного 

фосфору, на динаміку потоку фосфору в багатьох донних відкладеннях 

впливає комбінація процесів фотосинтезу та мінералізації, які складно 

пов’язані протягом доби. Такі природні чи штучні акцептори електронів, як 

нітрат чи сульфат, можуть швидко модифікувати темпи мінералізації і об’єми 

збереження органічного фосфору в донних відкладеннях [228].  

Крім поліфосфату, деякі бактерії можуть накопичувати і 

використовувати як джерело енергії пірофосфат [185, 224]. У багатьох 

організмів пірофосфат (Р~Р) ферментативно гідролізується,  

                                        пірофосфатаза 

Р ~ Р                                2 РО4
3−

 

 

Оскільки ця здатність дає можливість бактеріям внутрішньоклітинно 

запасати енергію, стає зрозумілим як важливо це може бути для доступності 

зовнішньоклітинного пірофосфату в природі [150, 155]. 

 

1.3. Фосфатмобілізувальні бактерії у морських екосистемах 

 

Одними з перших про існування, поширення та розподіл 

фосфатмобілізувальних бактерій у морських середовищах, а саме у донних 

відкладеннях, повідомили автори [127, 128, 129]. Пізніше дослідження були 

продовжені іншими дослідниками і фосфатмобілізувальні бактерій були 

також знайдені у водній товщі [225, 151, 211, 204, 193, 194, 195, 130, 143].  

В роботі [128] повідомлено про виділення 7 штамів 

фосфатрозчинюючих бактерій, п’ять з яких були представлені родом Bacillus 

spp., а два – грамнегативними, нерухомими, неспороутворюючими 
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паличками. Було встановлено, що морські мулисті донні відкладення містять 

більше фосфатрозчинюючих бактерій, ніж піщані, що пов’язано з наявністю 

багатої органічної речовини в мулах та високою концентрацією фосфату 

[127]. Виявлено, що фосфатазна активність мулистих донних відкладень є 

вищою, ніж піщаних. Встановлена позитивна кореляція між фосфатазною 

активністю та концентрацією фосфатів у пригирлових ділянках моря [127, 

198, 120]. Також показано, що фосфатрозчинюючі бактерії є невід’ємною 

частиною загального бактеріального угруповання, навіть якщо пряма 

кореляція між ними не простежується [127]. 

Авторами [151] було ізольовано два потенційних штами 

фосфатмобілізувальних бактерій – Klebsiella pneumonia та Bacillus pumilis. 

Серед виділених ними штамів, головним чином, зустрічались Bacillus, а 

також декілька штамів Vibrio та Klebsiella. У океанічних районах відмічено 

домінування Pseudomonas, а у затоці Токіо – Flavobacterium та Acinetobacter 

[178]. Також серед морських фосфатмобілізувальних бактерій відмічені роди 

Corynebacterium, Micrococcus, Acinetobacter, Enterobacter [133, 174, 175].  

Відсоток фосфатрозчинюючих бактерій від загального числа бактерій 

різними дослідниками оцінюється по різному. Автори [151] виявили, що 

фосфатрозчинюючі бактерії становлять 14 % від загального числа морських 

гетеротрофних бактерій у різних біотопах. Інші дослідники [225] 

повідомляють про 10–15 % фосфатрозчинюючих бактерій від загальної 

чисельності гетеротрофних бактерій. Описані лабораторні дослідження, в 

яких 28–37 % штамів бактерій з піщаних пляжів були здатні розчинювати 

важкорозчинний фосфат кальцію [188]. У роботі [127] показано, що 

чисельність ФР бактерій у донних відкладеннях варіювала від 42 до 91 % від 

загального числа бактерій. Встановлено, що кількість ФР бактерій 

змінюється у різних районах та залежить від природи проб – мулисті донні 

відкладення містять значно більше ФР бактерій, ніж піщані [120, 174]. 

Чисельність ФР бактерій найбільша у прибережних районах в порівнянні з 

відкритим морем та піщаними пляжами [151, 229]. Припускається, що 
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офшорні організми мають слабку здатність розчинювати неорганічний 

фосфат, тому що вони відносно мало споживають вуглець і, таким чином, 

кардинально не змінюють рН середовища. Повідомлено про всюдисущу 

природу цієї групи бактерій, вони є в приливній зоні відкритих піщаних 

пляжів, гирлах річок, прибережних водах і донних відкладеннях [130, 197, 

202]. 

Частка фосфатмінералізуючих бактерій від числа гетеротрофних 

бактерій також оцінюється дослідниками по різному. У роботі [216] її було 

визначено як 21–64 % бактерій у донних відкладеннях озера по здатності 

бактерій мінералізувати гліцерофосфат. Також показано, що ця група менш 

чисельна (13–35 %) у пісках пляжів [188]. Також показано, що у морській 

воді та в пісках пляжів серед фосфатмінералізуючих бактерій більша частка 

штамів здатні гідролізувати такі органічні сполуки фосфору як ДНК та фітин, 

менша – гліцерофосфат та лецитин. Частка бактерій, що розчинюють фосфат 

кальцію та фосфат алюмінію була меншою порівняно з бактеріями, що 

мінералізують органічні сполуки фосфору [143, 188]. 

Було встановлено, що один і той же бактеріальний штам може мати 

здатність до розчинення важкорозчинних сполук фосфору та мінералізації 

органічних фосфорних сполук, бо механізми цих процесів ще до кінця не 

вивчені [201]. 

Перші дослідження з вивчення чисельності фосфатрозчинюючих 

бактерій у ПЗЧМ, а саме у узмор’ї Дунаю, проведені у 2001 р. у дельті Дунаю 

та у Жебріянській бухті [101]. Було показано, що чисельність 

фосфатрозчинюючих бактерій у річковій воді трохи перевищує чисельність у 

бухті, а у донних відкладеннях – навпаки, кількість бактерій, що розчинює 

важкорозчинні сполуки фосфору, у донних відкладеннях бухти була у 5,4 

рази вище, ніж у річкових. Проте до сьогодні дуже мало інформації о 

морських фосфатмобілізувальних бактерій, особливо у ПЗЧМ. 

В останні роки процесам фосфатмобілізації у водних екосистемах 

приділяється багато уваги, проте ще багато питань залишаються відкритими 
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[120, 186, 188, 173, 174, 193, 194, 195, 205, 206]. Тільки нещодавно з’явились 

роботи, де зв’язок кількісних показників бактеріопланктону і абіотичних 

параметрів середовища вивчався в природних умовах [186, 219]. Процес 

фосфатмобілізації – комплексне біохімічне явище, і важливо розуміти, що 

фосфатмобілізувальні бактерії відіграють кілька функцій [205]. Показано, що 

при значних концентраціях фосфору (0,2–2,0 мг∙дм
−3

), швидкість його 

споживання у фосфатмобілізувальних бактерій більша, ніж у інших 

мікроорганізмів донних відкладень [193–195]. 

 

Таким чином, аналіз літератури свідчить про значну роль 

фосфатмобілізувальних бактерій у водних екосистемах, їх здатність до 

асиміляції розчинного неорганічного та органічного фосфору, а також до 

мінералізації розчинного органічного та завислого фосфору. Участь бактерій 

у циркуляції та трансформації сполук фосфору дуже комплексна та досі не до 

кінця зрозуміла. Тому, метою роботи було визначення поширення та 

розподілу фосфатмобілізувальних бактерій, які здатні мінералізувати 

органічний фосфор та розчинювати важкорозчинні неорганічні фосфорні 

сполуки у воді та донних відкладеннях ПЗЧМ.  
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Дослідження чисельності гетеротрофних та фосфатмобілізувальних 

бактерій в воді та донних відкладеннях проводили в різних районах північно-

західної частини Чорного моря (ПЗЧМ) – в Одеській затоці, узмор’ї Дунаю, а 

також у лиманах Північно-Західного Причорномор’я – Тилігульському, 

Малому Аджалицькому (Григорівському), Великому Аджалицькому 

(Дофінівському) та Хаджибейському. Ці райони відрізнялись за гідролого-

гідрохімічними характеристиками і ступенем антропогенного навантаження. 

 

2.1. Фізико-географічна характеристика районів дослідження 

 

Північно-західна частина Чорного моря є обширною мілководною 

областю, яка розташована на захід від лінії, що з’єднує півострів Тарханкут 

(Україна) з мисом Каліакра (Болгарія). Українська частина ПЗЧМ включає 

ділянку моря, яка розташована на північ від м. Тарханкут до дельти Дунаю, 

тобто практично по паралелі 45º пн. ш. Північно-західна частина Чорного 

моря – унікальний акваландшафтний регіон, який відіграє важливу роль в 

формуванні водних мас, в циркуляції, інтенсивності обміну і інших процесах, 

які суттєво впливають на гідрологічний режим і біопродуктивність Чорного 

моря в цілому. Формування просторової структури ПЗЧМ визначається 

своєрідністю її природних умов: мілководністю та значними обсягами 

річкового стоку, який сильно трансформує характеристики морських вод і 

створює специфічні умови. Материкова мілина в ПЗЧМ простягається на 

багато десятків кілометрів [98]. Гідролого-гідрохімічний режим ПЗЧМ 

залежить від обсягів та якості річкового стоку Дунаю, Дніпра, Бугу, Дністра, 

та інших річок, які формують великі естуарні області. Cтік Дунаю складає до 

90 % (середньобагаторічна величина – 200 км
3
/рік) річкового стоку, що 

надходить у ПЗЧМ. Стік Дністра (10 км
3
/рік) і Дніпра (53,3 км

3
/рік) майже не 
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впливають на циркуляцію вод і режим водообміну ПЗЧМ з глибоководною 

частиною моря [45]. Головна особливість регіону – взаємодія головних 

водних мас Чорного моря з річковим стоком, а також, хоча і в меншій мірі, з 

підземним прісним стоком [31, 99]. Також для ПЗЧМ є характерною велика 

кількість мілководних заток та лиманів, які сполучаються з відкритим морем 

через вузькі протоки. У весняно-літній період у ПЗЧМ відзначають розвиток 

загостреного сезонного пікноклину, який зумовлений прогрівом поверхневих 

вод і їх взаємодією з прісними річковими водними масами [13, 18, 20, 79]. 

Для ПЗЧМ також є характерною вертикальна структура – розподіл водної 

товщі на два головних шари: поверхневий та придонний, які поділені єдиним 

термогалоклином зі стрибком щільності (за винятком зимових місяців, коли 

вся водна товща стає однорідною) [13, 24, 25]. Ця особливість відрізняє 

ПЗЧМ від решти Чорного моря, яка має трьохшарову структуру [99]. 

Українська ділянка узмор’я Дунаю, де проводили дослідження у 

2008–2014 рр., охоплює район від краю Кілійської дельти до межі морських 

вод з солоністю біля 17 ‰ (рис. 2.1). Ізобата 20 м, яка обмежує район 

досліджень зі сходу, розташовується на відстані 8 км від берегової межі, 

площа району досліджень не перевищує 210 км
2
. 

Дунай – друга по величині річка Європи (довжина 2857 км, площа 

басейну 817 тис. км
2
), яка збирає води з багатьох індустріально розвинутих 

країн Центральної та Західної Європи і слугує найважливішою 

воднотранспортною артерією континенту. Величина солоності і площі з 

опрісненими морськими водами на узмор’ї залежать від величини стоку 

Дунаю і режиму вітру, тому зовнішня межа гирлового узмор’я – умовна. Це 

зона постійної взаємодії річкових і морських вод, для якої притаманний 

надлишковий вміст азотних сполук, які потрапляють з річковим стоком, і 

нестача біодоступних сполук фосфору. Річкові води займають верхній шар до 

1–5 м, а нижні шари заповнені більш солоними (до 17–18 ‰) водами. Стік 

річки Дунай – найважливіший фактор, що визначає всі гідрологічні процеси 

у дельті, а також гідрологічний режим гирлового узмор’я (опріснення, 
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стокові течії та ін.), функціонування водного транспорту, водного і рибного 

господарства. Величина середнього багаторічного стоку води в гирло річки 

коливається від 127 км
3
/рік (1921 р.) до 299 км

3
/рік (2010 р.). Стік 2010 р. – 

максимальний за більш ніж віковий період спостережень. Як правило, 

максимальний стік води відзначають у період весняно-літньої повені 

(березень–липень), а мінімальний – у період межені (серпень–жовтень), що 

пов’язано з ослабленням живлення річки атмосферними опадами в цей час 

[29, 30].  

 

 

Рис. 2.1. Cхема станцій відбору проб на узмор’ї Дунаю 

 

Для узмор’я Дунаю притаманна широка варіабельність і мозаїчність в 

розподіленні гідрохімічних і гідробіологічних параметрів. Це пов’язано як з 

сезонною мінливістю надходження стоку Дунаю – головного джерела 

мінеральних і органічних сполук на узмор’ї, так і з сезонним розвитком 
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продукційно-деструкційниї процесів, в яких бактеріям відведена ключова 

роль у трансформації алохтонної та автохтонної органічної речовини (ОР). 

Донні відкладення узмор’я, які акумулюють значні кількості мінеральних і 

органічних сполук, що поповнюються щорічно, – потужне джерело 

вторинного евтрофування екосистеми.  

Одеський регіон ПЗЧМ, де у 2008–2012 рр. проводили щорічний 

моніторинг (рис. 2.2), – прибережна акваторія Чорного моря від с. Санжійка 

до Малого Аджаликського (Григорівського) лиману, яка входить у склад 

Дніпровсько-Бузької пригирлової ділянки [20]. Ізобата 20 м, яка обмежує 

район досліджень на сході, розташовується на відстані 3 км від берегової 

межі, максимальна глибина 28 м. Одеська затока – найбільш мілководна 

частина полігону, має глибини не більш 14 м. Площа полігону досліджень 

також складає біля 200 км
2
. Акваторія прилягає до міста-порту Одеси та 

портів-супутників – Південного та Чорноморська [32]. Гідрологічний режим 

Одеського регіону ПЗЧМ має характерні особливості, що дозволило 

розглядати його як окремий район [28, 38, 86]. На якість вод екосистеми 

Одеського регіону ПЗЧМ вливає річковий стік Дніпра, Південного Бугу, з 

якими потрапляє велика кількість забруднюючих речовин. Антропогенними 

джерелами забруднення є стічні води промислової, портової і житлової зони 

як самого міста Одеси, так і її міст-супутників – Чорноморська та 

Південного. З іншого боку, Одеський регіон – санаторна-курортна зона 

України. До акваторії входить також Одеська банка, де відбувається 

відтворення рибних ресурсів [26, 109]. 
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Рис. 2.2. Cхема станцій відбору проб у Одеському регіоні ПЗЧМ  

 

Лимани Північно-Західного Причорномор’я – затоплені 

постпліоценовим морем річкові долини [40, 83]. Сучасні розміри лиманів 

сформувались приблизно 7 тис. років тому [105]. Лимани Північно-Західного 

Причорномор’я по типу водного живлення поділяються на відкриті та закриті 

(рис. 2.3). Показник відношення об’єму водойми до площі водного дзеркала 

V/S – це морфометрична характеристика, яка максимально визначає 

природний потенціал стійкості водойми. Максимальні значення показника 

V/S характерні для найбільших за розмірами і глибиною лиманів [58]. 

Морфометричні характеристики лиманів приведені в табл. 2.1. 

Екологічний стан водойм формується під впливом фосфорного 

навантаження, яке викликає «цвітіння» води та масові замори риб [58, 63]. 

Найбільш гострі екологічні проблеми виникають у закритих мілководних 

лиманах [118]. 
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.  

Рис. 2.3. Карта-схема лиманів ПЗЧМ: 1 – Хаджибейський, 2 – 

Дофінівський, 3 – Григорівський, 4 – Тилігульський  

Таблиця 2.1  

Деякі характеристики лиманів ПЗЧМ 

Лиман 
Зв'язок з 

морем 

Площа 

дзеркала, 

км
2 

Об’єм, 

млн.м
3
 

V/S, 

м
-1

 

Глибина 

середня 

(максима

льна), м 

Соло-

ність, ‰ 

Антропогенне 

навантаження 

Тилігульськи

й 

Періодичний, 

регульова 

ний 

135 610 12,5 
5,0 

(21) 
18 – 26 

Населені 

пункти, дачні 

масиви 

Григорівсь-

кий 
Постійний 5,8 44 7,7 

7,7 

(14,5) 
12 – 18 

Морський порт 

«Південний», 

Припортовий 

завод 

Дофінівсь-

кий 

Періодичний, 

регульова 

ний 

6,0 

 

4,5 

 

0,74 

 

0,74 

 (1,2) 
2 – 70 

Населені 

пункти, дачні 

масиви 

Хаджибей-

ський 

Періодичний, 

регульова 

ний 

112 560 5,0 
5,0 

(18,3) 
4 – 6 

Стічні води м. 

Одеси, скидні 

води з полів 

зрошення. 

Населені 

пункти, дачні 

масиви 

 

Серед досліджуваних лиманів до штучно відкритих з незначним 

надходженням річкового стоку належить Малий Аджалицький 

(Григорівський) лиман. До закритих, які відділені від моря широким 
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пересипом і які мають фільтраційний тип зв’язку з морем, належить 

Хаджибейський лиман. Тилігульський та Дофінівський лиман епізодично 

з’єднуються з морем [3, 110]. Тилігульський та Великий Аджалицький 

лимани відділилися від моря порівняно недавно. Ці лимани схожі за багатьма 

ознаками, зокрема і за морфологічними. Донні відкладення закритих лиманів 

подібні: піски, які займають верхів’я і порівняно вузькі прибережні мілини, 

змінюються піщаними і мулистими ґрунтами в глибоководній частині [105]. 

Піщана пересип Тилігульського лиману утворилась у середині XIX ст. 

Тилігульський лиман – найбільш глибоководна приморська водойма на 

північно-західному узбережжі Чорного моря, є основою парку 

«Тилігульський регіональний ландшафтний парк» [104]. В північну частину 

лиману впадає річка Тилігул, а південна частина лиману сполучається з 

морем через штучний канал, який функціонує 3–4 місяці на рік (у весняно-

літній період) [110]. Лиман потерпає від евтрофікації, наслідком якої є 

продукування значної кількості ОР автотрофною ланкою та розвиток гіпоксії 

влітку. Характерна особливість сучасного гідрохімічного режиму вод 

Тилігульського лиману є незбалансованість екосистеми за вмістом головних 

біогенних елементів – азоту і фосфору. За даними [110] співвідношення між 

концентраціями загального азоту та фосфору за період 2002–2015 рр. складає 

в середньому 4:1, що свідчить про лімітування мінеральним азотом 

первинного продукування ОР автотрофами. Наслідком цього є накопичення у 

лимані мінеральних та органічних сполук фосфору. Солоність лиману в кінці 

ХХ в. складала 18–23 ‰ [117], а в 2012–2015 рр. збільшилась до 25–26 ‰ 

[110]. Схема станцій відбору проб у лимані показана на рис. 2.4. 

Солоність в закритих лиманах, як правило, залежить від стоку річок і 

величини надходження атмосферних осадів, тому може змінюватись в дуже 

великих межах [1]. 
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Рис. 2.4. Схема станцій відбору проб у Тилігульському лимані 

 

Дофінівский (Великий Аджалицький) лиман є показовим прикладом 

екологічної деградації прибережних водойм північно-західної частини 

Чорного моря. Він є одним з найбільш мілководних лиманів даного регіону 

Причорномор’я (максимальна глибина 1,2 м) (рис. 2.5). Від моря лиман 

відділений піщаним пересипом. Лиман має високий рівень первинно-

продукційного процесу з переважанням одноклітинних форм водної 

рослинності, що характеризуються високою екологічною активністю (питома 

поверхня угруповань фітопланктону майже в 4 рази більше відповідних 

значень в Тилігульському і Григорівському лиманах). Продукційно-

деструкційні процеси в лимані незбалансовані, про що свідчать нічні замори 

в літній період [93, 94]. Лиман відноситься до евтрофних водойм. Переважна 
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форма органічної речовини – легкоокиснювана. Порові води донних 

відкладень лиману містять значний запас біогенних та органічних сполук, 

концентрації яких в десятки разів перевищують такі у водній товщі [19]. У 

прибережній частині лимані залягають замулені піски, місцями плоске 

каміння, які на глибині 0,3 м заміщуються чорними мулами.  

 

 

Рис. 2.5. Схема станцій відбору проб у Дофінівському лимані: 1 – 

південна частина лиману (низов’я); 2 – середина лиману; 3 – протока між 

басейнами; 4 – північна частина лиману (верхів’я); 5 – Олександрівський 

ставок; 6 – скид води із системи ставків  

 

Малий Аджаликський (Григорівський) лиман раніше також 

належав до групи закритих лиманів, але після початку будівництва у 1971 р. 

порту Південний і розкриття піщаного пересипу перетворився в типово 

морську затоку. Гідрологічний режим лиману залежить від водообміну з 

прилеглою ділянкою північно-західного шельфу Чорного моря. Лиман 
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знаходиться в зоні інтенсивного антропогенного навантаження. Крім 

торговельного порту «Південний», на його берегах також розташований і 

Одеський припортовий завод. Для лиману більшу частину року характерна 

двошарова структура вод з значними вертикальними градієнтами 

температури та солоності, які формують термо- та галоклин. Це пов’язано з 

потраплянням у лиман трансформованих вод з Дніпровсько-Бузького лиману 

з малою солоністю, які займають поверхневий шар лиману. А в придонний 

шар, через судноплавний канал, потрапляють солоні води відкритої частини 

північно-західного шельфу. Природні та антропогенні джерела мінеральних 

та органічних сполук біогенних елементів сприяють евтрофуванню вод 

лиману та розвитку негативних явищ як «цвітіння» води, придонна гіпоксія 

та аноксія [17, 28, 50].  

Хаджибейський лиман – лиман закритого типу, від моря 

відокремлений Куяльницько-Хаджибейським пересипом, завширшки близько 

4,5 км. До Хаджибейського лиману впадає річка Малий Куяльник. 

Гідрологічний режим лиману залежить від скиду вод з Станції біологічного 

очищення «Північна», які становлять 150–170 млн. м
3
 на рік (чверть об’єму 

лиману). Стічні води Одеси та скидні води з полів зрошення сильно 

забруднюють лиман і призводять до його «цвітіння». Завдяки скиданню 

прісних вод солоність лиману за останні десятиліття знизилася з 20–25 ‰ до 

5–6 ‰ [114]. Дно лиману на глибині від 2 м вкрите шаром чорного мулу, що 

має лікувальні властивості. Проби води та донних відкладень відбирались у 

Палійовській затоці та на середині лиману у третій декаді серпня 2012 р. 

(рис. 2.6).  
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Рис. 2.6. Схема станцій в Палійовській затоці Хаджибейського лиману 

(ст. 2–4 – станції водойм, котрі розміщені в ланцюжку Палійовської затоки, 

ст. 5 – Хаджибейський лиман, середина) 

 

Палійовська затока є водоймою, яка частково ізольована від головної 

частини Хаджибейського лиману, і яка, в свою чергу, поділена чотирма 

штучними дамбами. Екосистема затоки потерпає від порушення природного 

водообміну та антропогенного навантаження. Вона являє собою гетерогенну 

систему з водних об’єктів з параметрами солоності, що значно варіюють, та з 

режимом біогенних елементів, що постійно змінюється [114]. На березі 

Палійовської затоки розташовані с. Єгорівка, Болгарка та Палійове. 

 

2.2. Методи відбору та обробки проб 

 

Воду у поверхневому і придонному шарах відбирали батометром типу 

Ніскін, донні відкладення – дночерпачем Петерсена з площою захоплення 

0,1 м
2
. Для аналізу донних відкладень відбирали верхній (до 10 см) шар 

осаду. 

Кількість зібраних і оброблених проб вказано у таблиці 2.2. Всього 

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

води (поверхневий та придонний шари) та 225 проб донних відкладень. 
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Таблиця 2.2. 

Кількість зібраних та оброблених проб  

Район Дата Кількість проб 

вода донні відкладення Всього 

Одеський 

регіон  

серпень 2008 27 12 307 

жовтень 2008 18 7 

липень 2009 26 14 

жовтень 2009 52 24 

липень 2011 48 22 

вересень 2012 38 19 

Всього 209 98 

Узмор’я Дунаю травень 2008 10 3 374 

серпень 2008 22 6 

жовтень 2008 23 10 

грудень 2010 26 12 

липень 2011 42 21 

жовтень 2011 44 20 

листопад 2012 42 20 

вересень 2014 25 10 

листопад 2014 28 10 

Всього 262 112 

Тилігульський 

лиман 

серпень 2012 3 3 19 

серпень 2012 13  

Хаджибейський 

лиман 

серпень 2012 4 4 8 

Дофінівський 

лиман 

березень 2011 3 2 13 

липень 2012 4 4 

Григорівський 

лиман 

жовтень 2012 2 2 4 

Всього  500 225 725 
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2.3. Методи виділення та культивування виділених штамів 

 

Чисельність гетеротрофних бактерій визначали на морському агарі 

Горбенко [35]. Чисельність бактерій, що здатні мобілізувати важкорозчинні 

сполуки фосфору, визначали на агаризованому середовищі Муромцева [61] 

наступного складу (г·дм
−3

): аспарагін – 1,0; Са3(PO4)2 – 1,5; MgSO4·7H2O – 

1,0; K2SO4 – 0,2; глюкоза – 10,0; агар-агар – 20,0; вода – 1 дм
3
. Для візуалізації 

ефекту кислотоутворення в склад середовища вводили індикатор зміни рН – 

бромтимоловий синій з концентрацією 0,24·10
−2

 г·см
−3

 [119]. При внесенні в 

поживне середовище фосфату кальцію використовувалась методика 

осадження Герретсена. В стерильне расплавлене середовище вносили 3,3 г 

СаСl2 ∙ 6H2O, а потім 3,8 г Na3PO4 ∙ 12H2O. При такому послідовному внесенні 

фосфат натрію взаємодіє з хлористим кальцієм у міру розчинення. В 

середовищі йде наступна реакція: 

3CaCl2 ∙ 6H2O + 2 Na3PO4 ∙ 12H2O = Ca3(PO4)2 + 6NaCl + 18H2O 

На літр середовища приходиться 1,5 г свіжоосадженого фосфату кальцію. 

При такому способі внесення нерозчинного фосфата кальція середовище 

виходить рівномірно мутним, а зони розчинення – більш чіткими, що 

особливо важливо при підрахунку кількості фосфатрозчинюючих 

мікрорганізмів [54]. Таким чином, єдиним джерелом фосфору для бактерій в 

ньому слугував важкорозчинний ортофосфат кальцію. Навколо колоній 

бактерій, що можуть розчиняти ортофосфат кальцію спостерігались зони 

просвітлення середовища (рис. 2.7). Колонії мікроорганізмів, навколо яких 

спостерігались світлі, прозорі зони висівались на аналогічні середовища для 

подальшого вивчення.  

Чисельність бактерій, що мінералізують органічні сполуки фосфору, 

визначали на агаризованому середовищі Менкіної з гліцерофосфатом [53] 

наступного складу (г·дм
−3

): глюкоза – 10,0, (NH4)2SO4 – 0,5, MgSO4 – 0,3, 

NaCl  – 0,3, KCl – 0,3, MnSO4, FeSO4 – 0,001, CaCO3 – 5,0, гліцерофосфат 

кальцію – 2,0, агар-агар – 20,0 , вода – 1 дм
3
. Навколо колоній бактерій, що 
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можуть розкладати гліцерофосфат, спостерігались зони просвітлення 

середовища за рахунок мінералізації цієї сполуки. Колонії мікроорганізмів, 

навколо яких спостерігались світлі, прозорі зони висівались на аналогічні 

середовища для подальшого вивчення.  

 

Рис. 2.7. Колонії бактерій на чашках Петрі з середовищем Муромцева, що 

містило фосфат кальцію: а – колонії з прозорими зонами розчинення 

неорганічного фосфату кальцію; б – колонії без зон (не здатні розчиняти 

Ca3(PO4)2) 

 

Проби води та суспензії донних відкладень висівали методом серійних 

розведень на агаризовані середовище вищевказаного складу. Посіви 

інкубували при 28 ºС протягом 3–5 діб.  

 

2.4. Методи ідентифікації виділених штамів 

 

Ідентифікацію найбільш активних штамів фосфатмобілізувальних 

бактерій проводили за результатами досліджень наступних тестів [56, 65, 88, 

136, 137]: 

- Фарбування за Грамом; 

- Каталазний тест. Культуру на чашці заливали 10 % розчином Н2О2. 

Утворення пухирців газу свідчило про утворення каталази; 

а 

 

а 

 

а 

б 

б 
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- Утворення сірководню. Цей показник визначався за допомогою 

індикаторних папірців, які розміщувались під пробкою пробірки з 

МПБ. Про утворення сірководню свідчило почорніння 

індикаторного папірця; 

- Визначення гідролізу сечовини. Культуру висівали на середовище з 

сечовиною. Почервоніння середовища через 20–24 години росту при 

37 ºС свідчило про наявність у даного штаму ферменту уреази; 

- Визначення протеолізу казеїну. Культури вирощували при 37 ºС на 

молочному агарі. Спостерігали за появою прозорих зон гідролізу; 

- Тест на наявність спорових бактерій. Суспензії виділених культур 

прогрівали на водяній бані при температурі 80 ºС протягом 20 хв. і 

висівали на чашки Петрі з РПА; 

- Тест з метиловим червоним. Реакція полягає у визначенні 

інтенсивності утворення кислоти при ферментації глюкози. 

Культури вирощували на середовищі Кларка протягом 1–5 діб і 

додавали декілька крапель метилового червоного. При рН 5,0 і 

нижче індикатор змінює світло-жовтий колір на червоний, що 

свідчить про сильне кислотоутворення.  

- Редукція нітратів. Культури вирощували на бульйоні з нітратами 

протягом 24–72 год. В кожну пробірку з нітратним бульйоном 

додавали по 1 см
3
 реактиву Гріса. При відновленні нітрату в нітрит, 

спостерігали рожеве забарвлення; 

- Гідроліз крохмалю. Чашки Петрі з засіяним картопляним агаром 

через 1–2 доби заливали розчином Люголя. Світлі зони навколо 

посівів свідчили про гідроліз крохмалю; 

- Відношення культур до різної концентрації NaCl в середовищі. В 

МПБ додавали послідовно 5 %, 7 %, 15 % NaCl і визначали здатність 

культури до росту в середовищі при даній концентрації NaCl; 

- Джерела вуглецю. Джерелами вуглецю слугували як прості 

вуглеводи – моно- і олігосахариди, так і полісахариди, а також 
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спирти, органічні кислоти. Було перевірено 13 джерел вуглецю. 

Вуглеводи додавали в стерильне середовище Придгейма й Готліба 

до кінцевої концентрації 1 %. Органічні кислоти вносили у вигляді 

солей натрію в кількості 0,5 %. З метою відслідкування зміни рН, до 

середовища додавали індикатори – бромкрезолпурпуровий або 

бромтимоловий синій в кількості 2 см
3·дм

−3
 1 % спиртового розчину. 

Ці індикатори в кислому середовищі жовті, а в нейтральному – 

червоні чи сині, відповідно. 

 

2.5. Методи визначення активності мобілізації фосфору з 

важкорозчинних неорганічних сполук 

 

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 за температури 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. 

Середовище інокулювали суспензією клітин відповідної культури. Початкова 

кількість клітин в середовищі складала ~ 1·10
5
–10

6
 КУО·см

−3
. 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 фосфату в середовищі визначали за методом Фіске – 

Суббароу з використанням молібдату амонію та аскорбінової кислоти [113].  
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2.6. Хімічні методи досліджень 

 

У роботі використані гідролого-гідрохімічні дані: температура води, 

солоність, насичення води киснем (%), вміст розчиненого ортофосфату 

(PМІН), органічних форм фосфору (РОРГ) і їх суму – валовий фосфор (РВАЛ), 

розчинена органічна речовина (РОР). Ці дані були отримані співробітниками 

відділу якості водного середовища Інституту морської біології НАН України 

за вказаний період. Всі гідролого-гідрохімічні визначення проводили 

стандартними, прийнятими в міжнародній практиці методами [55, 89]. 

 

2.7. Статистична обробка результатів досліджень 

 

Статистична обробка матеріалу проводилась загальноприйнятими 

методами [48, 85, 111] 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). 

Для статистичного аналізу результатів досліджень використовували 

методи варіаційної статистики. Середнє арифметичне (Х) визначали за 

формулою: 

С=
𝑥1+𝑥2+𝑥3…+𝑥𝑛

𝑛
, де: x – варіанти; n – загальне число варіант. 

Похибку середнього арифметичного (m) визначали за формулою: 

m=
𝜎

√𝑛−1
, де: σ – середнє квадратичне відхилення. 

σ=√
∑𝑎2

𝑛−1
, де a – відхилення варіанти від середнього арифметичного.  

Результати досліджень виражали у вигляді: 

𝑥 ± 𝑡𝑚, де t – критерій достовірності при довірчій ймовірності 95%. 



51 

 

 

РОЗДІЛ 3  

ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ ЯК КОМПОНЕНТ 

ГЕТЕРОТРОФНОГО БАКТЕРІОЦЕНОЗУ У ВОДІ ТА ДОННИХ 

ВІДКЛАДЕННЯХ ОДЕСЬКОГО РЕГІОНУ ПЗЧМ 

 

Одеський регіон ПЗЧМ – прибережна акваторія Чорного моря, на якість 

вод якої впливає річковий стік Дніпра, Південного Бугу, з якими потрапляє 

велика кількість забруднюючих речовин, а також стічні води промислової, 

портової і житлової зони як самого міста Одеси, так і її міст-супутників – 

Чорноморська та Південного. З іншого боку, Одеський регіон – санаторна-

курортна зона України. 

Проби поверхневого та придонного горизонту води та донних 

відкладень були відібрані за сіткою станцій у ході експедицій, проведених 

ІМБ НАНУ у 2008–2012 рр.  

 

3.1. Гідролого-гідрохімічні показники 

 

Для характеристики середовища існування бактеріопланктону та 

бактеріобентосу Одеського регіону були досліджені гідролого-гідрохімічні 

показники. 

Аналіз гідролого-гідрохімічних параметрів середовища Одеського 

регіону за 2008–2012 рр. показав їх значну сезонну та просторову змінність 

(табл. 3.1–3.2). 

Температура води змінювалась в залежності від сезону та горизонту. 

Влітку температура поверхневого горизонту води досягала 21,5–24,4 ºС, 

придонного – 11,3–17,1 ºС. Солоність води у поверхневому горизонті 

варіювала від 14,39 до 15,83 ‰, у придонному – від 15,75 до 16,90 ‰. Сезоні 

коливання солоності води поверхневого шару обумовлені мінливістю стоку 

Дніпра. В період з червня по вересень відмічають зменшення річкового стоку 

і підвищення солоності до 16 ‰ [32].  
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Вміст кисню коливався у межах від 7,33 до 10,50 мг·дм
-3 

у поверхневому 

горизонті, в придонному – 5,35–8,39 мг·дм
-3

. Кисневий режим зберігався 

задовільним.  

Таблиця 3.1. 

Середні значення деяких гідролого-гідрохімічних показників в поверхневому 

і придонному шарах води Одеського регіону у 2008–2012 рр. 
 

Дата Горизонт T, ⁰C S, ‰ О2 РМІН РОРГ 

мг·дм
−3

 % 

насичення 

мкг·дм
−3

 

02-

05.08.08 

п 24,1±0,2 14,99±0,04 7,33±0,11 96,6±4,0 3,8±1,3 60,10±4,89 

д 13,1±1,0 16,90±0,17 6,81±0,13 72,6±2,6 19,60±6,17 52,02±5,30 

14-

15.10.08 

п 15,2±0,1 15,20±0,06 10,50±0,33 115,2±3,7 - - 

д 13,9±0,7 16,50±0,17 5,35±0,4 64,1±7,4 - - 

07-

09.07.09 

п 24,4±0,2 14,39±0,08 7,51±0,27 95,4±4,4 20,57±2,59 90,87±5,49 

д 16,5±1,5 15,75±0,23 6,04±0,28 - 42,5±4,79 43,03±2,6 

16-

24.10.09 

п 15,8±0,1 15,18±0,18 8,45±0,18 94,4±2,2 21,17±3,43 56,03±5,87 

д 16,6±0,1 15,83±0,12 7,37±0,18 83,1±2,0 40,58±4,53 43,44±4,54 

08-

15.07.11 

п 21,5±0,3 14,97±0,22 8,58±0,09 106,7±1,4 14,08±2,0 73,26±2,74 

д 11,3±0,5 16,85±0,13 8,39±0,12 85,1±1,5 24,85±1,55 66,80±3,39 

26-

27.09.12 

п 21,6±0,2 15,83±0,06 7,35±0,095 - 20,86±3,54 84,69±5,58 

д 17,12±0,8 16,46±0,06 7,03±0,12 - 36,33±5,32 78,14±7,25 

Примітка: п – поверхневий; д – придонний горизонт води; Т, ºС – 

температура води; S, ‰ – солоність води.  

Таблиця 3.2 

Середні значення деяких гідролого-гідрохімічних показників у поровій воді 

донних відкладень Одеського регіону у 2008–2012 рр. 

Дата РОР, мгО∙дм−3
 РМІН РОРГ 

мг·дм−3
 

02-05.08.08 14,12±2,47 1,74±1,0 2,16±0,9 

14-15.10.08 20,54±5,47 2,52±1,21 0,95±0,41 

07-09.07.09 31,10±7,32 1,00±0,32 0,83±0,27 

16-24.10.09 17,17±2,30 3,05±0,56 1,16±0,64 

08-15.07.11 12,38±1,62 0,89±0,21 2,23±0,65 

26-27.09.12 15,09±1,5 3,04±1,92 0,59±0,19± 

 

Концентрації мінерального фосфору у поверхневому горизонті води 

змінювались від 3,8 до 21,17, органічного – 43,03–90,87 мкг·дм−3
; у 

придонному – 19,6–42,5 та 43,03–78,14 мкг·дм−3
, відповідно. Середній рівень 

PМІН в придонному горизонті води був вищім, ніж у поверхневому, а рівень 

РОРГ, навпаки, був вищій у поверхневому шарі. Загалом рівень РОРГ у 
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поверхневому шарі перевищував концентрацію PМІН  від 2,7 до 15 разів, в 

придонному – від 1,0 до 2,7 разів. 

У водних екосистемах донні відкладення є показником процесів, що 

відбуваються у водній товщі. Порові розчини донних відкладень – вода в 

інтерстиційному просторі ґрунту, також характеризує стан донних 

відкладень, і є необхідним елементом у балансі біогенних речовин 

екосистеми лиману [51, 120]. 

У порових розчинах донних відкладень вміст сполук фосфору до 10 

разів перевищував значення у придонному горизонті води (табл. 3.2). 

Концентрація РМІН коливалася від 0,89 до 3,05, а РОРГ – 0,59–2,23 мг·дм−3
. 

Влітку, коли відмічали розвиток продукційних процесів, у порових розчинах 

сполуки фосфору були представлені, загалом, РОРГ, а восени при посиленні 

деструкційних процесів – РМІН. 

Такий показник як розчинена органічна речовина у порових розчинах 

донних відкладень коливалась від 12,38 до 31,10 мгО·дм−3
. Розчинена 

органічна речовина утворюється внаслідок прижиттєвих виділень планктону. 

РОР – один з найважливіших компонентів морських екосистем, який відіграє 

ключову роль у кругообігу вуглецю. На інтенсивність акумуляції РОР 

впливає тип донних відкладень. Найбільш висока інтенсивність акумуляції 

властива замуленим донним відкладенням [37]. Ріст РОР у порових розчинах 

донних відкладень свідчить про високу інтенсивність продукційних процесів.  

 

3.2. Поширення гетеротрофних і фосфатмобілізувальних бактерій у воді 

та донних відкладеннях  

 

Встановлено, що фосфатмобілізувальні бактерії є постійним 

компонентом мікробіоценозів води та донних відкладень. Аналіз чисельності 

морських гетеротрофних і фосфатмобілізувальних бактерій в Одеському 

регіоні ПЗЧМ виявив їх значну варіабельність (табл. 3.3, 3.4). Чисельність 

фосфатрозчинюючих бактерій у воді коливалась у межах 0–
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8,6 тис. КУО∙см
−3

, в середньому – 1,0±0,2 тис. КУО∙см
−3

; в донних 

відкладеннях – 0–25 тис. КУО∙г
−1

, в середньому 3,7±1,0 тис. КУО∙г
−1

. 

Кількість фосфатмінералізуючих бактерій у воді змінювалась від 0 до 

9,2 тис. КУО∙см
−3

, в середньому – 1,5±0,3 тис. КУО∙см
−3

, у донних 

відкладеннях – 0–45 тис. КУО∙г
−1

, в середньому 7,0±0,8 тис. КУО∙г
−1

. Число 

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

, в 

середньому 5,6±0,9 тис. КУО∙см
−3

, у донних відкладеннях – 0,2–

173 тис. КУО∙г
−1

, в середньому – 15,3±5,4 тис. КУО∙г
−1

. 

Таблиця 3.3 

Середні значення і межі коливань деяких мікробіологічних показників в 

поверхневому і придонному шарах води Одеського регіону у 2008–2012 рр. 
 

Дата Горизонт 

 

10
3 

КУО∙см
−3

 

Гетеротрофи ФР ФМ 

02-05.08.08 поверхневий 0,2–40,0 

13,2±3,4 

0,01–0,3 

0,1±0,02 

– 

придонний 0,1–3,0 

4,5±1,8 

0–0,1 

0,04±0,01 

– 

14-15.10.08 поверхневий 1,1–20,0 

6,6±2,3 

0,1–4,2 

1,1±0,4 

– 

придонний 0,03–1,5 

0,6±0,2 

0–0,3 

0,07±0,03 

– 

07-09.07.09 поверхневий 1,9–15,0 

6,8±1,2 

0,1–5,7 

1,1±0,5 

– 

придонний 0,17–10,0 

4,7±1,0 

0,02–1,8 

0,4±0,1 

– 

16-24.10.09 поверхневий 1,4–13,0 

6,1±0,7 

0,7–5,9 

2,5±0,3 

– 

придонний 1,2–11,5 

3,2±0,4 

0,2–3,4 

1,0±0,2 

– 

08-15.07.11 поверхневий 0,10–44,5 

9,4±2,5 

0–8,6 

1,7±0,4 

0–8,9 

1,2±0,4 

придонний 0–23,0 

3,0±1,2 

0–2,0 

0,6±0,2 

0–9,2 

0,8±0,4 

26-27.09.12 поверхневий 0,7–14,5 

5,0±1,0 

0,04–5,2 

1,6±0,4 

0,7–6,1 

2,4±0,4 

придонний 0,51–7,8 

4,2±0,7 

0,02–3,9 

1,7±0,3 

0,02–4,6 

1,6±0,3 

Примітка: Над рисою – діапазон показників, під рисою – середнє значення; 

«–» – не досліджували.  
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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 (табл. 3.5).  

Таблиця 3.4 

Діапазон і середні значення чисельності деяких груп бактерій у донних 

відкладеннях Одеського регіону у 2008–2012 рр. 

Дата Гетеротрофні 

бактерії 

ФР бактерії ФМ бактерії 

10
3 

КУО·г
−1

 

02-05.08.08 0,2–2,6 

1,7±0,5 

0–2,4 

1,1±0,5 

– 

14-15.10.08 1–4,2 

2,5±0,5 

0–1,6 

0,5±0,3 

– 

07-09.07.09 2,4–115,0 

19,1±10,0 

0,2–25,0 

6,7±2,8 

– 

16-24.10.09 1,0–60,0 

15,8±3,5 

0,3–25,0 

5,8±1,4 

– 

08-15.07.11 1,0–173,0 

38,2±11,7 

0–20,0 

4,2±1,3 

0–45,0 

7,8±2,8 

26-27.09.12 2,5–63,3 

14,5±3,6 

0,5–19,0 

3,8±1,1 

0,3–36,8 

6,2±2,1 

Примітка: Над рисою – діапазон показників, під рисою – середнє значення; 

«–» – не досліджували.  

Таблиця 3.5 

Відносна кількість ФР і ФМ бактерій від загальної чисельності 

гетеротрофних бактерій у воді та донних відкладеннях Одеського регіону 

Дата Горизонт води Донні відкладення 

поверхневий придонний 

ФР, % ФМ, % ФР, % ФМ, % ФР, % ФМ, % 

02-05.08.08 1 - 1 - 62 - 

14-15.10.08 16 - 12 - 28 - 

07-09.07.09 16 - 9 - 35 - 

16-24.10.09 41 - 32 - 36 - 

08-15.07.11 18 13 19 27 11 20 

26-27.09.12 28 45 40 36 26 43 

 

В період досліджень відмічали вертикальну неоднорідність в 

розподіленні чисельності бактерій у Одеському регіоні – зменшення від 
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поверхневого горизонту до придонного (табл. 3.3), що пов’язано з 

природною міграцією алохтонної та автохтонної 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 фосфатмінералізуючих бактерій була 

більшою, ніж фосфатрозчинюючих. Можливо, це пов’язано з великою 

кількістю органічних сполук як у поверхневому горизонті водної товщі, так і 

в придонному. Проте у донних відкладеннях їх частка була майже однаковою 

(рис. 3.1). 

 

Рис. 3.1. Середня частка фосфатмобілізувальних бактерій (ФР та ФМ 

бактерій) від числа гетерофних бактерій у Одеському регіоні 

 

Чисельність бактерій характеризувалась сезонною неоднорідністю (табл. 

3.3–3.4). Кількість фосфатмобілізувальних бактерій у морському середовищі 

змінювалась за сезонами протягом року та залежала від погодних умов. 

Максимальний розвиток бактерій спостерігався влітку, коли в екосистемі 

накопичувалась найбільша кількість органічної речовини автохтонного чи 

алохтонного походження. Максимальна середня чисельність гетеротрофних 
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бактерій у поверхневому горизонті води у цей період становила 

9,4±2,5 тис. КУО∙см
−3

. Найбільша середня чисельність гетеротрофних та ФМ 

бактерій у донних відкладеннях складала 38,2±11,7 та 7,8±2,8 тис. КУО∙г
−1

,
 

відповідно. Найбільша же чисельність ФР бактерій у поверхневому горизонті 

спостерігалась у жовтні 2009 р. (2,5±0,3 тис. КУО∙см
−3

), у донних 

відкладеннях – у липні (6,7±2,8 тис. КУО∙г
−1

) та жовтні 2009 р. (5,8±1,4 тис. 

КУО∙г
−1

). 

У придонному горизонті максимальна чисельність гетеротрофних 

бактерій спостерігалась також влітку – у серпні 2008, липні 2009 та у вересні 

2012 р. – 4,5, 4,7, 4,2 тис. КУО∙см
−3

. Найбільша кількість фосфат-

мобілізувальних бактерій у придонному горизонті відмічалась у вересні 

2012 р. (1,7±0,3 та 1,6±0,3 тис. КУО∙см
−3

, відповідно). Примітно, що саме у 

вересні 2012 р. температура води залишалась дуже високою як на поверхні, 

так і на дні – 21,6 та 17,1 ºС, відповідно, тобто була майже відсутня 

вертикальна стратифікація води.  

Для комплексної оцінки варіабельності чисельності бактерій 

проводили двофакторний дисперсійний аналіз (ANOVA) впливу температури 

та місцезнаходження станцій на їх розподіл. Для аналізу взяли 4 останні 

відбори (з максимально подібною кількістю станцій), які відрізнялись за 

середньою температурою (у поверхневому та придонному шарі: липень 

2009 р. – 23,7 і 16,5 ºС; жовтень 2009 р. – 16,1 і 16,6 ºС; липень 2011 р. – 21,5 і 

11,3 ºС; вересень 2012 р. – 21,6 і 17,1 ºС, відповідно). Визначали 

достовірність і ступінь впливу факторів місцезнаходження станцій і 

температури на кількість бактерій окремо для поверхневого, придонного 

шарів та донних відкладень (табл. 3.6–3.8).  

Двофакторний дисперсійний аналіз показав, що на зміну чисельності 

бактерій у водній товщі і донних відкладеннях достовірно впливали 

місцезнаходження станцій та температура (табл. 3.6–3.8). Ступінь впливу 

фактору «місцезнаходження станцій» був більшим, ніж ступінь впливу 

температури, і склав для поверхневого горизонту 28,84 %, 22,23 % і 69,18 % 
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для гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій, відповідно. Досить мала сила 

фактору «температура» пояснюється її невеликим дослідженим діапазоном 

(16–25 ºС та 11,3–17,1 ºС для поверхневого та придонного шару, відповідно). 

Дослідження впливу температури на кількість бактерій у поверхневому 

горизонті показало, що ступінь впливу цього фактору для 

фосфатмобілізувальних бактерій був меншим, ніж для гетеротрофних (табл. 

3.6). Взаємодія факторів «місцезнаходження станцій» та «температура» 

достовірно впливала на чисельність гетеротрофних та 

фосфатмобілізувальних бактерій. Ступінь впливу фактору – 65,40 %, 66,50 % 

та 23,95 % для гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій, відповідно. 

 

Таблиця 3.6 

Дисперсійний аналіз чисельності гетеротрофних та фосфатмобілізувальних 

бактерій в поверхневому горизонті водної товщі Одеського регіону за 

факторами «місцезнаходження станцій» та «температура» 

Показник Варіювання F h, % 

Гетеротрофні бактерії 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 168,97** 23,84  

Варіювання по фактору В: температура 263,62** 10,14 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 154,51** 65,40 

ФР 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 55,28** 22,23 

Варіювання по фактору В: температура 86,66** 9,51 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 55,11** 66,50 

ФМ 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 127,8** 69,18 

Варіювання по фактору В: температура 114,60** 5,67 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 44,01** 23,95 

Примітка: h – ступінь впливу фактору на чисельність бактерій, % [48]; 

* – різниця достовірна при р≤0,05; ** – різниця в достовірна при р≤0,01. 

 

Для придонного горизонту ступінь впливу фактору «місцезнаходження 

станцій» був більшим, ніж ступінь впливу «температури» лише для 

гетеротрофних та ФМ бактерій, і склав 22,83, 34,05 %, відповідно (табл. 3.7). 

Ступінь впливу фактору «місцезнаходження станцій» для ФР бактерій склав 

8,42 %. Дисперсійний аналіз даних показав, що на 95 % рівні достовірності 
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найбільший вклад у варіацію чисельності бактерій у придонному горизонті 

мала взаємодія факторів, ступінь її впливу становив 62,02 %, 62,04 % та 

41,53 % для гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій, відповідно. 

 

Таблиця 3.7 

Дисперсійний аналіз чисельності гетеротрофних та фосфатмобілізувальних 

бактерій в придонному горизонті водної товщі Одеського регіону за 

факторами «місцезнаходження станцій» та «температура» 

Показник Варіювання F h, % 

Гетеротрофні бактерії 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 69,17** 22,83  

Варіювання по фактору В: температура 152,21** 13,71 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 62,61** 62,02 

ФР 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 25,57** 8,42 

Варіювання по фактору В: температура 312,87** 28,09 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 62,80** 62,04 

ФМ 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 73,46** 34,05 

Варіювання по фактору В: температура 808,69** 23,43 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 89,58** 41,53 

Примітка: h – ступінь впливу фактору на чисельність бактерій, % [48]; 

* – різниця достовірна при р≤0,05; ** – різниця в достовірна при р≤0,01. 

 

Дисперсійний аналіз чисельності бактерій у донних відкладеннях 

показав ще більший ступінь впливу фактору «місцезнаходження станцій» у 

порівнянні з фактором «температура» (табл. 3.8). Сила впливу фактору 

«місцезнаходження станцій» становила 34,93 %, 22,91 % та 74,55 % для 

гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій. Для фосфатмобілізувальних бактерій у 

донних відкладеннях температура мала найменший вплив у порівнянні з 

гетеротрофами (1,43 % та 2,02 %). Можливо це пов’язано з тим, що донні 

відкладення є більш консервативною системою, на яку в меншій мірі 

впливають кліматичні, динамічні та інші фактори. 
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Таблиця 3.8 

Дисперсійний аналіз чисельності гетеротрофних та фосфатмобілізувальних 

бактерій у донних відкладеннях Одеського регіону за факторами 

«місцезнаходження станцій» та «температура» 

Показник Варіювання F h, % 

Гетеротрофні бактерії 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 255,55** 34,93  

Варіювання по фактору В: температура 177,86** 10,42 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 131,70** 54,01 

ФР 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 36,96** 22,91 

Варіювання по фактору В: температура 5,39** 1,43 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 39,15** 72,82 

ФМ 

Варіювання по фактору А: місцезнаходження станцій 82,65** 74,55 

Варіювання по фактору В: температура 27,00** 2,02 

Варіювання по фактору взаємодії А і В 23,79** 21,46 

Примітка: h – ступінь впливу фактору на чисельність бактерій, % [48]; 

* – різниця достовірна при р≤0,05; ** – різниця в достовірна при р≤0,01. 

 

Загалом, дисперсійний аналіз даних показав, що на 95 % рівні 

достовірності найбільший вклад у варіацію чисельності бактерій мала 

взаємодія факторів «місцезнаходження станцій» та «температура». 

 

3.3. Чисельність бактерій і сполук фосфору у прибережній та 

мористій частинах акваторії Одеського регіону  

 

На підставі змінності чисельності бактерій за фактором 

«місцезнаходження станцій» та для визначення ролі місцевих антропогенних 

джерел забруднення статистичні характеристики обчислювались окремо для 

прибережних станцій та станцій у відкритій частині акваторії. До 

прибережних включені станції до ізобати 10 м (1, 2, 6–14, 17, 18, 21, 22, 24, 

41), до морських – з глибинами 10–25 м (рис. 2.2). 

Оцінку достовірності відмінності порівнюваних районів проводили за 

критерієм Стьюдента. Достовірно відрізнялись за чисельністю 

гетеротрофних бактерій у поверхневому горизонті прибережний та морський 
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регіони у липні 2011 р. (р=0,0346) (рис. 3.2 ). Проте ці райони статистично не 

відрізнялись за вмістом сполук фосфору (рис. 3.2). Це, можливо, пов’язано з 

тим, що РОРГ та РМІН – це дуже лабільні форми, рециклінг яких відбувається 

до декількох годин.  

 

  

а                                                         б 

Рис. 3.2. Чисельність бактерій (а, 10
3 

КУО·см
–3

) та вміст сполук 

фосфору (б, мкг·дм
−3

) у поверхневому горизонті Одеського регіону у липні 

2011 р. 

 

Достовірно відрізнялись за чисельністю ФР бактерій у поверхневому 

горизонті прибережний та морський регіони у жовтні 2009 р. (р=0,0240) 

(рис. 3.3). В цей же період достовірно відрізнялись між собою райони за 

вмістом сполук фосфору (рис. 3.3). У прибережній частині акваторії 

концентрація РМІН достовірно перевищувала концентрацію РОРГ (р=0,0000). 

Вірогідно, це обумовлено впливом комунально-побутових, зливових, 

дренажних та промислових стоків міст-портів Одеси, Південного, 

Чорноморська, а також особливостями гідрологічного режиму регіону 

(винесення біогенних речовин з придонного шару у фотичний у результаті 

прибережного вітрового апвелінгу). Найбільша концентрація органічного 
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фосфору фіксувалась у поверхневому горизонті мористої частини акваторії 

(р=0,0064) (рис. 3.3). 

 

  

а                                                         б 

Рис. 3.3. Чисельність бактерій (а, 10
3 
КУО·см

–3
) та вміст сполук фосфору 

(б, мкг·дм−3
) у поверхневому горизонті Одеського регіону у жовтні 2009 р. 

 

У придонному горизонті жовтня 2009 р. чисельність гетеротрофних 

бактерій і концентрацій сполук фосфору також відрізнялись у прибережній 

та мористій акваторії (рис. 3.4). Концентрація РМІН була достовірно вищою у 

прибережній зоні у порівнянні з морською (р=0,0005), а концентрація РОРГ, 

навпаки, – у морській (р=0,0022).  

У придонному горизонті у липні 2011 р. достовірно відрізнялись 

райони лише за концентрацією РМІН – у прибережній частині вона була 

вищою (р=0,0075) (рис. 3.5). Райони за кількістю бактерій у цей період у 

придонному горизонті статистично не відрізнялись між собою, проте середнє 

значення також було більшим у прибережній частині.  
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а                                                         б 

Рис. 3.4. Чисельність бактерій (а, 10
3 

КУО·см
–3

) та вміст сполук 

фосфору (б, мкг·дм
−3

) у придонному горизонті Одеського регіону у жовтні 

2009 р. 

 

 

а                                                         б 

Рис. 3.5. Чисельність бактерій (а, 10
3 

КУО·см
–3

) та вміст сполук 

фосфору (б, мкг·дм
−3

) у придонному горизонті Одеського регіону у липні 

2011 р. 
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У придонному горизонті вересня 2012 р. відмічена достовірна різниця 

між досліджуваними районами для ФМ бактерій (рис. 3.6) (р=0,0142).  

 

  

а                                                         б 

Рис. 3.6. Чисельність бактерій (а, 10
3 

КУО·см
–3

) та вміст сполук 

фосфору (б, мкг·дм
−3

) у придонному горизонті Одеського регіону у вересні 

2012 р. 

 

Відсутність різниці у чисельності у прибережній та мористій акваторії 

у поверхневому та придонному горизонті води у інші періоди відбору, 

вірогідно, пояснюється розвитком вітрового апвелінгу у прибережній зоні 

влітку та активним хвильовим перемішуванням восени, що руйнує 

вертикальну стратифікацію. 

У донних відкладеннях достовірно відрізнялись досліджувані райони за 

чисельністю гетеротрофних бактерій у жовтні 2009 р. (р=0,0241) (рис. 3.7). 

Концентрації сполук фосфору у донних відкладеннях за районами достовірно 

не відрізнялись. 
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Рис. 3.7. Чисельність бактерій (а, 10
3 

КУО·см
–3

) та вміст сполук 

фосфору (б, мкг·дм
−3

) у донних відкладеннях Одеського регіону у жовтні 

2009 р. 

 

У донних відкладеннях вересня 2012 р. відмічена достовірна різниця 

між досліджуваними районами також для ФМ бактерій (рис. 3.8) (р=0,0206). 

 

 

Рис. 3.8. Чисельність бактерій (10
3 

КУО·г
–1

) у донних відкладеннях 

Одеського регіону у вересні 2012 р. 
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Найбільша частота зустрічаємості і максимум чисельності бактерій у 

воді Одеського регіону приурочені до прибережних станцій та зон з 

найбільшим антропогенним навантаженням (ст. 9, 12, 21, 22, 24) (рис. 3.9–

3.13). У міру просування від прибережних ділянок до відкритої акваторії 

Одеського регіону чисельність бактерій знижувалась від тисяч до сотень. В 

цілому під час аналізу закономірностей просторового розподілення 

чисельності бактерій в Одеському регіоні максимальні величини виявлені 

для прибережної зони Одеської затоки. Цей факт ще раз підкреслює особливу 

роль фосфатмобілізувальних бактерій в деструкції органічної речовини 

теригенного походження і вказує на можливе використання цієї фізіологічної 

групи мікроорганізмів як індикатора якості морського середовища. 

Максимальні величини чисельності гетеротрофних та 

фосфатмобілізувальних бактерій у поверхневому шарі донних відкладень 

також виявлені переважно у прибережній зоні Одеської затоки та в акваторії 

порту (рис. 3.12–3.13). 

 

Рис. 3.9. Чисельність гетеротрофних бактерій (КУО·см
–3

) у 

поверхневому горизонті по станціям у липні 2011 р.  
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Рис. 3.10. Чисельність ФР бактерій (КУО·см
–3

) у поверхневому 

горизонті по станціям у жовтні 2009 р.  

 

Рис. 3.11. Чисельність ФМ бактерій (КУО·см
–3

) у придонному 

горизонті по станціям у вересні 2012 р.  
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Рис. 3.12. Чисельність гетеротрофних бактерій (КУО·г
–1

) у донних 

відкладеннях по станціям у жовтні 2009 р.  

 

Рис. 3.13. Чисельність ФМ бактерій (КУО·г
–1

) у донних відкладеннях 

по станціям у вересні 2012 р.  
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Таким чином, вміст органічного фосфору у поверхневому та 

придонному шарі мористої частини акваторії перевищував концентрації, 

характерні для прибережної частини акваторії. Концентрація мінерального 

фосфору у прибережній зоні моря здебільшого була значно вище, ніж у 

мористій частині акваторії. У донних відкладеннях статистичних 

відмінностей вмісту сполук фосфору за районами не простежували. 

З аналізу середніх значень мікробіологічних і гідрохімічних 

характеристик випливає, що максимальна чисельність бактерій та 

максимальні концентрації мінерального фосфору у воді спостерігаються у 

прибережній акваторії Одеського регіону, органічного фосфору – у мористій 

зоні. У донних відкладеннях найбільша чисельність бактерій також відмічена 

у прибережній зоні. 

 

3.4. Залежність чисельності фосфатмобілізувальних бактерій від 

гідролого-гідрохімічних показників 

 

На чисельність бактерій впливають такі гідролого-гідрохімічні 

показники як концентрація у воді ОР та біогенних речовин [90]. Природні та 

антропогенні фактори (температурний режим, режим вітрів, характер 

водообміну, техногенне забруднення та стічні води) значною мірою 

визначають гідрохімічний режим Одеського регіону, сезонну, багаторічну 

динаміку і просторовий розподіл в ньому гідробіонтів, у тому числі і 

бактерій. 

Так як питання екології морських фосфатмобілізувальних бактерій у 

сучасній літературі висвітлені фрагментарно [186, 219], було розглянуто 

залежність чисельності фосфатмобілізувальних бактерій води та донних 

відкладень від деяких абіотичних факторів середовища. 

Встановлено, що кількісне розподілення морських гетеротрофних і 

фосфатмобілізувальних бактерій так чи інакше залежить від багатьох 

абіотичних факторів середовища. Такі макроекологічні фактори як 
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температура та солоність у межах їх коливань в досліджуваній акваторії моря 

(8–26 ºС; 12–18 ‰) не лімітують чисельність гетеротрофних та 

фосфатмобілізувальних бактерій. Встановлені коефіцієнти кореляції між 

чисельністю бактерій і температурою, чисельністю бактерій і солоністю 

близькі до нуля або не достовірні та вказують на відсутність лінійного 

зв’язку. Однак влітку 2008 р. в поверхневому горизонті води була виявлена 

позитивна кореляція між чисельністю фосфатрозчинюючих бактерій та 

температурою (r = 0,451, р<0,1), а влітку 2009 р. – негативна кореляція між 

чисельністю гетеротрофних бактерій та солоністю води у придонному 

горизонті (r = –0,568, р<0,05) (табл. 3.9). Відомо, що висока температура води 

на фоні безвітряної погоди спричинює збільшення чисельності бактерій [90]. 

Наявність негативної кореляції між чисельністю бактерій та солоністю у 

придонному горизонті води, вірогідно, вказує на міграцію органічної 

речовини з річковими водами або атмосферними опадами від поверхні до 

дна, тому у придонному горизонті води солоність завжди вище.  

В I декаді серпня 2008 р. в поверхневому (0,5 м) горизонті водної товщі 

виявлені кореляційні зв’язки між чисельністю ФР бактерій та концентрацією 

PМІН та PОРГ (r = –0,458; r = 0,500, р<0,1, відповідно), а в придонному шарі 

також між чисельністю ФР бактерій та концентрацією PМІН (r = 0,487, р<0,1) 

та кількістю гетеротрофних бактерій та PОРГ (r = 0,512, р<0,1). Негативна 

кореляція між чисельністю ФР бактерій та PМІН вказує на те, що у період 

відбору проб у воді вже була достатня концентрація цього біогенного 

елементу, тому чисельність ФР бактерій не збільшувалася. Позитивна 

кореляція між чисельністю бактерій та PОРГ свідчить про переважання 

продукційних процесів. Мінеральний фосфор, що вивільнюється у процесі 

розкладання макрофітів у результаті діяльності комплексу організмів, в 

першу чергу бактерій, більшою мірою переводиться в органічні форми 

фосфору [11, 81].  
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Таблиця 3.9 

Кореляція гідролого-гідрохімічних параметрів з чисельністю бактерій у 

водній товщі Одеського регіону ПЗЧМ у 2008–2012 рр. 

Дата Шар Параметри Коефіцієнт кореляції 

А В С 

05.08.2008 поверхневий 

(n=14)  

 

T, ⁰C − 0,451* НД 

PМІН − −0,458* НД 

PОРГ − 0,500* НД 

придонний 

(n=13) 

PМІН − 0,487* НД 

PОРГ 0,512* − НД 

14.10.2008 поверхневий 

(n=9) 

O2, % насич. −0,689** − НД 

придонний 

(n=9) 

O2, % насич 0,661* − НД 

09.07.2009 поверхневий 

(n=12) 

O2, % насич. − 0,539* НД 

PМІН − 0,499* НД 

придонний 

(n=12) 

S, ‰ −0,568** 

 
− НД 

24.10.2009 поверхневий 

(n=26) 

O2, % насич. −0,353* −0,328* НД 

PМІН 0,557*** 0,460** НД 

PОРГ −0,417** −0,404**  

придонний 

(n=26) 

O2, % насич. 0,412** − НД 

PОРГ − 0,387** НД 

15.07.2011 поверхневий 

(n=22) 

O2, % насич. − − −0,357* 

РВАЛ − − 0,349* 

придонний 

(n=22) 

PМІН 0,557*** 0,409* − 

26.09.2012 поверхневий 

(n=17) 

PМІН  −0,439**  

O2, мг∙дм
–3

. 0,497**  0,524** 

Примітка: А – гетеротрофні бактерії; В – ФР бактерії, що мобілізують 

фосфат з важкорозчинних неорганічних сполук; С – ФМ бактерії, що 

мінералізують органічні сполуки фосфору; n – кількість станцій; НД – немає 

даних; « – » – не виявлений достовірний кореляційний зв’язок; * − рівень 

значущості р<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. 

 

У I декаді липня 2009 р. в поверхневому горизонті водної товщі 

спостерігався позитивний кореляційний зв'язок між чисельністю ФР бактерій 

та PМІН (r = 0,499, р<0,1), що пояснюється здатністю бактерій в умовах 

лімітування ортофосфату мобілізувати фосфор з важкорозчинних 

неорганічних сполук. У I декаді липня концентрація РОРГ перевищувала РМІН 
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у 4,4 рази. Примітно, що мінімальні концентрації фосфатів у фотичному шарі 

спостерігаються навесні та влітку. Згідно літературних джерел, фотосинтез 

органічних речовин (продукція фітопланктону) у весняно-літній період 

лімітується саме нестачею мінерального фосфору, а не азоту [32]. 

У III декаді жовтня 2009 р. у поверхневому шарі водної товщі 

встановлені кореляційні зв’язки між чисельністю гетеротрофних та ФР 

бактерій і PМІН (r = 0,557; r =0,460; р<0,01, р<0,05, відповідно) та PОРГ       

(r = –0,417; r = –0,404, р<0,05, відповідно), що свідчить про переважання 

процесів деструкції автохтонної та алохтонної органічної речовини. Такі 

кореляційні зв’язки (позитивний зв'язок між чисельністю бактерій та РМІН та 

негативний між чисельністю бактерій і РОРГ) пояснюються тим, що процеси 

біологічного перетворення РМІН у РОРГ взаємозв’язані та відбуваються на всіх 

рівнях трофічного ланцюга, провідну роль в якому відіграє мікробне 

угруповання («мікробіальна петля»). Гетеротрофні бактерії здатні до 

гідролітичного перетворення органічного фосфору і переведення його назад в 

неорганічну форму. [5, 196]. Схожі та однонаправлені коефіцієнти кореляції 

між чисельністю гетеротрофних та ФР бактерій та сполуками фосфору 

доводять, що ФР бактерії є частиною гетеротрофного бактеріоценозу. У той 

же період відбору проб у придонному горизонті водної товщі виявлений 

кореляційний зв'язок між чисельністю ФР бактерій та концентрацією PОРГ 

(r = 0,387, р<0,05), що, як вже наголошувалось вище, говорить про 

переважання продукційних процесів (температура придонного шару 

становила 16,6 ºС). 

У II декаді липня 2011 р. відмічені позитивні кореляційні зв’язки у 

поверхневому горизонті водної товщі між чисельністю ФМ бактерій та РВАЛ 

(r = 0,349, р<0,1), а у придонному горизонті – між чисельністю 

гетеротрофних, ФР бактерій та РМІН (r = 0,557; r = 0,409; р<0,01, р<0,1, 

відповідно). У III декаді вересня 2012 р. у поверхневому горизонті водної 

товщі встановлені кореляційні зв’язки між чисельністю ФР бактерій та 

концентрацією РМІН (r = –0,439, p<0,05). 
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Переважно негативні коефіцієнти кореляції отримані між чисельністю 

бактерій та відсотком насиченості киснем влітку та восени. Це пов’язано з 

тим, що бактеріальний метаболізм впливає на концентрацію кисню у водній 

товщі, тому що мікробна деградація мертвої завислої органічної речовини – 

первинний споживач кисню. У II декаді жовтня 2008 р. у поверхневому 

горизонті виявлений кореляційний зв'язок між чисельністю гетеротрофних 

бактерій та насиченням кисню (r = –0,689, р<0,05). У III декаді жовтня 2009 

р. також спостерігались слабкі кореляційні зв’язки між чисельністю 

гетеротрофних та ФР бактерій та насиченням кисню у поверхневому шарі 

водної товщі (r = –0,353; r = –0,328, р<0,1, відповідно). У II декаді липня 2011 

р. також спостерігався негативний слабкий кореляційний зв'язок між 

чисельністю ФМ бактерій та насиченням кисню у поверхневому горизонті 

води (r = –0,357, р<0,1).  

Позитивні кореляційні зв’язки між чисельністю бактерій і насиченням 

води киснем відмічались у придонному горизонті у II декаді жовтня 2008 р. 

(для гетеротрофних бактерій r = 0,661, р<0,1) і у III декаді жовтня 2009 р. у 

(для гетеротрофних бактерій r = 0,412, р<0,05); у поверхневому горизонті – у 

I декаді липня 2009 р. (для ФР бактерій r = 0,539, р<0,1) і у III декаді вересня 

2012 р. (для гетеротрофних бактерій r = 0,497, р<0,1, для ФМ бактерій 

r = 0,524, р<0,1). Це, можливо, пов’язано з тим, що у придонному горизонті 

насичення води киснем значно менше і процеси деструкції також 

відбуваються повільніше.  

В донних відкладеннях (порових розчинах донних відкладень) 

аналізували кореляційні зв’язки між чисельністю бактерій та розчиненою 

органічною речовиною (РОР), а також між чисельністю бактерій та 

концентрацією РМІН, РОРГ та РВАЛ (табл. 3.10).  

У III декаді жовтня 2009 р. був виявлений негативний кореляційний 

зв’язок між РОР та чисельністю ФР бактерій (r = –0,518, р<0,05), а в III декаді 

вересня 2012 р. – між РОР та гетеротрофними та ФМ бактеріями (r = –0,460; 

r = –0,468, р<0,05, відповідно). Це свідчить, що бактерії є активними 
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споживачами органічної речовини та деструкторами.  

 

Таблиця 3.10 

Кореляція гідролого-гідрохімічних параметрів з чисельністю бактерій у 

донних відкладеннях Одеського регіону ПЗЧМ у 2008–2012 рр. 

Дата N Параметри 

Коефіцієнт кореляції 

А В С 

09.07.2009 11 PМІН − 0,723** НД 

24.10.2009 23 РОР − −0,518** НД 

26.09.2012 19 
РОР −0,460** − −0,468** 

PОРГ 0,395* − 0,471** 

Примітка: А – гетеротрофні бактерії; В – ФР бактерії, що мобілізують 

фосфат з важкорозчинних неорганічних сполук; С – ФМ бактерії, що 

мінералізують органічні сполуки фосфору; n – кількість станцій; НД – немає 

даних. * − рівень значущості р<0,1; **p<0,05; ***p<0,01. 

 

У донних відкладеннях також відмічені достовірні кореляційні зв’язки 

між чисельністю бактерій та РМІН, РОРГ. У I декаді липня 2009 р. виявлений 

позитивний зв'язок між чисельністю ФР бактерій та РМІН (r = 0,723, р<0,05), 

що підтверджує здатність ФР бактерій в умовах лімітування ортофосфату 

мобілізувати фосфор з важкорозчинних неорганічних сполук у донних 

відкладеннях. У III декаді вересня 2012 р. встановлений позитивний 

кореляційний зв'язок між чисельністю гетеротрофних та ФМ бактерій і РОРГ 

(r = 0,395; r = 0,471, р<0,1, р<0,05, відповідно). Позитивна кореляція між 

чисельністю бактерій та PОРГ свідчить про переважання продукційних 

процесів (температура придонного шару води була досить високою – 

17,12 ºС). 
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Таким чином, фосфатмобілізувальні бактерії є постійним компонентом 

мікробіоценозів води та донних відкладень. В період досліджень відмічали 

вертикальну та сезонну неоднорідність в розподілі чисельності бактерій у 

Одеському регіоні. Встановлено, що чисельності гетеротрофних, ФР та ФМ 

бактерій в донних відкладеннях, як і вміст сполук фосфору у порових 

розчинах в декілька разів перевищують значення в поверхневому та 

придонному шарах води. Найбільша частота зустрічаємості і максимум 

чисельності бактерій у воді Одеського регіону приурочені до прибережних 

станцій та зон з найбільшим антропогенним навантаженням. Встановлено, 

що кількісне розподілення морських гетеротрофних і фосфатмобілізувальних 

бактерій так чи інакше залежить від багатьох абіотичних факторів 

середовища. 

 

Матеріали цього розділу дисертації ввійшли у публікації: [68, 69, 70, 72, 

73, 74, 75, 76]. 
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РОЗДІЛ 4  

ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ У ВОДІ ТА ДОННИХ 

ВІДКЛАДЕННЯХ УЗМОР’Я ДУНАЮ 

 

Узмор'я Дунаю – дуже своєрідна важлива складова екосистеми північно-

західної частини Чорного моря, оскільки на сучасному етапі річка Дунай є 

основним джерелом евтрофування Чорного моря. Узмор'я Дунаю 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. 

Для аналізу залежності поширення окремих фізіолого-трофічних груп 

бактерій в регіоні узмор’я Дунаю проби поверхневого та придонного 

горизонту води та донних відкладень були відібрані за сіткою станцій у ході 

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

 

4.1. Поширення і розподіл бактерій у 2008 р.  

 

В 2008 р. в поверхневому та придонному горизонтах води узмор’я 

Дунаю кількість гетеротрофних бактерій змінювалась від 0,56 до 

28,00 тис. КУО∙см
−3

, відносна кількість ФР бактерій (від кількості 

гетеротрофних бактерій) в цих горизонтах в червні складала 28,7 % та 

15,4 %, в серпні – 11,3 % та 10 %, а в жовтні – 9,3 % та 24,9 %, відповідно 

(табл. 4.1). Зменшення відносної кількості ФР бактерій на узмор’ї Дунаю в 

серпні відмічено в поверхневому та придонному горизонтах води – 

відповідно, в 2,5 та 1,5 рази в порівнянні з червнем, що можна пояснити 

суттєвим збільшенням обсягу поверхневого стоку з водозбірної площі, яке 

мало місце в кінці травня – на початку червня. В жовтні, на відміну від 

червня та серпня, відсоток ФРБ поступово збільшувався від поверхневого до 

придонного горизонту.  
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В донних відкладеннях узмор’я Дунаю чисельність гетеротрофних 

бактерій змінювалась від 3,03 до 29,17 тис. КУО∙г
−1

. Як влітку, так і восени, 

відносна кількість ФРБ коливалась у межах 15,9–43 % (від кількості 

гетеротрофних бактерій. Чисельність ФР бактерій у донному осаді в серпні 

зменшилась у 2,7 рази у порівнянні з червнем. В жовтні цей показник 

наблизився до рівня червня і склав 41,3 %. Вірогідно, це пов’язано з 

сезонними коливаннями обсягу річкового стоку Дунаю, до якого надходять 

мінеральні добрива та теригенний матеріал, які є джерелом нерозчинних 

форм фосфору. 

Таблиця 4.1.  

Чисельність гетеротрофних та фосфатрозчинюючих бактерій на узмор’ї 

Дунаю у 2008 р. 

Дата відбору 

проб 

Горизонт Чисельність 

гетеротрофних 

бактерій, 

КУО∙см
−3

 (г
−1

) 

Вміст фосфатрозчинюючих бактерій 

КУО∙см
−3

 

(г
−1

) 

Відсоток від загальної 

кількості гетеротрофних 

бактерій, % 

03-06.06.2008 поверхневий 28000±2575 8040±120 28,7 

придонний 565±157 87±18 15,4 

відкладення 29170±4510 12530±1678 43,0 

16-29.08.2008 поверхневий 3000±752 340±73 11,3 

придонний 1400±324 140±35 10,0 

відкладення 4100±917 650±162 15,9 

23-27.10.2008 поверхневий 4980±1065 465±133 9,3 

придонний 3500±715 873±201 24,9 

відкладення 3030±850 1250±389 41,3 

 

Виявлено позитивну кореляцію між загальною кількістю гетеротрофних 

бактерій та чисельністю ФР бактерій, яка простежується в узмор’ї Дунаю в 

поверхневому та придонному горизонті і в донних відкладеннях у всі періоди 

дослідження (табл. 4.2, рис. 4.1). Розраховані нами значення кореляції 

перевірялись по таблиці критичних значень кореляції Пірсона (p = 0,05).  
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Таблиця 4.2.  

Рівень кореляційного зв’язку між кількістю гетеротрофних бактерій та ФРБ 

на узмор’ї Дунаю у 2008 р. по горизонтам 

 Поверхневий 

горизонт 

Придонний 

горизонт 

Донні 

відкладення 

Червень 0,98 0,99 0,99 

Серпень 0,92 0,47 0,98 

Жовтень 0,72 0,97 0,99 
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Рис. 4.1.  Взаємозв’язок між чисельністю гетеротрофних та ФР бактерій в 

узмор’ї Дунаю в донних відкладеннях (r = 0,9614; p = 0,05; y = -391,401872 + 

0,431639629*x) 

 

4.2. Поширення і розподіл бактерій у 2010–2012 рр. та гідролого-

гідрохімічні параметри середовища. 

 

Гідролого-гідрохімічні параметри  

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-
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деструкційних процесів, в яких бактеріям відведена ключова роль в 

трансформації алохтонної і автохтонної органічної речовини (ОР). 

У збалансованих природних екосистемах, коли синтез органічної 

речовини перебуває в рівновазі з його споживанням і деструкцією, 

співвідношення N : Р дорівнює стехіометричному співвідношенню в 

органічній речовині – 16 : 1 або близько до такого. Для узмор'я Дунаю це 

співвідношення не відповідало стехіометричному, як до розвитку 

евтрофування, так і під час нього. В даний час співвідношення розчинених 

мінеральних і органічних форм азоту і фосфору NВАЛ. : РВАЛ у фотичному 

шарі узмор'я становить 50 : 1 і пов'язано з надлишковим надходженням з 

водозбірного басейну Дунаю сполук азоту [15]. У цьому зв'язку роль ФМБ в 

трансформації органічних і мінеральних сполук фосфору і підтримці балансу 

сполук фосфору стає особливо значущою. 

Аналіз середніх значень гідрохімічних параметрів за 2010–2012 рр. 

показав, що на узмор’ї зберігалась двошарова термохалинна структура вод. 

Температура води змінювалась в залежності від сезону та горизонту. Влітку 

температура поверхневого горизонту води досягала 18,5 ºС, придонного – 

13,7 ºС. На початку осені температура води поверхневого та придонного 

шарів зрівнялась і складала 17,8 ºС; в кінці осені становила – 14,6 та 16,4 ºС, 

взимку – 11,2 та 11,8 ºС, відповідно. Поверхневий шар в усі сезони займали 

трансформовані прісні води з солоністю 8,3–13,1 ‰, придонний – більш 

щільні водні маси з солоністю 13,2–16,0 ‰ (табл. 4.3). Сезоні коливання 

солоності води у поверхневому шарі обумовлені мінливістю стоку Дунаю і 

направленістю вітру [28]. Води Дунаю на узмор’ї розповсюджуються у шарі 

від поверхні до 1 – 3 м. Води придонного горизонту суто морські. 

Динаміка розчиненого кисню відображає розвиток біопродукційних 

процесів на узмор’ї. Насичення води киснем коливалося у межах від 93,8 до 

104,1 % у поверхневому горизонті, в придонному – 80,7–99,8 %. 

Максимальні значення кисню спостерігались влітку та ранньої осені у 

поверхневому горизонті, що вказує на переважання продукційних процесів 
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над деструкційними (табл. 4.3). У придонному горизонті відбувається 

накопичення органічних речовин алохтонної та автохтонної природи, що 

сприяє різкому зниженню вмісту кисню [28]. Загалом кисневий режим 

узмор'я зберігався задовільним.  

 

Таблиця 4.3  

Змінність середніх значень деяких гідролого-гідрохімічних параметрів на 

узмор’ї Дунаю у 2010–2012 рр. 

Дата Шар Т, ºС S, ‰ 
O2, % 

насич. 
PМІН, мг·дм

−3
 РОРГ, мг·дм

−3
 РВАЛ, мг·дм

−3
 

12.2010 
п 11,2±0,4 8,25±1,61 94,2±0,7 0,102±0,013 0,057±0,010 0,159±0,018 

д 11,8±0,5 13,15±1,91 88,7±2,9 0,075±0,017 0,041±0,006 0,116±0,02 

06.2011 
п 18,5±0,9 8,41±1,32 102,9±4,2 0,051±0,006 0,021±0,008 0,071±0,01 

д 13,7±1,0 15,21±1,35 85,3±2,4 0,041±0,080 0,035±0,009 0,076±0,014 

10.2011 
п 17,8±0,3 13,07±1,48 104,1±1,4 0,043±0,010 0,088±0,033 0,132±0,040 

д 17,8±0,4 16,01±0,29 99,8±2,0 0,037±0,007 0,035±0,013 0,072±0,016 

11.2012 
п 14,6±0,2 9,83±1,68 93,8±0,9 0,138±0,019 0,105±0,026 0,243±0,033 

д 16,4±0,1 15,26±0,68 80,7±2,1 0,095±0,010 0,085±0,018 0,179±0,013 

Примітка: п – поверхневий; д – придонний шар води; Т, ºС – 

температура води; S, ‰ – солоність води.  

 

Середній рівень PМІН і РОРГ в поверхневому шарі був вищим, ніж у 

придонному, що пов’язано з постійним надходженням цих сполук зі стоком 

Дунаю (табл. 4.3). Здебільшого серед сполук фосфору кількісно переважали 

його мінеральні форми над органічними. Максимальних концентрацій 

сполуки фосфору в поверхневому шарі досягали пізньої осені (табл. 4.3), 

найнижчих – влітку, що можна пояснити тим, що змінність концентрацій 

сполук фосфору у період активного розвитку фотосинтетичних процесів 

знаходиться в прямій залежності від їх споживання [28]. Концентрації 

мінерального фосфору у поверхневому горизонті води змінювались від 0,043 

до 0,138 мг·дм−3
, органічного – 0,021–0,105 мг·дм−3

; у придонному – 0,037–

0,095 мг·дм−3
 та 0,035 – 0,085 мг·дм−3

, відповідно. 
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Чисельність бактерій 

Аналіз чисельності гетеротрофних та фосфатмобілізувальних бактерій у 

2010–2012 рр. показав їх значну варіабельність (табл. 4.4, 4.5). 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. 

 

Таблиця 4.4  

Діапазон і середні значення чисельності деяких груп бактерій на узмор’ї  

Дунаю у 2010–2012 рр. 

Дата Шар 
Гетеротрофні бактерії ФР бактерії ФМ бактерії 

10
3 

КУО∙см
−3

 

12.2010 

поверхневий 
9,9–225 

118,5±21,3 

5,6–182,5 

90,6±17,5 

8,8–200 

101,9±18,8 

придонний 
9,1–175 

89,5±17,5 

7,3–135 

70,2±15,1 

9,0–155 

71,4±15,0 

06.2011 

поверхневий 
0,2–50 

13,7±8,7 

0,2–20 

3,9±3,2 

0,1–20 

6,2±2,4 

придонний 
0,1–3,5 

1,0±0,5 

0,04–3,0 

0,8±0,4 

0,1–3,0 

0,6±0,4 

10.2011 

поверхневий 
6,5–350 

86,8±34,2 

5,5–250 

67,6±27,2 

0,5–75 

21,0±7,6 

придонний 
0,1–65 

12,0±6,6 

0–55 

7,4±5,3 

0–2,8 

0,3±0,2 

11.2012 

поверхневий 
0,4–24 

5,9±2,3 

0,2–10 

2,8±1,1 

0,4–22 

5,2±2,1 

придонний 
0,2–1,6 

0,6±0,2 

0,05–0,7 

0,3±0,1 

0,15–1,5 

0,5±0,2 

Примітка: Над рисою – діапазон показників, під рисою – середнє значення. 

 

Середні значення чисельності бактерій в поверхневому шарі води були 

вищими, ніж у придонному (табл. 4.4). Висока чисельність бактерій в 

поверхневому шарі, в порівнянні з придонним, пояснюється трансформацією 

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

морського генезису. 
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У донних відкладеннях чисельність гетеротрофних бактерій варіювала 

від 7 до 300 тис. КУО∙г
−1

, ФР бактерій – 0–280 тис. КУО∙г
−1

, ФМ бактерій – 

0–267 тис. КУО∙г
−1

 (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Діапазон і середні значення чисельності деяких груп бактерій у донних 

відкладеннях узмор’я Дунаю у 2010–2012 рр. 

Дата Гетеротрофні бактерії ФР бактерії ФМ бактерії 

КУО·г
−1

 

12.2010 
7,0–300 

83,8±28,1 

1,7–280,0 

63,9±27,9 

6,0–267,0 

66,4±23,3 

06.2011 
4,3–250,0 

59,4±13,8 

0–100,0 

18,3±5,0 

0–117,0 

22,1±8,1 

10.2011 
10,4–95,8 

42,4±4,6 

5,4–75,0 

28,8±3,6 

0–64,5 

11,9±3,1 

11.2012 
11,5–128,3 

63,3±7,5 

1,7–53,3 

19,0±3,0 

9,0–115,0 

52,7±6,5 

Примітка: Над рисою – діапазон показників, під рисою – середнє значення. 

 

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 (табл. 4.6). 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. 4.2). 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 (табл. 4.4). Це пов’язано з нестійким гідрологічним режимом, 

короткочасними паводками і значним вмістом у воді в цей період завислих 
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часток, що несуть на своїй поверхні адсорбовані бактеріальні клітини [7]. 

Так, у грудні 2010 р. спостерігалась максимальна чисельність 

гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій. У поверхневому шарі води їх середня 

чисельність складала 118,5±21,3, 90,6±17,5 та 101,9±18,8 тис. КУО∙см
−3

, 

відповідно; у придонному – 89,5±17,5, 70,2±15,1 та 71,4±15,0 тис. КУО∙см
−3

, 

відповідно. Примітно, що для 2010 р. характерний максимальний за більш 

ніж столітній період спостережень річний стік Дунаю (299 км
3
/рік), який на 

34 % перевищує середньорічне значення за 2010–2013 рр. (223 км
3
/рік) [15].  

 

Таблиця 4.6 

Відносна кількість ФР і ФМ бактерій від загальної чисельності 

гетеротрофних бактерій у воді та донних відкладеннях узмор’я Дунаю 

Дата Горизонт води Донні відкладення 

поверхневий придонний 

ФР, % ФМ, % ФР, % ФМ, % ФР, % ФМ, % 

12.2010 76,4 85,9 78,5 79,7 76,3 79,3 

06.2011 28,5 45,3 76,2 62,5 30,8 37,1 

10.2011 77,9 24,2 61,6 2,5 68,0 28,3 

11.2012 46,8 88,1 44,1 91,6 30,0 83,4 

 

 

Рис. 4.2. Середня частка фосфатмобілізувальних бактерій (ФР та ФМ 

бактерій) від числа гетеротрофних бактерій на узмор’ї Дунаю 
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Влітку 2011 р. (ІІІ декада червня – І декада липня) вміст бактерій 

визначався стабільним гідрологічним режимом річки Дунай. Середня 

чисельність гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій у поверхневому шарі води не 

перевищувала 13,7, 3,9 та 6,2 тис. КУО∙см
−3

, у придонному – 1,0, 0,8 та 

0,6 тис. КУО∙см
−3

. 

Восени того ж року, а саме у жовтні (ІІ декада), показники чисельності 

бактерій незначно підвищились у зв’язку з насиченням дунайської води 

автохтонною та алохтонною ОР. У цей період температура води у 

поверхневому та придонному шарах води залишалась відносно високою – 

17,8 ºС (табл. 4.3), що характерно для «біологічного літа». Солоність у 

поверхневому шарі води становила 13‰, а у придонному – 16 ‰, що разом з 

температурою свідчить про незначну вертикальну стратифікацію води. 

Найменша чисельність бактерій у поверхневому та придонному шарах 

води відмічена у листопаді 2012 р. (І декада) і, вірогідно, пов’язана з 

сезонним зниженням продукції фітопланктону поряд зі зниженням 

температури (до 14,6 ºС – у поверхневому шарі та до 16,4 ºС– у придонному) 

(табл. 4.3). У поверхневому горизонті середня чисельність гетеротрофних, 

ФР та ФМ бактерій складала 5,9, 2,8 та 5,2 тис. КУО∙см
−3

, у придонному – 

0,6, 0,3 та 0,5 тис. КУО∙см
−3

, відповідно. 

У водних екосистемах донні відкладення є показником процесів, що 

відбуваються у водній товщі. Чисельність бактерій у них змінювалась 

паралельно змінам чисельності бактерій у водній товщі. Найбільша 

чисельність гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій була характерна для грудня 

2010 р. – 83,9, 63,9, 66,4 тис. КУО∙г
−1

,
 
відповідно. Переважання чисельності 

бактерій у донних відкладеннях у осінньо-зимовий період свідчить про 

накопичення ОР відмерлого фітопланктону на дні, що є основним джерелом 

утворення детриту у узмор’ї. 
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4.3. Розподіл бактерій та вміст сполук фосфору у зонах 

трансформації дунайських вод та у придонному шарі узмор'я в 

залежності від глибини  

 

Для узмор'я Дунаю більшу частину року характерна двошарова 

структура вод, пов'язана з стратифікацією водних мас за щільністю. За 

характером розподілу солоності в поверхневому шарі виділяються три зони, 

які відрізняються за рівнем розвитку продукційно-деструкційних процесів 

[15, 20]. Перша зона – фронтальна, з солоністю <8 ‰, яку називають зоною 

«лавинної седиментації» або геохімічним бар'єром «річка-море» [15]. Тут за 

рахунок флокуляції та інтенсивного осадження органічних і мінеральних 

речовин відбувається основне розвантаження твердого та біогенного стоку 

Дунаю. Зона характеризується максимальними концентраціями сполук 

фосфору, проте розвиток продукційних процесів тут ускладнений, тому 

солоність 5–8 ‰ є критичною для їх існування. Друга зона – 

гідрофронтальна, з солоністю 10–12 ‰, займає, як правило, невелику ділянку 

узмор'я і характеризується максимальними горизонтальними градієнтами 

солоності. Третя зона – заключна, з солоністю 12–17 ‰, де в теплий період 

року активно розвиваються продукційні процеси. У цій зоні рівень сполук 

фосфору за рахунок біоасиміляції, біоакумуляції і біофільтрації знижується і 

підтримується завдяки мікробній деструкції автохтонної живої і мертвої ОР 

[15]. Положення зон змішування річкових та морських вод непостійне і 

пов’язано з величиною стоку і вітровою ситуацією [12]. 

Зважаючи на зони трансформації дунайської води нами було вирішено 

прослідкувати зміну чисельності гетеротрофних та фосфатмобілізувальних 

бактерій та сполук фосфору у цих водних масах (рис. 4.3). 
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грудень 2010 р. 

    
червень 2011 р. 

    
жовтень 2011 р. 

     
листопад 2012 р. 

                                          а                                                                           б 

Рис. 4.3. Чисельність бактерій (а, 10
3 

КУО·см
–3

) і вміст сполук фосфору (б, 

мг·дмˉ
3
) у зонах трансформації на узмор’ї Дунаю у 2010–2012 рр. 
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Так, вміст сполук фосфору у поверхневому шарі знижувався від 

фронтальної зони до заключної. Розподіл чисельності бактерій по зонах 

трансформації у різні сезони був нерівномірним (рис. 4.3). У грудні 2010 р. 

найбільша чисельність бактерій спостерігалась у гідрофронтальній та 

заключній зонах. У червні 2011 р. кількість бактерій у зоні гідрофронту була 

значно вище (майже у 2 рази), ніж у фронтальній та заключній. У 

гідрофронтальній зоні внаслідок різкої зміни солоності відбувається 

відмирання прісноводних та морських організмів, в результаті чого 

утворюється велике скупчення детриту, за рахунок якого відбувається 

збагачення пригирлових районів моря органічними речовинами. Залишки 

планктонних організмів в районі гідрофронту є найважливішою 

передумовою для масового розвитку мікроорганізмів [115].  

У жовтні 2011 та листопаді 2012 р. найбільша чисельність 

спостерігалась у заключній зоні трансформації дунайської води у море. 

Висока чисельність бактерій в заключній зоні, ймовірно, пов'язана зі 

стабільними, сприятливими умовами середовища і пояснюється екотонним 

ефектом [4]. 

У фронтальній зоні трансформації нам вдалося виділити ще одну зону – 

транзиту прісних річкових вод з солоністю менш 2 ‰ (рис. 4.4) [20]. У грудні 

2010 р. у цій зоні чисельність бактерій була в середньому у 2–3 рази вище, 

ніж у зоні з солоністю 2–8 ‰, що визначається впливом річкового стоку, 

який багатий на алохтонну ОР. У червні 2011 р. спостерігалась схожа 

картина. У зоні з солоністю < 2 ‰, порівняно з зоною з солоністю 2–8 ‰, 

також вище вміст сполук фосфору: концентрація РВАЛ більша у 1,7 та 2,0 

разів у грудні 2010 р. та у червні 2011 р., відповідно. У діапазоні солоності 2–

8 ‰ відбувається перехід у донні відкладення основної кількості органічних 

та неорганічних речовин.  

У придонному шарі води проведений аналіз чисельності гетеротрофних 

та фосфатмобілізувальних бактерій та вмісту сполук фосфору в залежності 

від глибини (рис. 4.5). Ми поділили всі станції за глибинами на 3 групи: 0–10, 
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10–20, > 20 м. У грудні 2010 та у липні 2011 р. станції з глибинами 10–20 м 

були відсутні. 

 

   

грудень 2010 р. 

   

червень 2011 р. 

а                                                    б 

Рис. 4.4. Розподіл чисельності бактерій (а) і сполук фосфору (б) у 

фронтальній зоні трансформації на узмор’ї Дунаю.  
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грудень 2010 р. 

     
червень – липень 2011 р. 

    
жовтень 2011 р. 

   
листопад 2012 р. 

                                а                                                              б 

Рис. 4.5. Чисельність бактерій (а, 10
3 

КУО·см
–3

) і вміст сполук фосфору (б, 

мг·дмˉ
3
) у придонному шарі води на узмор’ї Дунаю у 2010–2012 рр. 
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З зростанням глибин в придонному шарі узмор'я відзначено закономірне 

зниження вмісту сполук фосфору. Чисельність бактерій розподілялась 

нерівномірно (рис. 4.5). Так, у грудні 2010 р. та у жовтні 2011 р. найбільша 

чисельність бактерій у придонному шарі води була характерна для глибин   

0–10 м. Цим глибинам відповідають станції, розташовані в безпосередній 

близькості від гирла та рукавів річки (ст. 5, 7, 8, 14, 19). В даному випадку 

висока чисельність бактерій пов’язана з наявністю у придонному шарі води 

великої кількості легкозасвоюваної органічної речовини, що надходить з 

річковим стоком. Лише у липні 2011 р. та у листопаді 2012 р. найбільша 

чисельність бактерій у придонному горизонті води зафіксована на станціях з 

глибинами більше 20 м.  

 

4.4. Вплив деяких гідролого-гідрохімічних показників на 

чисельність фосфатмобілізувальних бактерій на узмор’ї Дунаю  

 

Лінійний кореляційний аналіз середніх значень чисельності 

фосфатмобілізувальних бактерій і вмісту сполук фосфору показав наявність 

зв'язків з високим рівнем значущості (табл. 4.7). Позитивні кореляційні 

зв'язки відзначали між чисельністю ФМ бактерій, що мінералізують 

органічні сполуки фосфору, і рівнем РМІН (червень 2011 р.), а для 

гетеротрофних та ФР бактерій, що здатні мобілізувати фосфат з 

важкорозчинних неорганічних сполук, з вмістом всіх форм фосфору 

(2011 р.). 

Негативні кореляційні залежності відзначали тільки в придонному шарі 

узмор'я в листопаді 2012 р. між середніми значеннями чисельності 

фосфатмобілізувальних бактерій і кількістю сполук фосфору (табл. 4.7). Такі 

абіотичні параметри середовища як солоність і насичення води киснем 

корелювали з чисельністю гетеротрофних і фосфатмобілізувальних бактерій, 

однак, з температурою води кореляційних залежностей не відзначено (табл. 

4.7). 
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Таблиця 4.7 

Кореляція гідролого-гідрохімічних параметрів з кількісними показниками 

деяких груп бактерій на узмор'ї Дунаю в 2010–2012 рр. 

Дата Шар Параметри 
Коефіцієнт кореляції 

А В С 

12.2010 

поверхневий 

(n=11) 
O2, % насич. 0,578* − 0,582* 

придонний 

(n=11) 
O2, % насич. 0,628** 0,534* − 

06.2011 

поверхневий 

(n=11) 

S, ‰ − − −0,560* 

O2, % насич. − − −0,601* 

PМІН − − 0,606* 

придонний 

(n=11) 

PМІН − − 0,537* 

PОРГ − 0,737* 0,515* 

PВАЛ 0,814** 0,856** 0,669** 

10.2011 

поверхневий 

(n=10) 

S, ‰ −0,813*** −0,758*** −0,719*** 

O2, % насич. −0,894**** −0,876*** −0,916**** 

PМІН 0,664** 0,655** − 

придонний 

(n=10) 

PОРГ 0,758*** 0,917**** − 

PВАЛ 0,709** 0,861**** − 

11.2012 
придонний 

(n=10) 

PМИН − − −0,602** 

PВАЛ − −0,648** − 

Примітка: А – гетеротрофні бактерії; В – бактерії, що мобілізують 

фосфат з важкорозчинних неорганічних сполук; С – бактерії, що 

мінералізують органічні сполуки фосфору; n – кількість станцій; S, ‰ – 

солоність води. * − рівень значущості р<0,1; **p<0,05; ***p<0,01; 

****p<0,001 

 

Для зон трансформації дунайської води на узмор'ї відзначені позитивні 

кореляційні зв'язки між середніми значеннями чисельності бактерій і 

кількістю сполук фосфору в фронтальній і в заключній зонах, а також 

кореляційні зв'язки різної спрямованості з солоністю води і насиченням її 

киснем (табл. 4.8). 
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Таблиця 4.8 

Кореляція гідролого-гідрохімічних параметрів з кількісними показниками 

деяких груп бактерій в зонах трансформації дунайської води на узмор'ї в 

2010–2012 рр. 

Дата Зона Параметри 
Коефіцієнт кореляції 

А В С 

12.2010 
фронтальна 

(n=4) 

O2, % насич. 0,954** 0,979** 0,969** 

PОРГ 0,993*** 0,989*** 0,978** 

06.2011 
фронтальна 

(n=4) 

S, ‰ − − −0,983*** 

O2, % насич. − − −0,941** 

PМІН − − 0,891* 

10.2011 заключна (n=7) PОРГ 0,845*** 0,731** − 

Примітка: А – гетеротрофні бактерії; В – ФР бактерії, що мобілізують 

фосфат з важкорозчинних неорганічних сполук; С – ФМ бактерії, що 

мінералізують органічні сполуки фосфору; n – кількість станцій; S, ‰ – 

солоність води. * − рівень значущості р<0,1; **p<0,05; ***p<0,01; 

****p<0,001 

 

Для придонного шару узмор'я відзначений позитивний кореляційний 

зв'язок чисельності бактерій і PОРГ і PВАЛ з зростанням глибин (табл. 4.9). 

Негативні кореляційні зв'язки були зафіксовані для середніх значень 

чисельності ФР бактерій і PОРГ і РВАЛ на глибині 0–10 м в листопаді 2012 р. 

Абіотичні параметри середовища (солоність, % насичення води киснем) 

придонного шару узмор'я також корелювали з кількісними показниками 

бактерій (табл. 4.9). 

Розглядаючи кореляційні залежності чисельності 

фосфатмобілізувальних бактерій і вмісту сполук фосфору на узмор'ї Дунаю, 

слід зазначити, що для цієї ділянки північно-західного шельфу Чорного моря 

характерно порушення балансу основних біогенних елементів азоту і 

фосфору. В екосистемі узмор'я спостерігається дефіцит біодоступних сполук 

фосфору, що пов'язано з надлишковим надходженням з водозбірного басейну 

Дунаю сполук азоту [15]. У зв'язку з цим роль фосфатмобілізувальних 

бактерій в підтримці балансу сполук фосфору в екосистемі стає особливо 
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значущою. 

Таблиця 4.9 

Кореляція гідролого-гідрохімічних параметрів з кількісними показниками 

деяких груп бактерій в придонному шарі узмор'я Дунаю в 2010–2012 рр. 

Дата Глибина, м Параметри 
Коефіцієнт кореляції 

А В С 

06.2011 > 20м (n=7) PВАЛ. − 0,924* 0,734** 

10.2011 

0−10 м (n=4) 
PОРГ 0,992*** 0,994*** − 

PВАЛ 0,977** 0,979** − 

> 20м (n=5) 
S, ‰ −0,920** − − 

O2, % насич. − 0,832* − 

11.2012 0−10 м (n=4) 

S, ‰ −0,988*** −0,955** −0,954** 

PОРГ. − −0,954** 0,956** 

PВАЛ. 0,982*** -0,970** 0,969** 

Примітка: А – гетеротрофні бактерії; В – ФР бактерії, що мобілізують 

фосфат з важкорозчинних неорганічних сполук; С – ФМ бактерії, що 

мінералізують органічні сполуки фосфору; n – кількість станцій;. S, ‰ – 

солоність води. * − рівень значущості р<0,1; **p<0,05; ***p<0,01; 

****p<0,001 

 

Відсутність зв'язку між температурою води і кількістю бактерій влітку і 

восени можна розцінювати як індиферентне відношення морських 

мікроорганізмів до коливань температури в межах 12–24 ºС, у той час як 

низькі температури пригнічують розвиток мікробіоти, уповільнюють темпи її 

розмноження [115]. 

Від'ємні коефіцієнти кореляції чисельності бактерій і солоності води в 

поверхневому шарі фронтальної зони (<8 ‰) влітку та восени пов'язані з 

осмотичною адаптацією прісноводних мікроорганізмів у зоні змішування 

річкових і морських вод. Цей висновок узгоджується з твердженням 

А. В. Цибань [115] про стохастичний зв'язок між чисельністю бактерій і 

солоністю води. Солоність води не впливає на чисельний склад 

гетеротрофних мікроорганізмів, вона лише вказує на поширення річкових 

вод, збагачених ОР. Відсутність зворотного зв'язку між солоністю води в 

заключній зоні трансформації на узмор'ї і кількістю бактерій в різні періоди 
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року пов'язана з адаптацією морських бактерії до коливань солоності в 

діапазоні 12–17 ‰. 

Виявлені від'ємні коефіцієнти кореляції між чисельністю бактерій і 

насиченням води киснем в літній та осінній період свідчать про активну 

мікробну деградацію ОР. Це пов'язано з тим, що бактеріальний метаболізм 

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

мертвої завислої ОР – первинний споживач кисню. У холодний період року, 

при уповільненні процесів деструкції, відзначаються позитивні кореляційні 

взаємозв'язки, або їх відсутність. 

Переважно позитивні кореляційні взаємозв'язки встановлені між 

чисельністю бактерій і кількістю всіх форм фосфору. Це пов'язано з тим, що 

процеси біологічного перетворення РМІН у PОРГ, і навпаки, взаємопов'язані і 

відбуваються на всіх рівнях трофічного ланцюга, в якому мікробному 

угрупованню («мікробіальна петля») відводиться головна роль. Морські 

бактерії і фітопланктон поглинають фосфор з розчину у формі ортофосфату 

(РМІН), який потім асимілюється фітопланктоном і перетворюється на 

органічні сполуки фосфору. Велика частина органічного фосфору, 

поглиненого зоопланктоном, екскретується у вигляді мінерального і 

органічного фосфору. Ще одним джерелом надходження цих сполук є лізис 

клітин фітопланктону. Гетеротрофні бактерії здатні до гідролітичного 

перетворення органічного фосфору і переведення його у неорганічну форму. 

Ці трансформації відбуваються у всій водній товщі [5, 196]. 

Позитивні кореляційні взаємозв'язки встановлені між концентрацією 

РМІН і чисельністю фосфатмобілізувальних бактерій, а в окремих випадках і 

для гетеротрофних бактерій, в поверхневому шарі узмор'я. Такий 

взаємозв'язок пояснюється здатністю гетеротрофних бактерій в умовах 

лімітування ортофосфату мобілізувати фосфор з важкорозчинних 

неорганічних і органічних сполук. 

Позитивний зв'язок між бактеріями і PОРГ і PВАЛ встановлений для 

придонного шару узмор'я. Це пов'язано з превалюванням процесів деструкції 
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автохтонної і алохтонної ОР на дні. 

Негативні коефіцієнти кореляції між чисельністю бактерій і РМІН і РВАЛ 

відзначені (р<0,05) тільки для придонного шару в листопаді 2012 р. 

Можливо, це обумовлено повною утилізацією сполук фосфору бактеріями і 

його накопиченням в клітинах. 

 

4.5. Поширення і розподіл гетеротрофних і фосфатмобілізувальних 

бактерій у вересні і листопаді 2014 р.  

 

4.5.1. Аналіз поверхневого і придонного шарів води 

З метою підтвердження отриманих результатів та для оцінки сезонної 

залежності чисельності бактерій від абіотичних параметрів середовища, а 

також для аналізу чисельності бактерій у донних відкладеннях та вмісту 

сполук фосфору у порових розчинах донних відкладень, дослідження були 

продовжені у вересні та листопаді 2014 р.  

Аналіз абіотичних параметрів середовища узмор'я показав їх значну 

сезонну і просторову змінність. Так, у другій декаді вересня температура 

води була аномально високою для цього періоду року і змінювалась від 

поверхні до дна (25 м) в межах 24,5–23,1 °С. 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 ‰. Насичення води киснем було 

високим – 80–145 % в поверхневому шарі, в придонному – близько 82%. 

Фактично у вересні на узмор'ї тривало «біологічне літо». У листопаді, як і у 

вересні, на узмор'ї відзначали горизонтальну і вертикальну стратифікацію 

водних мас і наявність пікноклину на горизонті 5 м. Поверхневий шар 

узмор'я займали трансформовані дунайські води з солоністю 0,2–7 ‰, 

придонний – води морського генезису з солоністю 17 ‰. Температура води, 

порівняно з вереснем, знизилася і становила 13–14 ºС. Осіння вертикальна 

конвекція сприяла насиченню киснем придонних шарів узмор'я до 90%. 

Чисельність бактерій характеризувалася просторовою і сезонною 
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неоднорідністю (рис. 4.6). Найбільша чисельність як гетеротрофних, так і 

ФМБ була зафіксована в пригирловій частині у вересні. За пригирлову 

частину прийняті станції солоністю до 0,5‰, що безпосередньо знаходяться 

біля витіку річки у море (ст. 7, 7-1, 7-2). У листопаді середня чисельність 

бактерій в гирловій частині узмор'я знизилася в 2–3 рази у порівнянні з 

вереснем, що пояснюється зниженням температури води і уповільненням 

продукційно-деструкційних процесів. У мористій частині узмор'я Дунаю 

загальна чисельність гетеротрофних бактерій в залежності від сезону майже 

не змінювалася, а для ФМ бактерій в листопаді відзначено збільшення 

чисельності в 2 рази у порівнянні з вереснем, що пов'язано з накопиченням 

відмерлої ОР в післявегетаційний період. 

У період досліджень відзначали вертикальну неоднорідність у розподілі 

чисельності бактерій на узмор'ї – зменшення від поверхні до дна (рис. 4.7). 

Висока чисельність бактерій в поверхневому шарі води пов'язана з 

трансформацією на узмор'ї прісних водних мас, збагачених алохтонною і 

автохтонною ОР. Води морського генезису, що займають придонний шар 

узмор'я, характеризуються низьким вмістом ОР і, відповідно, низькою 

чисельністю бактерій. 

   

а                                                       б 

Рис. 4.6. Середня чисельність бактерій у пригирловій (а) і мористій (б) 

частині узмор'я Дунаю у вересні та листопаді 2014 р.  
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         а                                                              б 

Рис. 4.7. Середня чисельність бактерій в поверхневому і придонному шарах 

узмор'я Дунаю у вересні (а) і листопаді (б) 2014 р. 

 

Сезонна залежність чисельності бактерій від абіотичних параметрів 

середовища розглянута на прикладі глибоководної станції № 10 у вересні та 

листопаді 2014 р. (рис. 4.8–4.9). Збільшення чисельності бактерій на 

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

його. Значне збільшення чисельності бактерій в цьому шарі пов'язано з 

перепадом щільності водних мас і концентрацією ОР. 

Кореляційний аналіз середніх значень чисельності бактерій і абіотичних 

параметрів середовища показав наявність зв'язків з високим рівнем 

значущості. У вересні негативні кореляції відзначені між чисельністю 

гетеротрофних і ФМ бактерій і солоністю води в поверхневому (r = –0,70; 

r = –0,55; р<0,05, р<0,1, відповідно), для гетеротрофних – в придонному шарі 

(r = –0,76, р<0,05); в листопаді – тільки для гетеротрофних в придонному 

шарі (r = –0,78, р<0,01). Однак змінність солоності в межах 0,5–18 ‰, мабуть, 

тільки опосередковано впливає на чисельність бактерій, вона лише вказує на 

поширення річкових вод, збагачених ОР. 
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Рис. 4.8. Вертикальний розподіл: а − температури Т (ºС) і солоності S (‰), б 

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

бактерій на станції № 10 у вересні 2014 р. 

 

Виявлено негативні кореляції між чисельністю гетеротрофних бактерій і 

насиченням води киснем в поверхневому шарі води у вересні (r = −0,68, 

р<0,05) і листопаді (r = −0,52, р<0,1), а для ФМ бактерій − для придонного 

шару в листопаді (r = −0,62, р<0,05). Це пов'язано з тим, що мікробна 

деструкція мертвої завислої ОР супроводжується активним споживанням 

кисню. 

Кореляційного зв'язку між чисельністю бактерій з значеннями 

температури не виявлено. Ймовірно, цей факт можна розцінювати як 

індиферентне відношення морських мікроорганізмів до коливань 

температури в межах 12–24 ºС.  
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Рис. 4.9. Вертикальний розподіл: а − температури Т (ºС) і солоності S (‰), б 

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

бактерій на станції № 10 у листопаді 2014 р. 

 

4.5.2. Аналіз придонного шару води, донних відкладень і їх порових 

розчинів 

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. показав їх значну сезонну і просторову змінність. 

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 (рис. 4.10). У вересні, 

коли на узмор'ї відзначали розвиток продукційних процесів, у порових 

розчинах сполуки фосфору були представлені, переважно, РОРГ, а при 

посиленні деструкційних процесів у листопаді – РМІН. У цей період 
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2 рази перевищувала чисельність в придонному шарі води, що пов'язано з 

накопиченням відмерлої органічної речовини в донних відкладеннях. У 

листопаді при уповільненні продукційних процесів відзначено зниження 

чисельності бактерій в придонному шарі і в донних відкладеннях у 

порівнянні з вереснем. 

  

  

Рис. 4.10. Розподіл сполук фосфору (в придонному шарі і порових розчинах 

донних відкладень) і бактерій (в придонному шарі і донних відкладеннях) 

узмор'я Дунаю у вересні (а, б) і листопаді (в, г) 2014 р.  

 

Відзначена загальна тенденція зниження вмісту РМІН і РОРГ в кілька разів 

і кількості бактерій на порядок величин в придонному шарі води з 
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зростанням глибин у вересні (рис. 4.11 а) та листопаді 2014 р. (рис. 4.12 а). 

Можливо, 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. У донних 

відкладеннях також спостерігалось зниження чисельності бактерій з 

зростанням глибин, проте для вмісту сполук фосфору ця тенденція була 

статистично не значимою (рис. 4.11 б, рис. 4.12 б).  

   

а 

   

б 

Рис. 4.11. Розподіл сполук фосфору і бактерій в придонному шарі води 

(а), донних відкладеннях і їх порових розчинах (б) на різних глибинах 

узмор'я Дунаю у вересні 2014 р. 
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а 

   

б 

Рис. 4.12. Розподіл сполук фосфору і бактерій в придонному шарі води 

(а), донних відкладеннях і їх порових розчинах (б) на різних глибинах 

узмор'я Дунаю у листопаді 2014 р. 
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води (23 
о
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узмор'я з глибинами 10–25 м ця тенденція повторюється, але вміст РОРГ, РМІН і 

чисельність бактерій були значно нижче (рис. 4.11–4.12). 

Значущі кореляції чисельності бактерій і вмісту сполук фосфору 

відзначали тільки в вересні 2014 р. Позитивні кореляції зафіксовані для РОРГ з 

гетеротрофними, ФМ та ФР бактеріями в придонному шарі (r = 0,69; r = 0,73; 

r = 0,72, р<0,05) і в донних відкладеннях (r = 0,70; r = 0,72; r = 0,73, р<0,05). 

Негативні кореляції відзначали тільки в донних відкладеннях – РМІН з 

гетеротрофними і ФМ бактеріями (r = –0,55; r = –0,57, р<0,1). Ці дані 

повністю узгоджуються з уявленнями про роль ФМБ в переробці детриту і 

мобілізації важкорозчинних мінеральних і органічних сполук в доступну 

автотрофам форму фосфору – ортофосфат. 

 

Таким чином, на розвиток бактерій у узмор’ї Дунаю визначальний вплив 

здійснюють гідрологічний режим та кліматичні умови. Максимальні 

показники вмісту бактерій відмічаються на узмор’ї Дунаю у осінньо-зимовий 

період. У період досліджень відзначали вертикальну неоднорідність у 

розподілі чисельності бактерій на узмор'ї – зменшення від поверхні до дна з 

максимумом у горизонті пікноклину. У зонах трансформації дунайської води 

чисельність бактерій розподілялась нерівномірно. З зростанням глибин в 

придонному шарі узмор'я відзначено закономірне зниження вмісту сполук 

фосфору і чисельності бактерій. Виявлено кореляційні взаємозв'язки між 

кількістю бактерій, вмістом сполук фосфору, насиченням води киснем. 

Відзначено провідну роль «мікробіальної петлі» в біологічному кругообігу 

фосфору в екосистемі узмор'я. 

 

За матеріалами цього розділу дисертації опубліковані наступні роботи: 

[16, 68, 69, 70, 73, 74, 76, 106, 107]. 
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РОЗДІЛ 5  

ФОСФАТМОБІЛІЗУВАЛЬНІ БАКТЕРІЇ У ВОДІ ТА ДОННИХ 

ВІДКЛАДЕННЯХ ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО 

ПРИЧОРНОМОР’Я 

 

Лимани – унікальний природний комплекс водойм, що потерпає від 

антропогенного навантаження. Лимани по типу водного живлення 

поділяються на відкриті, закриті та регульовані. Вивчення 

фосфатмобілізувальних бактерій у цих лиманах досі не проводилось. Аналіз 

отриманих даних про вміст сполук фосфору і чисельність бактерій у воді, 

донних відкладеннях та порових розчинах показав їх значну варіабельність. 

Було встановлено, що чисельності гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій в 

донних відкладеннях, як і вміст сполук фосфору у порових розчинах в 

декілька разів перевищують значення у воді. Наші дослідження показали, що 

чисельність і розподіл бактерій пов’язані з ізольованістю лиманів та 

гідролого-гідрохімічними параметрами середовища. 

Проби води та донних відкладень були відібрані в прибережній зоні 

лиманів в липні – серпні 2012 року, а для Дофінівського – також в березні 

2011 р.  

 

5.1. Тилігульський лиман 

 

Тилігульський лиман має періодичний регульований зв'язок з морем. 

Він є найбільш глибоководним (19–21 м) та протяжним. Значна глибина 

сприяє стратифікації водної товщі в літній період, яка є одним з факторів 

ризику у розвитку заморних явищ [104].  

На Тилігульському лимані проби відбирались двічі – у середині та 

наприкінці серпня 2012 р. У середині серпня відбирались проби води (0–

0,5 м) та донних відкладень, а наприкінці серпня – з поверхневого та 
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придонного шару води. Визначали чисельність бактерій та вміст фосфору у 

воді та донних відкладеннях (порових розчинах донних відкладень). 

Було встановлено, що кількості ФР та ФМ бактерій в донних 

відкладеннях, як і вміст сполук фосфору у порових розчинах донних 

відкладень в декілька разів перевищують значення у воді (рис. 5.1–5.2.). 

У ІІ декаді серпня 2012 р. у воді Тилігульського лиману чисельність ФР 

і ФМ бактерій в середньому була майже однаковою (1,6 та 1,4 тис. КУО·см
–3

,
 

відповідно) та змінювалась, відповідно, від 0,1 до 4,0 та 0,1 до 

3,8 тис. КУО·см
–3

. Найбільша кількість ФР та ФМ бактерій у воді 

спостерігалась у соляній водоймі у низов’ї лиману, найменша – у низов’ї (ФР 

бактерії) та риборозпліднику (ФМ бактерії) (рис. 5.1 а).  

   

а                                                                  б 

Рис. 5.1. Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у воді (а) та 

донних відкладеннях (б) Тилігульського лиману у ІІ декаді серпня 2012 р.: 1 

– солона водойма у низов’ї лиману, 2 – низов’я, 3 – риборозплідник 

 

Чисельність цих бактерій у донних відкладеннях була на порядок 

вищою та коливалась, відповідно, від 1,0 до 15,0 та 21,3 та 53,8, в середньому 

– 9,5 та 40,3 тис. КУО/г, причому ФМ бактерій було до 4 разів більше, ніж 

ФР бактерій, що пов’язано з процесами мінералізації мертвої органічної 

речовини в донних відкладеннях за участю бактерій (рис. 5.1 б). Цей 
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висновок підтверджується тим, що у порових розчинах донних відкладень 

спостерігалось домінування РМІН, що свідчить про посилення деструкційних 

процесів і швидку мінералізацію ОР (рис. 5.2 б). 

   

                       а                                                        б 

Рис. 5.2. Вміст сполук фосфору у воді (а) та порових розчинах донних 

відкладень (б) Тилігульського лиману у ІІ декаді серпня 2012 р. : 1 – солона 

водойма у низов’ї лиману, 2 – низов’я, 3 – риборозплідник 

 

Найбільша кількість ФР бактерій в донних відкладеннях спостерігалась 

у соляній водоймі, найменша – у низов’ї. Максимальна чисельність ФМ 

бактерій визначена у риборозпліднику, мінімальна – у низов’ї лиману (рис. 

5.1 б). 

У третій декаді серпня 2012 р. у Тилігульському лимані відбирали 

проби з поверхневого та придонного шару води. У поверхневому горизонті 

кількість гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій в середньому складала, 

відповідно, 3,5, 2,5 та 2,3 тис. КУО·см
–3

, у придонному – 2,5, 1,7, 

1,8 тис. КУО·см
–3

,
 
відповідно, проте в середньому горизонти статистично не 

відрізнялись між собою (рис. 5.3 а). Вміст РМІН та РОРГ у поверхневому та 

придонному горизонтах також не відрізнявся (рис. 5.3 б). Домінування у 

поверхневому горизонті води РМІН пояснюється швидкою мінералізацією ОР 
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та переходом РОРГ в РМІН. А продукційно-деструкційні процеси у воді лиману 

підтримують високий рівень РОРГ. 

      

          а                                                            б    

Рис. 5.3. Чисельність бактерій (а) та вміст сполук фосфору (б) у 

поверхневому та придонному горизонтах води Тилігульського лиману у 

ІІІ декаді серпня 2012 р. 

 

В зв’язку з неоднорідністю гідролого-гідрохімічних умов у 

Тилігульскому лимані було вирішено умовно поділити його на 3 частини – 

верхню північну (ст. 1, 1-1), центральну (ст. 3, 5, 6) та нижню південну (ст. 7, 

8, 9). Аналіз чисельності бактерій у поверхневому горизонті цих частин 

виявив, що найбільшої кількості як гетеротрофні, так і фосфатмобілізувальні 

бактерії досягають у північній та південній частині лиману (рис. 5.4 а), що, 

можливо, пов’язано з надходженням річкового стоку, збагаченого ОР, та 

незначною глибиною і висиханням (північна частина) та накопиченням ОР у 

глибоководній зоні лиману (південна частина). Аналіз вмісту РМІН показав 

статистично достовірну тенденцію зниження його концентрації від північної 

до південної частини лиману, з максимумом у центральній частині (рис. 5.4 

б). Концентрація РОРГ змінювалась у дуже широких межах та статистично не 

відрізнялась у різних частинах лиману.  
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Аналіз кількості бактерій у придонному горизонті Тилігульського 

лиману показав, що чисельність бактерій у центральній та південній частинах 

лиману статистично не відрізняється. Проби води з придонного горизонту 

верхньої частини лиману не відбирались в зв’язку з незначною глибиною. 

Однак, як і в поверхневому горизонті, концентрація РМІН була максимальною 

у центральній частині лиману (рис. 5.5), що, можливо, пояснюється його 

потраплянням з поверхневим стоком з дачних масивів. 

  

          а                                                            б    

Рис. 5.4. Чисельність бактерій (а) та вміст сполук фосфору (б) у 

поверхневому горизонті води у різних частинах Тилігульського лиману 

(ІІІ декада серпня 2012 р.) 

 

При порівнянні ІІ та ІІІ декади серпня 2012 р. помітно, що кількість ФР 

і ФМ бактерій у поверхневому горизонті води зросла у 1,8 та 1,7 разів, 

відповідно, а вміст РМІН та РОРГ – у 3,3 та 1,3 рази. Тобто відбулось посилення 

деструкційних процесів у воді.  

Аналіз чисельності гетеротрофних бактерій влітку 2002 р. [104] та в 

ІІІ декаді серпня 2012 р. показав її зниження у поверхневому і придонному 

шарах у 1,3 та 2,7 разів, відповідно. В порівнянні з літом 2003 р. кількість 

гетеротрофних бактерій у середньому була майже однаковою.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

північна центральна південна 

1
0

3
 К

У
О

·с
м

−
3
 

Гетеротрофи ФР ФМ 

0

1

2

3

4

5

6

7

північна центральна південна 

м
г
·д

м
−

3
 

РМІН РОРГ 



109 

 

 

 

Рис. 5.5. Вміст сполук фосфору у придонному горизонті води у різних 

частинах Тилігульського лиману (ІІІ декада серпня 2012 р.) 

 

Незважаючи на значне споживання фосфатів при розвитку 

продукційних процесів навесні, їх рівень у лимані залишається високим. 
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лиману та є потенційним джерелом евтрофування вод Тилігульського 

лиману.  
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лиманів Північно-Західного Причорномор’я, максимальна глибина становить 
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1,2 м. Лиман відноситься до евтрофних. У Дофінівському лимані відбір проб 

проводили двічі – у березні 2011 р. та у липні 2012 р. 

У третій декаді березня 2011 р. чисельність гетеротрофних, ФР та ФМ 

бактерій у воді в середньому становила 53,2, 31 та 28,7 тис. КУО·см
–3

, 

відповідно (рис. 5.6 а). Найбільша їх кількість спостерігалась у 

Олександрівському ставку (100, 60, 36,5 тис. КУО·см
–3

,
 

відповідно), 

найменша – у викидах води з системи ставків. У донних відкладеннях 

чисельність гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій коливалась від 150 до 

300 тис. КУО·г
–1

, 53,3–58,3 тис. КУО·г
–1

, 140–290 тис. КУО·г
–1

, відповідно, 

максимальні значення кількості відмічені для Олександрівського ставка 

(рис. 5.6 б). 

   

          а                                                            б    

Рис. 5.6. Чисельність бактерій у воді (а) та донних відкладеннях (б) 

Дофінівського лиману у березні 2011 р.: 1 – скид води з системи ставків; 2 –

Олександрівський ставок; 3 – біля н. п. Олександрівка. 

 

На початку липня 2012 р. середня чисельність гетеротрофних, ФР та 

ФМ бактерій у воді Дофінівського лиману складала 22,8, 17,0 та 

13,5 тис. КУО·см
–3

, відповідно (рис. 5.7 а). Максимальна кількість цих 
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гетеротрофних та ФР – в середній частині лиману, для ФМ бактерій – у 

верхів’ї. У місці виходу Олександрівського ставка у лиман чисельність 

гетеротрофних бактерій у воді була у 1,8 рази вищою, ніж у середній частині 

лиману. Серед гетеротрофних бактерій у воді у середньому переважали ФР 

над ФМ, у воді переважаючою формою був РМІН (рис. 5.7, 5.8). Слід 

відзначити, що чисельність гетеротрофних бактерій у місці виходу 

Олександрівського ставка у лиман в порівнянні з липнем 2002 р. 

[неопубліковані дані Л. М. Нідзвецької] зросла у 4,8 рази (3 тис. та 14,5 тис. 

КУО·см
–3

, відповідно).  

У донних відкладеннях чисельність бактерій була більшою на порядок, 

а серед гетеротрофних бактерій переважали ФМ бактерії (рис. 5.7 б). 

Кількість гетеротрофних бактерій становила від 130 (низов’я і середина 

лиману) до 775 (верхів’я) тис. КУО·г
–1

, в середньому 334 тис. КУО·г
–1

. 

Чисельність ФР коливалася від 18,8 (вихід Олександрівського ставка у 

лиман) до 57,5 (низов'я) тис. КУО·г
–1

 (рис. 5.7 б), в середньому – 

32,9 тис. КУО·г
–1

. Кількість ФМ бактерій у донних відкладеннях коливалася 

від 26,5 (низов’я) до 622,5 (верхів’я) тис. КУО·г
–1

, в середньому – 331,6 тис. 

У донних відкладеннях у місці виходу з Олександрівського ставка число 

гетеротрофних та ФМ бактерій було меншим, ніж у верхів’ї (у 2,6 та 1,2 рази, 

відповідно), проте також відносно високим – порівняно з липнем 2002 р. вона 

зменшилась у 1,5 рази (200 тис. та 130 тис. КУО·г
–1

, відповідно). 

Тенденція збільшення кількості бактерій у водній товщі Дофінівського 

лиману від верхів’я до низов’я у донних відкладеннях зберігається лише для 

ФР бактерій. Максимальна чисельність гетеротрофних та ФМ бактерій у 

донних відкладеннях спостерігалась у верхів’ї – найбільш мілководній та 

замуленій частині лиману, тобто йде накопичення органічних сполук у 

донних відкладеннях північної частини лиману, що підтверджується 

аномально високими концентраціями РОРГ (рис. 5.8 б). Вірогідно, з 

Олександрівського ставка до лиману потрапляє велика кількість органічних 

сполук фосфору, що і обумовлює ріст чисельності ФМ. Можливо, це вплив 
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скидання стічних вод Куліндорівського промвузла в північно-західну 

частину ставка об'ємом 1–2 тис. м
3
·доба

−1 
 та лікарні с. Олександрівка [94]. 

   

          а                                                            б    

Рис. 5.7. Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у воді (а) та 

донних відкладеннях (б) Дофінівського лиману: 1 – низов'я (біля дамби); 2 – 

середина лиману; 3 – вихід Олександрівського ставка у лиман; 4 – верхів'я 

(відшнурована затока зі східної сторони). 

   

          а                                                            б    

Рис. 5.8. Вміст сполук фосфору у воді (а) та порових розчинах донних 

відкладень (б) Дофінівського лиману у липні 2012 р.: 1 – низов'я (біля 

дамби); 2 – середина лиману; 3 – верхів'я (впадіння Олександрівського 

ставка); 4 – верхів'я (відшнурована затока зі східної сторони). 
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У порових розчинах донних відкладень переважав РОРГ, а не РМІН, як в 

Тилігульському, що свідчить про активний розвиток продукційних процесів 

у донних відкладеннях. Внаслідок мілководності лиману і вітрового 

скаламучення донні відкладення слугують постійним постачальником 

біогенних та органічних речовин та відіграють важливу роль в розвитку 

продукційних процесів. Швидке надходження біогенних сполук з донних 

відкладень у воду провокує «цвітіння» води та накопичення органічних 

речовин, особливо у літній період, та призводить до погіршення кисневих 

умов лиману, що і спостерігали у 2012 р.  

На початку липня 2012 р. середня чисельність гетеротрофних, ФР та 

ФМ бактерій у воді Дофінівського лиману була у 2,3, 1,8 та 2,1 рази меншою, 

ніж у березні 2011 р., а у донних відкладеннях, навпаки, меншою у 1,5 рази, 

крім ФР бактерій, яких було у 1,7 рази більше, що пояснюється розвитком 

продукційних процесів навесні та високим рівнем концентрації органіки у 

донних відкладеннях влітку. 

 

5.3. Хаджибейський лиман 

 

Хаджибейський лиман належить до групи закритих лиманів з суттєвим 

надходженням річкового стоку, але який не має підживлення зі сторони моря. 

В курортний сезон лиман акумулює стоки з полів зрошення, а взимку 

надлишок води перекачується у море. Проби води та донних відкладень 

відбирались у Палійовській затоці та на середині лиману у третій декаді 

серпня 2012 р. Палійовська затока є водоймою, яка частково ізольована від 

головної частини Хаджибейського лиману, і яка, в свою чергу, поділена 

чотирма штучними дамбами. Екосистема затоки потерпає від порушення 

природного водообміну та антропогенного навантаження. На березі 

Палійовської затоки розташовані с. Єгорівка, Болгарка та Палійове. 

Cолоність лиману складає 5–6 ‰, а затоки – 30–70 ‰ [34]. Солоність затоки 

зменшується від верхів’я у напрямку каналу, що з’єднує затоку з лиманом.  
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У третій декаді серпня 2012 р. у воді кількість ФР варіювала від 

0,3 тис. КУО·см
–3

 (с. Єгорівка) до 26,0 тис. КУО·см
–3

 (с. Болгарка) 

(рис. 5.9 а), в середньому – 9,0 тис. КУО·см
–3

; ФМ – від 2,1 тис. КУО·см
–3

 

(середина лиману) до 16,3 тис. КУО·см
–3

 (с. Палійове), в середньому – 

10,3 тис. КУО·см
–3

. Максимальне число бактерій спостерігалось у 

Палійовській затоці біля с. Болгарка. Найменші значення чисельності ФР 

бактерій характерні були для с. Єгорівка у Палійовській затоці, а ФМ 

бактерій – на середині лиману.  

 

   

          а                                                            б    

Рис. 5.9. Чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у воді (а) та 

донних відкладеннях (б) Хаджибейського лиману у ІІІ декаді серпня 2012 р.: 

1 – ст. 2 (с. Єгорівка), 2 – ст. 3 (с. Болгарка), 3 – ст. 4 (с. Палійове), 4 – ст. 5 

(середина лиману).  

 

У воді переважав РОРГ, максимальні значення зафіксовані для 

Палійовської затоки (с. Болгарка), що свідчить про активний розвиток 

продукційних процесів у водній товщі (рис. 5.10 а). Незважаючи на те, що 

об’єм вод Палійовської затоки складає всього 15 % об’єму Хаджибейського 

лиману, у ньому продукується від 33 до 133 % органічної речовини по 

відношенню до всього лиману [34].  
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У донних відкладеннях кількість ФР та ФМ бактерій була більшою на 

порядок та, як в Тилігульському і Дофінівському лиманах, переважали ФМ 

бактерії. У донних відкладеннях чисельність ФР бактерій коливалася від 

35,0 тис. КУО·г
–1

 (середина лиману) до 185,0 тис. КУО·г
–1

 (с. Болгарка) 

(рис. 5.9 б), в середньому – 85,8 тис. КУО·г
–1

. Кількість ФМ бактерій у 

донних відкладеннях змінювалася від 80,0 тис. КУО·г
–1

 (середина лиману) до 

300,0 тис. КУО·г
–1

 (с. Палійове) (рис. 5.9 б), в середньому –                         

216,9 тис. КУО·г
–1

. Найбільша чисельність бактерій зафіксована у донних 

відкладеннях всієї Палійовської затоки, найменша – на середині 

Хаджибейського лиману. Максимальні значення ФР бактерій спостерігали у 

Палійовській затоці біля с. Болгарка, а ФМ бактерій – біля с. Палійове. 

 

   

          а                                                            б    

Рис. 5.10. Вміст сполук фосфору (а) у воді та порових розчинах донних 

відкладень (б) Хаджибейського лиману у ІІІ декаді серпня 2012 р.: 1 – ст. 2 (с. 

Єгорівка), 2 – ст. 3 (с. Болгарка), 3 – ст. 4 (с. Палійове), 4 – ст. 5 (середина 

лиману).  

 

У порових розчинах донних відкладень Хаджибейського лиману 

спостерігалось домінування РМІН (рис. 5.10 б), що свідчить про посилення 
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деструкційних процесів і швидку мінералізацію ОР. Донні відкладення 

лиману слугують додатковим джерелом евтрофування його вод. 

 

5.4. Григорівський лиман 

 

Серед досліджуваних лиманів Малий Аджалицький (Григорівський) 

лиман єдиний, що належить до відкритих з незначним надходженням 

річкового стоку. Проби води та донних відкладень відбирали у третій декаді 

жовтня 2012 р. 

У воді кількість ФР бактерій коливалася від 1,6 тис. КУО·г
–1

 (гирло 

лиману) до 2,4 тис. КУО·г
–1

 (хімічний причал Припортового заводу), в 

середньому – 2,0 тис. КУО·см
–3

. Число ФМ бактерій складало від 

7,6 тис. КУО·г
–1

 (хімічний причал Припортового заводу) до 20,0 тис. КУО·г
–1

 

(гирло лиману), в середньому – 13,8 тис. КУО·см
–3

 (рис. 5.11 а).  

 

    

          а                                                            б    

Рис. 5.11. Чисельність бактерій у воді (а) та донних відкладеннях (б) 

Григорівського лиману: 1 – хімічний причал Припортового заводу, 2 – гирло 

Григорівського лиману  

 

0

5

10

15

20

25

1 2

1
0

3
 К

У
О

·с
м

−
3
 

ФР ФМ 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1 2

1
0

3
 К

У
О

·г
−

1
 

ФР ФМ 



117 

 

 

У воді переважаючою формою був РМІН, його вміст був на порядок 

менший, ніж у Тилігульському лимані (рис. 5.12 а). Збагачення поверхневого 

горизонту лиману фосфатами та їх накопичення у придонному горизонті 

пов’язано з посиленням інтенсивності деструкції автохтонної органічної 

речовини і з десорбцією фосфатів з донних відкладень, яка характерна для 

відновлювальних умов при формуванні у придонному горизонті гіпоксії. 

Гіпоксія у придонному горизонті лиману – характерне явище для теплого 

періоду року для всього лиману, що утворюється внаслідок накопичення і 

деструкції відмерлої органічної речовини фітопланктону, при розкладанні 

макрофітів.  

 

       

          а                                                            б    

Рис. 5.12. Вміст сполук фосфору у воді (а) та порових розчинах донних 

відкладень (б) Григорівського лиману наприкінці серпня 2012 р.  
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63,8 тис. КУО·г
–1

 (гирло лиману) (рис. 5.11 б), в середньому – 

61,9 тис. КУО·г
–1

. Потрібно відзначити, що чисельність бактерій у відібраних 

зразках майже не відрізнялася одна від одної, окрім зразків води з гирла 

Григорівського лиману, де кількість ФМ бактерій була в 2,6 рази вищою, ніж 

в зразках, відібраних біля хімічного причалу Припортового заводу.  

У порових розчинах донних відкладень також спостерігалось 

домінування РМІН (рис. 5.12 б) (як у порових розчинах Тилігульського та 

Хаджибейського лиманів), що свідчить про посилення деструкційних 

процесів і швидку мінералізацію ОР. Порові розчини донних відкладень 

Григорівського лиману, що містять у десятки та сотні разів більше 

мінеральних і органічних сполук, ніж водна товща, слід розглядати як 

джерело додаткового надходження біогенних речовин в екосистему. Вони 

викликають вторинне евтрофування, що стимулює розвиток фітопланктону.  

 

Таким чином, 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 (табл. 5.1). 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). Весною, 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. В результаті цих процесів підвищується кількість 
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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 [58]. Найменша чисельність ФМБ 

відмічена у Тилігульському лимані, який також вважається самою чистою 

водоймою ПЗЧМ та найбільш екологічно стабільною екосистемою [58]. 

 

Таблиця 5.1 

Порівняння чисельності фосфатмобілізувальних бактерій у 

досліджуваних лиманах влітку 2012 р. 

  Чисельність бактерій, що 

мобілізують фосфат з 

важкорозчинних сполук, 

тис. КУО·см
–3 

(г
–1

) 

Чисельність бактерій, що 

мінералізують органічні 

сполуки фосфору, тис. 

КУО·см
–3 

(г
–1

) 

Вода Донні 

відкладення 

Вода Донні 

відкладення 

Тилігульський 

лиман 

0,1–10,0 

2,5±0,9 

1,0–15,0 

9,5±4,3 

0,1–6,0 

2,3±0,6 

21,25–53,8 

40,3±9,8 

Григорівський 

лиман 

1,6–2,4 

2,0±0,4 

15,4–19,0 

17,2±1,8 

7,6–20,0 

13,8±3,2 

60,0–63,8 

61,9±1,9 

Дофінівський 

лиман 

5,5–48,0 

17,0±10,4 

18,8–57,5 

32,9±8,7 

4,5–28,5 

13,5±5,3 

26,5–622,5 

331,6±144,6 

Хаджибейський 

лиман 

0,3–26,0 

9,0±6,0 

35,0–185,0 

85,8±33,7 

2,1–16,3 

10,3±3,4 

80,0–300,0 

216,9±47,6 

Примітка: Над рисою – діапазон показників, під рисою – середнє 

значення. 

 

Слід зазначити, що під час замору вивільнення фосфору з донних 

відкладень збільшується до 10 разів, що, ймовірно, обумовлено 

інтенсифікацією анаеробної деградації фосфоровмісної органіки. Це 

супроводжується вторинним забрудненням, в тому числі завдяки ФМБ. 

Вважається, що фактор водообміну лиманів з морем є одним з 

найважливіших і сприяє стабілізації та поліпшенню екологічного стану 

водойм.  
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Отримані дані щодо чисельності ФМБ в лиманах ПЗЧМ можуть 

слугувати одним із індикаторів стану евтрофікації водних екосистем.  

 

5.5. Порівняння чисельності фосфатмобілізувальних бактерій в різних 

районах дослідження 

 

Райони дослідження відрізнялись за індексом трофічного статусу. 

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 [39]. 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. Лимани, всі, крім відкритого Григорівського 

(фактично морська затока), мають високий рівень фосфору у воді та донних 

відкладеннях.  

При порівнянні чисельності досліджуваних мікроорганізмів у лиманах 

та у морських екосистемах північно-західної частини Чорного моря 

встановлено, що найбільша чисельність фосфатмобілізувальних бактерій 

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
. Чисельність цих бактерій у воді зростала у послідовності: 

Одеський регіон, узмор’я Дунаю, лимани Північно-Західного 

Причорномор’я. Ця тенденція зберігалась 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 (рис. 5.13). Порівняння 

чисельності фосфатмобілізувальних бактерій у районах дослідження 

проведено в літній період (2011 та 2012 рр.). Чисельність 
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фосфатмобілізувальних бактерій була меншою у таких відкритих 

гідродинамічних системах як узмор’я Дунаю та Одеський регіон ПЗЧМ.  

 

а 

 

б 

Рис. 5.13. Середня чисельність фосфатмобілізувальних бактерій в різних 

районах дослідження (літній період) у воді (а) та донних відкладеннях (б). 
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Велика чисельність фосфатмобілізувальних бактерій у донних 

відкладеннях лиманів пояснюється тим, що в донних відкладеннях 

накопичується велика кількість органічних речовин, а саме сполук фосфору, 

які є додатковим джерелом евтрофування вод. Накопичення в донних 

відкладеннях органічних сполук вказує на активний розвиток у фотичному 

шарі продукційних процесів – розвиток його первинної автотрофної ланки. 

 

Результати цього розділу опубліковані в роботах: [71, 108]. 
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РОЗДІЛ 6  

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 

бактерії, що здатні мобілізувати фосфат-іон з важкорозчинного ортофосфату 

кальцію. У розділі розглянуті їх морфолого-культуральні, фізіолого-

біохімічні властивості, родова приналежність та динаміка росту у 

живильному середовищі з важкорозчинним ортофосфатом. 

  

6.1. Виділення фосфатмобілізувальних бактерій, їх фізіолого-

біохімічні властивості та видова ідентифікація 

 

В результаті проведених експериментів із зразків води та донних 

відкладень ПЗЧМ та лиманів Північно-Західного Причорномор’я було 

виділено 59 ізолятів фосфатмобілізувальних бактерій. Серед виділених 

культур були відібрані 2 найбільш активні штами фосфатмобілізувальних 

бактерій, навколо колоній яких утворювалися зони розчинення ортофосфату 

кальцію, діаметром від 20 до 30 мм, і проведена їх ідентифікація. Один з них 

(штам 18) виділений з донних відкладень Одеського регіону ПЗЧМ, а другий 

(штам 5) – з донних відкладень Дофінівського лиману.    

З’ясовані культуральні, морфологічні та фізіолого-біохімічні 

властивості штамів. Штам 18 представлений рухливими, короткими, 

грамнегативними, оксидазонегативними, каталазопозитивними, 

цитратпозитивними, факультативно-анаеробними паличками 0,45×1,54 мкм 

(табл. 6.1). Бактерії ферментують глюкозу з утворенням кислоти і газу, 

формують круглі, опуклі, гладкі, блискучі колонії з рівним краєм. Одержані 
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характеристики штаму дозволили віднести його до роду Enterobacter (тип 

Proteobacteria, клас Gammaproteobacteria, порядок Enterobacteriales, 

сімейство Enterobacteriaceae).  

Таблиця 6.1 

Морфолого-культуральні та фізіолого-біохімічні властивості виділених 

штамів фосфатмобілізувальних бактерій   

Визначуваний показник Наявність властивостей у штаму 

Enterobacter sp. 18 Bacillus sp. 5 

1 2 3 

Розмір клітин, мкм 0,45×1,54 1,65×5,7 

Форма та розташування 

клітин 

короткі прямі палички великі палички з 

заокругленими кінцями, що  

розміщуються у вигляді 

ланцюга, V-подібно чи 

поодиноко 

Забарвлення за Грамом − + 

Рухливість + + 

Морфологія колоній  круглі опуклі гладкі блискучі 

колонії з рівним краєм 

світло-коричневі, 

маслянисті, блискучі, 

концентричні, щільні, 

гладкі з рівним краєм 

Наявність ендоспор - + круглі, овальні 

Ріст в МПБ + помутніння середовища, 

плівка, осад 

+ помутніння середовища, 

осад, рихла плівка 

Здатність до факультативно-

анаеробного росту 

+ + 

Каталаза + + 

Оксидаза  − − 

Тест з метиловим червоним − − 

Лізиндекарбоксилаза + − 

Утилізація цитрату + − 

Тест Фогес-Проскауера + − 

Ріст в МПБ з 15 % NaCl − − 

Ріст в МПБ з 7,5 % NaCl рихлий осад рихлий осад 

Гідроліз желатину − − 

Гідроліз крахмалу + + 

Утворення кислоти з 

глюкози 

+ +  

Утворення газу з глюкози + нд 

Утворення кислоти з    

маніту  + + 

дульциту  − − 

інозиту  − − 

сахарози  + + 

мальтози  + − 
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1 2 3 

лактози  − − 

арабінози + − 

галактози + − 

маннози + нд 

рамнози + − 

ксилози  +  +−  

Утворення сірководню + − 

Гідроліз сечовини (наявність 

уреази) 

+ + 

Відновлення нітратів до 

нітритів 

− − 

Пептонізація молока − + 

Фенілаланіндезаміназа − − 

Ріст при 50° С − + 

Ріст при 44,5° С − + 

Ріст при 41° С + + 

Ріст при 5° С + − 

Примітка: «+» – позитивна реакція або наявність ознаки, «-» – 

негативна реакція або відсутність ознаки, «+−» – слабка реакція, «нд» – не 

досліджували. 

     

На підставі проведених досліджень штам 5 був віднесений до роду 

Bacillus. Цей штамм (Bacillus sp. 5) представлений великими, рухливими, 

грампозитивними паличками 1,65×5,7 мкм, з заокругленими кінцями, що 

утворюють овальні спори, які розміщені по центру клітини або 

ексцентрально. Клітини розміщуються у вигляді ланцюга або V-подібно чи 

поодиноко. Палички каталазопозитивні, оксидазонегативні, гідролізують 

крохмаль, сечовину; пептонізують молоко. Не відновлюють нітрати до 

нітритів, не розріджують желатину. З вуглеводів ферментують до кислоти 

глюкозу, сахарозу, маніт; не утилізують дульцит, лактозу, інозит, мальтозу, 

арабінозу, галактозу, рамнозу. 

Визначені роди широко розповсюджені в природних екосистемах, в 

тому числі в морській воді [84, 155, 162].     
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6.2. Ростова та фосфатмобілізувальна активність бактерій 

 

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. 6.1). 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.  
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Рис. 6.1. Вплив тривалості культивування бактерій Enterobacter sp. 18 в 

середовищі з ортофосфатом кальцію на їх фізіологічну активність. Довірчий 

інтервал при визначенні концентрації РО4
3− 

та pH не перевищував 5–7% 

 

Відомо, що у деяких мікроорганізмів активний ріст починається при рН 

середовища 7,0, але при цьому його значення швидко знижуються до 4,0, а їх 

внутріклітинний рН залишається нейтральним [33]. Можливо, що 

підвищення рН середовища після 48 год культивування обумовлене синтезом 

певних метаболітів. Із збільшенням рН, кількість фосфату в середовищі може 
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зменшуватись за рахунок його взаємодії з іонами двохвалентних катіонів 

[116]. 

В аналогічних умовах досліду чисельність клітин Bacillus sp. 5 після 

48 год 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. 6.2). 

Дані, представлені на рисунках 6.1 та 6.2 свідчать, що фаза 

логарифмічного росту бактерій починалась вже після 6 годин культивування. 

Збільшення чисельності мікроорганізмів призводило до зсуву рН в кислу 

сторону, що супроводжувалось розчиненням ортофосфату кальцію і 

накопиченням РО4
3− 

в культуральному середовищі. Перехід бактерій в 

стаціонарну фазу міг бути викликаний вичерпанням ресурсів або 

накопиченням продуктів метаболізму.  

 

Рис. 6.2. Вплив тривалості культивування бактерій  Bacillus sp. 5 в 

середовищі з ортофосфатом кальцію на їх фізіологічну активність. Довірчий 

інтервал при визначенні концентрації РО4
3− 

та pH не перевищував 5–7% 
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З літературних джерел відомі штами, що здатні вивільнювати до 

50 мг·дм
−3

 РО4
3−

 на добу [162] та 200–450 мг·дм
−3

 РО4
3−

 за 3 доби [21, 215]. 

В умовах експерименту два досліджувані найбільш активні штами бактерій 

накопичували високі концентрації фосфату в середовищі. Так, 

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

, а Bacillus sp. 5 за 

3 доби – 460 мг·дм
−3

 водорозчинного мінерального фосфору (РО4
3−

).   

В той же час, рН морської води є слаболужним. У водній товщі та 

донних відкладеннях середні значення рН складають 8,2–8,4 [96]. Таке 

слаболужне середовище не є сприятливим для розчинення  фосфату кальцію. 

Однак, було показано, що рН – не єдиний фактор для вивільнення фосфору з 

важкорозчинних фосфатвмісних неорганічних сполук [155, 162]. Можливо, 

що в слаболужному середовищі основна роль в мобілізації фосфору з його 

важкорозчинних мінеральних сполук належить здатності органічних 

метаболітів бактерій утворювати хелатні сполуки. Згідно з даними 

C. Ш. Наутіяла [215], навіть в дуже лужних ґрунтах (рН 12), є бактерії, які 

здатні вивільнювати фосфат, що пов’язано з  продукцією ними органічних 

метаболітів. 

 

Таким чином, з донних відкладень Одеського регіону ПЗЧМ та 

Дофінівського лиману нами виділено ряд ізолятів фосфатмобілізувальних 

бактерій, серед яких селекціоновано два найбільш активні штами, 

ідентифіковані як Enterobacter sp. 18 та Bacillus sp. 5. Досліджені бактерії 

відрізнялись за динамікою росту та накопичували до 240–460 мг·дм
−3

 РО4
3−

.  

 

За матеріалами цього розділу дисертації опубліковані наступні роботи: 

[72, 75]. 
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ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

У водних екосистемах бактеріям, які утворюють окремий трофічний 

рівень, належить ключова роль у кругообігу речовини та потоку енергії. 

Гетеротрофні бактерії складають невід’ємну частину водних екосистем і їх 

активність значною мірою визначає інтенсивність і характер процесів 

самоочищення гідросфери в умовах антропогенного навантаження. Серед 

цих гетеротрофних бактерій виділяються фосфатмобілізувальні бактерії 

(фосфатрозчинюючі та фосфатмінералізуючі), що здатні до мобілізації 

фосфору з важкорозчинних неорганічних та органічних сполук до 

ортофосфату, який є доступною формою для споживання іншими 

організмами. Ці мікроорганізми є опосередкованими показниками як трасерів 

руху вод, так і процесів трансформації органічної речовини і біогенних 

елементів, а саме – фосфору.  

Обрані для дослідження солонуватоводні екосистеми відрізнялись за  

гідролого-гідрохімічними умовами та ступенем антропогенного 

навантаження, а саме антропогенного евтрофування. Евтрофування – суттєве 

збільшення трофічного статусу порівняно з характерним для даної 

екосистеми у зв’язку з високими надходженням біогенів у евфотичний шар 

[14, 189]. За індексом трофічного статусу морських екосистем райони 

дослідження характеризувались як евтрофний (узмор’я Дунаю) та перехідна 

зона від мезотрофної до евтрофної (Одеський регіон) [39]. Трофічний статус 

лиманів характеризувався як гіпертрофний з високою величиною первинної 

продукції фітопланктону. 

Проведені нами мікробіологічні дослідження вод і донних відкладень 

солонуватоводних екосистем ПЗЧМ (узмор’я Дунаю та Одеського регіону) та 

лиманів Північно-Західного Причорномор’я дозволяють зробити висновок 

про високий ступінь поширення в них гетеротрофних бактеріальних 

угруповань у цілому та, особливо, фосфатмобілізувальних бактерій. 

Чисельність цих груп бактерій характеризувалась сезонною неоднорідністю з 
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максимумами наприкінці літа (Одеський регіон) та в осінньо-зимовий період 

(узмор’я Дунаю). На чисельність бактерій визначальний вплив здійснюють 

гідрологічний режим та кліматичні умови. Збільшення річкового стоку у 

період осінніх повеней, а також значні атмосферні опади і штормові умови 

влітку викликають спалах чисельності бактерій у воді та донних 

відкладеннях в означені періоди відбору проб.  

Відомо, що у водних екосистемах донні відкладення є показником 

процесів, що відбуваються у водній товщі [51]. У донних відкладеннях 

чисельність бактерій змінювалась паралельно змінам їх кількості у водній 

товщі. 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, що пояснюється 

більшою площею поверхні донних частинок та наявністю великої кількості 

ОР [127, 133, 174].  

В середньому, чисельність бактерій на узмор’ї Дунаю була у кілька 

разів вищою, ніж у Одеському регіоні. Кількісні показники бактерій зростали 

у низці Одеський регіон, узмор’я Дунаю, лимани Північно-Західного 

Причорномор’я. Частка ФР та ФМ бактерій від числа гетеротрофних бактерій 

на узмор’ї Дунаю була вищою, ніж у Одеському регіоні. На узмор’ї Дунаю 

цей показник для ФР бактерій складав 29–78 % в поверхневому шарі і 44–

79 % – у придонному, для ФМ бактерій – 24–86 та 3–91 %, відповідно; у 

донних відкладеннях частка ФР бактерій варіювала від 30 до 76 %, ФМ 

бактерій – 37–83 %. У Одеському регіоні частка ФР бактерій від числа 

гетеротрофних бактерій складала 1–41 % в поверхневому шарі і 1–40 % – у 

придонному, ФМ бактерій – 13–45 та 27–36 %, відповідно; у донних – частка 

ФР бактерій варіювала від 11 до 62 %, ФМ бактерій – 20–43 %, відповідно. З 

літературних джерел відомо, що частка фосфатрозчинюючих бактерій у 

різних біотопах складає від 10–15 % у воді до 42–91% у донних відкладеннях 

[127, 151, 225]. Частка фосфатмінералізуючих коливається від 13–35 % у 

піску до 21–64 % у озерних донних відкладеннях [188, 216]. Взагалі 
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повідомляється, що частка бактерій, що розчинює фосфат кальцію є меншою 

порівняно з бактеріями, що мінералізують органічні сполуки фосфору [143, 

188]. 

В період досліджень відмічали вертикальну неоднорідність в 

розподіленні чисельності бактерій у Одеському регіоні та на узмор’ї Дунаю – 

зменшення від поверхні до дна, що пов’язано з природною міграцією 

алохтонної та автохтонної ОР у морському середовищі, а також пояснюється 

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

взаємодією з водами морського генезису, що характеризуються низьким 

вмістом ОР і, відповідно, низькою чисельністю бактерій (для узмор’я 

Дунаю). Аналізуючи вертикальний розподіл бактерій на узмор’ї Дунаю, слід 

зазначити збільшення чисельності бактерій на горизонтах 5–10 м, що 

припадає на горизонт пікноклину або лежить трохи нижче його. Значне 

збільшення чисельності бактерій в цьому шарі пов'язано з перепадом 

щільності водних мас і концентрацією ОР [96, 115]. 

В цілому, розглядаючи закономірності просторового розподілу 

чисельності бактерій в ПЗЧМ, варто відзначити, що максимальні їх величини 

спостерігались у прибережній зоні Одеської затоки та в пригирловій частині 

узмор’я Дунаю. Цей факт ще раз підкреслює особливу роль 

фосфатмобілізувальних бактерій у деструкції органічної речовини 

теригенного походження і вказує на можливе використання даної 

фізіологічної групи мікроорганізмів як індикатора якості морського 

середовища. Результати наших досліджень узгоджуються з даними [151, 186, 

199] про те, що чисельність фосфатмобілізувальних бактерій досягає 

максимальних показників у прибережних районах в порівнянні з відкритим 

морем, особливо у гирлах річок, і донних відкладеннях. 

За даними літератури відомо, що фосфатмобілізувальні бактерії не є 

самостійною групою гетеротрофних бактерій, а представляють частину 

гетеротрофного бактеріопланктону, що бере участь в мобілізації 

важкорозчинних сполук фосфору [133]. В умовах підвищених концентрацій 
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сполук фосфору ця група бактерій, вірогідно, отримує трофічні переваги і, 

відповідно, їх чисельність зростає [229]. У результаті, кількість ФР та ФМ 

бактерій може залежати від концентрацій РМІН та РОРГ, що в цілому і 

підтверджено нашими дослідженнями.  

Дослідження кореляційних зв’язків чисельності гетеротрофних та 

фосфатмобілізувальних бактерій з гідролого-гідрохімічними параметрами 

середовища у різних акваторіях показало, що величина та направленість цих 

зв’язків може суттєво відрізнятись для кожної групи бактерій в залежності 

від регіону та сезону спостережень, а найбільш значимими абіотичними 

факторами виявилися концентрація РМІН, РОРГ, РОР та відсоток насичення 

води киснем. Так, у Одеському регіоні та на узмор’ї Дунаю для 

гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій значимі кореляції були знайдені з 

концентраціями у воді РМІН, РОРГ та РВАЛ. Негативна кореляція між 

чисельністю ФР бактерій та PМІН вказувала на те, що у період відбору проб у 

воді вже була достатня концентрація цього біогенного елементу, тому 

чисельність ФР бактерій не збільшувалась, а позитивний кореляційний 

зв'язок між чисельністю ФР бактерій та PМІН пояснювався здатністю бактерій 

в умовах лімітування ортофосфату мобілізувати фосфор з важкорозчинних 

неорганічних сполук. Позитивна кореляція між чисельністю гетеротрофних 

бактерій та PОРГ свідчила про переважання продукційних процесів, негативна 

– про переважання процесів деструкції автохтонної та алохтонної органічної 

речовини. Мінеральний фосфор, що вивільнюється у процесі розкладання 

макрофітів у результаті діяльності комплексу організмів, в першу чергу 

бактерій, більшою мірою переводиться в органічні форми фосфору. 

Висновок про те, що процеси біологічної трансформації РМІН у РОРГ 

взаємозв’язані та відбуваються на всіх рівнях трофічного ланцюжка, 

провідну роль в якому відіграє мікробне угруповання («мікробіальна петля»), 

підтверджується одночасно встановленими у жовтні 2009 р. у Одеському 

регіоні кореляційними зв’язками (позитивний зв'язок між чисельністю 

бактерій та РМІН та негативний – між чисельністю бактерій та РОРГ). Схожі та 
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однонаправлені коефіцієнти кореляції між чисельністю гетеротрофних та ФР 

бактерій та сполуками фосфору ще раз доводять, що ФР бактерії є частиною 

гетеротрофного бактеріоценозу. 

Проте достовірних кореляцій чисельності бактерій з температурою та 

солоністю переважно знайдено не було. Тому можна стверджувати, що 

температура та солоність у межах їх коливань в досліджуваній акваторії моря 

(8–26 ºС; 12–18 ‰) не лімітують чисельність гетеротрофних та 

фосфатмобілізувальних бактерій, у той час як низькі температури 

пригнічують розвиток мікробіоти, уповільнюють темпи її розмноження [115]. 

Негативні коефіцієнти кореляції чисельності бактерій і солоності води в 

поверхневому шарі фронтальної зони (<8 ‰) узмор’я Дунаю влітку та восени 

лише вказують на поширення річкових вод, збагачених ОР [115]. 

Виявлені від'ємні коефіцієнти кореляції між чисельністю бактерій і 

відсотком насичення киснем в літній та осінній період говорять про активну 

мікробну деградацію ОР. Це пов'язано з тим, що бактеріальний метаболізм 

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

завислої ОР – первинний споживач кисню. У холодний період року, при 

уповільненні процесів деструкції, відзначаються позитивні кореляційні 

взаємозв'язки, або їх відсутність. 

У донних відкладеннях також відмічені достовірні кореляційні зв’язки 

між чисельністю бактерій та РМІН, РОРГ та РОР різної направленості.  

Кореляційні зв’язки між середніми значеннями чисельності бактерій і 

концентрацією сполук фосфору, а також з солоністю води і її насиченням 

киснем також виявлені для зон трансформації дунайської води на узмор'ї та у 

придонному шарі в залежності від глибин. 

Розглядаючи кореляційні залежності чисельності фосфат-

мобілізувальних бактерій і вмісту сполук фосфору на узмор'ї Дунаю, слід 

зазначити, що для цієї ділянки північно-західного шельфу Чорного моря 

характерно порушення балансу основних біогенних елементів азоту і 

фосфору. В екосистемі узмор'я спостерігається дефіцит біодоступних сполук 
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фосфору, що пов'язано з надлишковим надходженням з водозбірного басейну 

Дунаю сполук азоту [15]. У зв'язку з цим роль фосфатмобілізувальних 

бактерій в підтримці балансу сполук фосфору в екосистемі стає особливо 

значущою. 

Таким чином, і гетеротрофна складова мікробного ценозу, в цілому, і 

фосфатмобілізувальні бактерії, зокрема, знаходяться у тісному зв’язку з 

абіотичними факторами середовища і піддаються помітній сезонній 

змінності, як вказують і інші дослідники [174].  

Встановлено, що у зонах трансформації дунайської води вміст сполук 

фосфору у поверхневому шарі знижувався від фронтальної зони до 

заключної. Розподіл чисельності бактерій за зонами трансформації у різні 

сезони був нерівномірним. У грудні 2010 р. найбільша чисельність бактерій 

спостерігалась у гідрофронтальній та заключній зонах. У червні 2011 р. 

кількість бактерій у зоні гідрофронту була значно вище (майже у 2 рази), ніж 

у фронтальній та заключній. У гідрофронтальній зоні внаслідок різкої зміни 

солоності відбувається відмирання прісноводних та морських організмів, в 

результаті чого утворюється велике скупчення детриту, за рахунок якого 

відбувається збагачення пригирлових районів моря органічними речовинами. 

Залишки планктонних організмів в районі гідрофронту є найважливішою 

передумовою для масового розвитку мікроорганізмів [115]. У жовтні 2011 та 

листопаді 2012 р. найбільша чисельність спостерігалась у заключній зоні 

трансформації дунайської води у море. Висока чисельність бактерій в 

заключній зоні, ймовірно, пов'язана зі стабільними, сприятливими умовами 

середовища і пояснюється екотонним ефектом [4]. 

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. Можливо, 

це пов'язано з значним надходженням алохтонної ОР з річковим стоком і її 

акумуляцією у пригирловій зоні узмор'я з глибинами <10 м, де відбувається 

розвантаження твердого та біогенного стоку Дунаю, що підтверджується 
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іншими авторами [151,178, 186, 199]. 

Вперше проведено вивчення фосфатмобілізувальних бактерій у 

лиманах Північно-Західного Причорномор’я, що потерпають від 

антропогенного навантаження. Аналіз отриманих даних про вміст сполук 

фосфору і чисельність бактерій у воді, донних відкладеннях та їх порових 

розчинах показав їх значну варіабельність. Було встановлено, що чисельності 

гетеротрофних, ФР та ФМ бактерій в донних відкладеннях, як і вміст сполук 

фосфору у порових розчинах в декілька разів перевищують їх значення у 

воді, що узгоджується з даними інших дослідників [127, 133]. Наші 

дослідження показали, що чисельність і розподіл бактерій пов’язані з 

ізольованістю лиманів та абіотичними параметрами середовища. Порові 

розчини донних відкладень лиманів слід розглядати як джерело додаткового 

надходження біогенних речовин в екосистему. Вони викликають вторинне 

евтрофування, що стимулює розвиток фітопланктону.  

Встановлено, що найбільша чисельність ФР та ФМ у воді та донних 

відкладеннях спостерігалась у Хаджибейському та Дофінівському лиманах, 

найменша – у Тилігульському та Григорівському. Велика чисельність ФМБ у 

Дофінівському та Хаджибейському лиманах пояснюється їх ізольованістю і 

невисоким природним потенціалом стійкості (V/S), а для Дофінівського 

лиману також – мілководністю [58]. Чисельність ФМБ в донних відкладеннях 

лиманів в 10–100, а у водній товщі – у 2,0–2,5 рази перевищувала таку в 

морських екосистемах. 

Активність фосфатмобілізувальних бактерій у водних екосистемах 

досліджено недостатньо. Зважаючи на це, з донних відкладень Одеського 

регіону ПЗЧМ та Дофінівського лиману нами виділено ряд ізолятів 

фосфатмобілізувальних бактерій, серед яких селекціоновано два найбільш 

активні штами, ідентифіковані як Enterobacter sp. 18 та Bacillus sp. 5. 

З літературних джерел відомі штами, що здатні вивільнювати до 50 мг·дм
-3

 

РО4
3-

 на добу [162] та 200 – 450 мг·дм
−3

 РО4
3−

 за 3 доби [21, 215]. В умовах 

експерименту два досліджувані найбільш активні штами бактерій 
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накопичували високі концентрації фосфату в середовищі. Так, Enterobacter 

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

, а Bacillus sp. 5 за 3 доби – 

460 мг·дм
−3

 іонів РО4
3−

. 

Таким чином, фосфатмобілізувальні бактерії як ФР бактерії, що 

розчинюють важкорозчинні неорганічні сполуки фосфору, так і ФМ бактерії, 

що мінералізують органічні сполуки фосфору, виконують важливу роль у 

збільшенні концентрації ортофосфату у воді, необхідного для 

функціонування гідробіонтів. Виявлені кореляційні залежності розширюють 

уявлення про шляхи трансформації сполук фосфору у водній товщі і ролі 

бактерій в цих процесах. 
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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 бактерії 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 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 
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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 
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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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