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Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. Інститут морської біології НАН України, 

Одеса, 2019. 

Дисертація присвячена вивченню морфофункціональної організації 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» північно-західної частини Чорного моря. 

Досліджені закономірності розвитку різнорозмірних компонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» залежно від сезонних змін, типу субстрату, глибини зростання, 

орієнтації поверхонь та трофічного статусу водойми. 

Фітообростання, яке складається із двох різнорозмірних компонентів – 

багатоклітинних макрофітів і одноклітинних епіфітів, розглядається як 

альгосистема «базифіт-епіфіт» (Мінічева, Хомова, 2011), в якій паралельно 

оцінюються внески макро- та мікрофітів в продукційний процес. 

Була запропонована процедура відбору і обробки проб альгосистеми 

«базифіт-епіфіт». Залежно від умов зростання, сезонних чинників, угруповання 

макрофітів можуть мати різну структуру – утворювати моно- чи поліценози на 

великому просторі чи на невеликій площі. Епіфітні мікроводорості здатні 

формувати на макрофітах-базифітах асоціації різної структури, які можуть мати 

характер моно- і поліугруповань, що в значній мірі визначається впливом 

екологічних факторів середовища. Залежно від флористичної різноманітності 

угруповань базифітів і епіфітів для досліджуваної альгосистеми були виділені 

наступні типи її структури: 

I. моноценоз епіфіта на моноценозі базифіта [Ме – Мб]; 

II. поліценоз епіфітів на моноценозі базифіта [Пе – Мб]; 

III. моноценоз епіфіта на поліценозі базифітів [Ме – Пб]; 

IV. поліценоз епіфітів на поліценозі базифітів [Пе – Пб]. 
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Для визначення характеристик альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

використовуються наступні морфо-функціональні показники: 

- питома поверхня (S/W, м
2
·кг

-1
) –відношення площі поверхні водоростей 

до одиниці маси; 

- індекс поверхні (ІП, од.) – сумарна площа поверхні водоростей, що 

припадає на одиницю площі субстрату. 

Ці показники кількісно виражають екологічну активність і інтенсивність 

автотрофного процесу. Питома поверхня (S/W, м
2
·кг

 -1
) і індекс поверхні (ІП, од.) 

однакові для різнорозмірних компонентів фітообростання, вони інтегрують в собі 

вищенаведені класичні показники, тому при дослідженні особливостей 

альгосистеми перевага надається саме цим морфофункціональним показникам. 

Для визначення S/W базифітного і епіфітного компонентів альгосистеми 

використовуються методики, що розроблені для макрофітів і фітопланктону 

(Миничева и др., 2003). Розрахунок ІП базифіта також проводиться за 

вищеозначеними методикою для багатоклітинних водоростей (Миничева и др., 

2003). Принцип обчислення ІП епіфітів заснований на методі прямого рахунку, 

який був модифікований для альгосистеми «базифіт-епіфіт» (Хомова, 2007; 

Хомова, 2013) і залежить від типу структури альгосистеми.  

Проведено порівняння двох методик кількісного обліку мікроепіфітону 

макрофітів – змиву і прямого рахунку Встановлено, що кожна з порівнюваних 

методик може бути використана для обліку мікроепіфітона макрофітів залежно 

від мети дослідження. При визначенні флористичної структури угруповань 

мікроепіфітона макрофітів більш точні результати дає метод змиву. При 

визначенні морфофункціональних параметрів мікроепіфітона для економії часу і 

отримання результату на підставі вимірювання параметрів клітин домінуючих 

видів епіфітів, доцільніше використовувати метод прямого рахунку. 

В результаті дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» в затоках і лиманах 

ПЗЧМ було виявлено 51 вид сезонних домінантів макро- і мікрокомпонентів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт», представлених відділами багатоклітинних, 

одноклітинних водоростей та вищих рослин: Chlorophyta – 8, Ochrophyta – 4, 
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Rhodophyta – 7, Bacillariophyta – 26, Cyanoprokaryota – 4, Angiospermatophyta – 2. 

Найбільша кількість видів макроводоростей відмічалася протягом весняних і 

літніх місяців року, коли спостерігалося домінування водоростей з відділів 

Ochrophyta i Chlorophyta, масовий розвиток яких припадає саме на ці сезони. 

Найбільше видове різноманіття епіфітів спостерігалося влітку та восени, коли 

разом з діатомовими масово розвивалися синьозелені водорості. 

На прикладі сезонної динаміки параметрів альгосистеми «базифіт-епіфіт», 

показано механізм «противаги» макро- і мікрокомпоненту. Епіфітний компонент з 

високою екологічною активністю отримує перевагу в умовах високого рівня 

автотрофного процесу в весняний період, при його зниженні в літньо-осінній 

період перевагу розвитку в альгосистемі отримує базифітний компонент. 

Проаналізована динаміка індексу поверхні базифітного і епіфітного 

компонентів альгосистеми протягом року. Відмічено, що в період максимальної 

сонячної радіації, що припадає на весняні місяці, відзначається інтенсифікація 

автотрофного процесу, що позначається на зростанні індексів поверхні 

різнорозмірних компонентів альгосистеми. Показано, що найбільший внесок в 

активну поверхню альгосистеми мікроепіфіти дають весною (75 %), найменший – 

літом (35%). Зимовий сезон характеризуеться однаковим внеском базифітного і 

епіфітного компоненту альгосистеми, осінній сезон – переважанням базифітів. 

Встановлено, що на сезонний розвиток альгосистеми «базифіт-епіфіт» впливає 

наявність льодового покриву на узбережжі Одеської затоки. В роки, коли 

льодовий покрив на узбережжі не формується, пік розвитку базифітного і 

епіфітного компонентів припадає на квітень-травень. В роки, коли відбувається 

замерзання узбережжя, спостерігається запізнення вегетації макро- і 

мікроводоростей, що позначається на зміщенні піку розвитку, який припадає на 

червень. 

Показано, що розвиток альгосистеми «базифіт-епіфіт» в роки зі стабільними 

умовами відбувається однаково. В роки з аномальними кліматичними чинниками 

складові альгосистеми чуттєво реагують на зовнішній вплив, що відображається 

на значеннях морфофункціональних показників. 
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Дослідження показали, що інтенсивність створення в екосистемі 

функціонально активної поверхні макро- та мікроводоростей на новому субстраті, 

внесеному в морське середовище, значно вища, ніж швидкість формування 

структурних показників, таких як флористичний склад. 

Визначено, що природний субстрат в прибережній зоні створює переважні в 

порівнянні зі штучним субстратом умови для розвитку альгосистеми «базифіт-

епіфіт». 

Була встановлена залежність макро- і мікрокомпонетів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» від глибини зростання та з урахуванням освітленої і затіненої 

сторони траверсу. Розвиток альгосистеми «базифіт-епіфіт» на глибинах 0,5 і 0 м 

освітленої сторони траверсу можна вважати оптимальним. 

Показано, що розвиток альгосистеми «базифіт-епіфіт» залежить від 

експозиції субстрату, тобто від рівня освітлення, яке припадає на поверхні, 

розташовані під різними кутами нахилу. Найменший розвиток альгосистеми 

відмічається на вертикальних поверхнях гідроспоруд, що пояснюється 

недостатнім рівнем освітлення, шо припадає на них. Оптимально освітлені 

горизонтальні і похилі поверхні (Большаков, 2010), що позначається на 

інтенсивному розвитку компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт». 

Доведено, що швидкість реакції компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

перевершує дію мінливості кліматичних чинників і підтверджує положення про 

високу природну пластичність водних рослинних угруповань екосистем помірних 

широт. 

Запропоновано експертну оцінку визначення екологічного стану морських 

прибережних екосистем на основі індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» – 

покриття базифіта епіфітами ((Р(б/е), %)) і співвідношення поверхні базифіта і 

епіфітів (ІПб/ІПе, од.). Дані показники можуть бути використані при кількісній 

оцінці антропогенного впливу на морські прибережні екосистеми, що дозволяє 

проводити моніторинг їх екологічного стану відповідно до вимог Водної Рамкової 

Директиви і Морської Стратегії ЄС. Розроблено шкали і визначені межі 5-ти 

категорій екологічних статус класів («Відмінний», «Добрий», «Задовільний», 
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«Поганий», «Дуже поганий») для використання при моніторингу водних 

екосистем українського сектора Чорного моря. Встановлено сучасний 

екологічний стан водних об'єктів північно-західній частині Чорного моря (ПЗЧМ), 

що характеризуються різною антропогенним навантаженням. В умовах ПЗЧМ 

Ягорлицька та Тендрівська затоки оцінені як еталонні водойми, які 

характеризуються референтними умовами. 

Ключові слова: альгосистема «базифіт-епіфіт», морфофункціональна 

екологія, індикатори, статус клас, ПЗЧМ. 
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SUMMARY 

 

Kalashnik K.S. Morphofunctional organization of the basiphyte-epiphyte 

algosystem of the northwestern part of the Black Sea. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of biological sciences (Doctor of Philosophy) 

with specialty 03.00.17 «Hydrobiology». – Institute of Marine Biology, National 

Academy of Sciences of Ukraine. Odessa. 2019. 

The dissertation is devoted to the study of the morphofunctional organization of 

the basiphyte-epiphyte algosystem of the north-western part of the Black Sea. The 
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regularities of development of various-sized components of the basiphyte-epiphyte 

algosystem are investigated depending on seasonal changes, the type of substrate, depth 

of growth, surface orientation and trophic status of the reservoir. 

Phytogrowing, which consists of two multi-dimensional components – 

multicellular macrophytes and unicellular epiphytes, is considered as an basiphyte-

epiphyte algosystem (Minicheva, Khomova, 2011), in which the contributions of 

macro- and microphytes to the production process are simultaneously evaluated. 

The procedure for selection and processing of samples of the basiphyte-epiphyte 

algosystem was proposed. Depending on the conditions of growth, seasonal factors, the 

group of macrophytes may have a different structure – to form monocenoses or 

polycenoses in a large space or on a small area. Epiphytic microalgae can form 

associations of different structures on macrophytes-basiphytes, which can have the 

character of mono- and polycommunities, which is largely determined by the influence 

of environmental factors of the environment. Depending on the floristic diversity of 

groups of basiphytes and epiphytes for the studied algosystem, the following types of 

structure were distinguished: 

I. monocenosis of epiphyte on the monocenosis of basiphyte [Мe – Мb]; 

II. polycenosis of epiphytes on the basiphyte monocenosis [Pe – Мb]; 

III. monocenosis of epiphytes on polycenosis of basiphytes [Мe – Pb]; 

IV. polycenosis of epiphytes on polycenosis of basiphytes [Pe – Пb]. 

To determine the characteristics of the basiphyte-epiphyte algosystem, the 

following morphofunctional indices are used: 

- specific surface area (S/W, m
2
·kg

-1
) – ratio of surface area of algae to unit mass; 

- surface index (SI, units ?) – the total surface area of algae, per unit area of the 

substrate. 

These indexes quantify the ecological activity and the intensity of autotrophic 

process. The specific surface area (S/W, m
2
·kg

-1
) and the surface index (SI, units) are 

the same for the various components of phytogrowing, they integrate the above-

mentioned classical indices; therefore, in the study of the features of the algosystem, 

preference is given to these morphofunctional characteristics. To determine the S/W 
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basiphytic and epiphytic components of the algosystem, techniques developed for 

macrophytes and phytoplankton (Minicheva, Zotov et al., 2003) are used. The 

calculation of SI basphyte is also carried out according to the above-described method 

for multicellular algae (Minicheva et al., 2003). The principle of calculating SI 

epiphytes is based on the direct-account method, which was modified for the basiphyte-

epiphyte algosystem (Khomova, 2007; Khomova, 2013) and depends on the type of 

structure of the algosystem. 

A comparison of two methods of quantitative accounting of microepiphyton 

macrophytes – flushing and direct counting. It has been established that each of the 

comparable methods can be used to account for microepiphyton of macrophytes 

depending on the purpose of the study. In determining the floristic structure of the 

microepiphyton macrophytes groups, the method of flushing gives more accurate 

results. In determining the morphofunctional parameters of microepiphyton to save time 

and obtain a result on the basis of measuring cell parameters of the dominant types of 

epiphytes, it is advisable to use the direct-account method. 

As a result of the study of the basiphyte-epiphyte algosystem in the bays and 

estuaries of the northwestern part of the Black Sea (NWBS ?), 51 species of seasonal 

dominant macro- and microcomponents of the basiphyte-epiphyte algosystem were 

identified, depicted by the departments of multicellular, unicellular algae and higher 

plants: Chlorophyta – 8, Ochrophyta – 4, Rhodophyta – 7, Bacillariophyta – 26, 

Cyanoprokaryota – 4, Angiospermatophyta – 2. The largest number of macroalgae 

species was observed during the spring and summer months of the year, when the 

dominance of algae from the Ochrophyta and Chlorophyta was observed, the mass 

development of which occurs precisely in these seasons. The greatest species diversity 

of epiphytes was observed in summer and autumn, when blue-green algae massively 

developed along with diatoms. 

On the example of seasonal dynamics of parameters of the basiphyte-epiphyte 

algosystem, the mechanism of «counterbalance» of the macro- and microcomponent is 

shown. The epiphytic component with high ecological activity receives an advantage in 

the conditions of a high level of autotrophic process in the spring period, with its 
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decrease in the summer-autumn period the advantage of development in the algosystem 

receives a basiphytic component. 

The dynamics of the surface index of the basiphytic and epiphytic components of 

the algosystem during the year is analyzed. It is noted that during the period of 

maximum solar radiation occurring in the spring months, an intensification of the 

autotrophic process is observed, which affects the growth of the surface indexes of the 

various-sized components of the algosystem. It is shown that the greatest contribution to 

the active surface of the algosystem is microepiphytes in the spring (75%), the smallest 

– in summer (35%). The winter season is characterized by the same contribution of the 

basiphytic and epiphytic component of the algosystem, the autumn season – the 

predominance of basiphytes. 

It is established that the seasonal development of the basiphyte-epiphyte 

algosystem is influenced by the presence of ice cover on the coast of the Gulf of 

Odessa. In the years when the ice cover on the coast is not formed, the peak of 

development of the basiphytic and epiphytic components falls on April-May. In the 

years when the freezing of the coast occurs, there is a delay in the vegetation of macro- 

and microalgae, which affects the shift of peak development, which falls on June. 

It is shown that the development of the basiphyte-epiphyte algosystem in years 

with stable conditions is the same. In years with abnormal climatic factors, the 

components of the algosystem sensitively react to external influences, which is reflected 

in the values of morphofunctional indicators. 

Studies have shown that the intensity of the creation in the ecosystem of a 

functionally active surface of macro- and microalgae on a new substrate introduced into 

the marine environment is significantly higher than the rate of formation of structural 

indicators such as floristic composition. 

It is determined that the natural substrate in the coastal zone creates prevailing 

conditions in comparison with the artificial substrate for the development of the 

basiphyte-epiphyte algosystem. 

The dependence of the macro-and microcomponents of the basiphyte-epiphyte 

algosystem on the depth of growth and on the light and shaded side of the traverse was 
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established. The development of the basiphyte-epiphyte algosystem at depths of 0.5 and 

0 m in the illuminated side of the traverse can be considered optimal. 

It is shown that the development of the basiphyte-epiphyte algosystem depends 

on the exposure of the substrate, that is, the level of illumination that falls on the 

surface, located at different angles of inclination. The smallest development of the 

algosystem on the vertical surface of the wavy is due to the insufficient level of 

illumination that falls on it. Optimally illuminated for algae horizontal and inclined 

surfaces (Bolshakov, 2010), which affects the high intensity of autotrophic process. 

It is proved that the reaction rate of components of the basiphyte-epiphyte 

algosystem exceeds the effect of the variability of climatic factors and confirms the 

position of high natural plasticity of aquatic plant communities of temperate latitudes. 

An expert assessment of the ecological status of marine coastal ecosystems 

according to the requirements of the Water Framework Directive and the EU Marine 

Strategy based on the indicators of the basiphyte-epiphyte algosystem – the coverage of 

basiphyte by epiphytes ((P(b/e), %)) and the ratio of the surface of basiphyte and 

epiphytes (SIb/SIe, units). These indicators can be used in the quantitative assessment of 

anthropogenic impact on marine coastal ecosystems, which allows monitoring their 

ecological status in accordance with the requirements of the Water Framework 

Directive and the EU Marine Strategy. Scales and defined limits of the five categories 

of ecological status of classes («High», «Good», «Moderate», «Poor», «Bad») are 

developed for use in monitoring of water ecosystems of the Ukrainian sector of the 

Black Sea. The modern ecological state of water objects in the northwestern part of the 

Black Sea (NWBS), characterized by different anthropogenic loads, is established. In 

the conditions of NWBS, the Yagorlytska and Tendrivska Gulfs are estimated as 

reference reservoirs, which are characterized by reference conditions. 

Key words: basiphyte-epiphyte algosystem, morphofunctional ecology, 

indicators, status-class, NWBS. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

 

ПЗЧМ – північно-західна частина Чорного моря 

B – біомаса 

N – чисельність 

од. – одиниці 

ІП – індекс поверхні 

ІПП – індекс поверхні популяції 

ІПФ – індекс поверхні фітоценозу 

Sе – площа поверхні 

Sоп – площа облікових площадок 

S/W – питома поверхня 

T – температура води 

Q – потік сонячної енергії 

VR – коефіцієнт осциляції 

М – моноценоз 

П – поліценоз 

ВРД (WFD) – Водна Рамкова Директива 

Р(б/е) – покриття базифіта епіфітами 

ІПб/ІПе – співвідношення поверхні базифіта і епіфіта 

ESC (Ecological Status Class) – екологічний статус клас 

EQR (Ecological Quality Ratio) – відносна екологічна якість 

СБО – станція біологічної очистки 

РЛП – регіональний ландшафтний парк 

ЄС – Європейський союз 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Фітообростання, яке складається із двох 

різнорозмірних компонентів – багатоклітинних макрофітів і одноклітинних 

епіфітів, є важливим компонентом автотрофної ланки прибережних екосистем. 

Для кожної життєвої форми складових фітообростання існують спеціальні методи 

збору, обліку та розрахунку показників розвитку [46, 54]. Однак такий 

відокремлений підхід не враховує внески різнорозмірних складових 

фітообростання в автотрофні угруповання, тому розробка єдиних підходів і 

методів для дослідження макро- і мікрофітів є важливою гідробіологічною 

задачею. 

Системне уявлення про функціонування взаємопов’язаних компонентів 

фітообростання дозволило розглядати його як альгосистему «базифіт-епіфіт» 

[116], в якій паралельно оцінюються внески макро- та мікрофітів у продукційний 

процес. Різна екологічна активність різнорозмірних компонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» визначає перевагу розвитку макро- чи мікроводоростей в 

угрупованні залежно від зовнішніх умов, що позначається на переважанні їхніх 

активних поверхонь. Застосування морфофункціонального підходу при 

дослідженні альгосистеми «базифіт-епіфіт» дозволяє одночасно, в одних 

одиницях виміру, оцінювати її різнорозмірні компоненти, що відкриває 

можливості для цілісного сприйняття функціонування угруповання 

фітообростання. 

Комплексне дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» як моделі вивчення 

взаємозв’язку різнорозмірних компонентів фітообростання має теоретичне 

значення. Подальший розвиток морфофункціонального напрямку вивчення водної 

рослинності, який був застосований до альгосистеми «базифіт-епіфіт», дозволяє 

використовувати її для визначення екологічного стану морських екосистем з 

огляду на імплементацію Україною європейських водних директив. 

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

Дисертаційна робота виконана в рамках науково-дослідних тем Одеського філіалу 
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Інституту біології південних морів НАН України (з 2014 року Інститут морської 

біології НАН України). Здобувач безпосередньо приймав участь і був виконавцем 

в наступній тематиці: фундаментальні теми: «Реакція, прогноз стану і 

використання рослинності водних екосистем українського шельфу в умовах 

локального, регіонального та глобального впливу» (2006–2010 рр.) – 

№ ДР 0106U006732; «Використання водної рослинності для індикації і 

екологічного менеджменту Азово-чорноморських прибережних екосистем» 

(2011–2015 рр.) – № ДР 0111U006732; «Наукові засади моніторингу водної 

рослинності та екологічного менеджменту Азово-Чорноморських екосистем» 

(2016–2020 рр.) – № ДР 0116U000911, «Фенотипічна пластичність і 

функціонування біологічних систем в прибережних водах Азово-Чорноморського 

басейну в умовах дій негативних природних і антропогенних чинників (2012–

2016) – № ДР 0112U001363, «Адаптації азово-чорноморських біологічних систем 

в сучасних умовах антропогенних навантажень та кліматичних змін» (2017–2021) 

– № ДР 0117U004075. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи – виявити закономірності 

морфофункціональної організації альгосистеми «базифіт-епіфіт» в умовах 

північно-західної частині Чорного моря. 

Для досягнення встановленої мети були поставлені наступні завдання: 

• за допомогою універсальних для макро- та мікроформ водоростей 

морфофункціональних показників описати альгосистему «базифіт-епіфіт» 

як цілісний об’єкт угруповань фітообростання; 

• розробити методичні основи дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» та 

розрахунків її морфофункціональних показників; 

• виявити сезонну та міжрічну динаміку морфофункціональних показників 

компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт»; 

• з’ясувати відмінності розвитку альгосистеми «базифіт-епіфіт» на штучних і 

природних субстратах, залежно від глибини зростання, орієнтації поверхонь 

та трофічного статусу; 
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• розробити індикатори альгосистеми «базифіт-епіфіт» для визначення 

екологічного стану морських прибережних екосистем; 

• за індикаторами альгосистеми «базифіт-епіфіт» провести ранжування 

водних об’єктів ПЗЧМ та окремих прибережних ділянок Одеської затоки, 

які відрізняються за ступенем антропогенного впливу. 

Об’єкт дослідження – закономірності морфофункціональної організації 

альгосистеми «базифіт-епіфіт».  

Предмет дослідження – макро- і мікрофіти альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

північно-західної частини Чорного моря. 

Методи дослідження: стандартні методи збору і обробки альгологічного 

матеріалу, світлова мікроскопія, морфофункціональні методи оцінки макро- і 

мікрофітів, математичні методи статистичного аналізу, методи цілісного аналізу 

біологічних систем. 

Наукова новизна отриманих результатів. Запропоновано новий цілісний 

об’єкт гідробіологічних досліджень – альгосистему «базифіт-епіфіт». Доведено, 

що альгосистема «базифіт-епіфіт» є самостійним угрупованням, що складається із 

різнорозмірних компонентів – макрофітів та їхніх епіфітів, які створюють 

динамічну автотрофну систему. 

Розроблено методику дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» морських 

прибережних екосистем; виявлено чотири типи структури альгосистеми «базифіт-

епіфіт»; запропоновані алгоритми розрахунку індексу поверхні епіфітного 

компоненту, що є значним методологічним внеском у розвиток 

морфофункціонального напрямку вивчення морських фітоценозів. 

На підставі первинних даних описані характеристики (екологічні 

особливості та морфофункціональна організація) альгосистеми «базифіт-епіфіт» в 

умовах північно-західної частини Чорного моря. 

Вперше описані закономірності розвитку різнорозмірних компонентів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» залежно від сезонних змін, типу субстрату, 

глибини зростання, орієнтації поверхонь та трофічного статусу водойми, що 
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розширює існуючі уявлення про функціонування фітообростання в прибережних 

морських водах. 

Практичне значення отриманих результатів. Виявлені закономірності 

розвитку альгосистеми «базифіт-епіфіт» залежно від глибини зростання та 

орієнтації штучних поверхонь можуть бути використані при проектуванні та 

розміщенні біопозитивних конструкцій у морських акваторіях для підтримання в 

них оптимального екологічного режиму. 

Індикатори альгосистеми «базифіт-епіфіт» використовуються для оцінки 

екологічного стану морських прибережних екосистем, що є прикладним 

інструментом державного моніторингу. Класифікаційні шкали оцінки на основі 

нових морфофункціональних індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

дозволяють за стандартами європейських водних директив визначати «добрий 

екологічний стан» (GES) морських вод Українського сектору Чорного моря. 

За допомогою індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» проведено оцінку 

водних об’єктів та окремих акваторій ПЗЧМ, виділено екосистеми з мінімальним 

антропогенним навантаженням (Ягорлицька та Тендрівська затоки), які можуть 

розглядатися як такі, що мають референтні умови в досліджуваному регіоні. 

Особистий внесок здобувача. Збір альгологічного матеріалу, обробка проб, 

ідентифікація водоростей, визначення їхніх кількісних показників (класичних – 

біомаса, чисельність, та морфофункціональних – питома поверхня, індекс 

поверхні). Обробка та аналіз отриманих результатів виконані особисто автором. 

Автор самостійно узагальнив результати досліджень, сформулював висновки, 

проаналізував літературні джерела з питань дисертаційної роботи, оформив 

дисертаційну роботу. У спільних публікаціях частка особистої участі автора 

пропорційна числу авторів. Права співавторів публікацій при написанні 

дисертації не порушені. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Основні положення роботи 

були представлені на: V Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

учених «Pontus Euxinus – 2007» (Севастополь, 2007); ІV Міжнародній науковій 

конференції «Молодь та поступ біології» (Львів, 2008); II Міжнародній 
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конференції молодих учених «Биология: от молекулы до биосферы», (Харків, 

2008); Міжнародній конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки 

та екології» (Кременець, 2009; Ялта, 2010; Березне, 2011; Полтава, 2015; Херсон, 

2016; Луцьк, 2017); V З’їзді Гідроекологічного товариства України «Актуальні 

гідроекологічні проблеми континентальних і морських екосистем» 

(Житомир, 2010); VIІ Міжнародній науково-практичній конференції молодих 

вчених «Pontus Euxinus – 2011» (Севастополь, 2011); V Міжнародній конференції 

молодих учених «Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція» (Одеса, 2011); 

XІIІ З’їзді Українського ботанічного товариства (Львів, 2011); ІV Міжнародній 

конференції «Актуальні проблеми сучасної альгології» (Київ, 2012); VІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених «Pontus Euxinus – 

2013» (Севастополь, 2013); 4th Bi-annual Black Sea Scientific Conference 

(Констанца, Румунія, 2013); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; 

проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх 

вирішення» (Одеса, 2014); Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, 

території міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку» (Одеса, 2015); 

VІ Міжнародній конференції «Актуальні проблеми сучасної альгології» 

(Київ, 2019). 

Публікації.Серед 30 основних публікацій, в яких викладені результати 

досліджень, 7 статтей – в фахових виданнях, з яких 3 включені до наукометричної 

бази данних SciVerse Scopus, 23 – в інших наукових виданнях, матеріалах 

конференцій і з'їздів. 

Структура та обсяг дисертації. Структура та обсяг дисертації. 

Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, 5 розділів, висновків та 

списку використаних літературних джерел (290 найменувань, з яких 77 

іншомовних). Загальний обсяг дисертації становить 158 сторінок машинопису, з 

яких основний текст викладено на 114 сторінках. Текст ілюстровано 50 

рисунками та 13 таблицями. 
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Подяка. Автор висловлює щиру вдячність науковому керівнику завідувачу 

відділу морфофункціональної екології водної рослинності д.б.н. Галині 

Григорівні Мінічевій за всебічну підтримку, цінні поради та адміністративну 

допомогу у виконанні роботи. Автор висловлює особливу вдячність: вед. інж. 

А.П. Куракіну за відбір проб та допомогу в польових дослідженнях; м.н.с. 

А.В. Маринець і А.В. Швець за проведення спільних досліджень; пров. н.с. 

В.М. Большакову за надані гідрологічні, метеорологічні матеріали та 

вимірювання освітленності на поверхнях гідроспоруд. 
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕННЯ  

ФІТОБЕНТОСУ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ  

 

 

1.1 Структурно-флористичний підхід вивчення водної рослинності 

 

Вивчення фітобентосу північно-західної частини Чорного моря розпочалося 

на початку 19 ст. і продовжується до теперішнього часу. Перші відомості про 

водорості цього району носять описовий характер [145–147,158, 267]. Важливою 

подією стала знахідка філофори в центрі північно-західної частини Чорного моря 

[63], що привело до відкриття Філофорного поля і подальшого вивчення його 

фітобіоти. Комплексні дослідження фітобентосу ПЗЧМ були розпочаті в 30-ті рр. 

минулого сторіччя професором І.І. Погребняком [125–133] і потім продовжені 

його учнями. Структура і динаміка фітобентосу ПЗЧМ відмінна від інших частин 

Чорного моря, що пов’язано з гідрологічним і гідрометеорологічним режимом.  

В ПЗЧМ можна виділити декілька водних об’єктів чи їх груп, які 

відрізняються генезисом та сучасними умовами існування, що вплинуло на стан 

та розвиток водної рослинності в цих водоймах. 

Одеська затока. Фітобентос Одеської затоки досліджувався насамперед 

вченими Одеського університету та Одеської біологічної станції (ОФ ІнБПМ). 

Вивчення водоростей в Одеському університеті пов’язано з ім’ям І.І. Погребняка, 

який починаючи з кінця 30-х рр. 20 сторіччя досить ретельно дослідив їх видовий 

склад та розповсюдження на Одеському узбережжі, що відображено у низці 

публікацій [126, 130, 131]. 

Багатолітні дослідження макрофітів прибережної зони моря проводила 

Т.І. Єременко, співробітник ОФ ІнБПМ. Були вивчені закономірності розподілу 

видового складу і біомаси макрофітів Одеської затоки і прилеглих акваторій [52, 

53]. Наводиться систематичний список макрофітів кам’янистих ґрунтів Одеського 

району, який включає 82 видів багатоклітинних водоростей –Chlorophyta – 30, 
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Rhodophyta – 26, Phaeophyta – 12, Cyanoprokaryota – 14. Ретельно досліджені 

сезонна динаміка макрофітобентосу (виділені домінанти холодноводного і 

тепловодного періоду) і вплив солоності води на якісний розподіл макрофітів 

[53]. Отримані дані характеризують сукцесії рослинності, що обумовлені 

антропогенними змінами умов існування. Так, масштабне гідротехнічне 

перетворення морського узбережжя Одеси, що розпочалося в середині 60-х років 

минулого, стало окремим потужним екологічним чинником, який призвів до 

помітних змін в структурі та функціонуванні водоростевих ценозів та їх сукцесій. 

В районах берегоукріплення, де відбулася часткова заміна природного субстрату 

(понтичний вапняк) на штучний (бетонна поверхня гідроспоруд), сукцесії носять 

характер дегресії та регресії, що полягає в зниженні показників біомаси, 

проективного покриття, зустрічальності, а в окремих випадках відбувається 

заміна одного фітоценозу іншим. Вивчення макрофітів на штучних спорудах 

Одеського узбережжя показало, що фітоценоз обростання траверсів і хвилеломів 

відрізняється від аналогічного комплексу на вапняку меншим флористичним 

різноманіттям і меншою біомасою [51, 55, 56, 254]. 

Макрофітобентос Одеської затоки та його динаміку досліджував 

Ф.П. Ткаченко, який приводить для цього району 93 види багатоклітинних 

водоростей – Chlorophyta – 35, Rhodophyta – 40, Phaeophyta – 18 [165]. Видовий 

склад макрофітів Одеської затоки розширюється за рахунок водоростей-

вселенців: в 90-х рр. 20 ст. виявлена бура водорість Desmarestia viridis (новий для 

південних морів вселенець) [107], в 2015 році на глибинах 5-8 м – бура водорість 

Chorda tomentosa, вперше знайдена в Чорному морі [99, 269]. 

Після І.І. Погребняка мікрофітобентос Одеської затоки досліджував 

М.О. Гусляков, який вивчав видовий склад, екологію, кількісний розподіл 

діатомових водоростей, що відображено в низці наукових праць [41–44]. 

Проведені дослідження мікрофітобентосу твердих субстратів та епіфітону 

макрофітів дали змогу виявити особливості розвитку мікрофітів залежно від типу 

субстрату, його розташування та форми талому базифітів [28, 140, 142, 159, 160]. 
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Лимани ПЗЧМ. Важливими водними об’єктами північно-західної частини 

Чорного моря є лимани, кожен з яких відрізняється як генезисом, так і сучасними 

умовами розвитку, а також зв’язком з морем, гідродинамікою, рівнем солоності, 

різним антропогенним навантаженням, тощо [86, 87]. Всі ці чинники впливають 

на стан і розвиток водної рослинності в лиманах. Починаючи з 1945 року, 

вивчення фітобентосу лиманів ПЗЧМ проводив І. І. Погребняк [126–129, 132, 

133]. Ці дослідження завершилися написанням та захистом у 1965 році 

докторської дисертації [125], в якій по кожному лиману дається опис видового 

складу фітоценозів, їхня кількісна характеристика и розподіл залежно від умов 

середовища. Комплексні гідрологічні, гідрохімічні та гідробіологічні дослідження 

лиманів ПЗЧМ проводили співробітники ОФ ІнБПМ, серед них важливе місце 

займало вивчення автотрофної складової біоти, зокрема макрофітобентосу. 

Підсумком став випуск монографії, в додатку якої наведенні списки видів 

макрофітобентосу лиманів ПЗЧМ за ретроспективними та сучасними даними [58]. 

Також вивчення флористичного різноманіття макрофітобентосу різних лиманів 

ПЗЧМ та порівняння своїх даних з ретроспективними проводив Ф.П. Ткаченко, 

що відображено у низці наукових праць [164, 166, 168, 171, 172, 174]. 

Флористичне різноманіття і кількісна оцінка мікрофітобентосу лиманів ПЗЧМ 

висвітлена в наступних наукових працях [31–34, 37–39, 113, 115, 120]. Видовий 

склад мікроводоростей 14 лиманів ПЗЧМ складає 544 видів, серед яких 

переважають представники відділів Bacillariophyta – 372 види, Cyanoprokaryota – 

79 види) и Chlorophyta – 54 види [32, 34]. 

Досить повно досліджений фітобентос Тилігульського лиману, який є 

самим глибоководним (19-21 м) лиманом на північно-західному узбережжі 

Чорного моря [86, 87]. Він розташований у віддалені від великих промислових 

міст, входить до складу двох об’єктів природно-заповідного фонду – регіонально-

ландшафтних парків «Тилігульський» (Одеська та Миколаївська область). 

З’єднання з морем відбувається періодично за допомогою обловно-запускного 

каналу. Дослідження макро- та мікрофітобентосу лиману в 1945-1962 рр. 

проводив І. І. Погребняк [125–127, 129], пізніше дослідження продовжили вчені 
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ОФ ІнБПМ та ОНУ [38, 78–80, 113, 199]. На теперішній час флористичний склад 

макрофітобентосу Тилігульського лиману характеризується найбільшим видовим 

різноманіттям, в порівнянні з лиманами Північно-Західного Причорноморя [58, 

80]. Примітно, що саме тут збереглися ізольовані популяції бурої водорості 

Cystoseira barbata , яка зникла з Одеського узбережжя в 70-80 рр. минулого 

сторіччя внаслідок евтрофікації. Різноманіття багатоклітинних водоростей лиману 

не є сталою одиницею – за останні 20 років не виявлено 11 видів, на які вказував 

І. І. Погребняк в 60-ті роки минулого століття, проте в останні 15 років 

зафіксована поява нових видів, більшість з яких вказується для узбережжя Криму 

та Кавказу – Cladophora vadorum (Areschoug) Kützing, Corynophlaea umbellata 

(C.Agardh) Kützing, Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne, Stictyosiphon adriaticus 

Kützing, Striaria attenuata (C.Agardh) Grev, Polysiphonia pulvinata (Roth) Sprengel, 

Erythrocladia subintegra Rosenvinge [174]. В 2013 р. в Тилігульскому лимані 

виявлена бура водорість Liebmannia leveillei J.Agardh [271, 272]. Особливістю і 

цінністю акваторії Тилігульського лиману є зростання тут 13 видів водоростей-

макрофітів, занесених до Червоної книги України (2009) та 5 – регіонально 

рідкісних [176, 182]. В лимані виявлено 67 видів макроводоростей, основу їх 

видового багатства складають види відділів Chlorophyta i Rhodophyta, і 167 видів 

діатомових водоростей [58, 80] (Погребняк І.І. приводив 128 таксонів), серед них 

66 видів вперше вказується для водойми і 25 – для лиманів ПЗЧМ [79]. 

Затоки ПЗЧМ. Вивчення фітобентосу заток ПЗЧМ (Ягорлицька, 

Тендрівська, Джарилгацька) носить фрагментарний та епізодичний характер, що 

пов’язано з далеким розташуванням від великих міст. Ці водні об’єкти зазнають 

незначний антропогенний вплив, мають рекреаційний потенціал, та увійшли до 

складу об’єктів природного-заповідного фонду України національного та 

міжнародного рівнів. Перші відомості про фітобентос Ягорлицької затоки 

містяться в роботі В. Л. Паулі, що характеризує її основні біоценози [124]. 

Вперше перелік видів макрофітів Тендрівської затоки приводить співробітник 

Карадазького відділення Інституту біології південних морів А.М. Борисенко [20], 

який проводив дослідження у 1934-1940 роках. Фундаментальні дослідження 
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донної рослинності Ягорлицької та Тендрівської заток були проведені в 50-60 рр. 

І.І. Погребняком [125, 130], який досліджував не тільки видовий склад 

макрофітобентосу, але його біомасу та просторовий розподіл. В затоках було 

виділено шість рослинних асоціацій, в складі яких було виділено 86 видів 

багатоклітинних водоростей (34 зелених, 30 червоних, 17 бурих и 5 харових), і 8 

видів морських трав. 

В роботі «Макрофітобентос Чорного моря» Ягорлицька, Тендрівська, 

Джарилгацька затоки виділені в один флористичний район, для якого було відомо 

90 видів макроводоростей (зелених – 25 видів, бурих – 23 види, червоних – 42 

види). В рослинному покрові заток домінували квіткові рослини і харові 

водорості [73, 74].  

Комплексне дослідження рослинності Ягорлицької затоки було проведено 

співробітниками Одеського філіалу Інституту біології південних морів НАН 

України в кінці 70-х–на початку 80 рр. В результаті було виділено п’ять основних 

асоціацій, сформованих водоростями і вищою водною рослинністю – Chara 

untermedia, Phyllophora nervosa, Potamogeton pectinatus, Zostera marina, Zostera 

minor. Порівняння отриманих даних про склад и розподіл рослинності 

Ягорлицької затоки з 60-ми роками показало різке скорочення зустрічальності 

ряду бурих водоростей, особливо в забруднених районах затоки, що може бути 

наслідком прогресуючого евтрофування північно-західної частини Чорного моря 

[57]. На початку 90 рр. в Ягорлицькій і Тендровській затоках було виявлено 74 

видів макрофітів: Chlorophyta – 29, Rhodophyta – 25, Phaeophyta – 21, Charophyta – 

4, Xanthophyta – 2 і Angiospermatophyta – 5. Для цих водойм приведено 25 нових 

видів [175]. Сучасні дані щодо стану макрофітобентосу Ягорлицької затоки 

викладені в наступних роботах [67, 110, 111], що основані на аналізі матеріалів 

експедиції 2013 року. Співробітниками Чорноморського біосферного заповідника 

на основі досліджень 2009-2016 рр. проведений аналіз складу і стану донної 

рослинності: виявлено 46 видів макрофітів, з яких 11 видів зелених водоростей, 5 

– харових, 21 – червоних, 1 вид бурих водоростей та 8 видів вищих водних 

рослин; відмічене катастрофічне зниження кількості видів бурих водоростей та 
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зменшення різноманіття зелених та червоних водоростей; виділено п’ять 

основних асоціацій макрофітів (з домінуванням Lamprothamnium papulosum, 

Zostera noltii, Zanichaelia palustris, Stuckenia pectinata, Chara aculeolata, Zostera 

marina) [82, 83]. Діатомові водорості бентосу Ягорлицької і Тендровської затоки 

налічують 173 види, серед домінантів можна виділити Achnantes brevipes, 

Berkeleya rutilans, Cocconeis scutellum, Grammatophora marina, Rhoicospenia 

abbreviata, Tabularia fasciculata [45, 67]. 

В Джарилгацькій затоці на початку 90 рр. зафіксовано 51 вид макрофітів: 

Chlorophyta – 17, Rhodophyta – 20, Phaeophyta –10, Charophyta – 1 і 

Angiospermatophyta – 3. Домінантами по продуктивності і розповсюдженню є 

вищі водні рослини Zostera marina, Zostera noltii, Stuckenia pectinata [162]. 

Дослідження багатоклітинних водоростей західної частини затоки в 2014-2015 рр. 

доповнило попередній список 10 видами – Cladophora laetevirens, Rhizoclonium 

tortuosum, Ulva prolifera, Chondria capillaris, Laurencia hybrida, Polysiphonia 

sanguinea, Gracilariopsis longissima, Desmarestia viridis, Ectocarpus siliculosus, 

Striaria attenuata [155]. В Джарилгацькій затоці відмічен бура водорість Cystoseira 

barbata, фітозенози якої утворюють біотоп, в якому розвиваються багато 

макрофітів, з них сім видів занесені до Червоної книги України [152]. В бентосі 

Джарилгацької затоки відмічено 243 види діатомових водоростей, серед яких 

домінантами є Achnantes brevipes, Amphora caroliniana, Amphora pediculus, 

Bacillaria paradoxa, Berkeleya rutilans, Cocconeis pediculus, Cocconeis scutellum, 

Grammatophora marina, Gyrosigma fasciola, Lycmophora gracillis, Navicula pennata 

var. pontica, Nitzschia hybrida, Rhoicospenia abbreviata, Tabularia fasciculata та інші 

[45]. 

Філофорне поле Зернова. Розташоване в центральній частині північно-

західного шельфу Філофорне поле Зернова (ФПЗ)  цікаве багатьом дослідникам 

як найбільше скупчення червоної водорості Phyllophora. А.А. Калугіна-Гутнік 

приводить для цього флористичного району 31 вид макроводоростей, так як цей 

район обмежений великими глибинами, то його флора складалася тільки з 

червоних і бурих водоростей. Цей район відрізнявся за своєю флористичною 
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різноманітністю від інших районів Чорного моря [73]. В 70 х роках минулого 

століття в зв’язку з процесом інтенсивного евтрофування північно-західної 

частини Чорного моря відбулася трансформація поля, що проявилося в зменшенні 

його площі, майже повному зникненні філофори і загальному зменшенні видового 

складу макрофітів. На території філофорного поля з’явилися зелені та червоні 

макроводоростей з нитчастими та тонкорозгалуженими таломами (Cladophora 

albida, Ulothrix implexa, Polysiphonia sanquinea, Callithamnion corymbosum та ін.), 

які більш пристосовані до умов забрудненого середовища [103, 181, 184]. 

Зниження прозорості води в районі ФПЗ привело до зменшення видового складу 

донних діатомових водоростей [118, 143]. З початку 21 століття на ФПЗ 

спостерігається відновлення філофори і зменшення розвитку нитчастих 

водоростей [109, 180], що повязано з деевтрофікацією, яка відмічена для ПЗЧМ. 

Острів Зміїний. В ПЗЧМ важкодоступним для регулярних досліджень є 

острів Зміїний, який розташований в 35 км на схід від дельти Дунаю. Острів 

утворений потужними гірськими породами і має скелясті обривисті берега 

висотою до від 4-5 (у північно-східній частині) до 25 м (в південно-західній 

частині). Довгий час він був закритою територією через розташування на ньому 

військової частини. Ця обставина призвела до того, що довгий час на ньому не 

проводилися комплексні дослідження альгофлори. Перші відомості про якісний 

склад макрофітів острова опубліковані в «Наукових записках» Одеської 

біологічної станції [157], де вказується на зростання біля узбережжя острова 9 

видів макроскопічних водоростей, серед яких переважали Cystoseira barbata і 

Phyllophora brodiae. В монографії А.І. Прошкіної-Лавренко [136] наведена 

інформація про сім видів діатомових водоростей бентосу прибережних вод 

острова Зміїний. 

В 1997 р. була проведена гідробіологічна експедиція Одеського філіалу 

Інституту біології південних морів НАН України [17], в результаті якої було 

виявлено 16 видів водоростей [5], серед яких синьозелені водорості Lyngbya lutea, 

L. semiplena, L. confervoides, Pleurocapsa crepidinium. Серед водоростей-
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макрофітів найбільший інтерес представляла червона водорість Corallina 

officinalis, що характерна для узбережжя Криму. 

Починаючи з початку 2000 рр. продовжувалися комплексні дослідження 

біологічних ресурсів острова Зміїний, що дозволило виявити в його береговій зоні 

46 видів водоростей-макрофітів, з яких: Chlorophyta – 18; Rhodophyta – 23 і 

Phaeophyta – 5 і 141 вид водоростей-мікрофітів, з яких: Bacillariophyta – 118, 

Cyanoprokaryota – 16 видов, Chlorophyta – 3, Chrysophyta – 2, Dinophyta – 1, 

Euglenophyta – 1 [35, 36, 163, 167, 173]. 

Узагальнення відомостей по видовому складу і стану фітобентосу ПЗЧМ 

наведені в наступних роботах [34, 42, 58, 161, 169, 170, 183]. 

 

1.2. Морфофункціональний підхід вивчення водної рослинності 

 

Продуктивність водної рослинності залежить від багатьох чинників, 

найважливішим з них є форма талому, яка визначає його здатність 

використовувати природні ресурси, тобто життєву стратегію того чи іншого виду 

макрофітів. Морфофункціональний напрямок, який вивчає залежність 

продукційних та інших характеристик від морфології таломів окремих видів і 

структурних особливостей фітоценозу і базується на принципі точної 

відповідності структури і функції, стало одним з основних напрямків сучасної 

гідроботаніки [187]. 

Кількісний взаємозв'язок між розмірами організму і темпом зростання, яка 

описується аллометричними рівняннями, в середині минулого століття показав 

Берталанфи [228]. Надалі плідність наукової задачі пошуку кількісних зв'язків між 

розмірами, формою і функціональними процесами для різних розмірних рядів 

тварин і рослин була продемонстрована в ряді фундаментальних робіт по біо- та 

екоморфології [2, 208]. 

Пізніше загальнобіологічна проблема «форма–функція» була перенесена на 

дослідження взаємозв'язку морфології і інтенсивності функціонування водної 

рослинності. Спеціальні морфофункціональні дослідження макрофітів показали 
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взаємозв'язок між морфологією талому і фотосинтезом, були виділені групи 

волдоростей залежно від форми і типу таломів [264–266]. 

В морфофункціональних дослідженнях особливе місце займає аспект 

біологічних поверхонь. Величина зовнішньої поверхні важлива не тільки для 

водоростей, вона функціонально обумовлює різноманітні біологічні та екологічні 

процеси [59]. 

Механізми інтенсивності метаболізму залежно від факторів середовища і 

розмірів водних організмів та закономірності зв'язку зовнішньої будови 

водоростей з параметрами біогенного обміну із середовищем висвітлені в 

наступних роботах [153, 188–190]. 

У комплексі параметрів метаболічної поверхні макрофітів особливе місце 

займає величина питомої поверхні. Відносини поверхні до об'єму – S/V тіла, є 

безпосередньо характеристикою його морфофункціональних якостей, так як 

залежить від його розміру та конфігурації (ступеня розчленованості). Зв'язок S/V з 

інтенсивністю метаболічних реакцій, що протікають в живих організмах, є 

загальнобіологічною закономірністю і відноситься до всіх організмів, що 

використовують адсотрофний спосіб харчування [2, 188]. Швидкість обмінних 

процесів, що визначає інтенсивність функціонування макрофітів, в першу чергу, 

залежить не від абсолютної величини поверхні, а від того, яка площа поверхні 

слані доводиться на одиницю маси талому – S/W. Розроблені методики 

визначення питомої поверхні, які основані на розділенні сланей водоростей на 

ціліндричні та пластинчасті елементи, площа поверхні яких визначається за 

формулами. Таломи макрофітів можна віднести до двох основних типів – 

осьовому і пластинчастому, а також до різних їх комбінацій . Зрозуміло, що 

сильно розгалужені таломи мають більшу сумарну площу поверхні ніж таломи, 

що мають незначне галуження. Саме такі таломи мають нитчатки – види-

опортуністи. Пластинчасті таломи збільшують свою площу за рахунок виростів, 

проліфікацій [97]. Вищенаведені структури збільшують площу контакту з водою і 

інтенсивність обміну речовин, що підтверджено експериментально в природних 
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умовах [190]. Загальна поверхня таломів залежить від багатьох чинників – 

глибини зростання, трофності середовища, віку самого талому. 

Для розрахунку питомої поверхні багатоклітинних водоростей 

застосовується алометричний метод. Він заснований на використанні регресійних 

залежностей, не потребує трудомістких операцій і підходить для всього 

морфологічного різноманіття таломів макроводоростей, яке можна звести до двух 

форм – циліндра й пластини. У циліндра з питомою площею поверхні пов'язаний 

діаметр, у пластини – товщина. Таким чином, для визначення питомої площі 

поверхні сланей, подібних до форми циліндра, достатньо лише статистично 

достовірно визначити середній діаметр структур. Аналогічно, для визначення 

питомої площі поверхні макрофітів зі сланями пластинчастої форми, достатньо 

виміряти товщину пластини [90]. 

На підставі питомої поверхні був розроблений і запропонований комплекс 

показників, який можна використовувати в якості додаткової функціональної 

інтерпретації широко використовуваних структурних показників оцінки 

морського фітобентосу [94, 95, 100, 108]. 

Основні морфофункціональні показники – питома поверхня (S/W) та індекс 

поверхні (ІП). Питома поверхня є основною морфофункціональною 

характеристикою талому. Чим дрібніше і більш розгалуженими слань, тим більша 

площа фотосинтезуючої поверхні припадає на одиницю маси, і тим активніше вид 

бере участь в первинно-продукційних процесі. Індекс поверхні угруповання – ІПуг 

також пов'язаний з продукційною функцією, так як відображає інтегральну 

структурно-функціональну реакцію угруповання на комплекс абіотичних 

чинників [101].  

Кількісний опис закономірностей формування угруповань водної 

рослинності за допомогою показників поверхні дозволило застосувати 

морфофункціональний підхід для розгляду загальноекологічної проблеми 

«фактор–функція–форма» в застосуванні до вирішення практичних завдань 

прогнозування флористичної структури угруповань. [96, 98, 105]. 
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Закономірності, виявлені для макрофітів можуть бути застосовані до 

одноклітинних водоростей, зокрема фітопланктону, як найбільш зручний обєкт 

для дослідження зв’язку форми клітин з екологічною активністю виду. Результати 

досліджень показали, що питома поверхня клітин фітопланктону є важливим 

фактором продуктивності водних екосистем, оскільки збільшення площі поверхні 

клітин фітопланктону на одиницю їх біомаси визначає асиміляційну активність 

водоростей. Збільшення частки дрібноклітинних форм фітопланктону (незалежно 

від їх видової приналежності) збільшує питому продуктивність фітопланктону 

угруповання [7, 119, 288]. Морфологічна пластичність фітопланктону залежно від 

різних екологічних впливів, розмірна структура та морфофункціональні 

характеристики фітопланктону освітлені в наступних наукових працях [92, 217, 

273, 283, 286, 289]. Розвиток морфофункціонального підходу вивчення водної 

рослинності та розробка комплексу показників поверхні макрофітів дало поштовх 

до розробки аналогічного комплексу показників для одноклітинних водоростей 

фітопланктону [91]. 

Морфологія тіла рослини відіграє важливу роль в його продуктивності, з 

нею безпосередньо пов’язані стратегії виживання водоростей в процесі еволюції. 

Види, що зростають в порушених гідроекосистемах відрізняються від видів, що 

зростають в референтних умова [102, 264]. 

В теперішній час продовжується розвиток морфофункціонального підходу 

вивчення водної рослинності, який направлений на розробку показників для 

мікроепіфітів, а також практичне застосування індикаторів водної рослинності 

для визначення екологічного стану гідроекосистем [1, 65, 93, 116, 259, 260].  

 

1.3. Мікроепіфітон 

 

В контексті концепції контурної структури гідросфери макрофіти можуть 

розглядатися як біоконтур (фітоконтур) – поверхня тіл живих організмів, що 

слугує субстратом для прикріплення і поселення інших видів [60]. Зокрема 

епіфітні угруповання водоростей на базифітах є початковою ланкою 
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продукційного процесу та відіграють важливу роль в функціонуванні 

гідроекосистем. Виходячи з того, що таке угруповання має особливу структуру, 

стійкість до факторів середовища, здатне до накопичення речовин, що 

поступають як з боку берега, так із водної товщі, то його відносять до екотонних 

угруповань [134, 135]. 

Епіфітізм водоростей розглядається як примітивна форма симбіозу, коли 

між базифітом та епіфітами встановлюються нестійкі та короткочасні 

взаємозв’язки [40]. Термін «епіфіт» застосовують до рослини, яка росте на інших 

рослинах незалежно від їх просторового зв’язку, відносини між базифітами та 

епіфітами є індиферентні, коменсальні, тою чи іншою мірою симбіотичні [26]. 

Епіфіти є частиною гетерогенно структурованого угруповання, яке включає в себе 

первинних виробників і споживачів, а також розкладників [285]. 

Епіфітізм – явище широко розповсюджене в прісноводних та морських 

екосистемах, його вивчення почалося в середині минулого століття і до 

теперішнього часу не втратило актуальності. Існує багато фундаментальних 

досліджень епіфітона макрофітів, як таксономічних і флористичних, так і 

спеціально присвячених явищу епіфітізма, окремим епіфітам і епіфітним 

комплексам, які поселяються на певних базифітах. Багато наукових праць 

присвячені обростанню мікроепіфітами вищих водних рослин (Zostera, 

Ceratophyllum, Potamogeton, Myriophyllum, Phragmites та ін.). В результаті 

досліджень виявлено, що продуктивність епіфітних водоростей часто 

перевищувало продуктивність морських трав. 

Діатомові водорості є найбільш важливими структурними елементами 

епіфітона морських трав – вони займають найбільшу частку в епіфітній біомасі 

[258. Видовий склад і чисельність епіфітних діатомей тісно пов'язані з 

морфологією і тривалістю життя водної рослинності [234]. Трави з простою 

вертикальною структурою і високою щільністю обмежують проникнення світла і, 

отже, розвиток і біомасу епіфітних водоростей. Навпаки, занурені макрофіти, що 

ростуть трохи нижче поверхні води, забезпечують більше проникнення світла. 

Складна архітектура занурених макрофітів також забезпечує велику площу 
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поверхні для розвитку щільного покриття епіфітних водоростей [75, 77, 191, 204–

207, 249, 257, 262, 263].  

Структура угруповань епіфітона на живих субстратах є продуктом взаємодії 

багатьох перемінних, що визначаються характеристиками рослини-господаря, 

зовнішнього середовища і самих водоростей [76, 154, 231, 277, 279]. 

Дослідження мікроепіфітону багатоклітинних водоростей дозволило 

виявити ряд закономірностей. Як і в випадку з вищими водними рослинами, 

основу мікроепіфітону макроводоростей складають діатомові водорості [13, 88, 

148]. Так, було показано, що найвища чисельність клітин епіфітних водоростей на 

макрофітах спостерігається навесні, а найнижча – влітку [149, 150, 221]. 

Водорості з циліндричними розгалуженими таломами, які мають значну 

поверхню, обростають епіфітами в 1,5-3 рази рясніше, ніж пластинчасті [13, 28, 

30, 251, 280, 148, 151]. Рясність покриття базифітів епіфітами також залежить від 

віку макрофітів та його фізіологічного стану. Масовий розвиток епіфітних 

діатомових спостерігається при сезонному відмиранні таломів деяких видів 

водоростей-макрофітів. Особливо це стосується сезонних багатоклітинних 

водоростей ПЗЧМ, таких як Scytosiphon lomentaria, Punctaria latifolia, Desmarestia 

viridis, та інші [69, 117]. Таломи цих водоростей в фазу свого активного розвитку 

майже не підлягають епіфітуванню. Але в період завершення свого циклу 

розвитку, якому передує час зниженої життєдіяльності, на їхні таломи рясно 

вкриваються епіфітами [117]. 

Дослідження показали, що водорості з пластинчастими таломами, які 

зазвичай не обростають мікроводоростями, в забруднених акваторіях схильні до 

значного обростання [4, 14]. Показано, що в акваторіях з високим антропогенним 

впливом щільність морських макрофітів значно нижча, в той час як 

біорізноманіття та чисельність діатомових водоростей значно вища. Угруповання 

макроводоростей і діатомових водоростей змінюються в різних місцях впливу 

людини. Таким чином, макроводорості і їх епіфіти можуть бути точними 

біоіндикаторами якості води і можуть використовуватися для обмеження впливу 

людини на водні екосистеми [226]. 
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1.4. Формування фітообростання на штучних субстратах 

 

Практичне значення вивчення формування фітообростання на різних 

субстратах набуло через господарську діяльність людини, яка пов’язана з 

внесенням в водне середовище природних і антропогенних субстратів. 

Будівництво в прибережній зоні моря призводить до збільшення поверхні 

штучного субстрату, на якому формується фітообростання, що призводить до 

підвищення продукційного потенціалу екосистеми [89]. В теперішній час стоїть 

питання проектування та розміщення біопозитивних конструкцій в морських 

акваторіях для підтримання в них оптимального екологічного режиму [3, 6, 106]. 

Були виявлені особливості формування фітообростання на субстратах 

різного матеріалу (вапняк, бетон, граніт, резина), які можуть бути використані в 

гідробудівництві. Мікроводорості на перших етапах розвитку надавали перевагу 

вапняку та резині, на пізніх етапах експозиції така тенденція не спостерігалася. 

Макрофіти, на відміну від мікрофітів, менш чутливі до якості субстрату [106]. 

Використання експериментальної установки дозволило описати формування 

угруповань мікро- та макроперифітону, їх річну сукцесію на бетонних плитах з 

різними строками експозиції, та провести порівняння з угрупованням донних 

фітоценозів прилеглої території. Було встановлено, що сукцесійні зміни 

фітоугруповань на бетонних плитах відображають сезонну динаміку на 

природних субстратах. Мікрофітоперифітону бетонних плит притаманні 

підвищені показники щільності і видового різноманіття в порівнянні з 

мікрофітобентосом прилеглої акваторії. Зокрема максимальні значення щільності, 

кількості видів і чисельності відзначені в квітні, мінімальні – в жовтні. Для 

макрофітів такої залежності не відмічено – флористичний склад і біомаса близькі 

до донних фітоценозів. [89]. 

За допомогою експерименту було виявлено, що для оптимального розвитку 

фітообростання найбільше підходять вертикальні та похилі поверхні [62, 192], на 

які припадає найвищий рівень освітлення [18, 19]. Отримані результати можуть 

бути використані при будівництві гідроспоруд, штучних рифів, тощо.  
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1.5. Використання водної рослинності в екологічній індикації водойм  

 

З’ясовані індикаторні властивості макро- і мікроводоростей, що зумовило їх 

широке використання для визначення екологічного стану водойм. Індикаторна 

роль водоростей характеризується не тільки самим фактом присутності того чи 

іншого виду в акваторії, що оцінюється, але і його кількісною характеристикою 

(біомаса, чисельність, тощо) Найбільш точні результати може дати аналіз 

структури угруповання, а не окремих видів [122, 209]. 

Морські макрофіти поглинають біогенні елементи своєю поверхнею 

безпосередньо з морського середовища і, таким чином, являють собою чутливі 

показники його змін. Була запропонована шкала чутливості макрофітів до 

органічного забруднення [71, 72], в якій за чутливістю до забруднення водорості-

макрофіти поділені на 3 групи: оліго-, мезо- і полісапроби. Зазначено [72], що 

найбільш чутливими до забруднення водного середовища є бурі, середнє 

положення займають червоні, а до найбільш толерантних віднесено більшість 

видів зелених водоростей. Саме ця шкала широко використовувалася альгологами 

у екологічному моніторингу різних ділянок Чорного моря [177–179, 254]. 

Списки видів водоростей – індикаторів сапробності наведені в наступних 

публікаціях [10–12, 185]. Розроблена база водоростей-індикаторів України, яка 

включає низку індексів для визначення стану екосистем та з’ясовано, що 

половина водоростей України може бути використана в якості індикаторів [9, 10, 

16]. 

В індикації морських і прісних водойм використовують різні складові 

фітобентосу (макро- та мікрофітобентос), кожен з яких реагує на евтрофування та 

антропогенне навантаження та є чутливим індикатором стану водних акваторій 

[138, 139, 141, 144, 149, 150, 177, 179, 238, 239, 250]. 

Колективом авторів було запропоновано базові методичні принципи оцінки 

екологічного стану прісних водних обєктів за показниками мікрофітобентосу 

[121–123]. Важливою складовою мікрофітобентосу є мікроепіфітон, якому 

належить провідна роль в індикації зміни якості води, оскільки він відрізняється 
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високою чутливістю до вмісту різних забруднюючих речовин, фіксований в 

просторі, достовірно відображає екологічну ситуацію саме в тій точці, в якій 

проводиться дослідження [14, 15, 226, 233, 244, 252, 255, 285]. 

Пошук нових показників, уніфікація методів оцінки та підвищення точності 

прогнозування екологічного стану довкілля є важливими завданнями моніторингу 

водних екосистем. Ці завдання успішно вирішується на міжнародному рівні 

завдяки ратифікації важливих екологічних директив ЄС – Водної Рамкової  

Директиви (ВРД) [247] і Морської Стратегії [248]. Названі директиви займають 

провідне місце, коли йдеться про розробку універсальних та ефективних методів 

оцінки та управління європейськими узбережжями [216].  

Оперативне вирішення проблеми визначення екологічного стану водних 

екосистем за допомогою нових, оригінальних та економічно ефективних 

експертних підходів, повязане з розробкою і впровадженням нових 

біоіндикаторів. Водна рослинність виконуює основну екологічну функцію в 

прибережних екосистемах – створює первинну органічну речовину, з якою 

починається цикл перетворення речовини і енергії в трофічних ланцюгах. 

Залежно від інтенсивності екологічних процесів у морських прибережних 

системах структурно-функціональна організація зануреної водної рослинності  

істотно змінюється [101, 102]. Саме тому фітобентос відповідно до Європейських 

водних директив розглядаються як біологічні елементи якості [268]. 

Розробка нових індикаторів водної рослинності для визначення 

екологічного стану водойм складає частину державних моніторингових програм в 

країнах Європи [237, 268].  

Протягом багатьох років макрофіти були визнані хорошими показниками 

екологічного стану водних екосистем [214, 227, 236, 240]. Використовуючи 

показники макрофітів, розроблені індекси, за допомогою яких визначається 

екологічний статус клас морських і прісноводних екосистем [235, 243, 236, 237, 

255].  

Грецькі дослідники при вираженні екологічної оціночного індексу (EEI) з 

використанням структурних показників макрофітів (флористичний склад, 
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покриття, біомаса) враховували їх екологічні властивості відповідно до теорії r- та 

k- стратегії [276]. Для оцінки екологічного стану водних об’єктів стали широко 

застосовувати метод поділу макрофітів на дві групи екологічного статусу (ESG). 

ESG I – види, яким притаманна пізня сукцесія і ESG II – види-опортуністи, і 

підрахунок їх внеску в структуру донних фітоугруповань [274, 278]. Пізніше, в 

результаті роботи грецьких і норвезьких дослідників, цей підхід був 

вдосконалений, і було запропоновано розділити їх на п'ять підгруп [275]. Облік 

внеску в угруповання видів з різною екологічною активністю дозволяє перейти 

від структурного до функціонального підходу визначення екологічного статусу 

екосистеми. В якості альтернативи іспанськими експертами було запропоновано 

методи CARLIT і BENTOS для використання макроводоростей як біологічного 

ключового елемента для оцінки екологічного стану прибережних вод в рамках 

ВРД. У методі CARLIT (картографія прибережних і прибережно-субліторальних 

угруповань) використовуються знання про цінності видів або угруповань як 

біоіндикаторів, отримані з процедури BENTOS, для швидкої оцінки якості води 

на основі картографічних досліджень [215]. Комбінація методу ESG, заснованого 

на групах функціональних форм макроводоростей, і методу CARLIT, заснованого 

на картографічних дослідженнях донних угруповань, була застосована до 

болгарського узбережжя Чорного моря [241, 242]. Високий рівень зв'язку 

морфофункціонального показника макрофітів S/W з якістю водного середовища 

став підставою для використання його для визначення ESC ділянок болгарського 

узбережжя відповідно до вимог WFD [240]. 

Мікроепіфітон також викристовується для розробки показників для 

визначення екологічного стану водойм. Для іспанських озер за епіфітними 

діатомовими водростями була виявлена значна кореляція між загальною 

концентрацією азоту та діатомовими показниками SPI (Специфічний індекс 

забруднення) та BDI (біологічний діатомовий Індекс). Класифікація озер за 

трофічним та сапробічним рівнями на основі діатомових водоростей відповідає 

тій, що отримана з аналізу лімнологічних та хімічних параметрів досліджуваних 

систем, що підтверджує високу чутливість та інформативність мікроепіфітів як 
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іедикаторів екологічного стану водойм [230, 231]. Для угорських озер 

розроблений трофічний діатомовий індекс для озер (TDIL) для оцінки їхнього 

трофічного стану, як це запропоновано РВД [253]. Більшість досліджень 

присвячені розробці індексів мікроепіфітів і використання їх в прісноводних 

екосистемах [284, 287]. 

Ратифікація Україною Водної рамкової директиви та Морської стратегії ЄС 

надала новий поштовх для розробки нових індикаторів фітобентосу для 

визначення екологічного стану водних екосистем (морських та прісних), 

ранжування їх за новими індикаторами і надання їм статусів в залежності від їх 

екологічного стану). 

Фітоіндикатори повинні бути чутливі до змін антропогенних навантажень в 

екосистемах, бути простими у використанні. Так як вимогою водних Європейских 

директив є пошук та розробка біологічних індикаторів, зокрема регіональних, що 

включає як базові (видовий склад, чисельність, біомаса, тощо), так і додаткові 

показники. Поєднання цих підходів гарантує цілісну та повну оцінку екологічного 

стану водних екосистем.  

Доведено, що структурні і функціональні показники фітомікроперифітону, а 

саме: таксономічне різноманіття, флористична структура, екологічний спектр, 

інформаційна різноманітність, індекс сапробності та ін. є чутливими до 

антропогенного навантаження і можуть використовуватися для оцінки 

екологічного стану водойм [209]. 

Показники активної поверхні макрофітобентосу були запропоновані в 

якості індикаторів оцінки екологічного статус класу (Ecological Status Class – 

ESC) водних об’єктів. Для державного моніторингу ESC морських прибережних 

вод України було відібрано чотири морфофункціональні індикатори [114]: 

 Екологічна активність трьох домінантів (S/W3Dp)  

 Середня екологічна активність видів (S/Wx) 

 Індекс поверхні фітоценозу (ІПф) 

 Чутливі види (Ssp) 
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За обраними індикаторами макрофітобентосу були розроблені шкали оцінки 

екологічних статус класів для прибережних і транзитних вод українського сектора 

Чорного моря за морфофункціональними індикаторами макрофітів [1, 270].  

Гармонізація національного моніторингу морських екосистем України до 

європейських стандартів, може вирішуватися шляхом розширення екологічних 

оціночних індексів рекомендованих Морською Стратегією ЄС за рахунок ряду 

індикаторів, пов'язаних з параметрами поверхні водної рослинності різних 

життєвих форм [65, 114, 259, 270]. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

2.1. Характеристика району дослідження 

 

Дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» проводили протягом 2007-

2018 рр. в різних водних об’єктах північно-західної частини Чорного моря, які 

відрізняються природними і антропогенними умовами. 

На рис. 2.1 показані райони дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

північно-західної частини Чорного моря, що включає окремі затоки та низку 

лиманів. 

 

 

Рис. 2.1. Карта полігонів відбору матеріалу та кількість відібраних проб 

 

Обсяг зібраного матеріалу і оброблених проб з різних районів ПЗЧМ 

представлений в таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Обсяг зібраного матеріалу 

 

Район відбору 
Кількість 

станцій 
Дати відбору 

Кількість 

проб 

О
д

ес
ь
к
а 

за
то

к
а 

Полігон «Біостанція» 6 
I-XII 2007-2013, ІІІ-ІV, VII, 

IX, XII 2014-2018 
654 

Р-н випуску стічних 

вод СБО «Північна» 
9 VIII 2016 16 

Пляж «Собачий» 2 V-IX 2008 45 

Акваторія пляжу 

Аркадія 
1 2007-2008 57 

Р-н мису Північний 2 IX 2018 12 

Яхтклуб на морському 

вокзалі 
4 2007-2008  82 

Р-н мису Великий 

Фонтан 
2 IV 2015, IV 2016 22 

Л
и

м
ан

и
 П

З
Ч

М
 

Тилігульський 7 

V, VII, X 2007,V 2008, XII 

2009, V, VII, VIII 2010, VII 

2011, VIII, IX 2012-2017 

158 

Малий Аджаликський 7 
VII, VIII 2012, IV, VIII, IX 

2013,V 2014, VI 2015 
52 

Хаджибейський 2 IX 2014, VII 2016,  16 

З
ат

о
к
и

 

П
З

Ч
М

 

Ягорлицька 15 VI 2013, VI 2013 42 

Тендрівська 5 VI 2013 14 

Е
к
сп

ер
и

м
ен

т Установка 

«Фітокарусель» 
1 V-IX 2008 116 

Лотки Куяльницького 

лиману 
1 

II-IV 2015, III, IV 2016, I-

V 2017, I-V 2018 
52 

Всього 64 2007-2018 1338 

 

Дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» проводилося в природних 

умовах в Одеській, Ягорлицькій та Тендрівській затоках та деяких лиманах 
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ПЗЧМ. Окрім цього були проведені експерименти з метою вивчення 

особливостей формування альгосистеми «базифіт-епіфіт» в різні сезони року в 

Одеській затоці (установка «Фітокарусель») та на лотках Куяльницького лиману. 

 

Одеська затока 

Розташована в межах міста Одеса, має всі необхідні умови для регулярного 

відбору проб фітообростання. Для комплексного дослідження альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» на Одеському узбережжі був вибраний полігон «Біостанція», 

розташований біля Гідробіологічної станції Одеського національного 

університету імені І.І. Мечникова. Цей полігон являє собою закриту морську 

акваторію (ківш), відокремлену від моря гідротехнічними спорудами – 

траверсами і хвилеломом. Траверси та хвилелом мають різні світлові (освітлена і 

затінена сторони) і поверхневі експозиції (вертикальні, горизонтальні, похилі). 

Загальна схема відбору проб на полігоні «Біостанція» наведена на рис. 2.2. 

 

 

Рис. 2.2. Схема полігону «Біостанція». Точки відбору проб альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» 

Траверс

Хвилелом

Гряда

Камені

Полігон "Біостанція"
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Наявність на цьому полігоні різних біотопів (антропогенний та природний 

субстрати на різних глибинах, дозволяє досліджувати альгосистему «базифіт-

епіфіт» в різних умовах зростання (рис. 2.3). 

 

 

Рис. 2.3. Приклади різних біотопів на полігоні «Біостанція»: а – природний 

субстрат, б – поверхні траверсу, в – поверхні хвилелому. 

 

 

а

в

б
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Саме на цьому полігоні були досліджені просторово-часові характеристики 

і реакції альгосистеми «базифіт-епіфіт» на абіотичні чинники: сезонна і міжрічна 

динаміка, залежність від типу субстрату, вертикальний розподіл, залежність від 

світлової експозиції і від розташування поверхонь твердих субстратів.  

Проби на полігоні «Біостанція» відбирали з твердих поверхонь, на яких 

формувався пояс фітообростання, в 2007-2013 рр. один раз в місяць, починаючи з 

2014 р. – один раз в сезон. Серед вибраних точок відбору проб – вертикальні 

поверхні траверсів з різними глибинами (різними горизонтами зростання), 

горизонтальні поверхні траверсів, різні поверхні хвилелому (горизонтальна, 

вертикальна, похила), природний субстрат на різних глибинах. 

Окрім комплексних досліджень на полігоні «Біостанція» за згаданий вище 

період також досліджувалися інші райони Одеської затоки: 

- прибережні та глибоководні ділянки Одеської затоки, які потрапляють в 

зону впливу скидних вод міської станції біологічної очистки (СБО 

«Північна») – проби відбирали в серпні 2016 р. з твердого субстрату і 

м’яких ґрунтів. 

- міський пляж «Собачий» – проби відбирали на природному субстраті 

(камені) на урізі води – глибина 0-0,2 м і на штучному (поверхні хвилелому) 

– глибина 0,5 м в травні-вересні 2008 р. 

- район мису Великий Фонтан – проби відбирали з природного субстрату на 

глибинах 5-8 м в квітні 2015, 2016 рр., травні 2017 р. 

 

Лимани ПЗЧМ 

Дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» проводилися в наступних 

лиманах ПЗЧМ – Тилігульський, Малий Аджаликський, Хаджибейський, 

Куяльницький (рис. 2.4), які відрізняються зв’язком з морем та ступенем 

антропогенного навантаження [79].  
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Рис. 2.4. Лимани ПЗЧМ, в яких проводилося вивчення альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» 

 

Відбір матеріалу в Тилігульському і Малому Аджаликському лимані 

проводився 2 рази на рік в весняно-літній та осінній періоди, в Хаджибейському – 

восени 2014 р. і влітку 2016 р. Проби відбирали на твердому субстраті природного 

(камені, черепашки молюсків) і штучного походження (бетонні плити, 

гідротехнічні споруди). 
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Ягорлицька і Тендрівська затоки 

Для дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» в референтних умовах були 

вибрані мілководні затоки ПЗЧМ – Ягорлицька і Тендрівська, які розташовані в 

межах об’єктів природно-заповідного фонду України (Чорноморський біосферний 

заповідник та Національний природний парк «Білобережжя Святослава»). 

В червні 2013 р. була проведена комплексна експедиція в означених 

затоках. Для вивчення фітобентосу в Ягорлицькій затоці було виділено декілька 

трансект для відбору проб фітобентосу, кожна з яких мала декілька точок на 

різній глибині (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Станції акваторій Ягорлицкої та Тендрівської заток 

 

В Ягорлицькій і Тендровській затоці проби макро- і мікроводоростей відбиралися 

на м’яких ґрунтах, на яких зростають морські трави, харові водорості, рідше – на 

черепашках молюсків. 
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Експериментальні дослідження формування альгосистеми «базифіт-

епіфіт» на штучних субстратах 

Водозапускні лотки Куяльницького лиману 

Для вивчення особливостей формування фітоугруповань на бетонному 

субстраті в зимово-весняний період використовувалися водозапускні лотки, які 

були встановлені для надходження морської води в Куяльницький лиман 

(рис. 2.6).  

 

 

Рис. 2.6. Водозапускні лотки Куяльницького лиману, на яких проводилося 

дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт». 

 

Ці лотки приймають воду, яка поступає з моря в лиман, їх поверхні постійно 

омиваються морською водою. Так як вода в лиман поступає лише в зимово-

весняний період, то досліджувалися процес формування і особливості 

альгосистеми саме в цей період. Проби відбирали один раз в місяць (січень-

травень) з різних поверхонь лотків. Вже за місяць попадання води на поверхні 

лотків формувалося угруповання фітообростання, яке в наступні місяці активно 

розвивалося. При вимкненні води (в квітні), ще місяць водорості находились в 

живому стані, надалі вони засихали, утворюючи на поверхнях лотків бурі кірки. 

Починаючи з червня, відбір проб не проводився. 
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Експериментальна установка «Фітокарусель» 

Експериментальні дослідження по обростанню автотрофних угруповань 

проводили в прибережній зоні Одеської затоки з травня по вересень 2008 року. У 

дослідженнях була використана підводна конструкція «Фітокарусель», яка була 

занурена на глибину 1 м, на відстані 5 м від берега в районі причалу Одеського 

державного екологічного університету. Установка «Фітокарусель» являла собою 

ряд керамічних пластин (розмір пластини – 24,5х6,5 см) з різною орієнтацією по 

азимуту і нахилу. Ці пластини служили субстратом для формування угруповань 

фітообростання (рис. 2.7).  

 

 

Рис. 2.7. Загальний вигляд пластин «Фітокаруселі» з різною орієнтацією по 

азимуту і нахилу (а, б); пластини з фітообростанням на різних стадіях 

експозиції (в, г) 

г

ба

в
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Аналізувалася альгосистема «базифіт-епіфіт», що розвинулася на пластинах 

вертикальної орієнтації основних азимутів – південного, північного, східного, 

західного. Для відображення часової динаміки формування фітообростання кожен 

варіант орієнтації був представлений 9-ма пластинами – перша пластина 

знімалася після 6-го, а дев'ята після 110-го дня експозиції. Всього було виконано 9 

зйомок. Пластини з установки знімали протягом 1,5 місяця з інтервалом 7-10 днів, 

далі – один раз в два тижні. Всього виконано вісім зйомок для кількісного обліку 

угруповань альгосистеми «базифіт-епіфіт». 

 

2.2. Методи дослідження 

Збір матеріалу і його обробка здійснені за методиками, загальноприйнятим 

в гідробіологічних та альгологічних дослідженнях [27, 46, 54]. Також в 

дослідженнях були використані оригінальні методики [66, 194, 197, 198], 

ретельний опис яких наведений в розділі власних досліджень (див. розд. 3).  

В проведених дослідженнях крім стандартних методів оцінки фітобентосу 

використовувався комплекс морфофункціональних показників оцінки водної 

рослинності [100]. Питома поверхня (S/W, м
2
·кг

-1
) та індекс поверхні (ІП, од.) 

макрофітів визначалися на основі методів розрахунку параметрів поверхні 

багатоклітинних водоростей [91]. 

Для визначення видового складу водоростей та кількісного обліку 

мікроепіфітів поводили мікроскопування з використанням світлового мікроскопу 

Conus Biorex-3 при збільшенні х100 і х400. Всі виміри здійснювали за допомогою 

окуляр-мікрометру з точністю до 1 мкм. Для видової ідентифікації діатомових 

водоростей готували постійні препарати за стандартними методиками [47, 49, 81]. 

Для фотографування водоростей в світловому мікроскопі застосовувався 

фотоапарат Nikon; зроблені оригінальні фотографії представлені в роботі. 

Видовий склад водоростей визначали за визначниками і атласами [23–25, 

45, 48, 64, 84, 136, 186, 212, 222, 245, 246, 282, 290]. Номенклатура водоростей 

приведена за зведеннями [137, 203, 218–220], а також за міжнародним 

електронним каталогом водоростей www.algaebase.org [256]. 

http://www.algaebase.org/
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Статистичну обробку отриманих результатів проводили за допомогою 

стандартних методів [85], реалізованих в пакеті статистичних програм МS Exel, 

STATISTICA 8.0. Візуалізацію статистично опрацьованих даних проводили 

шляхом побудови графіків та діаграм за допомогою програми МS Exel. На 

рисунках і в таблицях результати представлені у вигляді середніх величин і їх 

стандартних помилок, а також вказані діапазони довірчих інтервалів для рівня 

значущості 0,05. 

Дослідження проводилися з використанням засобів вимірювальної техніки 

та методик, сертифікованих згідно вимог ДСТУ ISO10012:2005 у сфері 

поширення державного метрологічного нагляду(№ 04-0044/2018). 
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РОЗДІЛ 3 

МЕТОДИ МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ОЦІНКИ 

АЛЬГОСИСТЕМИ «БАЗИФІТ-ЕПІФІТ» 

 

 

3.1. Процедура відбору і обробки проб 

 

Для кількісного аналізу альгосистеми «базифіт-епіфіт» при відборі проб 

слід використовувати спеціальне спорядження – рамки, скребки (рис. 3.1). Рамка 

для відбору проб фітобентосу виготовляється зі сталі стійкої до корозії. Рамки 

можуть мати розмір (10х10), (20х20) см. Вибір розміру рамки визначається типом 

субстрату. – на твердому (камені, поверхні гідротехнічних споруд, тощо) слід 

використовувати рамки меншого розміру. Рамка розміром (20х20) см 

використовується для кількісного відбору проб на м’якому субстраті (мул, пісок), 

на якому зазвичай розвиваються зарості морських трав, що мають значні розміри. 

 

 

Рис.3.1. Знаряддя відбору проб (ориг.) 

 

При відборі первинного матеріалу на урізі води і на невеликій глибині 

рамки поміщуються на зарості макрофітів, обмежуючи певну площу, і потім 
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рослини видаляються з поміченої площадки за допомогою скребка (шпателя) або 

скальпеля. Такий спосіб можливо використовувати на невеликих глибинах і за 

умов штильової погоди, що би уникнути втрати матеріалу. 

Зручніше і надійніше використовувати рамки, що мають «рукав» з ситного 

газу (вічко 100 мкм), який запобігає втраті матеріалу. При використанні такої 

рамки при відборі проб рука зі скребком поміщується в рукав рамки, яка 

фіксується іншою рукою на поверхні субстрату, на якому ростуть макрофіти. 

Зішкрябані скребком водорості попадають в один з кутів рукава рамки, який під 

водою закручується, а над поверхнею з нього дістають відібраний матеріал.  

З траверсів, які вдаються в море і мають декілька горизонтів зростання, для 

відбору з вертикальних поверхонь використовують конструкцію, яка складається 

з рамки-скребка і двох залізних палок. Оригінальна рамка має один похилий 

загострений край і забезпечена мішком з ситного газу, в який попадають зрізані 

водорості. Рамка прикручується на залізну палку, на якій є розмітка, за якою 

визначають глибину відбору матеріалу з поверхні траверсу (рис. 3.2) Ця 

конструкція дозволяє цілорічно відбирати матеріал з вертикальних поверхонь 

гідроспоруд від урізу води до глибини двох метрів без допомоги водолаза. 

 

 

Рис. 3.2. Конструкція для відбору альгосистеми «базифіт-епіфіт» з 

вертикальних поверхонь гідротехнічних споруд 
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В разі необхідності відбору матеріалу з глибин, що перевищують 60-70 см, 

слід користуватися легководолазним спорядженням; на великих глибинах виникає 

необхідність використання кисневих балонів і грузів. Устаткування, необхідне 

водолазу для відбору проб на глибині – рамка, необхідна кількість пакетів, що 

герметично закриваються, і непромокаючі етикетки, на які наноситься інформація 

простим олівцем. 

Зібрані проби (слані макрофітів) з кожної рамки без віджимання 

поміщуються в окремі герметичні поліетиленові пакети з замком Zip-Lock або 

пластмасові банки з герметичними кришками, щоби максимально запобігти втраті 

епіфітних водоростей. Кожна проба забезпечується етикеткою з необхідною 

інформацією – дата відбору, місце відбору, номер станції, глибина, проективне 

покриття. Вся ця інформація дублюється в польовий щоденник. Надалі проби 

доставляють в лабораторію; в теплу пору року для їх транспортування 

використовують сумку-холодильник. Якщо немає змоги обробити свіжий 

матеріал або доставити його протягом 3-4 годин після відбору до лабораторії, то 

потрібно зафіксувати його формаліном (4 % розчин) або 70 % етиловим спиртом. 

Транспортують і зберігають фіксований матеріал в великих пластмасових банках 

(бідонах) з кришкою, що щільно загвинчується, і широким горлом, куди кладуть 

пакети або банки з пробами. 

В лабораторії свіжі проби підлягають обробці найближчим часом, якщо 

відразу немає змоги це зробити, тоді ставлять матеріал до морозильної камери, де 

він може зберігатися без застосування хімічних фіксаторів тривалий час (до 

одного року при температурі – 20 ºС). 

Для кількісного аналізу компонентів альгосистеми в прибережній зоні з 

каменистим субстратом необхідно відібрати не менше 10 проб, рівномірно 

розподілив їх вздовж берега, визначити візуально загальний відсоток покриття 

дна макрофітами в районі відбору матеріалу. На гідротехнічних спорудах, що 

мають вертикальні стінки, потрібно виділити 2-4 горизонти, з яких будуть 

відбиратися проби. З кожного горизонту відбирають щонайменше три проби. 
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Першою обов'язковою процедурою перед початком обробки матеріалу в 

лабораторних умовах є промивання проб макрофітів. Так як важливо зберегти 

мікроепіфіти на таломах макрофітів, то промивання проводиться таким чином: в 

окрему ємність об'єму від 3 до 10 літрів наливають воду, потім туди поміщають 

пробу. Якщо проба забруднена ґрунтом, то він осідає на дно, а водорості 

залишаються на поверхні. Після цього обережно забираються макрофіти за 

допомогою пінцету в іншу ємність, а ґрунт, що осів, видаляється. 

Якщо матеріал зберігався в морозильній камері, то перед обробкою його 

заздалегідь розморожують. Головне, брати таку кількість проб, яка зможе 

підлягти обробці протягом дня, тому що повторне заморожування матеріалу 

неприпустиме. Фіксовані проби перед обробкою необхідно декілька разів 

промити – помістити в ємність з великим об’ємом води на 5-10 хвилин. 

Промита проба готова до подальшої обробки, яка полягає в розібранні всіх 

видів макрофітів, для чого використовують пінцет. З таломів кожного виду 

готують тимчасові препарати, використовуючи предметні і покривні скла, для 

розгляду під світловим мікроскопом при збільшенні х100 і х400. За допомогою 

цих препаратів остаточно визначають види макроводоростей і здійснюють певну 

кількість вимірів їх таломів, необхідних для розрахунку морфофункціональних 

показників [91]. За цими тимчасовими препаратами вивчаються і мікроепіфіти 

кожного виду макрофіта – визначається відсоток покриття талому 

мікроводоростями, вимірюються розміри клітин епіфітів, визначається їх 

чисельність, здійснюється визначення видів. Всі дані про мікроепіфітон, отримані 

при прямому перегляді талому макрофіта під мікроскопом записуються в вигляді 

таблиці в робочий журнал. Відсоток покриття визначається візуально, в одній 

пробі різні види макрофітів і навіть таломи одного виду можуть мати різний 

відсоток покриття епіфітами. Вимірюються лінійні розміри за допомогою окуляр-

мікрометра з вимірювальною лінійкою до 30 клітин водоростей кожного виду. 

Розраховані дані опрацьовуються статистичними методами. Лінійні розміри 

(довжина, ширина, висота) клітин епіфіта кожного виду вимірюються за 

допомогою окуляр-мікрометру з точністю до 1 мкм від 10 до 30 разів, для 
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визначення середньої площі поверхні і об’єму клітин даного виду в пробі, які 

визначаються методом «істинного об'єму» [21, 75, 91]. Чисельність епіфітів 

визначається за допомогою виділення на таломі макрофіта «облікових площадок» 

(ОП) певної площі, на яких ведеться підрахунок клітин кожного виду епіфіта 

(рис. 3.3). Кількість облікових площадок має бути не менше десяти і залежить від 

ступені обростання таломів макрофіта епіфітами. 

 

 

Рис. 3.3. Талом макрофіта (Cladophora sp.), на якому визначається 

чисельність одноклітинних епіфітів за допомогою «облікових площадок» (ОП): 

а – загальний вигляд талому, б – частина талому з виділеними обліковими 

площадками 

 

Для подальшого розрахунку чисельності епіфітів необхідно визначити 

площу всіх таломів кожного виду макрофітів в пробі, для цього проводять їх 

зважування на електронних вагах з точністю до 0,01 г [54]. Надалі розраховують 

біомасу кожного виду, за допомогою якої розраховують площу таломів даного 

виду в пробі [91]. Розрахунок чисельності епіфітів проводять за формулою: 
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де Nе – чисельність клітин епіфітів на таломах одного виду базифіта в пробі, 

Sт – площа таломів одного виду макрофіта, Nеоп – кількість клітин епіфітів на 

облікових площадках, ∑Sоп – сумарна площа переглянутих облікових площадок, Р 

– відсоток покриття епіфітами таломів базифіта. 

 

Чисельність епіфітів в пробі визначають сумою чисельності епіфітів на 

таломах всіх видів макрофітів в пробі. 

Таким чином, при прямому перегляді талому макрофіта під мікроскопом 

визначаються більшість класичних показників базифітів і епіфітів, за допомогою 

яких надалі будуть розраховані морфофункціональні показники та досліджені 

просторово-часові характеристики і реакції альгосистеми «базифіт-епіфіт» на 

абіотичні чинники. 

 

3.2. Типи структури для розрахунку кількісних показників 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

 

В чистих водах при низькій інтенсивності автотрофного процесу 

розвивається фітоугруповання зі складною структурою – високе флористичне 

різноманіття, ярусність, мозаїчність. При евтрофуванні і збільшенні швидкості 

продукційних процесів в водоймі просторова структура фітоценозів спрощується, 

зменшується кількість видів, що призводить до переважання саме моноценозів 

[102, 104]. 

Залежно від умов зростання, сезонних чинників, угруповання макрофітів 

можуть мати різну структуру – утворювати моно- чи поліценози на великому 

просторі чи на невеликій площі. Так, наприклад, супраліторальні види формують 

моноценози на урізі води – Urospora penucilliformis, Ulothrix implexa та ін. 

Частіше в природних умовах зустрічаються поліценози макрофітів, коли на певній 

𝑁𝑒 =  
𝑆т ∗ 𝑁еоп

 𝑆оп
 ∗  

Рб/е

100
  

(3.1) 
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площі є декілька видів водоростей, кожен з яких має свої кількісні 

характеристики. На рис. 3.4 наведені приклади моноценозу і полізенозу 

макроводоростей: а) моноценоз, який утворює Ulva intestinalis б) поліценоз, який 

утворюють Ceramium diaphanum var. elegans і Cladophoravagabunda. 

 

 

Рис. 3.4. Приклади моноценозу (а) і поліценозу (б) макрофітів на Одеському 

узбережжі 

 

Епіфітні мікроводорості здатні формувати на макрофітах-базифітах 

асоціації різної структури, які можуть мати характер моно- і поліугруповань, що в 

значній мірі визначається впливом екологічних факторів середовища. У сильно 

забруднених водоймах мікроводорості епіфітона представлені переважно 

моноугрупованнями. Зазвичай рідко буває, щоби в епіфітоні макрофітів був один 

вид, але якщо один вид епіфіта за чисельністю має 90-95 % від загального числа 

видів, то угруповання слід вважати моноценозом даного виду. Частіше слань 

макрофіта обростають не один, а декілька видів епіфітів, що вказує на наявність 

поліценозу епіфітів. 

На рис. 3.5 наведені приклади моноценозу і полізенозу епіфітів: а) Cocconeis 

scutellum var. scutellum на таломі Ceramium diaphanum var. elegans; б) Cocconeis 

scutellum var. scutellum і Rhoicosphenia abbreviatа на таломі Cladophora sp.) 

а б
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Рис. 3.5. Приклади моноценозу (а) і поліценозу (б) епіфітів на макрофітах 

Одеського узбережжя 

 

Залежно від флористичної різноманітності угруповань базифітів і епіфітів 

для досліджуваної альгосистеми були виділені наступні типи її структури: 

I. моноценоз епіфіта на моноценозі базифіта [Ме – Мб]; 

II. поліценоз епіфітів на моноценозі базифіта [Пе – Мб]; 

III. моноценоз епіфіта на поліценозі базифітів [Ме – Пб]; 

IV. поліценоз епіфітів на поліценозі базифітів [Пе – Пб]. (рис. 3.6). 

 

 

Рис. 3.6. Типи структури альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

 а   б 
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Виділення різних типів структури альгосистеми «базифіт-епіфіт» дало 

змогу розробити спрощену структуру розрахунків морфофункціональних 

показників даної альгоасоціації. 

 

3.3. Розрахунок морфофункціональних показників компонентів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

 

Для визначення характеристик альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

використовуються наступні морфо-функціональні показники: 

- питома поверхня (S/W, м
2
·кг

-1
) –відношення площі поверхні водоростей 

до одиниці маси; 

- індекс поверхні (ІП, од.) – сумарна площа поверхні водоростей, що 

припадає на одиницю площі субстрату. 

Обмінні процеси у водоростей здійснюються через зовнішню поверхню, 

тому морфологічний показник S/W має прямий зв'язок з вмістом хлорофілу, 

інтенсивністю фотосинтезу і швидкістю зростання, що визначає екологічну 

активність фітоугруповання. Індекс поверхні відображає інтенсивність 

функціонування водної рослинності з урахуванням її структурної організації, що 

дає можливість використовувати його для характеристики інтенсивності 

автотрофного процесу [153, 101, 104]. 

Для визначення S/W базифітного і епіфітного компонентів альгосистеми 

використовуються методики, розроблені для макрофітів і фітопланктону [91]. 

Найбільш зручним способом розрахунку питомої поверхні водоростей з різними 

типами таломів є алометричний метод, який дозволяє розраховувати S/W на 

підставі найбільш доступних для вимірювання параметрів – діаметра і товщини 

слані [90]. Для обчислення S/W мікрофітів визначається площа і об'єм клітини 

шляхом «наближення» форми клітини до тієї або іншої геометричної фігури [21, 

75, 91]. Розрахунок ІП базифіта також проводиться за вищеозначеними 

методиками для багатоклітинних водоростей [91]. Принцип обчислення ІП 

епіфітів заснований на методі прямого рахунку, який був модифікований для 
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альгосистеми «базифіт-епіфіт» [194, 66] і залежить від типу структури 

альгосистеми, які були описані в підрозділі 3.2. 

Формули розрахунку індексів поверхні епіфітного компоненту (ІПе) 

залежно від композиції альгосистеми: 

1. Моноценоз епіфіта на моноценозі базифіта [Ме – Мб]: 

 

 

де Sе – площа поверхні клітини епіфіта, Nе – кількість клітин епіфіта на 

облікових площадках базифіта (Sопi), % – відсоток покриття базифіта эпіфітом, 

ІППб – індекс поверхні популяції базифіта. 

 

2. Поліценоз епіфітів на моноценозі базифіта [Пе – Мб] 

 

 

де Sеі – площа поверхні клітин віх видів епіфітів, Nбi – кількість клітин всіх 

видів епіфітів на облікових площадках базифіта (Sопi), % – відсоток покриття 

базифіта эпіфітом, ІППб – індекс поверхні популяції базифіта. 

 

3. Моноценоз епіфіта на поліценозі базифітів [Ме – Пб]; 

1) розрахунок ІППеб1, ІППеб2,…ІППебi за формулою (3.2)  

2) розрахунок індексу поверхні популяції епіфіта середньозваженого з 

урахуванням різної чисельності епіфіта на всіх базифітах і внеску 

кожного базифіта в індекс поверхні фітоценозу (ІПФб) 

 

 

ІППе = ((
iSon
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100
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4. Поліценоз епіфітів на поліценозі базифітів [Пе – Пб]. 

1) розрахунок ІПФеб1, ІПФеб2,…ИПФебi за формулою (3.3)  

2) розрахунок індексу поверхні фітоценозу епіфіта середньозваженого з 

урахуванням різної чисельності епіфіта на всіх базифітах і внеску 

кожного базифіта в індекс поверхні фітоценозу (ІПФб): 

 

 

 

Всі розрахунки проводяться з використанням формул, реалізованих в 

оригінальній програмі «Альгосистема» в пакеті статистичні програм МS Exel.  

 

3.4. Порівняння методик прямого рахунку і змиву епіфітів 

 

Для визначення ролі епіфітного компоненту альгосистеми необхідні прості і 

точні методики кількісного обліку одноклітинних водоростей, що розвиваються 

на макрофітах. 

Класичним методом обліку структури угруповання мікроепіфітону 

макрофітів є змив одноклітинних водоростей з таломів макрофітів, подальше 

визначення видового складу, підрахунок чисельності клітин на одиницю площі 

талому, вимірювання лінійних параметрів клітин для подальшого визначення 

біомаси чи інших показників [27, 46, 81]. При використанні цього методу 

епіфітний компонент альгосистеми «базифіт-епіфіт» вивчається окремо від 

базифіта і щільність угруповання мікрообростання розраховується або на масу 

або на площу талломів макрофітів. 

При морфофункціональному підході вивчення різнорозмірних компонентів 

альгосистеми проводиться паралельно, і основне завдання зводиться до 

визначення співвідношень поверхонь одноклітинного і багатоклітинного 

компонентів в системі «базифіт-епіфіт». Внесок мікроепіфітів в продукційний 

ІПФе( x ) =
n

1
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процес характеризує індекс поверхні одноклітинних епіфітів (ІПе, од.). Цей 

показник являє сумарну фотосинтезуючу поверхню одноклітинних водоростей, 

віднесену до одиниці площі талому макрофіта. Також епіфітний компонент 

характеризується таким кількісним показником, як чисельність (Nе) – кількість 

клітин мікроводоростей на площу талому макрофіта. Для визначення ІПе та 

чисельності (Nе) мікроепіфітона макрофітів при морфофункціональній оцінці 

фітообростання використовується методика прямого рахунку, який був описаний 

в підрозділах 3.1 і 3.3.  

Для розрахунку ІПе та Nе також можна використовувати методику змиву, 

який є класичним при вивченні мікрообростань макрофітів [27]. 

Для виявлення переваг і недоліків наведених вище методик обліку 

мікроепіфітону макрофітів і надання рекомендацій щодо їх застосування були 

проведені розрахунки ІПе та Nе за зазначеними методиками і порівняні отримані 

результати. 

Для порівняння слугували проби макрофітів, зібрані на Одеському 

узбережжі з кам'янистого субстрату в осінньо-зимовий період 2008-2009 рр. 

Проби макрофітів з різною структурою талому (пластинчата, циліндрична) і з 

різною інтенсивністю обростання епіфітами відбирали з триразовою повторністю. 

З пластинчастою структурою талому були відібрані – Ulva intestinalis L. та 

Pyropia leucosticta (Thuret) Neefus & J.Brodie, з циліндричною – Ceramium 

virgatum Roth та Cladophora vagabunda (L.) Hoek. Серед наведених видів 

максимальним обростанням таломів мікроводоростями характеризувалися 

P. leucosticta (70 %) і Cl. vagabunda (100  %), решта видів мали незначне 

обростання (C. virgatum – до 20 %, U. intestinalis – до 5%). Отже, кожен з видів з 

різною структурою талому мав і різну інтенсивність обростання епіфітами. З 

однієї частини таломів кожного виду був проведений змив епіфітів і розрахована 

їх чисельність і індекси поверхні за стандартною методикою [27]. З іншої частини 

облік мікроепіфітона провели методикою прямого розрахунку [66, 88]. Отримані 

результати були оброблені статистично: обчислено середнє квадратичне 

відхилення, помилка [85]. 
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Аналіз Nе мікроепіфітона пластинчастих таломів, отриманих за методиками 

змиву і прямого рахунку, показав більші значення даного показника при 

використанні методики змиву. При обчисленні ІПе спостерігається протилежне 

співвідношення – великі значення показника дає методика прямого рахунку. 

(табл. 3.1). 

Це можна пояснити тим, що при використанні методики змиву велика 

ймовірність обліку повного видового різноманіття епіфітів, так як чисельність 

визначають види невеликих розмірів. При прямому рахунку дрібні види, як 

правило, не визначають значення чисельності. При візуальній оцінці, в першу 

чергу, враховуються великі види, за рахунок площі клітин яких збільшується 

внесок в ІП. 

 

Таблиця 3.1 

Порівняльна характеристика значень Nе і ІПе макрофітів 

пластинчастої структури, отримані методиками змиву і прямого рахунку 

 

Макрофіт 
Nе, кл∙см

-
² ІПе, од. 

Змив Прямий рахунок Змив Прямий рахунок 

U. intestinalis 8250±600 7280±320 0,06±0,01 0,07±0,01 

P. leucosticta  78650±3030 63620±4680 0,65±0,04 0,75±0,05 

 

Значення Nе і ІПе для пластинчастих таломів з різною інтенсивністю 

обростання відрізняються на порядок, тому для наочності зручно 

використовувати процентне співвідношення досліджуваних показників. 

На рис. 3.7 показано процентні співвідношення чисельності (Nе) і індексів 

поверхні (ІПе) мікроепіфітона макрофітів з пластинчастою структурою таломів 

(Ulva intestinalis і Pyropia leucosticta), отримані методиками змиву і прямого 

рахунку. 
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Рис. 3.7. Процентне співвідношення Nе (а) і ІПе (б) мікроепіфітона 

макрофітів з пластинчастою структурою таломів – Ulva intestinalis і Pyropia 

leucosticta, отримані методиками змиву і прямого рахунку 

 

При визначенні Nе і ІПе мікроепіфітона макрофітів циліндричної структури 

(C. virgatum і Cl. vagabunda) методика змиву дає менші значення цих показників, 

ніж методика прямого рахунку (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика значень Nе і ІПе макрофітів циліндричної 

структури, отримані методиками змиву і прямого рахунку 

 

Макрофіт 
Nе, кл∙см

-
² ІПе, од. 

Змив Прямий рахунок Змив Прямий рахунок 

C. virgatum 25500±1800 26800±2165 0,25±0,02 0,30±0,02 

Cl. vagabunda 590000±90000 676620±130000 4,50±0,70 6,00±1,10 

53%
47%

Ulva intestinalis

55%

45%

Pyropia leucosticta

46%

54%

Ulva intestinalis

46%
54%

Pyropia leucosticta

змив прямий рахунок

а

б
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Менше значення чисельності епіфітів при методі змиву можна пояснити 

складністю змиву всіх клітин з циліндричних таломів. Більше значення ІП 

мікроепіфітона при прямому рахунку, як і в випадку з пластинчастими таломами, 

залежить від внеску в цей показник площ крупноклітинних видів. 

На рис. 3.8 показано процентні співвідношення чисельності (Nе) і індексів 

поверхні (ІПе) мікроепіфітона макрофітів з циліндричними таломами (Ceramium 

virgatum i Cladophora vagabunda), отримані методиками змиву і прямого рахунку. 

 

 

Рис. 3.8. Процентне співвідношення Nе (а) та ІП (б) мікроепіфітона 

макрофітів з циліндричної структурою таломів – C. virgatum і Cl. vagabunda, 

отримані методиками змиву і прямого рахунку. 

 

Облік мікроепіфітона макрофітів не залежить від ступеня обростання їх 

таломів мікроводоростями. Як у випадках з незначним покриттям таломів 

епіфітами (U. intestinalis і C. virgatum), так і з максимальним (P. leucostictа і 

Cl. vagabunda), спостерігається однакове співвідношення Nе та ІП. 

49%
51%

Ceramium virgatum

47%

53%

Cladophora vagabunda

45%

55%

Ceramium virgatum

43%

57%

Cladophora vagabunda
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а
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Облік мікроепіфітона макрофітів за двома методиками дозволив виявити 

переваги та недоліки кожної з них (табл. 3.3). 

Таблиця 3.3 

Переваги і недоліки методик прямого рахунку і змиву 

 

Методика Переваги Недоліки 

Прямого 

рахунку 

- Незначні витрати часу на 

приготування препаратів; 

- колонії епіфітів не 

руйнуються, видна цілісна 

картина обростання 

макрофіта; 

- достатньо невеликої 

кількості таломів 

макрофіта для 

достовірного обліку 

мікроепіфітона. 

- Складний підрахунок і вимірювання 

лінійних розмірів клітин епіфітів при 

високій щільності обростання 

макрофіта; 

- ймовірність недообліку клітин 

дрібних видів; 

- неможливість обліку мікроепіфітона 

на великих макрофітах і таломах, що 

не піддаються мікроскопуванню без 

зрізу (Cystoseira, Phyllophora, 

Scytosiphon і т.п.). 

Змиву 

- Можливість спостерігати 

окремі клітини мікрофітів, 

легкий підрахунок і 

вимірювання лінійних 

розмірів клітин; 

- висока ймовірність обліку 

повного флористичного 

складу мікроепіфітона. 

- Значні витрати часу на приготування 

препаратів; 

- складний облік реального комплексу 

обростання макрофіта через 

руйнування колоній епіфітів; 

- необхідність великої кількості 

таломів макрофіта для достовірного 

обліку мікроепіфітона; 

- ймовірність неповного змиву клітин 

епіфітів з таломів макрофітів; 

- ускладнений змив епіфітів з дрібних 

нитчастих таломів макрофітів 

(Urospora, Ulotrix, Bangia і т.п.). 
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Кожна з порівнюваних методик може бути використана для обліку 

мікроепіфітона макрофітів залежно від мети дослідження. При визначенні 

флористичної структури угруповань мікроепіфітона макрофітів більш точні 

результати дає метод змиву. При визначенні морфофункціональних показників 

мікроепіфітона для економії часу і отримання результату на підставі вимірювання 

параметрів клітин домінуючих видів епіфітів доцільніше використовувати метод 

прямого рахунку [195, 198].  
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РОЗДІЛ 4 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОСТОРОВО-ЧАСОВОЇ ДИНАМІКИ І РЕАКЦІЇ НА 

АБІОТИЧНІ ЧИННИКИ АЛЬГОСИСТЕМИ «БАЗИФІТ-ЕПІФІТ» 

 

4.1. Особливості часової динаміки 

 

4.1.1. Сезонна динаміка 

 

В умовах ПЗЧМ біологічні сезони не співпадають з порами року та зміщені на 

один місяць вперед від календарних: зимовий сезон – з початку січня до кінця 

березня, весняний – квітень-червень, літній – липень-вересень, осінній – жовтень-

грудень [50]. За видовим складом, біомасою і чисельністю альгосистема «базифіт-

епіфіт» представлена сезонними комплексами, які закономірно замінюють одне 

одного протягом року. 

Закономірна зміна флористичного складу компонентів альгосистеми «базифіт-

епіфіт» залежно від сезону року є інтегральною реакцією на зміну температурно-

світлового режиму. В результаті дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» в 

затоках і лиманах ПЗЧМ були визначені сезонні домінанти базифітного (табл. 4.1) та 

епіфітного (табл. 4.2) компонентів, представлених основними відділами 

багатоклітинних і одноклітинних водоростей. 

В ході проведеного дослідження виявлено, що найбільша кількість видів 

макроводоростей відмічалася протягом весняних і літніх місяців року, коли 

спостерігалося домінування водоростей з відділів Ochrophyta i Chlorophyta, 

масовий розвиток яких припадає саме на ці сезони. Найменша кількість 

макрофітів притаманна осіннім та зимовим місяцям, що пов´язано як з 

закінченням вегетації більшості видів в цей період, так і з механічним відривом 

таломів внаслідок штормів та замерзання узбережжя. 
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Таблиця 4.1 

Сезонні домінанти базифітного компоненту альгосистеми «базифіт-

епіфіт» ПЗЧМ (північно західної частини Чорного моря) 

 

Флористичний склад 
S/W, 

м
2
·кг

-1
 

Сезон 

Зима Весна Літо Осінь 

Chlorophyta   

Bryopsis plumosa (Huds.) C.Agardh 42,88±3,91 - - + - 

Cladophora albida (Nees) Kütz. 88,56±3,44 - - + - 

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kütz. 42,58±1,10 - - + + 

Cladophora vagabunda (L.) С. Hoek 67,22±4,68 + + + + 

Ulva intestinalis L. 35,15±1,04 + + + + 

Ulva linza L. 45,52±1,79 - + + + 

Ulva prolifera O.F.Müller 42,05±2,04 - - + - 

Urospora penicilliformis (Roth) Aresch. 109,91±6,61 + + - - 

Phaeophyta   

Desmarestia viridis (O. Müll.) J.V. Lamour. 85,76±8,10 - + - - 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngb. 244,99±10,44 + + - - 

Punctaria latifolia Grev. 22,74±1,47 + + - - 

Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) Link 16,41±1,68 + + - - 

Rhodophyta   

Ceramium diaphanum var. elegans (Roth) Roth 27,47±2,34 - - + + 

Ceramium virgatum Roth 24,81±1,86 + + + + 

Chondria capillaris (Huds.) M.J.Wynne 22,65±2,10 - - + - 

Polysiphonia denudata (Dillwyn) Grev. ex Harv. 62,84±4,95 - + + + 

Polysiphonia elongata (Huds.) Spreng. 23,54±2,15 + + + + 

Polysiphonia opaca (C.Agardh) Moris & De 

Notaris 
38,12±2,86 - + + - 

Pyropia leucosticta (Thuret) Neefus & J.Brodie 63,05±2,36 + + - - 

Bacillariophyta      

Berkeleya rutilans (Trentep. ex Roth) Grunow 204,61±8,24 + + - - 

Tracheophyta   

Zostera noltii Hornem. 16,65±0,68 - + + + 

Stuckenia pectinata (L.) Börner 6,50±1,05 - + + + 

Загальна кількість:  10 16 15 10 

* сірим кольором виділені види, які зустрічаються цілорічно 

 

Зимово-весняними домінантами базифітів були: U. penicilliformis, D. viridis, 

E. siliculosus, P. latifolia, S. lomentaria, P. leucosticta. Макрофіти C. vagabunda, 

U. intestinalis, C. virgatum, P. elongata, які не мали сезонної специфікації і 

розвивалися протягом всього року.  
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Таблиця 4.2 

Сезонні домінанти епіфітного компоненту альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

ПЗЧМ (північно західної частини Чорного моря) 

 

Флористичний склад 
S/W, 

м
2
·кг

-1
 

Сезон 

Зима Весна Літо Осінь 

Bacillariophyta   

Achnanthes brevipes C. Agardh 394,14±16,74 + + + + 

Achnanthes longipes C. Agardh 342,87±18,22 + + - - 

Amphora caroliniana Giffen 981,86±17,40 - - + - 

Ardissonea crystallina (C.Agardh) Grunow 367,59±10,82 - - + + 

Bacillaria paxillifera (O. Müll.) T. Marsson 873,80±16,24 - - + + 

Cocconeis scutellum var. scutellum Ehrenb. 571,38±14,85 + + + + 

Cocconeis maxima (Grunov) H. Perag.&Perag. 532,55±17,34 - - + + 

Coscinodiscus radiatus Ehrenb. 217,98±11,46 - + + - 

Cyclotella meneghiniana Kütz. 432,90±24,10 - - + + 

Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Reimann & 

J.C.Lewin 
1560,17±98,74 - - + + 

Cymbella sp. 568,10±31,43 - - + + 

Diatoma vulgaris Bory 981,86±17,40 + + - - 

Diploneis bombus (Ehrenb.) Ehrenb. 362,29±9,48 - - + + 

Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz. 502,41±31,68 + + + + 

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh. 378,62±11,58 - - + - 

Licmophora abbreviata C.Agardh 658,29±16,47 + + - - 

Licmophora gracilis (Ehrenb.) Grunow 728,95±29,14 + + - - 

Melosira moniliformis (O. Müll.) C.Agardh 295,17±21,08 + + - - 

Melosira moniliformis var. subglobosa (Grunow) 

Hust. 
341,75±19,07 + + - - 

Navicula pennata var pontica A.W.F. Schmidt 698,33±23,67 - - + + 

Navicula cryptocephala Kütz. 792,46±14,26 - - + + 

Pseudo-nitzschia delicatissima (Cleve) Heiden  971,24±24,70 - + + + 

Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-

Bert. 
998,54±7,48 + + + + 

Stauroneis constricta Ehrenb. 681,06±22,91 - - + + 

Tabularia fasciculata (C.Agardh) D.M.Williams 

& Round 
684,52±25,12 + + + + 

Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère 619,23±15,88 - - + + 

Cyanoprokaryota      

Calothrix sp. 711,29±10,81 - - + + 

Lyngbya lutea Gomont ex Gomont 933,81±12,04 + + + + 

Phormidium nigroviride (Thw. ex Gomont) 

Anagn. & Komárek 
657,84±21,19 + + + + 

Spirulina tenuissima Kütz. 2078,51±20,88 - - + + 

Загальна кількість:  13 15 24 21 

* сірим кольором виділені види, які зустрічаються цілорічно 

 

Діатомова водорість B. rutilans формує на твердих субстратах розгалужені 
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трубчасті колонії, які можуть досягати декількох сантиметрів. Ці колонії активно 

використовуються іншими одноклітинними водоростями як субстрат для 

поселення, саме тому B. rutilans вважається базифітом. Ця водорість масово 

розвивається на перших етапах сезонної сукцесії, як правило, в зимово-весняний 

період. 

Найбільше видове різноманіття епіфітів спостерігалося літом (24 види) та 

восени (21 вид), коли разом з діатомовими масово розвивалися синьозелені 

водорості. 

Серед епіфітів до холодного періоду року були приурочені наступні види – 

A. longipes, D. vulgare, L. abbreviata, L. flabellata, M. moniliformis. Вони 

«раціонально» використовують поверхню макрофіта за рахунок утворення різних 

за формою колоній, що призводить до значного чисельного розвитку епіфітів 

навіть на незначній площі базифіта. При переході до літнього періоду поряд з 

колоніальними видами збільшувалася кількість діатомових водоростей, що 

розвиваються поодиноко і прикріпляються до макрофіта всією поверхнею 

(A. carolinianа, C. maxima, N. pennata var. pontica, S. constrica та ін.), тому їх 

чисельність обмежена площею базифіта. Зі зниженням температури в осінній 

сезон відбувалася заміна діатомей, що живуть поодиноко, колоніальними 

діатомовими водоростями родів Tabularia, Grammatophora, Bacillaria, Ardissonea 

та ін. 

З сезонною зміною видового складу компонентів альгосистеми «базифіт-

епіфіт» відбувалася і закономірна зміна показників їх розвитку. Для макро- і 

мікрокомпонентів альгосистеми класичними показниками розвитку є біомаса 

(В, кг·м
-2

) і чисельність (Ne, тис.кл.·см
-1

) відповідно. Питома поверхня (S/W, м
2
·кг

 

-1
) та індекс поверхні (ІП, од.) однакові для різнорозмірних компонентів 

фітообростання, вони інтегрують в собі вищенаведені класичні показники, тому 

при дослідженні особливостей альгосистеми перевага надається саме цим 

морфофункціональним показникам. 

Проведений порівняльний аналіз класичних показників (біомаса, 

чисельність) з морфофункціональними (питома поверхня, індекс поверхні) 
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показав, що вони однаково характеризують розвиток альгосистеми «базифіт-

епіфіт» протягом року (рис. 4.1).  

 

 

Рис. 4.1. Сезонна динаміка біомаси і ІП базифітного компоненту (а), 

чисельності і ІП епіфітного компоненту (б) 
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Особливо помітне різке підвищення класичних і морфофункціональних 

показників компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» в травні. Саме для цього 

періоду притаманна найбільша інтенсивність первинної продукції, коли 

спостерігаються максимальні показники індексів поверхні, що і є підставою для 

використання ІП для оцінки інтенсивності функціонування альгосистеми 

«базифіт-епіфіт». В цей період також збільшуються значення структурних 

показників, таких як біомаса і чисельність. Отримана закономірність вказує на те, 

що макро- і мікрокомпонент альгосистеми однаково реагують на сезонні зміни 

абіотичних чинників. 

Сезонна динаміка біомаси, чисельності та ІП компонентів альгосистеми 

вказує на перевагу використання саме індексу поверхні як єдиного показника 

інтенсивності автотрофного процесу угруповання. 

Питома поверхня визначається лінійними розмірами водоростей, які 

залежать від їхнього видового складу і стану навколишнього середовища. 

Значення питомої поверхні водоростей змінюються протягом різних етапів їх 

розвитку. Наприклад, C. vagabunda на початку індивідуального розвитку має 

тонкі розгалужені таломи і, відповідно, значення її питомої поверхні дорівнює 60-

70 м
2
·кг

 -1
, а під кінець вегетації її структурні елементи потовщуються, що 

приводить до зменшення значень S/W – 35-45 м
2
·кг

 -1
. 

Основною особливістю альгосистеми є те, що її компоненти з абсолютно 

різною екологічною активністю створюють динамічну систему та урівноважують 

одне одного. Значення питомої поверхні макро- і мікрокомпоненту альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» залежали від сезону року та мали різну динаміку. Інтенсивність 

первинно-продукційного процесу в квітні призводить до взаємозалежної зміни 

екологічної активності різнорозмірних складових альгосистеми (рис. 4.2). 

Епіфітний компонент з високою екологічною активністю отримує перевагу в 

умовах високого рівня автотрофного процесу в весняний період, на відміну від 

макрокомпоненту, екологічна активність якого в цей період зменшується. 
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Рис. 4.2. Питома поверхня (S/W) базифітного і епіфітного компоненту 

альгосистеми залежно від сезону року. 

 

Для базифітів спостерігалося зменшення величини S/W від зими до літа і 

невелике збільшення в осінні місяці. Для епіфітів, навпаки, – збільшення значення 

питомої поверхні від зимових місяців до літніх і невелике зменшення восени. 

Тобто для базифітного компоненту влітку були характерні найменші значення 

S/W, а для епіфітного компоненту – найбільші. 

Зимою і весною базифітний компонент альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

представлений видами з значними значеннями питомої поверхні (65-250 м
2
·кг

-1
). 

Це такі види як U. implexa, U. penicilliformis, E. confervoides, P. leucostica, 

C. vagabunda та інші. В епіфітоні, навпаки, переважали види, які мають великі 

клітини і, відповідно, невелике значення S/W – 350-500 м
2
·кг

-1
 (види роду 

Achnanthes, M. moniliformis var. monilliformis, M. moniliformis var. subglobosa, 

T. fasciculata та інші). Літом і восени серед макрофітів домінували види з низькою 

екологічною активністю – 25-48 м
2
·кг

-1
 (види роду Ceramium, U. intestinalis, U. 

linza, B. plumosa, C. vagabunda, P. denudata). Для епіфітів спостерігалася 

протилежна картина – в ці сезони переважали дрібноклітинні види з високою 
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екологічною активністю – 680-900 м
2
·кг

-1
 (R. аbbreviata, С. scutellum var. scutellum, 

N. pennata var pontica, N. ramosissima, Nitzshia sp., S. tenuissima та інші). 

Отримані залежності вказують, що різнорозмірні компоненти альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» мають різну екологічну активність, для яких характерна сезонна 

зміна інтенсивності функціонування. 

Була проаналізована динаміка індексу поверхні базифітного і епіфітного 

компонентів альгосистеми протягом року. В період максимальної сонячної 

радіації, що припадає на весняні місяці, відзначалася інтенсифікація автотрофного 

процесу, що позначилося на зростанні індексів поверхні різнорозмірних 

компонентів альгосистеми (рис. 4.3). 

 

 

Рисунок 4.3. Співвідношення ІП (активних поверхонь) базифітного і 

епіфітного компонента альгосистеми залежно від сезону 

 

Переважання внеску епіфітного компонента спостерігалося в квітні-травні, 

коли обростання макрофітів мікроводорослями максимальне та досягало 80-100 % 

покриття таломів (весняний пік зростання). Нарівні з мікроводоростями в ці 

місяці активно розвиваються і макрофіти, котрі саме в весняний сезон дають 
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найбільші значення ІП і характеризуються значною різноманітністю. Найнижчі 

кількісні показники макрокомпоненту альгосистеми «базифіт-епіфіт» характерні 

для осінніх місяців. Це пов’язано зі штормами, котрі призводять до обриву 

таломів макрофітів, наслідком чого і є незначні показники ІП. Найнижчі значення 

ІП епіфітів відзначались в літній сезон, для якого характерні дрібноклітинні 

поодинокі види і незначний відсоток (10-20 %) покриття таломів макрофітів. 

Восени спостерігався незначний пік зростання значень ІП епіфітів, обумовлений 

домінуванням колоніальних форм водоростей. Весняні та осінні піки розвитку 

мікроепіфітів характерні і для інших районів Чорного моря (Рябушко, 2008). 

Досліджена динаміка індексу поверхні макро- і мікрокомпонентів 

альгосистеми протягом року дозволила визначити сезонне співвідношення внеску 

базифітів і епіфітів в активну поверхню альгосистеми Найбільший внесок в 

поверхню мікроепіфіти дають весною (75%), найменший – літом (35%). Зимовий 

сезон характеризуеться однаковим внеском базифітного і епіфітного компоненту 

альгосистеми, осінній сезон – переважанням базифітів. 

 

Вплив льодового покриву на особливості розвитку альгосистеми «базифіт-

епіфіт». 

Відмінною рисою Одеської затоки є те, що в особливо суворі зими її 

акваторія замерзає, покриваючись суцільним шаром льоду. Для оцінки впливу 

даного чинника на водну рослинність були проаналізовані особливості розвитку 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» в 2009 і 2012 році. Обрані роки відрізнялися 

особливостями зимового періоду, так 2009 рік характеризувався відносно теплою 

зимою, без утворення льоду, а 2012 рік характеризувався наявністю в зимні місяці 

суцільного льодового покриву біля узбережжя Одеси. 

На рис. 4.5 проілюстровано стан льодового покриву на узбережжі м. Одеси 

в лютому 2012 року. 
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Рис. 4.5. Замерзла акваторія полігону «Біостанція» (лютий, 2012 р.) 

 

Отримані результати показали, що під час замерзання прибережної зони 

Одеської затоки розвиток альгосистеми «базифіт-епіфіт» не відбувався. В 2012 

році розвиток альгосистеми розпочався з третьої декади березня після повного 

сходження льоду, що призвело до відповідного запізнення піку вегетації в 

порівнянні з 2009 роком, в який проводилися дослідження альгосистеми «базифіт-

епіфіт», починаючи з січня. Так як формування альгосистеми в 2012 році 

розпочалося «з нуля», то піки розвитку базифітного і епіфітного компонентів за 

морфофункціональним показником ІП, виявилися зміщеними на два місяці вперед 

в порівнянні з 2009 роком, в якому не відбувалося замерзання узбережжя. Таким 

чином, в роки, коли льодовий покрив на узбережжі не формується, пік розвитку 

базифітного і епіфітного компонентів припадає на квітень-травень. В роки, коли 

відбувається замерзання узбережжя, спостерігається запізнення вегетації макро- і 

мікроводоростей, що позначається на зміщенні піку розвитку, який припадає на 

червень. 

Льодовий покрив в 2012 році привів до повного зникнення угруповання 

фітообростання на Одеському узбережжі, простимулювало інтенсивний розвиток 

базифітного і епіфітного компонентів альгосистеми (рис. 4.6), що відобразилося в 

максимальних значеннях індексів поверхні (ІПб = 56,27 од, ІПе = 101,47 од.), в 

порівнянні з 2009 роком (ІПб = 21,14 од, ІПе = 85,40 од.). 
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Рис. 4.6. Індекс поверхні базифітного (а) і епіфітного компоненту 

альгосистеми (б) в 2009 та 2012 рр. 

 

Пізнє формування альгосистеми «базифіт-епіфіт» відобразилося і на 

показнику S/W (рис. 4.7). Значення питомої поверхні базифітів в квітні 2012 року 

були на рівні лютого 2009 року, це пояснюється масовим розвитком екологічно 

активних видів (U. penicilliformis, U. implexa, B. rutilans, E. siliculosus), які в роки 

без льодового покриву в цей час вже заміщуються видами з більш низькою 

екологічною активністю. В травні розбіг між значеннями S/W зменшується, а 
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починаючи з червня ці значення S/W збігаються зі значеннями як і в роки з 

теплою зимою. 

Подібна ситуація спостерігалася і з мікроепіфітами, коли в квітні 

розвивалися види з крупними клітинами та відповідним невеликим значенням 

S/W, в наступні місяці значення питомої поверхні збільшувалося за рахунок появи 

і подальшого домінування дрібноклітинних видів. 

 

 

Рис. 4.7. Питома поверхня базифітного (а) і епіфітного компоненту 

альгосистеми (б) в 2009 та 2012 рр. 
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Таким чином, отримані результати вказують на те, що наявність льодового 

покриву на узбережжі Одеської затоки є вирішальним чинником, який визначає 

розвиток альгосистеми «базифіт-епіфіт». 

 

4.1.2. Міжрічна 

 

Були проаналізовані індекси поверхні базифітного і епіфітного компонентів 

протягом 2007-2013 років. Значення індексів поверхні базифітів і епіфітів в 2007-

2009 рр. були майже однаковими. Це вказує на те, що розвиток альгосистеми в 

цей період відбувався в схожих та стабільних умовах (рис. 4.8). 

 

 

Рис. 4.8. Індекси поверхні (співвідношення індексів поверхні) базифітного і 

епіфітного компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт». 

 

Складові альгосистеми «базифіт-епіфіт» чуттєво відреагували на аномальні 

кліматичні чинники 2010 року (великий об'єм стоку Дунаю – перевищення норми 

на 45 % і значне та довготривале підвищення температури води) [213, 281]. В 

липні-серпні 2010 року, коли відмічалося тривале підвищення температури 
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морської води, макрофіти (базифіти) знаходилися в пригніченому стані, що 

виразилося у зменшенні біомаси та, відповідно, індексу поверхні). Епіфітний 

компонент, який зазвичай в цей період не виявляє високу екологічну активність, 

то влітку 2010 року внаслідок нетипових для регіону кліматичних умов, отримав 

додатковий поштовх до свого розвитку. Зазвичай, в літній період покриття 

таломів макрофітів епіфітами не перевищувало 25 %, але в 2010 році воно склало 

– 40-50 %, тобто вдвічі більше. Відповідно збільшилася і величина індексу 

поверхні. Необхідно відмітити, що зі збільшенням чисельності мікроепіфітів, 

збільшення видового різноманіття не спостерігалося. Домінантами діатомових 

водоростей були види родів Cocconeis, Rhoicosphenia, Navicula, Nitzshia з високим 

значенням питомої поверхні (S/W – 700-900 м
2
·кг

-1
). Також в цей період масово 

розвивалися синьозелені водорості, значення питомої поверхні деяких з них 

перевищувало 1000 м
2
·кг

-1
. Подібне збільшення чисельності мікрофітів і 

одночасне зменшення їх видового складу вказує на збільшенні трофності водойми 

[209]. 

Постаномальний кліматичний період у наступні роки характеризувався 

збільшенням показника ІП базифітного компоненту (в 1,5-2 рази порівняно зі 

значеннями до 2010 року) [213, 272] і поверненням до норми ІП епіфітного 

компоненту (див. рис. 4.8). Після аномального за кліматичними чинниками 2010 

року в Одеській затоці на твердому субстраті серед домінантів базифітів 

з’явилися види макроводоростей, які не були масовими для цього регіону. Ці види 

відносяться до відділу Chlorophyta, які мають тонкорозгалужені таломи і, 

відповідно, великі значення питомої поверхні – Ulva clathrata (S/W=85,04±6,08 

м
2
·кг

-1
), C. albida (S/W=99,10±5,87 м

2
·кг

-1
), Cladophora dalmatica Kützing 

(S/W=105,75±7,21 м
2
·кг

-1
). 

Окрім Одеської затоки наслідки аномально теплого літа 2010 року були 

відмічені і в Тилігульському лимані. В прибережній зоні на глибині 0,2-0,3 м 

цього лиману в зимово-весняний сезон постаномального періоду масово 

розвинулись бурі водорості з низькою екологічною активністю, що були вперше 

виявлені в лимані близько 15 років тому [174]. Це Punctaria tenuissima (C.Agardh) 
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Greville (S/W=21 м
2
·кг

-1
), Striaria attenuata (Greville) Greville (S/W=18 м

2
·кг

-1
) і 

Leathesia marina (Lyngbye) Decaisne (S/W=9 м
2
·кг

-1
). Зазначені види водоростей 

раніше реєструвались на більших глибинах та в штормових викидах. Також, в 

квітні-травні 2013 р. в Тилигульскому лимані був зафіксований вид новий і для 

лиману і для ПЗЧМ в цілому – Liebmannia leveillei J. Agardh (S/W=15 м
2
·кг

-1
) (рис. 

4.9) [271, 272]. 

 

 

Рис. 4.9. Масовий розвиток в Тилігульському лимані рідкісних видів бурих 

водоростей в 2001-2013 рр.  

 

Також за досліджуваний період в Одеській затоці був виявлений новий вид-

вселенець – бура водорість Halosiphon tomentosus (Lyngbye) Jaasund (syn. Chorda 

tomentosa Lyngb.) [99, 269]. 

Бурі водорості на початку свого розвитку майже не підлягають 

епіфітуванню, і лише в кінці вегетації їх таломи масово покриваються 

мікроепіфітами [117], що було підтверджено дослідженнями на прикладі 

D. viridis, S. lomentaria, P. latifolia [68]. Крім того, провели спеціальне 

дослідження по виявленню мікрепіфітів на таломах нового для Чорного моря виду 

H. tomentosus. Так як слань водорості вкрита тонкими волосками і лише основа і 

кінцівка талому голі, то саме ці частини талому використовуються мікроепіфітами 

для прикріплення (рис. 4.10). 

  

    Leathesia marina                     Liebmannia leveillei 
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Рис. 4.10. Бура водорість-вселенець в Чорному морі Halosiphon tomentosus і 

її мікроепіфіти 

 

Серед епіфітів H. tomentosus відмічені наступні види – G. marina, 

A. brevipes, M. monilliformis. Необхідно продовжити подальше дослідження цієї 

водорості і її епіфітів, особливо на різних етапах її розвитку. 

 

4.2. Сезонна специфіка формування альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

 

4.2.1. Зимово-весняний період 

 

Дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» на водозапускних лотках 

проводилися у 2015–2018 рр. в період запуску морської води в лиман (січень–

травень). Спостереження за формуванням альгосистеми «базифіт-епіфіт» на 

водозапускних лотках Куяльницького лиману розпочалися з початку їх 

експлуатації, що дало можливість відстежити процес формування угруповання з 

самого початку. Щомісячні спостереження дозволили відстежити початок 

формування та подальшу сукцесію альгосистеми: збагачення флористичного 

складу та динаміку морфофункціональних показників угруповання. 

Угруповання макро- і макрофітів, що сформувалося на водозапускних 

лотках, складалося з супраліторальних видів, характерних для зимово-весняного 
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періоду. В результаті проведеного дослідження виявлено 24 видів макро- і 

мікроводоростей: Chlorophyta – 9, Ochrophyta – 3, Bacillariophyta – 12 (табл. 4.3). 

Як і на Одеському узбережжі, на водозапускних бетонних лотках діатомова 

водорість Berkeleya rutilans, яка утворює макроскопічні колонії, є базифітом. 

 

Таблиця 4.3 

Флористичний склад альгосистеми «базифіт-епіфіт», що сформувалася 

на водозапускних лотках Куяльницького лиману 

 

 
Флористичний склад 

S/W, 

(м
2
 кг

-1
) 

Рік 

2015 2016 2017 2018 

 Chlorophyta  

1 Acrosiphonia arcta (Dillwyn) Gain 101,20±2,61 - - + - 

2 
Blidingia marginata (J.Agardh) P.J.L.Dangeard ex 

Bliding 
106,4±1,85 - + - - 

3 
Capsosiphon fulvescens (C.Agardh) Setchell & 

N.L.Gardner 
33,48±1,09 - + - - 

4 Chaetomorpha gracilis Kütz. 141,55±1,67  + - - 

5 Rhizoclonium riparium (Roth) Harvey 243,01±6,21 - + + + 

6 Ulothrix flacca (Dillwyn) Thuret 247,52±7,80 - - + - 

7 Ulothrix implexa (Kützing) Kützing 303,94±8,86 + + + + 

8 Ulva prolifera O. Müller 42,05±2,04 - + - - 

9 Urospora penicilliformis (Roth.) Aresch. 108,80±2,99 + + + + 

 Ochrophyta  

10 Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye 265,18±17,45 + - + - 

11 Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link 16,41±1,68 - + + - 

12 Punctaria latifolia Greville 22,74±1,47 - - + - 

 Bacillariophyta  

13 Berkeleya rutilans (Trentepohl ex Roth) Grunow 168,00±3,94 + + + + 

14 Cocconeis scutellum var. scutellum C. Agardh 539,74±11,45 - - + + 

15 Cyclotella kuetzingiana Thwaites 736,52±39,54 - + + + 

16 Diatoma vulgare Bory de Saint-Vincent 957,12±18,15 + + + + 

17 Grammatophora marina (Lyngb.) Kütz 548,49±12,52 - + + + 

18  Licmophora abbreviata C.Agardh  658,29±17,47 - - + + 

19 Melosira moniliformis (O.F.Müller) C.Agardh 297,34±14,90 + + + + 

20 
Melosira moniliformis var. subglobosa (Grunow) 

Hustedt 
371,37±10,15 + + + + 

21 Navicula pennata var. pontica Mer. 783,21±17,35 - + + + 

22 Nitzschia sp. 827,91±18,54 - + + + 

23 Rhoicosphenia abbreviata (C. Agardh) Lange-

Bert. 
985,52±68,56 + + + + 

24 Tabularia fasciculata D.M. Williams et Roud. 587,36±37,24 + + + + 

 Всього:  9 18 19 15 
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Найменша кількість видів в альгосистемі спостерігалася в перший рік 

дослідження – 4 види базифітів і 6 видів епіфітів. В подальшому кількість видів 

зростала і в 2017 була зафіксована найбільша кількість – 8 видів базифітів і 12 

видів епіфітів, що перевищує в два рази число видів в перший рік спостережень. 

(рис. 4.11).  

 

 

Рис. 4.11. Флористичний склад компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

на водозапускних лотках 

 

В 2018 році видове різноманіття епіфітів залишилося на рівні 2017 року, а 

базифітів зменшилося внаслідок зникнення з угруповання бурих водоростей. Це 

пов’язано з особливістю 2018 року, в якому спостерігалася пізня весна і тому бурі 

водорості на лотках не встигли розвинутися. 

З початку формування альгосистеми на водозапускних лотках було 

відмічено, що першими видами макроводоростей, які колонізували штучний 

біотоп, були види (Urospora penicilliformis, Ulothrix implexa, Ectocarpus siliculosus) 

з високою екологічною активністю в діапазоні 100-300 м
2
·кг

-1
. В наступні роки 

кількість видів базифітів збільшилася за рахунок видів з меншою екологічною 

активністю, що свідчить про повноцінне освоєння субстрату макрофітами. 

З початку формування фітообростання на лотках домінантами епіфітів були 

Diatoma vulgare, Melosira moniliformis, Navicula pennata var. рontica, Tabularia 
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fasciculata, Cyclotella kuetzingiana. В наступні роки видовий склад епіфітів 

збагачувався за рахунок діатомових водоростей з високими показниками 

екологічної активності. 

За всі роки досліджень домінуючими видами в угрупованні були наступні 

види макро- і мікроводоростей: Urospora penicilliformis, Ulothrix implexa, 

Berkeleya rutilans, Melosira moniliformis, Diatoma vulgare, Tabularia fasciculata. 

Найвища інтенсивність автотрофного процесу компонентів альгосистеми за 

показником індекс поверхні (ІП), спостерігалася в квітні в період максимальної 

сонячної активності (рис. 4.12), що співпало з максимумом цього показника і на 

Одеському узбережжі (див. розділ 4) 

 

 

Рис. 4.12. Динаміка індексу поверхні компонентів альгосистеми на 

водозапускних лотках під час запуску морської води. 

 

В 2017 році значення ІП досягли максимального значення, внаслідок 

повного освоєння штучного субстрату макроводоростями і інтенсивного розвитку 

видів водоростей з високою екологічною активністю (Acrosiphonia arcta, 

Rhizoclonium riparium, Ulothrix flacca, Urospora penicilliformis, Ectocarpus 

siliculosus). 
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Отримані результати були порівняні з показниками альгосистеми на 

Одеському узбережжі. 

На Одеському узбережжі видовий склад компонентів альгосистеми 

нараховує 34 види з п’яти відділів, на лотках – 24 види з трьох відділів (рис. 4.13).  

 

 

Рис. 4.13. Порівняння флористичної структури альгосистеми «базифіт-

епіфіт» на водозапускних лотках та на Одеському узбережжі. 

 

На водозапускних лотках не виявлено водоростей з відділу Rhodophyta та 

Cyanoprokaryota, які звичайні для Одеського узбережжя в цей період. Інші відділи 

водоростей представлені на обох полігонах майже в однаковій кількості видів.  

Проте слід відмітити, що флористичний склад альгосистеми «базифіт-

епіфіт» Одеського узбережжя і лотків відрізняється не тільки кількістю видів, але 

і якісним складом. Так, в ході дослідження на водозапускних лотках були 

виявлені макрофіти – Blidingia marginata, Capsosiphon fulvescens, Ulothrix flacca, 

які рідко зустрічаються на Одеському узбережжі, а Acrosiphonia arcta відмічена 

вперше [70]. 

Значення індексу поверхні компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» на 

водозапускних лотках перевищувало ІП альгосистеми на Одеському узбережжі: в 

січні в 8 раз, в лютому-березні – в 2 рази, в квітні-травні – в 1,5 рази (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Інтенсивність автотрофного процесу альгосистеми «базифіт-

епіфіт» на водозапускних лотках і Одеському узбережжі 

 

Таким чином, на водозапускних лотках створюються сприятливі умови для 

розвитку альгосистеми навіть в зимовий період, коли на Одеському узбережжі 

фітообростання піддається зовнішньому впливу (крига, шторми, тощо). 

В цілому слід зазначити, що система водозапускних лотків Куяльницького 

лиману створила додаткові штучні поверхні для розвитку альгосистеми «базифіт-

епіфіт», що характеризується високою екологічною активністю і інтенсивністю 

автотрофного процесу. 

 

4.2.2. Весняно-літній період 

 

Формування альгосистеми «базифіт-епіфіт» на пластинах 

експериментальної установки «Фіткарусель» відмічено на сьомий день експозиції, 

про що свідчило повне покриття водоростями пластини установки. Але через 

місяць від початку експерименту сильним штормом відірвало з пластин таломи 
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водоростей, що на той час набули значних розмірів. В подальшому спостерігалося 

повторне наростання на пластинах водоростей-базифітів (рис. 4.15). 

 

 

Рис. 4.15. Обростання пластин установки «Фітокарусель» протягом 

експерименту (а – початок експозиції, б – 7 днів експозиції, в – 18 днів експозиції, 

г – 28 днів експозиції (після сильного шторму), д – 39 днів експозиції, е – 53 дні 

експозиції, є – 67 днів експозиції, ж – 87 днів експозиції, з – 100 днів експозиції) 
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За час експозиції на пластинах експериментальної установки 

«Фітокарусель», яка продовжувалася 100 днів (травень-вересень) було відмічено 

9 видів базифітів і 20 видів епіфітів, які відносяться до відділів Chlorophyta, 

Rhodophyta, Bacillariophyta та Cyanoprokaryota. Домінуючими видами в 

угрупованні були колоніальна Berkeleya rutilans, Cladophora vagabunda 

(базифіти); Achanthes brevipes var. brevipes, A. longipes, Tabularia fasciculata, 

Cocconeis scutellum var. scutellum, Rhoicosphenia abbreviata (епіфіти). Супутні 

види були представлені Ceramium siliquosum var. elegans, Polysiphonia denudata 

(базифіти), A. parvula, Grammatophora marina, Melosira monilliformis var. 

subglobosa, Licmophora abbreviata, Nitzshia sp. На Одеському узбережжі видовий 

склад компонентів альгосистеми був подібним (10 видів базифітів і 18 видів 

епіфітів) [193]. 

В ході дослідження зафіксовані високі значення екологічної активності 

макрокомпоненту альгосистеми протягом двох перших місяців, що не притаманно 

макрофітам в цей же період [261]. Це пояснюється домінуванням колоніальної 

діатомової водорості Berkeleya rutilans , яка має високі значення питомої поверхні 

(S/W – 200-250 м
2
·кг

-1
). На Одеському узбережжі цей вид масово розвивається в 

зимово-весняний період, а в літні місяці випадає з угруповання. Наприкінці липня 

Berkeleya rutilans на пластинах не відмічалася, що привело до значного 

зменшення (вдвічі) екологічної активності базифітного компоненту альгосистеми 

за рахунок видів, звичайних для цього сезону – Cl. vagabunda, C. siliquosum var. 

elegans, U. intestinalis, P. denudata. На відміну від базифітів, екологічна активність 

епіфітів незначно змінювалася протягом експерименту (рис. 4.16). Найбільші 

значення питомої поверхні спостерігалися з середини липня до середини серпня, 

коли в видовому складі мікроепіфітону переважали види з високою екологічною 

активністю і дрібними клітинами (Cocconeis scutellum var. scutellum, Rhoicosphenia 

abbreviata, Nitzshia sp.). 
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Рис. 4.16. Динаміка екологічної активності компонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» на пластинах установки «Фітокарусель» протягом експерименту 

 

Динаміка екологічної активності епіфітного компоненту альгосистеми, що 

сформувалася на пластинах експериментальної установки, співпала з сезонними 

змінами мікрокомпоненту альгосистеми на Одеському узбережжі (див. 

підрозд. 4.1). 

Протягом дослідження спостерігалося інтенсивне обростання базифітів 

мікроепіфітами – від 25 до 100 %, що привело до переважання епіфітного 

компоненету над базифітним протягом всього експерименту. Найбільші значення 

індексу поверхні базифітного і епіфітного компонентів спостерігалися на 18 день 

експозиції, найменші – на 28 день внаслідок втрати біомаси базифітів через 

шторми (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17. Динаміка екологічної індексу поверхні компонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» на пластинах установки «Фітокарусель». 

 

Як видно, пік розвитку альгосистеми припав на початок червня, що не 

притаманне для Одеського узбережжя, на якому він спостерігається в квітні-

травні. Початок експозиції наприкінці травня призвів до формування 

альгосистеми, характеристики якої притаманні раннім стадіям сукцесії, що на 

Одеському узбережжі спостерігаються на початку весняного сезону [193]. 

Після повторного обростання пластин після шторму, який призвів до обриву 

таломів макрофітів, індекси поверхні базифітів зменшилися і співпали з 

інтенсивністю функціонування альгосистеми на Одеському узбережжі в літній 

період. На відміну від базифітів, епіфітний компонент після шторму показав 

високу інтенсивність автотрофного процесу в порівнянні з епіфітами на 

Одеському узбережжі. В літній період обростання таломів базифітів епіфітами на 

узбережжі було незначним – 10-30 %, тому співвідношення ІП базифітів до ІП 

епіфітів склало 1,5:1. Натомість на пластинах «Фітокаруселі» це співвідношення 

дорівнювало 1:3,5 (рис. 4.18). 
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Рис. 4.18. Інтенсивність автотрофного процесу макро- і мікрокомпонентів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» на пластинах експериментальної установки і на 

Одеському узбережжі. 

 

Конструкція установки «Фітокарусель» дозволила дослідити відмінності 

розвитку альгосистеми «базифіт-епіфіт» на горизонтальних пластинах різних 

орієнтацій – південної, північної, східної, західної. Як показали вимірювання 

освітленості пластин різних орієнтацій, середня величина потоку сонячної енергії 

була найнижчою на пластинах північної орієнтації (0,6 МДж·м
-2

·доба
-1

), на 

пластинах південної, східної і західної орієнтації ця величина коливалася в межах 

6-6,5 МДж·м
-2

·доба
-1 

[62].  

Аналіз флористичного складу макро- і мікрокомпонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» залежно від орієнтації пластин експериментальної конструкції 

не показав суттєвих відмінностей, за винятком наявності тільки на пластинах 

західної орієнтації зеленої водорості Chaetomorpha aerea і відсутності на них 

синьозеленої водорості Lyngbya lutea [192]. 
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Екологічна активність фітоугруповання на пластинах різних орієнтацій була 

подібною, тому що компоненти альгосистеми «базифіт-епіфіт» мали однаковий 

флористичний склад. 

Пластини установки північної орієнтації отримували мінімальне значення 

сонячної енергії, що визначило найнижчі показники інтенсивності 

функціонування компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» (рис. 4.19). 

 

 

Рис. 4.19. Співвідношення інтенсивності функціонування компонентів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» і потоків сонячної енергії на вертикальних 

пластинах різної орієнтації експериментальної установки «Фітокарусель» 

 

Незважаючи на практично однакові значення потоку сонячної енергії, що 

припадає на поверхні східної, західної та південної орієнтацій пластин, значення 

індексу поверхні базифітного і епіфітного компонентів на цих азимутах значно 
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відрізнялося. Найвища інтенсивність автотрофного процесу відмічена на 

поверхнях південної орієнтації. Отриманий результат можна пояснити тим, що 

дана пластина висвітлювалася прямими сонячними променями протягом усього 

дня, тоді як пластина східної орієнтації – тільки в першій половині дня, а 

пластина західної орієнтації – тільки в другій. 

На плитках експериментальної установки «Фітокарусель» в весняно-літній 

період розвинулася повноцінна альгосистема «базифіт-епіфіт», що 

характеризувалася значною екологічною активністю базифітів і високою 

інтенсивністю автотрофного процесу епіфітів. 

Дослідження показали, що інтенсивність створення в екосистемі 

функціонально активної поверхні водоростей на новому внесеному в морське 

середовище субстраті значно вища, ніж швидкість формування структурних 

показників, таких як флористичний склад. 

 

4.3. Особливості просторового розподілу 

 

4.3.1. Залежність від типу субстрату 

 

Були проведені порівняльні дослідження особливостей розвитку 

альгосистеми «базифіт-епіфіт», що розвивається на природному і штучному 

субстраті Одеського узбережжя. Природний субстрат на Одеському узбережжі 

представлений фрагментованими уламками понтичного вапняка, штучний – 

поверхнями гідротехнічних споруд (бетонні траверси та хвилеломи). 

Для порівняняльного аналізу були обрані наступні субстрати: природні 

камені та горизонтальні поверхні траверсів, розташовані на полігоні «Біостанція». 

Дослідження проведено на глибинах 0-0,3 м. 

В ході проведеного дослідження визначено, що для альгосистемі «базифіт-

епіфіт» тип субстрату безпосередньо визначає формування угруповання 

макроводоростей, які, в свою чергу, виступають поверхнею для поселення 

епіфітних мікроводоростей. 
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Природний субстрат розташований біля берегу, захищений від хвильової 

гідродинаміки системою хвилеломів та його поверхні мають більшу пористість, 

що дозволяє прикріплятися і розвиватися на ньому більшій кількості 

макроводоростей. 

Угруповання водоростей на штучному субстраті в прибійно-хвильовій зоні 

піддаються зовнішньому впливу, який проявляється в штучно-модифікованій 

гідродинаміці та особливостями льодового покриву взимку. Траверси розташовані 

перпендикулярно берегу, їхня основна функція – хвилегасіння, тому під час 

штормів слані макроводоростей відриваються від субстрату. Під час замерзання 

води та сходження льоду також відбувається тотальний відрив таломів 

водоростей з поверхонь гідроспоруд. 

Проведені дослідження показали суттєві відмінності у видовому складі 

макрокомпоненту альгосистеми «базифіт-епіфіт» на різних субстратах. На 

природному субстраті відмічено 22 види водоростей-базифітів, на штучному – 15 

(табл. 4.4). На обох типах субстрату найбільша кількість видів відносилася до 

відділу Chlorophyta (на природному субстраті – 13 видів, на штучному – 8 видів). 

До відділу Ochrophyta відносилися сезонні домінанти, характерні для ПЗЧМ. 

Відділ Rhodophyta, був представлений як сезонними видами, так і видами, що 

зустрічаються цілорічно. Найбільшу видову представленність на обох типах 

субстрату мали роди Cladophora, Ulva та Ceramium, які є звичайними для 

Одеського узбережжя. 

Дослідження епіфітного компоненту не виявило відмінностей 

флористичного складу залежно від типу субстрату, на якому розвивалися 

водорості-базифіти. Відсутність відмінностей можна пояснити тим, що на 

природному і штучному субстраті були представлені базифіти з різними типами 

таломів і з різних таксономічних груп. Видовий склад мікроепіфітів був 

представлений основними сезонними домінантами (див. табл. 4.1). 
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Таблиця 4.4 

Видовий склад базифітів на природному і штучному субстраті 

Одеського узбережжя 

 

Вид 
Тип субстрату 

Природний Штучний 

Berkeleya rutilans + + 

Bryopsis plumosa + - 

Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth + + 

Ceramium virgatum Roth + - 

Ceramium siliquosum var. elegans (Roth) G. Furnari + + 

Chaetomorpha aerea (Dillw.) Kutz. + + 

Chaetomorpha linum + - 

Cladophora albida (Huds.) Kutz. + - 

Cladophora dalmatica + - 

Cladophora laetevirens (Dillw.) Kutz. + + 

Cladophora sericea (Huds.) Kutz. + + 

Cladophora vagabunda (L.)  Van Hoek. + + 

Ectocarpus siliculosus + + 

Polysiphonia denudata (Dillw.) Kutz. + - 

Porphyra leucostica Thur. + + 

Punctaria latifolia Grev. + + 

Scytosyphon lomentaria (Lingb.) J. Ag. + + 

Ulotrix implexa (Kutz.) Kutz. + + 

Ulva intestinalis (L.) Link. + + 

Ulva linza (L.) G. Ag. + - 

Ulva prolifera (O.F.Mull.) J. Ag. + + 

Urospora penicilliformis (Roth.) Aresch. + + 

Всього видів: 22 15 

 

На природному субстраті складові альгосистеми «базифіт-епіфіт» показали 

вищі показники розвитку, ніж на штучному. Значення індексу поверхні 

базифітного компоненту альгосистеми на природному субстраті були більшими в 

1,5 рази, а епіфітного – майже в два рази від значень ІП цих компонентів на 

штучному субстраті. Також співвідношення ІП базифітів і епіфітів на природному 

субстраті було вищим і склало – 1:2, на штучному – 1:1,4 (рис. 4.20). 
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Рис. 4.20. Індекс поверхні компонентів альгосистеми на різних типах 

субстрату Одеського узбережжя. 

 

Вищенаведені результати показують, що природний субстрат в прибережній 

зоні створює переважні в порівнянні зі штучним субстратом умови для розвитку 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» [202].  

 

4.3.2. Вертикальний розподіл 

 

Вивчення вертикальної динаміки альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

проводилося з двох сторін траверсу – освітленої та затіненої. Освітлена стінка 

траверсу знаходиться під прямими сонячними променями 365 днів в році та в сумі 

отримує річне освітлення 3909 годин. На затінену стінку прямі сонячні промені 

падають 216 днів в році, сумарний час її освітленості 558 годин в рік [19]. 

Проби відбиралися з наступних глибин – на освітленій стороні траверсу 

виділили чотири горизонти (0 м, 0,5 м, 1 м і 1,5 м), на затіненій – два горизонти 

(0 м і 0,5 м). 
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Проведені дослідження показали, що видовий склад епіфітного компонента 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» з глибиною не змінювався. У протилежність цьому 

видовий склад базифітного компонента був відмінний на різних горизонтах. 

Домінанти мікро- і макрокомпонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» на 

освітленій та затіненій стороні траверсу вказані в таблиці 4.5. 

 

Таблиця 4.5 

Домінанти флористичної структури альгосистеми «базифіт-епіфіт» залежно 

від горизонту та освітленості біотопу 

 

О
св

іт
л
ен

а 
ст

о
р
о
н

а
 

Горизонт 
Домінанти альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

Базифіт Епіфіт 

0 м 
Ceramium siliquosum var. 

elegans  

A. brevipes var. brevipes 

A. longipes  

A. parvula  

Cocconeis scutellum var. scutellum 

Grammatophora marina 

Licmophora abbreviata 

L. gracillis 

Melosira moniliformis var. 

monilliformis  

M. moniliformis var. subglobosa  

Navicula pennata 

N. ramosissima  

Navicula sp. 

Nitzshia sp. 

Rhoicosphenia abbreviata 

Tabularia fasciculata  

0,5 м 

Види рода Ceramium 

Cladophora vagabunda 

Ulva intestinalis  

1 м 

Ceramium siliquosum var. 

elegans  

Ulva intestinalis  

Bryopsis plumosa  

1,5 м Ulva linza  

З
ат

ін
ен

а 

ст
о

р
о
н

а
 

0 м 
Ceramium siliquosum var. 

elegans 

0,5 м 

Види рода Ceramium 

Bryopsis plumosa  

Polysiphonia denudata  

 

Дослідження показали, що на освітленій стороні траверсу та невеликих 

глибинах (0 м і 0,5 м) спостерігалося переважання епіфітного компонента над 

базифітним. На глибині 1  та 1,5 м співвідношення базифітів і епіфітів було майже 

однаковим (рис. 4.21). 
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Рис. 4.21. Співвідношення ІП макро- і мікрокомпонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» на освітленій стороні траверсу залежно від горизонту 

 

На затіненій стороні траверсу переважання епіфітів спостерігалося на 

горизонтах 0 м та 0,5 м (рис. 4.22). На нижніх горизонтах затіненої сторони 

траверсів фітообростання не формується, натомість, глибина 0 м є оптимальною 

для розвитку альгосистеми «базифіт-епіфіт». 

 

 

Рис 4.22. Співвідношення ІП макро- і мікрокомпонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» на затіненій стороні траверсу залежно (на) від горизонту 
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В цілому, на затіненій стороні траверсу показники розвитку альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» нижчі, ніж на освітленій стороні, що пояснюється нестачею 

освітлення. 

В результаті досліджень була встановлена залежність макро- і 

мікрокомпонетів альгосистеми «базифіт-епіфіт» від глибини зростання та з 

урахуванням освітленої і затіненої сторони траверсу. Розвиток альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» на глибинах 0,5 і 0 м освітленої сторони траверсу можна вважати 

оптимальним [200].  

 

4.3.3. Залежність від експозиції субстрату 

 

Було проведено спеціальне дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» на 

різних поверхнях хвилелому – вертикальній, горизонтальній і похилій. 

Проведені дослідження показали, що видовий склад базифітного і 

епіфітного компонентів на поверхнях з різною експозицією не має відмінностей і 

представлений основними сезонними домінантами (див. табл. 4.1). 

На вертикальній поверхні хвилелому спостерігалися найменші показники 

розвитку альгосистеми, що виразилося в найнижчих значеннях індексів поверхні 

базифітного і епіфітного компонентів – 3,65 од. і 5,58 од. відповідно. На 

горизонтальній і похилій поверхнях хвилелому індекси поверхні макро- і 

мікрокомпонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» мали схожі значення, при цьому 

перевищували ІП вертикальної поверхні майже в чотири рази. 

На всіх досліджувальних поверхнях хвилелому співвідношення ІП базифітів 

і епіфітів складало 1:1,5, що вказує на перевагу мікрокомпоненту альгосистеми 

(рис. 4.23). 
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Рис. 4.23. Індекс поверхні компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» на 

поверхнях хвилелому різної експозиції. 

 

Найменший розвиток альгосистеми на вертикальній поверхні пояснюється 

недостатнім рівнем освітлення, яке припадає на цю поверхню хвилелому. 

Оптимально освітлені для водоростей горизонтальні і похилі поверхні [18, 19], що 

позначається на високій інтенсивності автотрофного процесу. 

 

4.4. Реакція альгосистеми «базифіт-епіфіт» на мінливість абіотичних 

чинників 

 

На основі аналізу альгосистеми «базифіт-епіфіт» Одеської затоки в 2008-

2009 рр. були вивчені особливості і відмінності її макро- та мікрокомпонентів 

залежно від міжсезонної мінливості температурного чинника (Т) та потоку 

сонячної енергії (Q). 

Враховуючи, що динаміка кліматичних чинників і структурно-

функціональних параметрів автотрофних угруповань має хвильовий характер, був 

використаний один із показників варіації – коефіцієнт осциляції (VR, %). 
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VR розраховується, як відношення розмаху варіації до середньої величини ряду, 

виражене у відсотках [22]. Значення VR для абіотичних чинників (Т, Q) і 

компонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» розраховувалися для аналогічних 

проміжків часу. Для кліматичних чинників цей коефіцієнт розглядався як міра 

«стабільності» погоди, для рослинних угруповань – як характеристика 

пластичності автотрофного елементу водної екосистеми. Екологічна активність 

альгосистеми характеризувалася за допомогою показника питомої поверхні (S/W), 

інтенсивність автотрофного процесу – індексів поверхні (ІП) базифітного і 

епіфітного компонентів. 

Дослідження кліматичних факторів і альгосистеми «базифіт-епіфіт», які 

здійснювалися в 2008–2009 рр., показали особливості впливу і реакції 

досліджуваної системи. В 2008 р. в прибережній зоні Одеської затоки кліматичні 

чинники мали більшу мінливість у порівнянні с 2009 р.. При низькій мінливості 

VR(Q) (204,6 % в 2008 і 202,2 % в 2009 рр.), VR(Т) в 2008 р. був на 7 % вищий, ніж в 

2009. Цей факт незначно позначився на альгосистемі «базифіт-епіфіт» в цілому 

(VR розрахований за S/W). (рис. 4.24). 

 

 

Рис. 4.24. Стійкість погодних чинників (VR ,%) і пластичність альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» (VR ,%) в 2008-2009 рр. 

-

50 

100 

150 

200 

250 

300 

Потік сонячної 

енергії

Температура Альгосистема 

"базифіт-епіфіт"

К
о

еф
іц

іе
н

т
 о

сц
и

л
я

ц
ії

, 
V

R
%

2008 2009



108 
 

 

З врахуванням хвильового характеру динаміки кліматичних чинників і 

показників структурно-функціональної організації автотрофної альгосистеми 

«базифіт-епіфіт», 2008-2009 роки були поділені на чотири періоди на основі 

згладжених щодобових даних Т води. Границею періодів слугували максимальні 

та мінімальні температурні значення. 

Як видно з рис. 4.25 мінливість коефіцієнта осциляції для базифітного і 

епіфітного компонентів альгосистеми мала паралельний характер. Але для 

макрофітів за показником S/W була більш виражена пластичність в різні періоди 

2008-2009 рр., ніж для мікроепіфітону. Це можна пояснити невеликим розмахом 

варіації значень питомої поверхні епіфітів в різні пори року [201]. 

 

 

Рис. 4.25. Пластичність (VR, %) макро-та мікрокомпонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» за показником S/W в різні періоди 2008-2009 рр. 

 

Якщо досліджувати пластичність компонентів альгосистеми за індексом 

поверхні (ІП) – показником інтенсивності автотрофного процесу, то в цьому 

випадку спостерігалося протилежне співвідношення – на відміну від епіфітів, 

пластичність базифітів змінювалася незначно. (рис. 4.26) 
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Рис. 4.26. Пластичність (VR, %) макро-та мікрокомпонентів альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» за показником ІП в різні періоди 2008-2009 рр. 

 

Проте, для даних періодів був виявлений дисонанс між динамікою 

пластичності Q і Т води і макро- та мікрокомпонентами вивчаємої альгосистеми 

(рис. 4.27). З цього виходить, що реакція автотрофів обумовлюється не тільки 

впливом Q і Т. 

 

 

Рис. 4.27. Пластичність (VR ,%) параметрів екологічної активності 

компонентів альгосисиеми «базифіт-епіфіт» (S/W) и кліматичних чинників (Q (а), 

Т (б)). 
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Відношення VR(автотрофів)/VR(Т,Q) розглядалося як міра «стійкості» 

автотрофних угруповань. Якщо стійкість перевищує одиницю, то це свідчить про 

те, що швидкість реакції автотрофів перевищує дію мінливості кліматичних 

чиннників. З цього витікає, що епіфітний компонент за показником S/W нестійкий 

до змін кліматичних чинників (VR(епіфітів)/VR(Т,Q) < 1), на відміну від нього, 

базифітний компонент більш пластичний (VR(базифітів)/VR(Т,Q) >1). Але в цілому 

альгосистема «базифіт-епіфіт» є достатньо стійким угрупованням (рис. 4.28). 

 

 

Рис. 4.28. Стійкість альгосистеми «базифіт-епіфіт» до дії мінливості Q і Т 

води (за показником S/W). 

 

Якщо розглядати стійкість компонентів альгосистеми за показником ІП, то 

спостерігається зовсім інша картина. Обидві її складові мають високу 

пластичність до дії кліматичних чинників (рис. 4.29). 
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Рис. 4.29. Стійкість альгосистеми «базифіт-епіфіт» до дії мінливості Q і Т 

води (за показником ІП) 

 

Таким чином, швидкість реакції автотрофних угруповань перевершує дію 

мінливості кліматичних чинників і підтверджує положення про високу природну 

пластичність водних рослинних угруповань екосистем помірних широт [225]. 

а б
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РОЗДІЛ 5 

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬГОСИСТЕМИ «БАЗИФІТ-ЕПІФІТ» ДЛЯ 

ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ 

 

5.1. Індикатори альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

 

Важливим етапом розвитку національного моніторингу морських 

прибережних екосистем є пошук нових біологічних індикаторів, що відображають 

їх екологічний стан. Сучасна методологія оцінки перехідних і морських 

прибережних зон керується положеннями, прийнятими європейськими водними 

директивами (Водна Рамкова Директива [247] і Морська Стратегія [248], які 

покликані поліпшити екологічний стан водних об'єктів Європи, на основі 

уніфікованих методів з використанням біологічних компонентів екосистеми [8]. 

Відповідно до положення WFD біологічними елементами якості визнані 

фітопланктон, макрофіти, водні квіткові рослини, за показниками яких можна 

проводити моніторинг екологічного стану водних об'єктів. Ці важливі життєві 

форми водної рослинності мешкають в різних біотопах і мають різні за 

тривалістю життєві цикли. Закріплені форми рослинності (одноклітинні і 

багатоклітинні водорості), на відміну від фітопланктону, не залежать від руху 

водних мас і інтегрально відображають динаміку умов у водному середовищі, що 

дає практичну перевагу при проведенні моніторингу, пов'язаного з оцінкою стану 

конкретної акваторії. У зв'язку з цим альгосистема «базифіт-епіфіт», яка 

складається з багатоклітинних макрофітів і одноклітинних водоростей, може бути 

використана в якості ще одного біологічного елемента якості, підвищена 

чутливість якого визначається співвідношенням розвитку його макро- і 

мікрокомпонента. В альгосистемі присутні компоненти з різною екологічною 

активністю, показники яких дозволяють інтегрально оцінити інтенсивність 

автотрофного процесу в бенталі водної екосистеми, враховуючи внесок коротко- і 

довгоциклічних видів. 
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В даний час проведена робота по адаптації методів оцінки екологічного 

стану прісних водойм мегаполісів України за показниками угруповань 

фітопланктону і фітомікроперіфітона [209–211]. Для оцінки екологічного статус 

класу морських прибережних екосистем розроблені морфофункціональні 

індикатори макрофітобентосу і фітопланктону, які отримали практичну 

реалізацію в умовах північно-західної частини Чорного моря і лиманів північного 

Причорномор'я [1, 65, 270]. Продовженням цих розробок може стати уніфікація 

методів оцінки екологічного стану водних об'єктів з використанням індикаторів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт». 

Оцінка екологічного статусу водних об'єктів з використанням альгосистеми 

«базифіт-епіфіт», буде залежати не тільки від антропогенного впливу, а й від 

сезонних змін. Природна внутрішньорічна інтенсифікація продукційного процесу, 

призводить до підвищення евтрофікації і зниження екологічного статусу водойм. 

Даний фактор був врахований при виборі індикаторів альгосистеми для оцінки 

стану морських прибережних екосистем. 

Трофічний статус водного середовища безпосередньо пов'язаний з 

інтенсивністю розвитку макро- і мікрокомпонентів альгосистеми «базифіт-

епіфіт», формуючи її морфофункціональний портрет. При підвищенні трофності в 

водоймі починають домінувати тонкорозгалужені і нитчасті макрофіти з високою 

питомою поверхнею [102], а епіфітний компонент реагує інтенсивним кількісним 

розвитком [209]. Покриття одноклітинними епіфітами макрофітів може 

коливатися від декількох клітин (оліготрофні води) до повного покриття талому 

(евтрофні води). Ця закономірність була використана для визначення 

екологічного статусу водних об'єктів. 

На рис. 5.1. наведені приклади щільності заростання таломів різних видів 

багатоклітинних водоростей мікроепіфітами при збільшенні трофності водойми 

(від оліготрофних до евтрофних вод). 
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Рис. 5.1. Щільність заростання талому базифіта (Б) епіфітами (Е) при 

збільшенні трофності водойми: а) Rhoicosphenia abbreviata (Е) – Ulva clathrata (Б), 

б) Achnanthes brevipes (Е) – Cladophora vagabunda (Б), в) Cocconeis scutellum var 

scutellum (Е) – Ceramium diaphanum var. elegans (Б), г) Melosira monilliformis var 

monilliformis (Е) – Ulva intestinalis (Б), д) Achnanthes brevipes (Е) – Cladophora 

vagabunda (Б). 

 

Разом зі збільшенням питомої поверхні базифітів і чисельності епіфітів, 

збільшуються відповідно і величини їх індексів поверхні (ІП), які також залежать 

від видового складу компонентів альгосистеми. Саме цей морфофункціональний 

показник дозволяє цілісно оцінити внесок різнорозмірних компонентів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» в продукційний процес залежно від трофності. 

Збільшення трофності водойми призводить до переважання епіфітного 

компонента над базифітним (рис. 6.1). 

Дослідження альгосистеми «базифіт-епіфіт» та її реакцій на абіотичні 

чинники дозволило запропонувати найбільш чутливі і прості у використанні 

індикатори для визначення стану морських прибережних екосистем. 

 

ЗБІЛЬШЕННЯ ТРОФНОСТІ ВОДОЙМИ
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Рис. 6.1. Зменшення внеску базифітного компоненту при збільшенні 

трофічного стану водного середовища 
 

Перший, структурний показник, який пропонується в якості індикатора 

альгосистеми – покриття базифіта епіфітами (Р(б/е), %). Визначення показника Р(б/е) 

проводиться візуально, за допомогою мікроскопа визначається відсоток (%) 

талому макрофіта, покритого одноклітинними епіфітами. Як вже було зазначено, 

збільшення відсотку покриття таломів макрофітів епіфітами вказує на погіршення 

стану водойми. Перевагою цього показника є швидкість визначення, що не 

вимагає високого рівня кваліфікації виконавця. Індикатор Р(б/е), залежить від 

сезонних змін розвитку мікроепіфітона, що може знижувати його точність, але він 

показовий при просторовій оцінці водойм з різним антропогенним 

навантаженням. 

В цілому, альгоіндікатор Р(б/е) є класичним структурним показником, який 

простий у визначенні та може використовуватися для експрес-діагностики 

визначення екологічного стану морських прибережних екосистем. 

Другий морфофункціональний індикатор альгосистеми – співвідношення 

активної поверхні макрофіта та його епіфітів (ІПб/ІПе). Цей 

морфофункціональний показник, залежить від видового складу двох компонентів 

альгосистеми, біомаси, питомої поверхні макрофітів та чисельності мікроепіфітів. 

Переважання базифітного компоненту над епіфітним є критерієм високого 

екологічного статусу, якщо навпаки, то екосистема зазнає антропогенного 

навантаження. 
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Визначення індикаторного показника ІПб/ІПе базується на співвідношенні 

активних поверхонь складових альгосистеми, тобто макро- і мікрокомпоненти не 

відокремлюються одне від одного і розглядаються як єдине ціле. 

 

Розрахунок показника ІПб/ІПе проводиться за формулою: 

 

 

де ІПб – індекс поверхні базифіта, ІПе – індекс поверхні епіфіта 

(визначаються за уніфікованими алгоритмами (Миничева и др., 2003, 

Калашник, 2013)). 

Недоліком індикатора ІПб/ІПе є досить велика кількість часу на його 

розрахунок, що потребує високого рівня кваліфікації виконавця. Перевага – 

висока чутливість до просторового і часового (сезонного, довгоперіодного) 

моніторингу. Показник ІПб/ІПе є цілісним та чутливим індикатором 

альгоугруповань: залежить від інтенсивності розвитку макро- і мікроскладових 

альгосистеми, і може використовуватися цілорічно, не втрачаючи достовірності. 

Сучасна експертна оцінка «доброго екологічного стану» (Good Ecological 

Status – GES) морських екосистем встановлюється виходячи з граничних значень 

індикатора, які відображають ступінь негативного впливу на екосистему 

(CD 2017/848/ЄС). Згідно із запропонованої оригінальної оцінки з використанням 

індикатора ІПб/ІПе граничним значенням виступає частка епіфітів в загальній 

активній поверхні альгосистеми на рівні 25 %, яке приймається базовим для 

подальшої експертної оцінки. Менше значення вказує на те, що оцінювана 

екосистема характеризується GES. Перевищення значення цього показника 

свідчить про суттєві негативні зміни в екосистемі і нездатності досягти GES 

(альтернативний стан - Not GES) (рис. 5.2). 

 

 

ІПб/ІПе =
ІПб

ІПе
        (5.1) 5.1 
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Рис. 5.2. Граничне значення співвідношення індексів поверхні базифітного 

(ІПб) та епіфітного (ІПе) компонентів альгосистеми при визначенні 

альтернативного екологічного стану екосистеми 

 

Поєднання запропонованих вище двох індикаторів альгосистеми «базифіт-

епіфіт» (Р(б/е), ІПб/ІПе) дає можливість більш достовірно і зручно проводити 

моніторинг екологічного стану гідроекосистем, базуючись на функціональних 

відгуках двох компонентів альгосистеми, які мають різну екологічну активність та 

отримують переваги розвитку в захищених, чи антропогенно навантажених 

екосистемах.  

 

5.2. Шкали оцінки екологічних статус класів для прибережних вод 

північно-західної частини Чорного моря 

 

Для визначення за допомогою індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

екологічного статус класу (Ecological Status Class – ESC) водних об'єктів 

необхідним є пошук рівнянь перерахунку абсолютних значень індикаторів до 

показника відносної екологічної якості (Ecological Quality Ratio – EQR), який є 

одним із способів зіставлення індикаторів різних біологічних елементів якості при 

оцінці екологічного стану водних об'єктів. Розмірність даного показника 

знаходиться в діапазоні від 1 до 0, при цьому водні об'єкти з високим екологічним 
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статусом мають значення EQR близькі до одиниці, а з низьким – близькі до нуля. 

Для отримання кількісних зв’язків між показником відносної екологічної якості 

(EQR) і двома індикаторами Р(б/е), ІПб/ІПэ, були використані емпіричні значення 

структурних і морфофункціональних показників альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

різних районів ПЗЧМ за період 2007-2017 рр. (рис. 5.3). 

Вимоги ВРД передбачають узагальнену оцінку екологічного статусу водних 

об'єктів за п'ятьма класами (відповідно – відмінний, добрий, задовільний, 

поганий, дуже поганий), які визначаються значеннями коефіцієнта відносної 

екологічної якості. 

 

 

Рис. 5.3. Апроксимація індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» до шкали 

відносної екологічної якості (EQR): а – Р(б/е), б – ІПб/ІПе. 
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Експертна оцінка значень індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» для 

районів з різним ступенем екологічного навантаження [87, 156] дозволила 

визначити межі п'яти категорій екологічного статус класу і значення відносної 

екологічної якості (табл. 5.1) 

Таблиця 5.1 

Шкала оцінки екологічних статус класів морських прибережних 

екосистем з використанням індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

 

Екологічний 

статус клас (ESC) 

Покриття 

базифіта 

епіфітами 

(Р(б/е), %) 

Відносна 

екологічна 

якість (EQR) 

Співвідношення 

поверхні базифіта і 

епіфіта 

(ІПб/ІПе, од.) 

Відносна 

екологічна 

якість (EQR) 

Відмінний (High) Р(б/е) ≤ 5 ≥ 0,80 ІПб/ІПе ≥ 15 ≥ 0,83 

Добрий (Good) 5 < Р (б/е) ≤ 25 0,58 5,0 ≤ ІПб/ІПе < 15 0,57 

Задовільний 

(Moderate) 
25 < Р (б/е) ≤ 50 0,30 1,0 ≤ ІПб/ІПе < 5,0 0,29 

Поганий (Poor) 50 < Р (б/е) ≤ 75 0,15 0,5 ≤ ІПб/ІПе < 1,0 0,16 

Дуже поганий 

(Bad) 
Р (б/е) >75 ≥ 0 ІПб/ІПе < 0,5 ≥ 0 

 

Запропоновані класифікаційні шкали для визначення екологічного статус 

класу за індикаторами альгосистеми «базифіт-епіфіт» можуть бути впроваджені 

до національної системи моніторингу морських прибережних екосистем ПЗЧМ 

та їх просторової оцінки. 

 

5.3. Оцінка екологічного статусу водних об’єктів ПЗЧМ 

 

5.3.1. Одеська затока 

 

Одеська затока – акваторія, більша частина якої знаходиться в межах міста 

Одеса, характеризується різними гідродинамічними умовами: закриті траверсами 

і хвилеломами ділянки узбережжя, повністю відкриті ділянки. На її берегах 

розташовані міські пляжі, які входять в зону рекреації, чисельні промислові 
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підприємства та морський порт. Всі ці умови впливають на формування 

екологічного стану прибережних вод Одеської затоки.  

Враховуючи неоднорідність умов, були проаналізовані різні ділянки 

Одеського узбережжя за індикатором альгосистеми «базифіт-епіфіт» – 

співвідношення індексу поверхні базифітного і епіфітного компонентів (ІПб/ІПе) 

та визначений їхній екологічний стан відповідно до вимог ВРД (табл. 5.2). 

 

Таблиця 5.2. 

Категорії екологічних статус класів за значенням індикатора альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» ІПб/ІПе для різних ділянок Одеської затоки 

 

Акваторія 
ІПб/ІПе, 

од. 

Екологічний 

статус клас 

Відносна 

екологічна якість 

(EQR) 

Мис Північний 15,25 
Відмінний 

(High) 
0,83 

Р-н Пересип 1,47 
Задовільний 

(Moderate) 
0,30 

Морський порт 0,35 
Дуже поганий 

(Bad) 
0,11 

Мис Малий 

Фонтан 
3,40 

Задовільний 

(Moderate) 
0,47 

Аркадія 0,85 
Поганий 

(Poor) 
0,27 

Мис Великий 

Фонтан 
6,34 

Добрий 

(Good) 
0,70 

 

Проведена оцінка показала, що найкращий екологічний стан притаманний 

акваторіям мису Північний (статус-клас Відмінний) і мису Великий Фонтан 

(статус-клас Добрий), які є границями затоки та мають інтенсивний водообмін 

(рис. 5.4). Мис Північний розташований за межами міста, в його прибережних 

водах відмічені Stuckenia pectinata, Ruppia maritima, Chondria capillaris, 

Polysiphonia elongata, тобто макрофіти с низькою екологічною активністю, які 

характерні для об’єктів природно-заповідного фонду [67, 155, 172, 175]. Мис 

Великий Фонтан значно вдається в море, його акваторія необмежена 
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гідротехнічними спорудами. Особливістю цієї акваторії є різке наростання глибин 

та переважання кам’янистого субстрату. 

 

 

Рис. 5.4. Ранжування ділянок Одеської затоки за індикатором альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» ІПб/ІПе: 1 – мис Північний, 2 – р-н Пересип, 3 – морський порт, 4 

– мис Малий Фонтан, 5 – Аркадія, 6 – мис Великий Фонтан 

 

Категорією «Посередній» оцінені ділянки затоки мису Малий Фонтан і 

району Пересип. Прибережна ділянка мису Малий Фонтан знаходиться в зоні з 

великим рекреаційним навантаженням і з недостатнім водообміном через систему 

гідротехнічних споруд, що і визначає її екологічний стан. Акваторія району 

Пересип знаходиться на відкритій ділянці затоки, але одним з чинників, що 

погіршує екологічний стан є підприємства, які розташовані в її прибережній зоні. 

Ділянка Одеської затоки в районі курорту Аркадія оцінена категорією 

«Поганий», що пояснюється недостатнім водообміном та розташуванням в зоні 

найбільшого рекреаційного навантаження з пляжно-розважальними комплексами, 

і яхт-клубом. Крім того, в акваторію пляжу виведено зливовий колектор, який є 

локальним джерелом забруднення. 
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Акваторія Одеського морського порту отримала найнижчу категорію – 

статус-клас «Дуже поганий». Саме ця ділянка підлягає найбільшому 

антропогенному впливу і значному хімічному забрудненню. Саме в цьому районі 

відмічений рясний розвиток водоростей мікроепіфітону на базифітах. Причому 

спостерігається інтенсивне обростання видів макрофітів, які зазвичай не схильні 

до обростання, що пов’язано з високим рівнем трофності [4]. 

В цілому, за індикаторами альгосистеми «базифіт-епіфіт» прибережні води 

Одеської затоки оцінені статус-класом «Задовільний», що підтверджується 

результатами інших досліджень, в яких проведена оцінка екологічного стану з 

використанням морфофункціональних індикаторів макроводоростей [270]. 

З використанням індикатору альгосистеми «базифіт-епіфіт» (ІПб/ІПе) була 

оцінена ступінь евтрофікації) і екологічний статус клас екосистеми на різних 

станціях ділянки Одеської затоки, яка знаходиться під впливом недостатньо 

очищених господарсько побутових стоків СБО «Північна». Був проведений 

порівняльний аналіз значень індикатору на станціях, які відрізняються глибиною 

та ступенем віддаленості від джерела забруднення (табл. 5.3). 

 

Таблиця 5.3 

Розподіл значень індикатору альгосистеми ІПб/ІПе 

і категорій екологічного статус класу (ESC) ділянки 

Одеської затоки в районі випуску стічних вод СБО «Північна» 

 

Станції Глибина, м 
ІПб/ІПе, 

од. 

Екологічний 

статус клас 

Берегові 

0-0,2 1,67 Задовільний (Moderate) 

0-0,3 7,72 Добрий (Good) 

0-0,1 2,86 Задовільний (Moderate) 

Глибоководні 

8,3 0,46 Дуже поганийт(Bad) 

3 1,92 Задовільний (Moderate) 

4,4 0,15 Дуже поганийт(Bad) 

7,4 0,35 Дуже поганийт(Bad) 

Випуск СБО "Північна" 2,8 1 Задовільний (Moderate) 

Р-н пляжу «Лузанівка» 5 2,38 Задовільний (Moderate) 
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Просторовий аналіз індикатора ІПб/ІПе показав, що безпосередньо в зоні дії 

випуску стічних вод екологічний статус клас акваторії оцінений як «Посередній». 

Найнижчі значення індикатору відмічені на глибоководних станціях, які 

відносяться до промислової зони, де акумулюються забруднюючі речовини 

(статус-клас «Дуже поганий»). Вірогідний вплив стічних вод на акваторію 

міських пляжів за індикатором не ІПб/ІПе виявлений. Прибережні ділянки оцінені 

категоріями «Добрий» та «Посередній», це можна пояснити напрямком течії від 

берегу або вздовж нього (рис. 5.5). 

 

 

Рис. 5.5. Екологічні статус класи (ESC) на основі співвідношення індексу 

поверхні базифітного і епіфітного компонентів альгосистеми (ІПб/ІПе) в районі 

випуску стічних вод СБО «Північна» 

 

Таким чином, проведене дослідження показало високий рівень чутливості 

індикатору ІПб/ІПе до просторової гетерогенності біотопів розвитку альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» на порівняно невеликій ділянці узбережжя з різним ступенем 

антропогенного навантаження. 
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5.3.2. Водні об’єкти північно-західної частини Чорного моря з різним 

антропогенним впливом 

 

Вивчення альгосистеми «базифіт-епіфіт» проводилося в різних водних 

об’єктах ПЗЧМ, які відрізняються зв’язком з морем та ступенем антропогенного 

впливу [87, 156]. Були проаналізовані значення запропонованих індикаторів 

альгосистеми (Р(б/е), ІПб/ІПе) для цих водойм, що дало можливість визначити їх 

сучасний екологічний статус-клас ESC (табл. 5.4) і провести за ним їх ранжування 

(рис. 5.6). 

 

Таблиця 5.4. 

Категорії екологічних статус класів за значенням фітоіндикаторів 

альгосистеми «базифіт-епіфіт» для різних водних об’єктів ПЗЧМ 

 

Водний обєкт 
ІПб/ІПе, 

од. 

Екологічний 

статус 

клас 

Відносна 

екологічна 

якість 

(EQR) 

Р(б/е)

,% 

Екологічний 

статус 

клас 

Відносна 

екологічна 

якість 

(EQR) 

Ягорлицька 

затока 
25,30 

Відмінний 

(High) 
0,87 2 

Відмінний 

(High) 
0,89 

Тендровська 

затока 
20,50 

Відмінний 

(High) 
0,84 3 

Відмінний 

(High) 
0,85 

Тилігульський 

лиман 
7,25 

Добрий 

(Good) 
0,61 20 

Добрий 

(Good) 
0,63 

Одеська затока 3,20 
Задовільний

(Moderate) 
0,44 45 

Задовільний 

(Moderate) 
0,31 

Малий 

Аджаликський 

лиман 

0,70 
Задовільний

(Moderate) 
0,30 55 

Поганий 

(Poor) 
0,19 

Хаджибейський 

лиман 
0,25 

Дуже 

поганий 

(Bad) 

0,08 80 

Дуже 

поганий 

(Bad) 

0,10 

 

Актуальною є оцінка альгосистеми «базифіт-епіфіт» в акваторіях 

природоохоронних об'єктів національного (національний природний парк 
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«Білобережжя Святослава») і міжнародного (Чорноморський біосферний 

заповідник) рівнів, враховуючи важливість і необхідність проведення 

екологічного моніторингу на основі інвентаризації фітобіоти і оцінки її 

структурних, продукційних і морфофункціональних показників. Ягорлицька та 

Тендрівська затоки, які входять до складу природоохоронних об'єктів, 

характеризуються найвищою екологічною якістю (статус клас «Відмінний») що 

підтверджується результатами інших досліджень (Мінічева і ін., 2016). З огляду 

на це, в умовах ПЗЧМ Ягорлицька та Тендрівська затоки слід вважати водними 

об'єктами, які характеризуються референтними умовами і є еталонними для 

порівняння. 

 

 

Рис. 5.6. Ранжування водних об'єктів ПЗЧМ за індикаторами альгосистеми 

«базифіт-епіфіт» ІПб/ІПе: 

 

Лимани з різним ступенем антропогенного навантаження характеризуються 

нижчими показниками екологічної якості – Тилігульський («Добрий»), Малий 

Аджаликський лиман («Задовільний» та «Поганий»), Хаджибейський («Дуже 

поганий»). Добрий екологічний стан Тилігульського лиману можна пояснити його 

віддаленістю від великих промислових міст, також його частина входить до 
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складу РЛП «Тилігульський». Несприятлива екологічна ситуація інших двох 

лиманів пояснюється їх розташуванням біля промислових міст та використанням 

в господарський діяльності (на берегах Малого Аджаликського лиману 

розташовані порт та завод, в Хаджибейський скидають стічні води міста Одеси). 

Формалізація проведеного дослідження дозволила віднести Одеську затоку до 

статус класу «Задовільний». 

Таким чином, розроблені індикатори альгосистеми «базифіт-епіфіт» 

розширюють використання морфофункціональних показників водної рослинності 

в експертній оцінці екологічного стану морських прибережних екосистем 

відповідно до стандартів Водно рамкової Директиви та Морської стратегії ЄС. 

Результати експертної оцінки за цими показниками можуть бути використані для 

розробки практичних рекомендацій для досягнення доброго екологічного стану 

водних об’єктів та окремих акваторій, що є кінцевою метою морської 

стратегії ЄС. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Визначено, що альгосистема «базифіт-епіфіт» є цілісною одиницею 

автотрофного процесу прибережних екосистем, яка складається з компонентів 

різної екологічної активності: макро- та мікроформ водоростей, що дозволяє 

розглядати її як самостійний дослідницький об’єкт функціонування водної 

рослинності та оцінки якості водних екосистем. 

2. З використанням авторських методичних розробок виявлено чотири типи 

структури альгосистеми «базифіт-епіфіт», для кожного з яких отримані 

формули розрахунків морфофункціональних показників: питомої поверхні 

(S/W, м
2
·кг

-1
), що характеризує екологічну активність макро- та 

мікрокомпонентів та індексу поверхні (ІП, од.), який відображає інтенсивність 

їх автотрофного процесу. 

3. У прибережній зоні та водних об’єктах ПЗЧМ виявлено 51 вид сезонних 

домінантів макро- і мікрокомпонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт», 

представлених відділами багатоклітинних, одноклітинних водоростей та 

вищих рослин: Chlorophyta – 8, Ochrophyta – 4, Rhodophyta – 7, Bacillariophyta 

– 26, Cyanoprokaryota – 4, Angiospermatophyta – 2. 

4. На прикладі сезонної динаміки параметрів альгосистеми «базифіт-епіфіт», 

показано механізм «противаги» макро- і мікрокомпоненту. Епіфітний 

компонент з високою екологічною активністю (за показником S/W, м
2
·кг

-1
) 

отримує перевагу в умовах високого рівня автотрофного процесу в весняний 

період (S/We=725,18±21,44 м
2
·кг

-1
; S/Wб=33,78±2,91 м

2
·кг

-1
). При зниженні 

рівня автотрофного процесу в літньо-осінній період, перевагу розвитку в 

альгосистемі отримує базифітний компонент (S/We=600,08±18,22 м
2
·кг

-1
; 

S/Wб=51,32±4,21 м
2
·кг

-1
). 

5. Сезонна динаміка співвідношення активної поверхні макро- і 

мікрокомпонентів альгосистеми «базифіт-епіфіт» свідчить, що найбільший 

внесок мікроепіфітів спостерігається навесні (75 %), найменший – влітку 
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(35 %). Середньорічне співвідношення індексу поверхні базифітного і 

епіфітного компоненту в цілісній альгосистемі дорівнює 1:1,4 відповідно. 

6. В прибережній зоні ПЗЧМ на природному субстраті створюються більш 

сприятливі умови для розвитку альгосистеми «базифіт-епіфіт» порівняно зі 

штучним. Значення індексів поверхні (ІП) базифітного і епіфітного 

компонентів альгосистеми на природному субстраті відповідно в 1,5 і 2 рази 

вищі порівняно зі штучним субстратом. На глибинах 0 і 0,5 м та на 

горизонтальних і похилих поверхнях хвилеломів показники розвитку 

альгосистеми максимальні. 

7. Співвідношення індексів поверхні базифітного і епіфітного компонентів 

альгосистеми пов’язано з трофічним станом морських екосистем. Епіфітний 

компонент реагує на підвищення трофності збільшенням чисельності та 

зростанням відсотку покриття таломів макрофітів. 

8. Розроблені та запропоновані індикатори альгосистеми «базифіт-епіфіт» – 

покриття базифіта епіфітами (Р(б/е), %) і співвідношення поверхні базифіта і 

епіфіта (ІПб/ІПе, од.) придатні для використання у якості інструменту оцінки 

та моніторингу екологічного стану морських прибережних екосистем 

відповідно до вимог Водних директив ЄС. 

9. За допомогою індикаторів альгосистеми «базифіт-епіфіт» визначено сучасний 

екологічний статус клас об’єктів ПЗЧМ. Встановлено, що Ягорлицька та 

Тендрівська затоки мають найвищий статус клас «Відмінний» (High) (Р(б/е)=2–

3 %, ІПб/ІПе=20–26 од.), що відповідає референтному стану. Одеська затока 

має категорію «Задовільний» (Moderate) (Р(б/е)=47 %, ІПб/ІПе=4,61 од.). 

Найгірша екологічна ситуація спостерігається в Хаджибейському лимані, який 

має статус клас «Дуже поганий» (Poor) (Р(б/е)=80 %, ІПб/ІПе=0,25 од.). 
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