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УДК 582.261/.279 

ПОПУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФІТОПЛАНКТОНУ НА АКВАТОРІЇ 
ДНІСТРОВСЬКОГО ЛИМАНУ ВЛІТКУ (2012-2015 рр.) 

Гаркуша Д. В., Дерезюк Н. В. 
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 
вул. Маяковського, 7, Одеса, 65082, Україна 

Дністровський лиман – мілководна водойма, екологічний статус якої, згідно з 
класифікацію Водної Рамкової Директиви ЄС (ВРД), відповідає "перехідним" водам, що 
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обумовлює певні вимоги до досліджень флори і фауни. Тому фітопланктон вважається першим 
біологічним елементом при нормативному визначенні екологічного стану у керівних статтях 
ВРД [2]. Екологічний моніторинг прісних водоймищ Одеської області є одним із засобів 
отримання інформації для вирішення актуальних проблем щодо захисту чистоти прісної води, 
збереження біорізноманітності, зміни фітоценозів в результаті змін клімату і таке інше [1, 5, 6]. 
Склад мікроводоростей в дельті р. Дністер істотно впливає на якість води і визначає кількісний 
рівень фітопланктону, який розвивається на ділянках рекреації та рибалки в Дністровському 
лимані, особливо влітку [7]. 

Метою дослідження було вивчення видового складу фітопланктону і популяційних 
характеристик фітопланктону (видове багатство та різноманітність), що розвивався на акваторії 
Дністровського лиману в 2012-2015 рр. Впродовж щорічного екологічного моніторингу, який в 
липні проводили співробітники Регіонального центру інтегрованого моніторингу і екологічних 
досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова, у поверхневих шарах води було зібрано 80 зразків. При 
аналізі популяцій фітопланктону були використані загальноприйняті формули розрахунку [8]. 

За 4-річний період було зареєстровано більше 180 видів водоростей 9 таксономичних 
відділів: Chlorophyta, Bacillariophyta, Cyanobacteria, Desmidiaceae, Euglenophyceae, Dinophyta, 
Chrysophyceae, Cryptophyta, Xanthophyceae. У фітопланктоні по чисельності домінували зелені 
(Chlorophyta), діатомові (Bacillariophyta) водорості та ціанобактерії (Cyanobacteria). Це були 
види родів Cyclotella, Nitzschia, Skeletonema, Synedra, Heleochloris, Monoraphidium, Scenedesmus, 
Schroederia, Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis та інші. Влітку на акваторії лиману 
найчастіше розвивався прісноводний і солонуватоводний фітопланктон [3, 4, 5]. 

На підставі отриманих гідрологічних та гідробіологічних даних та згідно з роботами 
інших дослідників акваторія лиману була умовно поділена на 3 частини – північну, центральну 
та південну [5, 7]. На рисунку 1 наведено величини показників багатства (по Сімпсону) та 
різноманітності (по Шенону) угрупувань фітопланктону на різних частинах акваторії. У 
досліджений період кількість видів в зразках води коливалась від 16 до 60. Показник видового 
багатства змінювався відповідно в інтервалі 1–3,8 вид·100 кл.–1. Найбагатшими були північна та 
центральна частина лиману у 2013 р., а також центр лиману впродовж наступних років. 
Найбіднішою виявилась північна частина лиману (2015 р.).  

Майже синхронно з багатством змінювалась видова різноманітність фітопланктону (рис. 
1). Величина індексу Шенона коливалась в межах від 0,7 до 4,2 бит·кл–1. Максимум величин 
індексу Шенона був зареєстрований на півночі лиману (2015 р.) і в центрі лиману (2012 р.), а 
мінімальні – в південній частині, в умовах пригноблення фотосинтезу в зоні змішування вод. 
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Рис.1. Зміни популяційних характеристик фітопланктону 
Дністровського лиману у 2012-2015 рр. 
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Отримані результати аналізу α–різноманітності альгофлоры дозволяють зробити 
висновок, що влітку різні популяції фітопланктону на акваторії лиману залежать від 
гідродинамічних процесів (вплив вітру та зміна водних мас).  

Дослідження виконали згідно наукових проектів, що були фінансовані Міністерством 
освіти і науки України у 2012-2015 рр. Автори висловлюють щиру подяку співробітникам 
Регіонального центру інтегрованого моніторингу ОНУ ім. І. І. Мечникова за збір зразків води на 
акваторії Дністровського лиману. 
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