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МІКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТІ БЕНТОСУ СТЕПОВОЇ РІЧКИ 
КУЧУРГАН (ПІВНІЧНО-ЗАХІДНЕ ПРИЧОРНОМОР’Я)

Наведені результати досліджень (2010–2016 рр.) видового складу 
мікроскопічних водоростей бентосу степової річки Кучурган. Виявлено 
97  видів водоростей, якi належали до 49 родiв, 31 родини, 18 порядкiв, 8 класiв 
i 6 вiддiлiв. Вперше знайдено 65 нових видів водоростей для р. Кучурган і 
4  рідкісні види водоростей для водойм України. З них Navicula alinae і Luticola 
goeppertiana наводяться як нові види для території України.
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Мікроскопічні водорості бентосу разом з іншими рослинами відіграють 
значну роль у створенні первинної органічної речовини, кисню і мулу р. Ку-
чурган. Вони є джерелом їжі для багатьох представників безхребетних (інфузо-
рії, нематоди, коловертки, молюски, ракоподібні, веснянки) та хребетних (риб, 
птахів та інш.). Загальновідомо, що водорості є індикаторами екологічного ста-
ну водних екосистем [5]. 

Степова річка Кучурган розташована на кордоні і розподіляє Придністров’я 
і Україну. Вона є ліва притока Турунчуку (рукав р. Дністра) і бере початок 
на південних схилах Подільської височини, біля відмітки 237 м вздовж межі 
с. Бачканівка Котовського району і впадає до Кучурганського лиману біля. До-
вжина річки складає 109 км, ширина від 5 до 46 м, площа водозбору 2090 км2, 
норма стоку річки дорівнює 26,4 млн м3 [10].

Для р. Кучурган наводяться 63 види водоростей, які належали до 38 родів, 
28 родин, 20 порядків, 10 класів і 7 відділів. Серед них було виявлено 34 діа-
томових, 11 синьозелених, 8 зелених, 6 стрептофітових, 2 евгленових, 2 види 
жовтозелених водоростей та 8 видів вищих водних рослин [7, 8].

Метою роботи було вивчення таксономічного складу мікроводоростей бен-
тосу р. Кучурган.
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Матеріали і методи дослідження

Проби на р. Кучурган були відібрані поблизу трьох сіл Великої Михайлівки: 
Богуславка, Полезне та Тростянець. Проби відбирали щоквартально з квітня 
2010 по травень 2016 р.

Мікроскопічні водорості вивчали в обростаннях макрофітів (Cladophora 
glomerata (L.) Kütz., Ceratophyllum demersum L., Phragmites australis (Cav.) Trin. ex 
Steud., Potamogeton pectinatus L., P. Perfoliatus L., Spirogyra sp. Typha angustifolia L.), 
на мулистих і піщаних ґрунтах. Відбір проб здійснювали за допомогою бакпе-
чаток. Всього було зібрано і оброблено 80 проб.

Збір і обробку водоростей здійснювали за європейськими методиками [13; 
14]. Постійні препарати готували за допомогою середовища О. О. Ельяшева 
[11]. Матеріал вивчали спочатку на тимчасових, а потім і на постійних препа-
ратах. Усього було виготовлено 40 постійних препаратів.

Таксономічний список водоростей складено згідно з системою, шо базуєть-
ся на сучасних уявленнях щодо класифікації водоростей [12]. Виявлені мікро-
фіти річки Кучурган визначали за європейськими і українськими визначника-
ми водоростей [1; 3; 4; 5; 9; 15; 16; 17].

Результати досліджень та їх обговорення

У річки Кучурган було знайдено і ідентифіковано 97 видів водоростей, які 
належали до 53 родів, 31 родини, 18 порядкiв, 8 класів і 6 відділів (табл. 1, 2).

Таблиця 1
Список видів мікроскопічних водоростей річки Кучурган, їх екологічні 

особливості та біогеографічне поширення

№
п/п Таксони

Екологія
Біогео-
графія

Місце-
зростан-

ня
Галоб-
ність рН Сапроб-

ність

1 2 3 4 5 6 7

СYANOPROKARYOTA

*1 Anabaenopsis knipowitschii (Usachev) 
Komárek пл І алк - б

2 Arthrospira meneghiniana (Zanardini ex 
Gomont) W.B. Crow об М алк β к

*3 Geitlerinema amphibium (C.Agardh ex 
Gomont) Anagn. об І - - к

4 Johanseninema constrictum (Szafer) 
Hasler, Dvorak, Poulickova пл І алк р к

*5 Limnothrix guttulata (Goor) Umezaki et 
Watanabe об І - - б

*6 Merismopedia glauca (Ehrenb.) Kütz. пл і і βα к
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1 2 3 4 5 6 7

*7 Microcoleus amoena (Gomont) Strunecky, 
Komárek, Johansen об гл алк - б

*8 Microcystis aeruginosa (Kütz.) Kütz. пл гл алк β к

*9 Phormidium breve (Kütz. ex Gomont) 
Anagn. et Komárek об м алк α к

10 Ph. neotenue Hällfors об гл алк α к

EUGLENOPHYTA

*11 Euglena viridis Ehrenb. д гл і р к

*12 Lepocinclis ovum (Ehrenb.) Lemmerm. д і алк βα к

*13 Phacus caudatus Hübner д і алк β К

DINOPHYTA

*14 Heterocapsa triguerta (Ehrenb.) F. Stein пл пг алк - б

BACILLARIOPHYTA

15 Achnanthes brevipes C. Agardh об пг алк β к

*16 Achnanthidium affine (Grunow) Czarnecki об і алк β к

17 А.minutissimum (Kütz.) Czarnencki об і і о к

*18 Amphora commutata Grunow д м алк - б

19 A.ovalis Kütz. д і алк о к

*20 Anomoeoneis sphaerophora (Kütz.) Pfitzer д гл алк β к

21 Bacillaria paxillifera (O.F. Müll.) Marsson д м алк β к

*22 Caloneis amphisbaena (Bory) Cleve д гл алк β б

*23 C. schumaniana (Grunow) Cleve д і і о б

24 C. silicula (Ehrenb.) Cleve д і алк о б

*25 Cocconeis pediculus Ehrenb. об гл алк β к

26 С. placentula Ehrenb. об гл алк β к

*27 Craticula cuspidata (Kütz.)D.G. Mann д і алк α к

28 Cyclotella meneghiniana Kütz. пл гл алк α к

*29 Cylindrotheca closterium (Ehrenb.) Re-
imer et F.W. Lewis пл м алк - к

30 Сymatopleura librile (Ehrenb.) Pant. д і алк β к

31 Cymbella helvetica Kütz. об і алк о б

*32 C. lanceolata (C. Agardh) Ehrenb об і алк β б

Продовження таблиці 1
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1 2 3 4 5 6 7
*33 C. neocistula Krammer об і алк β б

*34 C. tumida (Breb.) Van Heurck об і алк β б

35 Diatoma vulgare Bory об гл і β к

*36 Encyonema caespitosum Kütz. об і - - б

*37 E. leiblenii (C. Agardh) Silva, Jahn, Lud-
wig, Menezes об і алк β к

*38 E. silesianum (Bleisch) D.G. Mann об і і β к

39 Entomoneis alata Ehrenb. пл пг алк - к

*40 Epithemia adnata (Kütz.) Breb. д і алк β к

*41 Fallacia pygmaea (Kütz.) Stickle et D.G. 
Mann д гл алк α к

*42 Fragilaria amphicephaloides LangeBert. об і алк - к

*43 Fragilarioforma virescens (Ralfs) 
D.M.Williams et Round об і ац о аа

44 Gomphoneis olivaceum (Horn.) Daw. et 
Ross et Sims об і алк β б

45 Gomphonema acuminatum Ehrenb. об і алк β к

46 G.augur Ehrenb. об і і β к

*47 G. clavatum Ehrenb. об і і о к

*48 G. parvulum Kütz. об гл і β к

49 G. truncatum Ehrenb. об і алк β б

*50 Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh. д гл алк β к

*51 G.attenuatum (Kütz.) Cleve д і алк β б

*52 Halamphora acutiuscula (Kütz.) Levkov д і алк - б

53 H. veneta (Kütz.) Levkov д і і β б

54 Hantzschia amphioxys (Ehrenb.) Grunow д і алк α к

*55 Hippodonta capitata (Ehrenb.) LangBert., 
D. Metzeltin et A. Witkowski д гл алк βα к

56 Melosira varians C.Agardh пл і алк β к

*57 Luticola goeppertiana (Bleisch ex Ra-
benh.) D.G. Mann д і алк - б

*58 Navicula alineae LangeBert. д і алк о б

59 Navicula cryptocephala Kütz. д гл алк β к

*60 N. peregrina (Ehrenb.)Kutz. д м алк - к

*61 N. radiosa Kütz. д м алк β к

Продовження таблиці 1
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Продовження таблиці 1
1 2 3 4 5 6 7
62 N. salinarum Grunow д м і α к

*63 N. vulpina Kütz. д і алк - б

64 Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm. пл і алк α к

*65 N. amphibia Grunow д і алк βα к

*66 N. filiformis (W. Sm.) Hust. д гл алк - к

*67 N. frustulum (Kütz.) Grunow д гл алк β к

*68 N. heufleriana Grunow д і - β б

69 N. linearis W. Sm. д і алк о б

70 N. palea (Kütz.) W. Sm. д гл і α к

*71 N. recta Hantzsch д і алк βα к

72 N. sigma (Kütz.) W. Sm. д м алк о к

*73 N. sigmoidea (Nitzsch) W. Sm. д і алк β к

*74 N. vermicularis (Kütz.) Hantzsch д і алк β б

*75 Petroneis humerosa (Breb.) Stickle et D.G. 
Mann д пг алк - б

*76 Pinnularia globiceps W. Greg. д і і о аб

*77 P. neomajor Krammer д і ац β к

*78 P. viridis (Nitzsch) Ehrenb. д і ац β к

*79 Planothidium delicatulum (Kütz.) Round 
et Bukht. об гл алк β К

*80 P. lanceolata (Breb.) Round et Bukht. об і алк β к

81 Pleurosigma elongatum W. Sm. д пг алк - к

82 Pleurosira laevis (Ehrenb.) Compere об м алк β б

83 Rhoicosphenia abbreviata (C.Agardh) 
LangeBert. об гл алк β к

84 Rhopalodia gibba (Ehrenb.) O. Müll. д і алк о к

*85 Surirella brebissonii Krammer et Lange
Bert. д гл алк β к

*86 Tryblionella angustata W. Sm. д і - α к

*87 T. apiculata Grunow д м алк α к

*88 T. gracilis W. Sm. д гл алк α б

*89 T. hungarica (Grunow) D.G. Mann д м алк α к

*90 Ulnaria acus (Kütz.) Aboal об і алк β б

91 U. unla (Nitzsch) Compere об і алк β к
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1 2 3 4 5 6 7

CHLOROPHYTA

*92 Desmodesmus opoliensis (P.G. Richter) E. 
Hegew. пл і алк β к

*93 D. subspicatus (Chodat) E. Hegew. пл і - - к

*94 Korschikoмiela limnetica (Lemmerm.) 
Silva пл і алк - к

*95 Monorhaphidium griffithii (Berk.) Kom.
Legn. пл і - β к

*96 Raphidocelis sigmaidea Hindák пл і - - б

CHAROPHYTA

*97 Closterium lunula Ehrenb. пл і алк о б

Примітка: пл – планктонний; об – обростання; д – доний; пг – полігалоб; м – мезогалоб; гл – 
галофіл; і – індиферент; алк – алкаліфіл; ац ацідофіл; β – бетамезосапроб; α – альфамезоса-
проб; о – олігосапроб; р – полісапроб; б – бореальний; к – космополіт, * – нові види водоростей 
для р. Кучурган.

За кількістю домінував відділ Bacillariophyta (77 видів), друге місце належа-
ло відділу Cyanoprokaryota (10), третє – відділу Chlorophyta (5), четверте – від-
ділу Euglenophyta (3), п’яте і шосте – розподілили мiж собою відділи Dinophyta 
(1) і Charophyta (1), що відзеркалено у таксономічному спектрі мікроскопічних 
водоростей р. Кучурган (табл. 2).

Таблиця 2
Таксономічний спектр мікроскопічних водоростей р. Кучурган

Відділ
Кількість

класів порядків родин родів видів

Bacillariophyta 3 10 20 35 77

Cyanoprokaryota 1 4 5 9 10

Chlorophyta 1 1 3 4 5

Euglenophyta 1 1 1 3 3

Dinophyta 1 1 1 1 1

Charophyta 1 1 1 1 1

Усього 8 18 31 53 97

При порівнянні отриманих даних з літературними [6; 7] з’ясовано, що з 97 
знайдених видів 65 виявилися новими для р. Кучурган (табл. 1), а види Gom-
phonema clavatum, Navicula alineae, Luticola goeppertiana, Korschikoviela lim-

Закінчення таблиці 1
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netica [1; 12] – рідкісними для території України. З них Navicula alinae і Luti-
cola goeppertiana наводяться як нові види для території України.

Серед класів за кількістю видів переважали Bacillariophyceae (74 види), 
Cyanophyceae (10) і Chlorophyceae (5). У видовому відношенні домінували по-
рядки: Cymbellales (14 видів), Naviculales (13), Bacillariales (11), Achnanthales 
(5), Fragillariales (4) та Chlorococcales (4).

Найбільший внесок у таксономічне різноманіття бентосу вносили про-
відні родини Bacillariaceae – 17, Naviculaceae – 7, Cymbellaceae – 7, 
Gomphonemataceae – 6, Pinnulariaceae – 6, Fragilariaceae – 5, Catenulaceae – 4, 
Pleurosigmataceae – 3, Scenedesmaceae – 2 і Rhopalodiaceae – 2 види (табл. 3). 
Загальна кількість видів, які увійшли до 10 провідних родин, склала 59 видів 
або 60,9 % від їх загальної кількості.

Таблиця 3
Провідні за кількістю видів родини  

в мікрофітобентосі р. Кучурган 

Назви родин
Кількість

видів %

Bacillariaceae 17 17,5

Naviculaceae 7 7,2

Cymbellaceae 7 7,2

Gomphonemataceae 6 6,2

Pinnulariaceae 6 6,2

Fragilariaceae 5 5,2

Catenulaceae 4 4,1

Pleurosigmataceae 3 3,1

Scenedesmaceae 2 2,1

Rhopalodiaceae 2 2,1

Разом 59 60,9

Роди Nitzschia (11), Navicula (6 видів), Gomphonema (5), Cymbella (4) і Try-
blionella (4) виявилися найбільш різноманітними за видовим складом.

За рівнем організації водоростей серед знайдених таксонів 59 видів були 
поодинокими, 30 – колоніальними і 8 – багатоклітинними. Серед них спосте-
рігалися рухливі (52 види) та нерухливі (45) форми. За типом морфологічної 
диференціації слані до форм з кокоїдною формою тіла належить переважна 
більшість – 83 види, форми з нитчастим типом склали 8, монадним – 4, паль-
мелоїдним – 2 види.
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За відношенням до місцезростання спостерігалися представники двох еко-
логічних угруповань: бентосні види та планктоні. Серед них переважали бен-
тосні (82 види), які в свою чергу розподілялися на обростання (33) та донні 
форми (49). Планктонних нараховувалося 15 видів.

Річкові угруповання звичайно являють собою суміш прісноводних та со-
лонуватоводних видів, джерелом формування яких був Кучурганський лиман, 
прісноводних форм, які приносить річка Кучурган і струмки, і типово річкових 
видів, які властиві лише для цих водойм.

За відношенням до солоності води переважали прісноводні форми (80 ви-
дів), які розподілялися на дві підгрупи: індиференти – 58 видів та галофіли – 
22 види. Значно їм поступалися солонуватоводні види мезогалоби – 12 видів. 
Морські види склали 5 видів (табл. 4).

Таблиця 4
Співвідношення екологічних груп водоростей  

річки Кучурган  (фактор солоності)

Екологічні групи
Виявлено видів

кількість % від загальної кількості

Полігалоби 5 5,1

Мезогалоби 12 12,4
Олігогалоби:
Галофіли
Індиференти

22
58

22,7
59,8

Усього 97 100

За відношенням до водневого показника (рН) у мікрофітобентосі річки Ку-
чурган переважали алкалофіли (73 види або 73,5 %). Індиференти значно по-
ступалися алкалофілам і нараховували 13 видів (13,4 %). Найменше було аці-
дофілів (3 види або 3,1%). Для інших видів невідомо їх відношення до рН. За 
даними санепідстанції Суворовського району м. Одеси у лютому 2011 р. рН р. 
Кучурган становив 7,77,9.

З вище наведених таксонів 77 видів є індикаторами сапробності води річ-
ки Кучурган. З них βмезосапроби склали 44, група αмезосапроби – 13, βα
мезосапроби – 5 видів. Олігосапроби нараховують 13 видів, полісапроби – 2 види. 
Група з невідомим значенням сапробності склала 20 видів.

За відношенням до біогеографічного розповсюдження водоростей доміну-
ючою групою булиє космополіти (65 видів). Значно їм поступалась бореальна 
група, яка складала (30 видів). Також в арктоальпійській і арктобореальній 
групах зареєстровано по одному виду водоростей.

Коефіцієнти подібності СоренсенаЧекановського і Жаккара між альгофло-
рами річки Кучурган і Кучурганського водосховища [2] склали 0,59 і 0,41 і тро-
хи перевищували такі між флорами водоростей Кучурганського водосховища 
і річки Дністер (0,57 і 0,40) та Кучурганського водосховища і Дністровського 
лиману (0,53 і 0,36).
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Висновки

1. У мікрофітобентосі р. Кучурган було знайдено і ідентифіковано 97 видів 
мікроскопічних водоростей, які належали до 53 родів, 31 родини, 18 порядкiв, 
8 класів і 6 відділів. 

2. Серед знайдених організмів виявлено 65 нових видів для р. Кучурган і 4 
види рідкісних для водойм України. З них 2 види наводяться як нові для тери-
торії України.

3. За відношенням до солоності води видовий склад мікрофітобентосу був пріс-
новодносолонуватоводним (олігогалоби – 80 видів, мезогалоби – 12, поліга-
лоби – 5).

4. За відношенням до біогеографічного розповсюдження водорості р. Ку-
чурган були представлені космополітною і бореальною групами з арктоаль-
пійськими і арктобореальними елементами.
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МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ВОДОРОСЛИ БЕНТОСА СТЕПНОЙ 
РЕКИ КУЧУРГАН (СEВЕРО-ЗАПАДНОЕ ПРИЧЕРНОМОРЬЕ)

Резюме
Приведены результаты исследований (2010–2016 гг.) видового состава микро-
скопических водорослей бентоса степной реки Кучурган. Целью работы было 
изучение таксономического состава микроводорослей бентоса р. Кучурган. 
Выявлено 97 видов водорослей, которые принадлежали к 49 родам, 31 семей-
ству, 18 порядкам, 8 классам и 6 отделам. Наибольшее таксономическое раз-
нообразие составили представители диатомовых (77 видов), синезеленых (10) 
и зеленых (5) водорослей. Роды Nitzschia (11), Navicula (6), Gomphonema (5), 
Cymbella (4) и Tryblionella (4) составили основу видового разнообразия. Впер-
вые найдено 65 новых видов водорослей для р. Кучурган и 4 редких видов во-
дорослей для водоемов Украины. Из них Navicula alinae и Luticola goeppertiana 
приводятся как новые виды для водоемов СевероЗападного Причерноморья и 
территории Украины. Альгофлора реки Кучурган была пресноводной, алкали-
фильной, мезосапробной и космополитной.

Ключевые слова: микроводоросли; бентос; река Кучурган; Украина

V. P. Gerasimiuk1, N. V. Gerasimiuk2

1Odesa National Mechnykov University, Department of Botany,
2, Dvoryanska str., 65082, Odesa, Ukraine, email: gerasimiuk2007@ukr.net
2Odesa National Medical University, Department of Pharmacognosy and Technologies 
of medications, 4, Olgievska str., Odesa, Ukraine, email: nataliya1.gv@gmail.com 

MICROSCOPIC ALGAE OF BENTHOS OF THE STEPPE RIVER 
KUCHURGAN (THE NORTH-WESTERN BLACK SEA)

Abstract
The results of the studies (20102016) of the species composition of microscopic 
algae of benthos of the steppe river Kuchurgan are presented. The aim of this work 
was to study the taxonomic composition of microscopic algae in the benthos of the 
river Kuchurgan. 97 species of algae which belonged to 49 genera, 31 families, 18 
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orders, 8 classes and 6 divisions were identified. The greatest taxonomical variety 
was presented by representatives of diatoms (77 species), bluegreen (10) and green 
(5) algae. Genera of Nitzschia (11 species), Navicula (6), Gomphonema (5), Cym-
bella (4) and Tryblionella (4) constituted the basis of the species variety. For the first 
time 65 new species of algae for the river Kuchurgan and 4 rare species of algae for 
water bodies of Ukraine were found. Of them Navicula alinae and Luticola goep-
pertiana are presented as new for reservoirs of NorthWestern Black Sea Estuaries 
and new for Ukraine. Algal flora of the river Kuchurgan was freshwater, alkaliphilic, 
mesosaprobic and cosmopolitan. 

Key words: microscopic algae; benthos; river Kuchurgan; Ukraine
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