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pseudoa,·acia L.). Ло вiлно1.11е11ню до жи1мення: 1JаЙ\.1е11шс всм1го мегатрофiв 
(свтрофiв)- 7 ( 16,7 %): • олiготроф- 13 (30.95 %1). найбi;1ыне 1~сьоп1 \.1е:ютрофiв 

- 22 (52.4 'Уо). 
Значну частину таксонiв (близько 53 %) становлять iнтродукованi види. 

, Лише 18 прелставникiв мiсцево'i аборигенно'i флори. З Пiвнiчно'i Америки 

. iтродуковано \О видiв (26,7%). з Китаю · 5. з Aзi"i - 3. з Японi'i - 2. 1ю одному 

представнику iнтродуковано з Грецi'i, Афганiстану. Англi'i. 
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УДК 574.589 Брен Олександр 

(Науковий керiвник 

к.б.н., доц. Солоненко А.М.) 

ДЕСТРУКЦIЯ ОРГАНIЧНОJ РЕЧОВИНИ МАКРОСКОШЧНИХ 
ВОДОРОСТЕВИХ РОЗРОСТАНЬ НА МОКРИХ СОЛОНЧАКАХ 

АРАБАТСЬКОJ СТРIЛКИ 

1 lеrеважаючим типом rрунтiв АрабатськоУ стрiлки с мокрi солончаки. 

С11сцифiчний клiматичний та гiдрологiчний рсжими обумовлюють утворення 
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на солончаках великих макроскопiчних розростат. водоростей, якi виступають 

основними продуцентами гrервинно·i орrанiчно'i речоамни в даному районi. 

Деструкцiя цici' речовини здiйснюеться завдяки дiяльностi рiзних фiзiолоriчних 

rруп бактерiй, що мають специфiчнi набори гiдролiтичних ферментiв. Процеси, 

якi вiдбуваются у цих мiкробних угрупованнях мiж водоростевим та 

бактерiальним компонентами е складними баrатоетапними та за 

лiтературними джерелами вивченi недостатньо [2, 3, 5, 6]. У процесi 

мiкробiолоriчноi' деструкцi·i вiдбувасться утворення пелоi'дноi' маси, що мае 

важливе значення у сучаснiй бальнеологii', фармакологii', медицинi. 

У задачi нашоrо дослiдження входило встановлення видового складу 

водоростей-едифiкаторiв. що представляють собою первинну ланку у процесi 
бiохiмiчноi' деструкцii' на мокрих солончаках Арабатськоi' стрiлки, а також 

дослiдження особливостей деструкцii' орга11iч1ю'i речовини пiд вnливом 

дiяльностi бактерiй-деструкторiв, та встановле1шя псреважаючих фiзiоло1·iчних 

груп бактерiй в залсжностi вiд рсчовини, що вони розкладають. 

Дослiдження проводились у 2009-2011 роках. Вiдбiр та обробка матерiалу 
проводились за загальноприйнятими методиками [4). Вмiст кисню у ропi 

визначався за доломоrою йодометрi'i (за Вiнклером). Зменшення кiлькостi 

ор1·анiчноi' речовини у результатi деструкцiйних процесiв визнача.пи за 

допомоrою зважування навiсок мортмаси водоростей. Бактерiоло1·iчнi посiви 

робили на твердi nоживнi середовища: кра,хма.11ы1ий агар, м'ясо-пептонний arap. 
агар iз свинячим смальцем iз подальшим пiдрахунком колонiй-утворюючих 

одиниць [J]. 
Жирнокислотний склад пело'iлiв та водоростей визначався за допомогою 

метода йонообмiнно'i рiдинно-ко.поноч1ю'i хроматографi'i на хроматографi 

НКОС 5300 у iнститутi бiохiмГi iм. А.В. Палладiна (м. Киi'в. Украi'на). 

Амiнокислотний склад та його перетворення проводили методом 

йоннообмiнноi' рiдинно-колоночно'i хроматоrрафi'i на автоматичному 

аналiзаторi амiнокислот Т 339 у iнститутi бioxiмi"i iм. А.В. Палладiна (м. Ки'iв, 
Украi'на). 

У результатi дослiджен1, було встшювлс1ю, що бiльша частина органiчно'i 

речовиви на солончаку синтсзована зеленою водорiстю ,' LyngЬya 
!aestuarii (Ment.) LemЬert. що активно развивалась при зволоженнi та затолленнi 
rрунту. Ця водорость була переважаючою у макроскопiчному розростаннi за 

бiомасою та площею розростання. У водному серсдовищi niсля затопления 

солончаку переважаючими видами були f)11na/iella sa/iпa (Dunal) Teodoresco та 
Asteromona.s graci/is Artari. масовий розвиток яких, спостерiгався у тсллi пори 
року. Деструкцiя органiчно'i речовини водоростевих розростань у poni 
вiдбувасrься найi1пенсив11iше у першi 15 дiб при лiтнiй температурi (25°С) та 
першi 20 дiб при середньорiчнi/.1 темnсра1·урi ( 14°С). Кiлькiсть розчиненого 
кисню у ропi з мокрих солончакiв 11аАi11тенсивнiше зменшуеться з 10 до 15 
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доби при 25°С. При 14°С зменшення вiдбуваrться повiльнiше. Таким чином 

можна стверджувати, що температура r важливим фактором при деструкцii" 
органiчно"i речовини, впливаючи на розвиток бактерiй - деструкторiв. 

За результатами мiкробiологiчних дослiджень переважаючою i найбiльш 
активною у ропi з затоплюваних солончакiв Арабатсько"i стрiлки r група 

целюлозоруйнуючих бактерiй. Група протеолiтичних бактерiй незначно 

поступасrься целюлолiтикам. Найменшою кiлькiстю були представленi 

лiполiтичнi бактерii". 

Жирнокислотний склад водоростевих розростань та пело"iду мокрих 

солончакiв Арабатськоi" стрiлки вказуr на переважання папьмiтиновоi" 

арахiдоновоi" та арахiновоi" кислот. Найвищий ступiнь перетворення i 
найбiльший вмiст у зразках пелоi"ду за Арабатськоi" стрiлки спостерiгався у 

мiристоле"iновоi" кислоти - 4,9-7%. Ступiнь перетворення амiнокислот у 

ртростаннях водоростей i пело"iдно"i маси з мокрих солончакiв Арабатсько"i 

стрiлки коJ1ивасrься у iнтервалi 2,9-67,5%. Найменший ступiнь деструкui"i у 
iзолсйцину - 2,9%, найбiльший - у метiонiну - 40,0%. Загальний вмiс1 

амlнокислот у пело"iдах мокрих солончакiв Арабатськоi" стрiлки складаr 

0.1321%. 
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