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ПРИРОДНИЧІ НАУКИ 

 

ПЛАНКТОННІ ВОДОРОСТІ БІЛОЗЕРСЬКОГО ЛИМАНУ 

(ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ, УКРАЇНА) 

 

Брен О. Г., 

старший викладач кафедри ботаніки і садово-паркового господарства 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

 

Тимошенко В. О., 

магістрантка кафедри ботаніки і садово-паркового господарства 

Мелітопольський державний педагогічний університет 

ім. Б. Хмельницького 

м. Мелітополь, Україна 

 

Водорості є невід’ємним компонентом різноманітних природних 

екосистем, часто виступають головними утворювачами первинної 

органічної речовини у водоймах різних типів. Прісні та слабосолоні водні 

об’єкти в степовій зоні України мають значне господарське значення та 

виступають місцем концентрації біологічного різноманіття. 

Однією з таких водойм є Білозерський лиман, який розташований 

в межах Кам’янсько-Дніпровського району (Запорізька область) у західній 

частині Кам’янського поду в знижені надзаплавної тераси р. Дніпро. 

Довжина лиману – 6,2 км, ширина – 3,2 км, максимальна глибина складає 

3 м. Водний режим визначається за рахунок атмосферних опадів, прісних 

вод ріки Велика Білозерка, яка сполучається з лиманом з південно-східної 
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сторони, а також регульованим надходженням вод Каховського 

водосховища через греблю у північно-західній частині водойми. 

Альгологічні дослідження малих річок та штучних 

континентальних водойм Запорізької області проводилися переважно в 

50-80 рр. ХХ століття. Публікацій про вивчення водоростей Білозерського 

лиману в наявних літературних джерелах відсутня. Необхідність 

отримання сучасних даних обумовлює актуальність проведення 

досліджень водоростевого населення цих водних об’єктів і, зокрема, 

Білозерського лиману. 

Матеріал для дослідження відбирався з водної товщі за 

загальноприйнятими в альгології методиками [1-2] в період з 2017 по 2019 

роки у п’яти пробних точках вздовж узбережжя Білозерського лиману. 

Всього для дослідження планктону лиману відібрано 15 проб. Обробка 

матеріалу здійснювалась в лабораторії альгоекологічних досліджень 

наземних і водних екосистем кафедри ботаніки і садово-паркового 

господарства Мелітопольського державного педагогічного університету 

ім. Б. Хмельницького. 

Одночасно під час відбору проб вимірювались деякі гідрохімічні 

показники за допомогою солеміру CD-104 та рН-метру Ezodo 6011. 

Солоність водойми складала 2,24-3,51 ‰; значення величини рН 

коливалось в діапазоні від 7,58 до 7,73. 

В результаті досліджень виявлено 18 видів водоростей, з яких 

переважаючими є представники відділу Bacillariophyta (8 видів, 45 % від 

загальної кількості). Друге та третє місце займають Chlorophyta (6 видів, 

33 %) та Cyanoprokarуota (4 види, 22 %) (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Систематична структура планктонних водоростей Білозерського 

лиману 

Відділ Порядок Родина Рід Вид 

Cyanoprokaryo

ta 

Oscillatoriales Oscillatoriaceae 
Oscillatoria 1 

Phormidium 1 

Synechococcal

es 

Merismopediace

ae 
Synechocystis 

1 

Spirulinales Spirulinaceae Spirulina 1 

Bacillariophyta 

Bacillariales Bacillariaceae Nitzschia 3 

Fragilariales Staurosiraceae Staurosirella 1 

Licmophorales Ulnariaceae Tabularia 1 

Naviculales 

Amphipleuracea

e 
Halamphora 

1 

Naviculaceae Navicula 1 

Aulacoseirales Aulacoseiraceae Aulacoseira 1 

Sphaeropleale

s 

Selenastraceae Monoraphidiu

m 

1 

Hydrodictyaceae 
Pseudopediast

rum 

1 

Scenedesmaceae Scenedesmus 2 

Chlorophyta Chlorellales 
Chlorellaceae 

Golenkiniopsi

s 

1 

Oocystaceae Oocystis 1 

Найбільше видове багатство продемонстрували порядки 

Naviculales, Oscillatoriales та Sphaeropleales. Найбільшою кількістю видів 

представлені роди Nitzschia (3 види) та Scenedesmus (2 види). За 
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відносною шкалою чисельності Стармаха [1-2] переважаючим були 

наступні види: Scenedesmus quadricauda (Turpin) Brébisson, 

Pseudopediastrum boryanum (Turpin) E.Hegewald та Aulacoseira granulata 

(Ehrenberg) Simonsen кількість яких, відповідала значенням від «мало» до 

«достатньо». Інші види мали значно нижчі показники чисельності. 

В цілому фітопланктон Білозерського лиману характеризується 

досить невисоким видовим різноманіттям зі значним переважанням 

репрезентантів відділу Bacillariophyta та значною кількістю 

мікроскопічних кокоїдних водоростей. Подальшими альгологічними 

дослідження доцільно охопити інші прісно- та солонуватоводні об’єкти 

Запорізької області, а саме Каховське та Дніпровське водосховища, 

ставки, малі річки. 
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