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Інфузорії (Ciliophora) є однією з найбільш чисельних і 

широко розповсюджених в природі груп гетеротрофних 

одноклітинних організмів, що населяють прісноводні водойми. 

Саме інфузоріям, які володіють широким спектром адаптацій до 

мінливих умов зовнішнього середовища, належить найважливіша 

роль у трансформації органічних речовин у водних екосистемах.  

Відомо, що інфузорії разом з рослинами, бактеріями та 

іншими найпростішими  складають основну групу організмів 

активного мулу, який очищує стічні води від органічних 

забруднень [9]. Однією з найпереважніших груп по чисельності та 

видовому  складу є круговійчасті інфузорії (Peritrichia). За 

літературними даними, у прісноводних водоймах на території 

України було виявлено близько 227 видів перітрих, які 

відносяться до 36 родів. Найбільшу кількість інфузорій виявлено 

у водоймах басейну Дніпра – 144 види, Дунаю – 92 види, 

Дністера – 69 видів, Південного Бугу – 44 види [1, 2, 10]. 

Основою існування сидячих Peritrichіa є прикріплений 

спосіб життя, у зв'язку з чим в їх будові сформувалися необхідні 

адаптації. Вони поселяються на різних субстратах неорганічного 

й органічного походження. Перітрихи відіграють помітну роль в 

харчових ланцюгах водойми як пожирачі бактерій і деяких 

водоростей, і в свою чергу вони слугують їжею для багатьох 

безхребетних, а також для мальків риб. 

Стан вивченості круговійчастих інфузорій у природних 

водоймах є недостатнім. В основному вивчення перітрих 

відбувалось на основі дослідження фауни найпростіших або 

безхребетних вцілому. Спеціальними дослідженнями морфології, 

екології та таксономічного складу інфузорій займається 

Л. А. Константиненко. В результаті наукових досліджень на 

очисних спорудах м. Житомира було встановлено, що фауна 

включає 26 видів круговійчастих інфузорій, з яких 11 є новими 

для України [5, 6, 7, 8]. Перспективами наукових досліджень є 

вивчення видового різноманіття прісноводних круговійчастих 

інфузорій, їх морфологічних та екологічних особливостей у 

природних прісних водоймах [3, 4]. 

 Метою дослідження було вивчення видового складу 

круговійчастих інфузорій р. Тетерів району с. Станишівка 
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Житомирської області. Завдання полягало в здійсненні 

систематичного аналізу інфузорій, їх морфологічних та 

екологічних особливостей. Матеріалом для дослідження слугували 

проби, зібрані в вересні–грудні 2013 року. Для відбору 

використовували склотримачі, які разом з предметними 

скельцями занурювали у воду на глибину 1,5-2 м та експонували 

протягом 7 днів. Температура води була в межах 3-16 0С, 

значення pH – 9,35–11,27, а концентрація розчиненого кисню – 

4,3–5,2 мг/л. 

Для виявлення видового складу використосували 

загальноприйняті методи світлової мікроскопії. В результаті 

дослідження було ідентифіковано такі види інфузорій: Vorticella 
microstoma Ehrenberg, 1830, Vorticella campanula Ehrenberg, 1831, 

Vorticella convallaria Linnaeus, 1767, Pseudovorticella 

chlamydophora (Penard, 1922) Jankowski, 1976, Carchesium 
polipinum Linne, 1758, Epistylis plicatilis Ehrenberg, 1831, Epistylis 

galea Ehrenberg, 1831, Epistylis urceolata Stiller, 1933, Platycola 
decumbens Ehrenberg, 1830, Kent, 1882. 

Отже, вивчення видового різноманіття круговійчастих 

інфузорії, їх екологічних та морфологічних особливостей є 

актуальним в наш час, оскільки в процесі досліджень останніх 

років було показано важливу роль круговійчастих інфузорій в 

підтриманні біологічної рівноваги у водоймах, в процесах 

біоіндикації санітарно-гігієнічного стану водойм та самоочищенні 

води. 
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