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На сьогодні в Україні нараховується досить велика кількість 

малих річок, для яких фактично відсутні задовільні узагальнення 

щодо формування та функціонування їх автотрофної компоненти. 

Проблема вивчення, оцінки сучасного стану та збереження 

біологічного різноманіття альгофлори цих річок залишається однією з 

найактуальніших. Інвентаризація фіто-планктону малих річок 

необхідна для збереження різноманіття водоростей, оцінки якості вод 

за структурно-функціональними показниками водоростевих 

угруповань, розробки практичних рекомендацій щодо рибництва та 

рекреації. 

Це стосується і р. Деревички, оскільки альгофлористичні 

дослідження на ній практично не проводилися.  

Метою роботи було дослідити різноманіття фітопланктону малої 

річки Деревички. 

Р. Деревичка входить до річкової мережі Хмельниччини і 

знаходиться в межах Случ-Хоморського геоморфологічного району. 

Загальна довжина річки складає 53 км, а площа басейну – 232 км2. 

Річка має 72 притоки загальною довжиною 33 км і густоту річкової 

мережі 0,73 км/ км2 [3]. 

Дослідження проводилися впродовж вегетаційних сезонів 2011–

2013 рр. у с. Кустівці Хмельницької обл. Відбір проб та їх 

опрацювання здійснювали за загальноприйнятими методиками [1]. 

Визначення систематичного складу водоростей проводили згідно 

загальновідомих правил за традиційними в альгології вітчизняними 

визначниками та іноземними посібниками з урахуванням останніх 

флористичних зведень «Algae of Ukraine» [2]. 

За час досліджень у планктоні р. Деревичка було виявлено 100 

видів водоростей, представлених 110 внутрішньовидовими 

таксонами, включно з номенклатурним типом виду, що належали до 

6 відділів: Chlorophyta, Bacillariophyta, Euglenophyta, 

Cyanoproсaryota, Chrysophyta, Dinophyta. Найбільшим числом видів, 

різновидів та форм водоростей характеризувався відділ Chlorophyta – 

38 видів (42 внутрішньовидових таксони), трохи менша рясність була 

властива Euglenophytа – 21 (25) та Bacillariophyta – 21 (23). Відділи 

Chrysophyta та Dinophyta були представлені 7 видовими й 

внутрішньовидовими таксонами, Cyanoprocaryota – 6. 
Найбільшу частоту трапляння мали: Chlamydomomas globosa 

Snow – 86% та Microcystis pulverea Wood – 86%. 
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Кількісне різноманіття фітопланктону річки характеризувалося 

значними коливаннями чисельності та біомаси. Їх показники сягали 

відповідно 3,9±0,73 млн. кл/дм3 та 0,6±0,08, г/м3.  

У сезонному аспекті фіксували зростання біомаси та чисельності 

літнього фітопланктону. 

У структурі чисельності фітопланктону р. Деревичка фіксували 

домінування синьозелених водоростей – 82% від загального числа 

водоростевих клітин. Максимальну чисельність мали: Dictyosphaerium 
pulchellum Wood, D. Ehrenbergianum Nag, Microcystis aeruginosa Kütz., 

M. pulverea , M. wesenbergii Kom, Coelastrum cubicum Näg, Aphanotheсе 
saxicоla Nag. 

Структуроутворюючими відділами за біомасою були зелені 

(31%), синьозелені (27%) та діатомові (22%) водорості. Домінантний 
комплекс формували: Dictyosphaerium pulchellum, D. ehrenbergianum, 
Chlamydomomas globosa , Ch. monadina Stein, Trachelomonas volvocina 

var. volvocina Ehr, T. planctonica Swir, Surirella linearis W. Sm., Melosira 
granulata (Ehr.) Ralfs in Prit., M. italica (Ehr.) Kütz., Microcystis 
aeruginosa, M. pulverea, Coelastrum cubicum, Euglena clara Skuja. 

Досить висока частка синьозелених водоростей у формуванні 

чисельності та біомаси планктонних комплексів указує на значний 

рівень евтрофікації малої річки. 

Оцінка інформаційного різноманіття була зроблена за індексом 
Шеннона, розрахованим за біомасою (HB) та чисельністю (НN) 

фітопланктону. Середнє значення HB становило 2,28±0,15 біт/екз, НN 

– відповідно 1,44±0,10 біт/екз, що вказує на перева-жання 

олігодомінантної структури фітопланктону річки. 

 Отже, за числом видових та внутрішньовидових таксонів, їх 

частотою трапляння фітопланктон р. Деревичка характеризувався як 

зелено-евгленово-діатомовий. Середні показники чисельності та 

біомаси сягали відповідно 3,9±0,73  млн. кл/дм3 та 0,6±0,08, г/м3. Із 

найбільшою рясністю у структурі біомаси були представлені зелені, 

синьозелені та діатомові водорості, основним домінантом за 

чисельністю був відділ Cyanoprocaryota. Аналіз інформаційного 

різноманіття, розрахованого за біомасою та чисельністю 

водоростевих клітин, показав, що для досліджуваної річки 

характерне переважання олігодомінантної структури фітопланктону 

впродовж усіх сезонів. 
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