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Круговійчасті інфузорії є одними з найважливіших одноклітинних організмівводойм нашої планети. 

Перітрихи - досить поширені протисти у природних водоймах, вони живуть в океанах, солонуватих водах, в усіх 

прісних водоймах від маленьких калюж дощової води до озер тарік [2]. Вони беруть участь в підтриманні 

біологічної рівноваги в водоймах, в процесах самоочищення води, є організмами-індикаторами санітарно-

гігієнічного стану водойм, а також входять до раціону живлення різнихгідробіонтів[1]. 

Актуальність роботи обумовлена необхідністю встановлення таксономічного складу круговійчастих 

інфузорій природних та штучних водойм, аутекологічних особливостей видів цих протист у біоценозі. 

Метою роботи було встановити видовий склад, поширення та аутекологічні особливості перітрих р. Тетерів 

(м. Житомир) та скласти описи родів виявлених перітрих. 

Дослідження проводили з вересня 2013 р. по грудень 2014 р. Всього відібрано 80 проб круговійчастих 

інфузорій з р. Тетерів. 

Для вивчення видового складу використовували загальноприйняті методи світлової мікроскопії. Оцінку 

кількісного розвитку здійснювали стандартними методами. Кількісні дані опрацьовували статистично за 

допомогою програм MS EXEL, STATISTICA 6.0. 

За період дослідження було виявлено 18 видівкруговійчастих інфузорій,що відносяться до 6 родів, для яких 

складено описи. 

Рід EpistylisEhrenberg, 1830 

Колоніальні інфузорії. Форма зооїдів може бути різноманітною, але вони завжди мають валик, який оточує 

перистом. Макронуклеус видовжений, підкововидний чи стрічкоподібний, у більшої частини видів розміщений у 

верхній частині зооїда [4]. 

Нами ідентифіковано 4 види даного роду: EpistylisplicatilisEhrenberg, 1831; E.coronataNusch, 1970; 

E.epibioticumBanina, 1983; E. urceolataStiller, 1935. 

Рід OperculariaGoldfuss, 1820 

Колоніальніформи. Тіло овальне або веретеноподібне. Валик перистому відсутній, диск на ніжці 

піднімається над краєм перистому. Макронуклеус видовжений (підкововидний або стрічковидний) [4, 5]. 

Нами ідентифіковано два види даного роду:OperculariaarticulataGoldfuss, 1820; O. nutans (Ehrenberg, 1838). 

Рід VorticellaLinnaeus, 1767 

Поодинокі інфузорії, форма зооїдів яких може бути різна, конусовидна, дзвоновидна, овальна, округла та ін. 

Є одна або дві скоротливих вакуолі. Макронуклеус витягнений, підково- чи стрічковидної форми, лежить поперек 

чи поздовж тіла. Стебла скоротливі [5, 8]. 

Нами ідентифіковано 6 видів даного роду:Vorticellaconvallaria (Linnaeus, 1758) Linnaeus, 1767; V. 

microstomaEhrenberg, 1830; V. striataDujardin, 1841; V. submicrostomaGhosh, 1922; V. campanulaEhrenberg, 1831; V. 

pictaEhrenberg,1838.  

Рід CarchesiumEhrenberg, 1831 

Колоніальні форми, стебла скоротливі. Міонеми окремих відгалужень стебла не сполучаються між собою, 

тому стебла окремих зооїдів випрямляються і скорочуються в спіраль незалежно одне від одного[7]. 

Нами ідентифіковано два види даного роду: Carchesiumpolypinum(Linnaeus, 1758) Ehrenberg, 1830; C. 

batorligetienseStiller, 1935. 

Рід ZoothamniumBory, 1824 

Колоніальні форми, стебла скоротливі. Характерна ознака: розгалужена міонема, яка проходить через усі 

відгалуження стебла колонії, в основному стеблі не доходить до основи. Колонія скорочується вся одночасно, 

стебла скорочуються у плоску спіраль[6]. 

Нами ідентифіковано три види даного роду:ZoothamniumparasiticumStein, 1859;Z. kentiiGrenfell,1884; Z. 

arbusculaEhrenberg, 1931.  

Рід PlatycolaKent, 1882 

Зооїд лійковидної форми, розміщений в горизонтальній псевдохітиновійлоріці, до якої приєднується 

задньою частиною. Складна система клапанів для закриття лоріки відсутня, на відміну від роду Lagenophrys[3]. 

Нами ідентифіковано один вид даного роду Platycoladecumbens (Ehrenberg, 1830) Kent, 1882. 
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