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Вступ  

Гетеротрофні джгутикові та черепашкові амеби – 

це групи протистів, що залишаються одними з 

найменш досліджених в Україні. У роботах з ви-

вчення гідрофауни з територій України ці організ-

ми згадуються під спільною назвою „протисти” 

або ж «найпростіші» без додаткових даних ні про 

їх видовий склад, ні про чисельність.  

Аналіз літературних даних щодо поширення 

гетеротрофних джгутикових та черепашкових 

амеб на Україні свідчить про те, що знаходження 

цих протистів відбувалося в основному на терито-

ріях зосередження великих наукових осередків, 

зокрема, це Київська, Харківська та Одеська обла-

сті [4, 11]. Однією з об’єктивних причин такого 

стану є те, що це одні з найдрібніших протистів, 

розміри яких часто близькі до розмірів бактерій, 

особливо це стосується джгутикових, тому дослід-

ник при роботі стикається з низкою труднощів. 

Разом з цим, висока швидкість розмноження, 

малі розміри, здатність формувати стадії спокою і 

розвиватися у широких діапазонах різноманітних 

екологічних факторів дозволяє цим організмам 

легко завойовувати простір і швидко пристосову-

ватися до змін навколишнього середовища та ме-

шкати у різних типах водойм [6]. Українське По-

лісся ж з його густою сіткою річок, ставків та во-

досховищ є однією із найбільш перспективних те-

риторій України щодо вивчення прісноводних 

найпростіших. 

Так, при цілеспрямованому еколого-фауністичному 

дослідженні тестацей та джгутикових водойм Київсько-

го та Житомирського Полісся виявилося, що деякі з них 

вперше ідентифіковані на території України, а це і 

слугувало матеріалом для нашої роботи. 

Матеріал та методи досліджень 

Матеріалом дослідження слугували якісні проби, 

зібрані у 2007-2015 рр. у різних типах водойм Ки-

ївського та Житомирського Полісся.  

Дослідження черепашкових амеб. Відбирали 

проби бентосу та робили змиви з рослинності. Збір 

та обробку матеріалу проводили за методиками, 

рекомендованими для цієї групи протистів [3: 9]. 

Для визначення видового складу тестацей про-

би проглядали під бінокуляром МБС–9, після чого 

черепашки за допомогою піпетки відсаджували на 

предметне скло, поміщали в краплю гліцерину та 

досліджували під мікроскопом МБР-3 (зб. х180 

або х450). Проміри черепашок проводили за допо-

могою окуляр-мікрометра.  

Дослідження гетеротрофних джгутикових. 
Проби, які відбирали методом простого зачерпу-

вання води, транспортували в лабораторію в скля-

ному або поліетиленовому посуді. Відразу після 
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доставки їх проводили ідентифікацію видів. Для 

цього неконцентровані проби об’ємом 5 мл розли-

вали в чашки Петрі діаметром 6 см. Проби вивча-

ли під світловим мікроскопом МИКМЕД з 

об’єктивами водної імерсії Ч70 і окуляром Ч15. В 

кожній чашці розглядали 15 полів зору. 

Для ідентифікації видового складу джгутико-

вих використовували роботи А. П. Мильникова,  

Н. Г. Косолапової  та Н. Ворса [7, 15, 17]. 

Температуру води визначали за допомогою 

ртутного водного термометру. Вимірювання рН 

здійснювали електрометрично (рН-150М). 

Визначення розчиненого у воді кисню проводили 

за методом Вінклера, концентрацію розчинених ор-

ганічних речовин визначали за перманганатною оки-

слюваністю колориметричним методом [2; 5]. 

Мікрофотографії тестацей виконані за допомо-

гою цифрової відеокамери для мікроскопії DC 1300, 

джгутикових ‒   з відцифрованої відеоплівки знятої 

на відеокамері Panasonic NV-HS 850. Рисунки зроб-

лено за допомогою рисувального апарату РА-5. 

Результати та їх обговорення 

У водоймах Київського та Житомирського Полісся 

знайдено нові для фауни України види черепашко-

вих амеб (Nebela bigibbosa Penard, 1890, N. vitraeа 

Penard, 1899) та гетеротрофних джгутикових 

(Ancyromonas sigmoides Kent, 1880, Goniomonas 

truncata (Fresenius) Stein, 1887). Нижче наведено ори-

гінальні нариси та диференційні діагнози знайдених 

таксонів, подано їх короткі екологічні характеристи-

ки. Видові нариси написані на основі власних спо-

стережень з врахуванням літературних даних.  

Nebela bigibbosa Penard, 1890 (рис. 1, рис. 2) 

Діагноз. Черепашка прозора, безбарвна, досить 

крупна, грушеподібна, рівномірно звужена до устя 

та дещо витягнута, в приустевій частині трохи ро-

зширюється, при вигляді збоку стиснута. У нижній 

третині черепашки (ближче до устя) є пара латера-

льних пор, що сполучаються внутрішньою труб-

кою. На бічних стінках є чіткі вдавлення з порами 

всередині. Устя еліпсоподібне, оточене двома сла-

бко опуклими приустевими губами.  
 

 
 

Рис. 1. N. bigibbosa (x 640) 

Fig. 1. N. bigibbosa (x 640) 

 
Рис. 2. N. bigibbosa (x640) 

Fig. 2. N. bigibbosa (x640) 

 

 

Довжина черепашки 158–170 мкм, ширина 96–

105, товщина черепашки 62–67, ширина вустя 31–

34 мкм [1; 13; 14; 16]. 

Диференційний діагноз. Вид близький до N. 

collaris, але відрізняється чіткими вдавленнями з 

порами всередині на бічних стінках та парою лате-

ральних пор в нижній третині черепашки (ближче 

до устя), що сполучаються внутрішньою трубкою. 

Місцезнаходження. Знайдений на Житомирщи-

ні у болотах (Червоноармійський р-н, с. Великий 

Луг; Новоград-Волинський р-н, смт. Городниця). 

Екологія. Виявлений при рН 6,34 – 6,88, тем-

пературі води +18–27°C, вмісті розчиненого у воді 

кисню 5,98–10,67 мг/л та перманганатній окислю-

ваності води 12–16 мг О2/л. 

 

Nebela vitraeа Penard, 1899 (рис. 3, рис. 4) 

 

 
 

Рис. 3. N. vitraea (x640) 

Fig. 3. N. vitraea (x640) 

 

Діагноз. Черепашка широкояйцеподібна, про-

зора, ясно-жовтого кольору. Основні пластинки 

великі, овальні, округлі, видовжені, між ними є 

пластинки дрібні, що перекривають краї основних 

великих. Устя округле, оточене більшими, ніж на 

іншій поверхні, заокругленими пластинками, що 

створює ефект зубчастості. Довжина черепашки 

150–156, ширина 110–115, ширина устя 30–32 мкм 

[8; 12]. 
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Диференційний діагноз. Вид дуже схожий на 

N. dentistoma, але відрізняється великим устям та 

характером покриття. 

Місцезнаходження. Знайдений на Житомир-

щині у заплавній водоймі р. Болотниця (Овруць-

кий р-н, с. Селезівка) та у болоті (Новоград-

Волинський р-н, смт. Городниця). 

 

 
 

Рис. 4. N. vitraeа (x640) 

Fig. 4. N. vitraea (x640) 

 

 

Екологія. Виявлений при рН 6,05 – 6,88, тем-

пературі води +24–27°C, вмісті розчиненого у воді 

кисню 6,76–10,67 мг О2/л та перманганатній окис-

люваності води 12–16 мг О2/л. 

Ancyromonas sigmoides Kent, 1880 (рис. 5, рис. 6) 

 

 
 

Рис. 5. A. sigmoides(x 1050) 

Fig. 5. A. sigmoides(x 1050) 

 

 

Діагноз. Клітина овальної форми, задній кінець 

заокруглений. Передній кінець має добре розвине-

ний рострум, загнутий до черевної сторони. Дов-

жина клітини до 8 мкм. Передній джгутик в світ-

ловий мікроскоп непомітний, довжина заднього 

може сягати 15 мкм. Скоротлива вакуоля розміще-

на в передній частині клітини. Відмічений в очис-

них спорудах [10]. 

Диференційний діагноз. Серед видів роду An-

cyromonas вирізняється формою клітини у вигляді 

коми, з добре розвиненим рострумом, а також маят-

никоподібними коливаннями клітини під час руху.  

Місцезнаходження. Знайдений на Житомирщині 

у р. Студень (Малинський р-н, с. Старі Вороб’ї), ста-

вку та р. Вересня (Іванківський р-н, с. Старі Соколи), 

у меліоративному каналі (Коростенський р-н, 

с. Красносілка), р. Тернява (Іванківський р-н, 

с. Приборськ), у водосховищі (Іванківський р-н, 

с. Олізарівка), р. Ризня (Малинський р-н, с. Ризня). 

Екологія. Виявлений при рН 5,1 – 7,6, темпе-

ратурі води +17–25°C, вмісті розчиненого у воді 

кисню 2,6–24,5 мг О2/л та перманганатній окислю-

ваності води 4,7–105,6 мг О2/л. 

 

 
Рис. 6. A. sigmoides(x 1050) 

Fig. 6. A. sigmoides(x 1050) 

 

 

Goniomonas truncata (Fresenius) Stein, 1887 

(рис. 7, рис. 8) 

 

 
 

Рис. 7. G. truncata(x 1050) 

Fig. 7. G. truncata(x 1050) 

 

 

 
 

Рис. 8. G. truncata(x 1050) 

Fig. 8. G. truncata(x 1050) 

 

 

Діагноз. Форма клітини овальна, з боків спло-

щена, довжиною до 15 мкм. Скошений передній 

кінець утворює лійкоподібну глотку. Два однако-
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вої довжини джгутика, майже непомітні в світло-

вий мікроскоп, скеровані вперед. Скоротлива ва-

куоль знаходиться в передній частині клітини. 

Плаває швидко. 

Диференційний діагноз. Від інших видів роду 

відрізняється широкоовальною формою та скоше-

ним переднім кінцем клітини.  

Місцезнаходження. Виявлений у р. Студень 

(Малинський р-н, с. Старі Вороб’ї), ставку та 

р. Вересня (Іванківський р-н, с. Старі Соколи), у 

меліоративному каналі (Коростенський р-н, 

с. Красносілка), у водосховищі (Іванківський р-н, 

с. Олізарівка), р. Ризня (Малинський р-н, с. Ризня). 

Екологія. Знайдений при рН 5,1 – 7,6, темпе-

ратурі води +17–25°C, вмісті розчиненого у воді 

кисню 2,6–20,1 мг О2/л та перманганатній окислю-

ваності води 4,7–85,4 мг О2/л. 

Висновки 

Світова фауна гетеротрофних джгутикових нарахо-

вує близько 3 тис. видів (морські та прісноводні фо-

рми), а черепашкових амеб – близько 2 тис. видів 

(70% знайдені у прісних водоймах), тому результати 

нашого дослідження вказують на перспективність та 

доцільність подальшого різнобічного дослідження 

цих груп протистів, що дозволить усунути прогалини 

щодо гідрофауни найпростіших України.     

____________________ 
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