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Вступ 

Штучні субстрати, як експериментальні гідробіологі-

чні модулі, набувають широкого розповсюдження та 

використовуються для вивчення впливу субстрату на 

кількісний і якісний розвиток мікроводоростей [2]. 

Однак екологічна роль альгофлори, яка розвивається 

на живих субстратах, зокрема, на різних групах молю-

сків, ще не отримала належної кількісної та якісної 

оцінки. У зв’язку з використанням видового різнома-

ніття водоростевих угруповань як показника ступеня 

антропогенного навантаження на водойми, для відс-

теження їх міжвидових взаємодій та з’ясування ролі 

молюсків як субстратів для розвитку цих організмів 

виникає необхідність проведення дослідження альгое-

пібіонтів черепашок прісноводних молюсків. Аналіз 

літературних джерел показав, що такі дослідження 

мають фрагментарний характер і стосуються, як пра-

вило, морських молюсків [3; 6]. Поодинокі відомості 

щодо різноманіття водоростей, які колонізують чере-

пашки Dreissena polymorpha, Batavusiana nana carnea, 

Unio rostratus rostratus, Unio conus borysthenicus, 

Colletopterum ponderosum rumanicum, Colletopterum 

piscinale falcatum описані в роботах [5; 7]. Характерис-

тики водоростевих угруповань, які оселяються на че-

репашках черевоногих молюсків, відсутні, що і обу-

мовило актуальність проведення експериментальних 

досліджень у цьому напрямку.  

Метою дослідження було проведення порівняльно-

го аналізу водоростевих угруповань черепашок черево-

ногих молюсків родин Lymnaeidae Rafinesque, 1815 та 

Viviparidae Gray, 1847, які слугують біоіндикаторами 

зростаючого антропогенного навантаження на водне 

середовище. Дана група гідробіонтів бере участь у про-

цесах самоочищення водойм, має широкий ареал роз-

повсюдження, тому разом з епібіонтами, що вегетують 

на ній, може слугувати об’єктами біомоніторингу.  

Матеріали та методи дослідження  

Матеріалом для дослідження, проведеного в літній пері-

од 2015 року, послугували проби мікроводоростей зібра-

ні з черепашок молюсків Lymnaea (Lymnaea) stagnalis 

(Linnaeus, 1758), Lymnaea (Radix) auricularia (Linnaeus, 

1758) та Viviparus (Viviparus) viviparus (Linnaeus, 1758) 

відібраних на середній ділянці р. Уж (Житомирська обл.). 

При виборі місць збору проб було враховано шви-

дкість течії, характер донних відкладів, щільність по-

селення молюсків, каламутність і прозорість води та 

глибину знаходження тварин. Гідрохімічні показники 

були у межах норми (рН – від 6,2 до 8,5; вміст розчи-

неного у воді кисню – від 6,2 до 14,08 мг О2/дм3). 

Водоростеві обростання з черепашок молюсків були 

зчищені спеціальним скребком та зафіксовані 4%-им роз-

чином формаліну. Видовий склад водоростевих угрупо-

вань черепашок молюсків досліджено шляхом мікроско-

пічного аналізу фіксованих зразків водоростей [4; 8; 10]. 
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Для їх визначення використовували вітчизняні та 

закордонні визначники. Видову належність молю-

сків встановлювали за [1; 9]. 

Результати дослідження та їх обговорення 

Водоростеві обростання черепашок досліджуваних 

груп молюсків були представлені високим видо-

вим та надвидовим різноманіттям – 156 видових та 

внутрішньовидових таксонів (в.в.т.), враховуючи 

ті, що містять номенклатурний тип виду, які від-

носились до 4 відділів: Cyanophyta, Bacillariophyta, 

Chlorophyta, Euglenophyta. Домінуюча роль нале-

жала представникам діатомових водоростей, яких 

нараховувалося 93 види та в.в.т. (рис. 1).  

Альгоепібіонти L. stagnalis, L. auricularia та 

V. viviparus відносились до 10 класів, 21 порядку та 

59 родів. Найбільше рангове значення займали на 

всіх рівнях – класовому, порядковому та родовому 

– представники діатомових водоростей (рис. 2). 

 

 
Рис 1. Систематичний спектр альгофлори черепашок черевоногих молюсків. 

Fig. 1. Systematic range of algal flora of gastropod shells. 

 

 
 

Рис 2. Порівняння систематичної структури водоростевих угруповань черепашок черевоногих молюсків. 

Fig. 2. Systematic structure comparison of algal communities of gastropod shells.    

 
Аналіз спектру провідних таксонів відділу 

Bacillariophyta на класовому рівні показав домі-

нування класу Вacillariophyceae – 86 % (від за-

гальної кількості видів діатомових водоростей), 

на частку Fragilariophyceae припадало 11%, а 

Coscinodiscophyceae – 3%. На рівні порядків до-

мінували Naviculales Bessey – 33%, Cymbellales 

Mann – 22%, Fragilariales Silva – 11% та Bacil-

lariales Hend. – 10%. Серед родів провідними 

були Navicula Bory – 16% та Gomphonema (Ag.) 

Ehr. – 10%. Проведений аналіз видового різно-

маніття дозволив виокремити низку видів альго-

епібіонтів, які вегетували на всіх досліджуваних 

групах молюсків – Planothidium lanceolata (Breb. 

in Kutz.) Round et Bukht., Cocconeis placentula 

(Ehr.), C. scutelum Ehr., Encyonema paradoxa 

(Kutz.), Cymbella ventricosa Kutz., Placoneis 

placentula f. lanceolata (Grun. in CI. et Grun.), 

Rhoicosphenia abbreviata (Ag.) L.-B., Gomfoneis 

olivaceum (Horn.) Daw. Ex Ross et Sims., G. par-

vulum Kьtz., Eunotia monodon Ehr., Navicula capi-

tatoradiata Germ., N. menisculus Schum., N. radi-

osa Kutz., N. tripunctata (O.F. Mull.), Amphora 

ovalis (Kutz.) Kutz., Stephanodiscus hantzschii 
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Grun. in CI. et Grun., Aulacoseira granulata f. 

granulata (Ehr.) Sim та Melosira varians Ag. 

Відділ Chlorophyta налічував у своєму складі 3 

класи, серед яких домінуюче положення займав 

Chlorophyceae – 92% від загальної кількості видів 

даного відділу. Внесок в різноманіття зелених во-

доростей класів Zygnematophyceae та Ulvophyceae 

становив 5 та 3% відповідно. У спектрі провідних 

таксонів на рівні порядків провідну роль відігра-

вали Chlorococcales Marchand – 62% та Chlamydo-

monadales Fritsch – 26%. Серед родів домінували 

Desmodesmus (Chod.) та Chlamydomonas Ehr. – по 

21% відповідно. Спільними для всіх досліджува-

них молюсків були 8 видів: Chlamydomonas 

dangeardii Troitzk., Cl. globosa Snow, Cl. probos-

cigera var. conferta (Korsch.) Ettl, Cl. monadina 

Stein, Cl. reinhardtii Dang., Acutodesmus pectinatus 

var. pectinatus (Meyen) Tsar. in Petlev. et al., 

Desmodesmus magnus (Meyen) Tsar. comb. nova. та 

Hyaloraphidium contortrum Pascher et Korschikov ex 

Korschikov. 

Альгоепібіонти відділу Cyanophyta належали 

до трьох класів – Hormogoniophyceae – 75%, 

Chroococcophyceae – 19% та Chamaesipho-

nophyceae – 6% (від загальної кількості синьозеле-

них водоростей). На рівні порядків та родів було 

відмічено монодомінування Oscillatoriales Elenk. – 

75% та Oscillatoria Vauch. – 63%. Значного розви-

тку досягали також представники порядку Chroo-

coccales Geitl. – 19%. Ідентифіковані види Lyngbya 

perelegans Lemm. та Oscillatoria amphibia Ag. були 

спільними для всіх досліджуваних груп молюсків. 

Відділ Euglenophyta був представлений лише 

одним класом Euglenophyceae та одним порядком 

Euglenales Butsch, домінуюча роль в якому нале-

жала роду Trachelomonas Ehr. – 45%. Спільними 

видами для L. stagnalis, L. аuricularia та 

V. viviparus були Trachelomonas intermedia f. inter-

media Dang. та T. rotunda var. rotunda Swir. 

Порівняльним аналізом систематичних спект-

рів водоростевих обростань черепашок різних ви-

дів досліджених молюсків виявлено, що найбільш 

масово альгоепібіонти розвивались на черепашках 

L. stagnalis – (9 класів, 20 порядків, 47 родів та 105 

видів) (табл. 1). В обростаннях V. viviparus іденти-

фіковано 93 представники з 7 класів, 18 порядків, 

46 родів та видів, а в L. auricularia – 51 представ-

ник з 8 класів, 17 порядків, 32 родів.  

Аналіз домінуючого комплексу водоросте-

вих обростань черепашок L. stagnalis, 

L. auricularia та V. viviparus показав перева-

жання у всіх досліджуваних груп молюсків 

класів Вacillariophyceae (53, 49 та 48% відпові-

дно) та Chlorophyceae (23, 27 та 22%) (від зага-

льної кількості видів прийнятих за 100%) та 

порядків Naviculales, Cymbellales та Chlorococ-

cales – 22, 12, 18%; 15, 20 та 13%; 15,12 та 14% 

відповідно. Крім того, масового розвитку на 

черепашках L. stagnalis зазнавали представники 

Oscillatoriales (10%), на L. auricularia – 

Chlamydomonadales (14%), на V. viviparus – 

Fragilariales (10%). 

У родовому спектрі альгоепібіонтів всіх видів 

молюсків відмічено домінування Navicula (12%  

від загальної кількості видів прийнятих за 100%). 

Що стосується інших родів, то формування домі-

нуючого комплексу відбувалось індивідуально для 

кожного з видів молюсків: L. stagnalis – 

Gomphonema (8%), Oscillatoria (8%), Desmodesmus 

(7%); L. auricularia – Chlamydomonas (12%), Gom-

phonema (6%) та Cymbella Ag. (6%); V. viviparus – 

Oscillatoria (6%), Desmodesmus (5%), Trachelomo-

nas (5%), Cymbella (5%).  

Відзначена видоспецифічність водоростей у ві-

дношенні до поселення на черепашках певного 

виду молюсків. Так, лише на черепашках 

L. stagnalis було виявлено 47 видів водоростей, з 

яких найвищою частотою трапляння характеризу-

вались Phacus acuminatus A.Stokes, Nitzshia pa-

leacea (Grun.) Hust. in A. S. et al., Navicula vulpina 

Kutz., Cymbella naviculiformis Auers. in Rabenh., 

Gomfonema angustatum Kutz., G. acuminatum (Ag) 

Ehr., G. clavatum Ehr., Pinnularia sudetica (Hilse) 

M. Perag.  

Серед 9 водоростей, які були ідентифіковані 

лише на черепашках L. auricularia, найвищою час-

тотою трапляння відзначався Cymbella tumida 

(Breb. In Kutz.). Дещо нижчі значення характерні 

для Phaсus caudatus var. tenuis Swir., Nitzshia sig-

moidea (Nitzsch) W. Sm., Eunotia praerupta Ehr., 

Chlamydomonas debaryana Gorosch., Cl. gloeogama 

Korsch., Kirchneriella aperta Teil., Staurastrum chae-

toceros (Schrod.) G. Sm. та S. paradoxum Meyen. 

В обростаннях черепашок V. viviparus налічу-

валося 36 видів, які не були відзначені на інших 

досліджуваних гідробіонтах. Найвищою частотою 

трапляння характеризувалась Oscillatoria amphibia 

Ag. – 66%. Високими показниками характеризува-

лися і Trachelomonas superba f. echinata (Roll) 

Popova, Cymbella lanceolata (Ehr.) Kirch., Navicula 

veneta (Kutz.), Diatoma vulgare Bory, Fragilaria 

capucina var. austriaca (Grun.) L.-B. та F. capucina 

Desm. (частота трапляння яких становила по 22%). 

Порівняння видового різноманіття мікроводо-

ростей, які вегетували на черепашках досліджува-

них видів молюсків, показало, що найбільшою кі-

лькістю видів у всіх досліджуваних груп характе-

ризувались діатомові водорості (табл. 2). Разом з 

тим значна частка припадала і на представників 

відділу Chlorophyta. Що стосується синьозелених 

водоростей, то вони були представлені більшою 

кількістю видів на черепашках молюсків 

V. viviparus та L. stagnalis, а евгленові переважали 

на V. viviparus. 

При досліджені альгоепібіонтів черепашок 

L. stagnalis, L. auricularia та V. viviparus встанов-

лено ряд спільностей та відмінностей в їх розвит-

ку. Так, домінування діатомових водоростей, від-

мічене для загального флористичного списку во-

доростей епібіонтів, спостерігалось також у фло-
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ристичних спектрах на всіх досліджуваних видах 

молюсків, однак, їх дольова участь в цих спектрах 

була неоднакова. 

Кластерний аналіз показав об’єднання в одну 

групу водоростевих угруповань, що заселяли че-

репашки L. stagnalis та V. viviparus. Ймовірно це 

пов’язане з тим, що дані види молюсків, на відмі-

ну від L. auricularia, більш стійкі до дії екстрема-

льних чинників, що дозволяє їм не лише вижива-

ти самим, а й розвиватися в подібних умовах та 

сприяти розвитку організмів, які вегетують на 

них. 
 

 

Таблиця 1. Порівняння систематичної структури водоростевих угруповань черепашок черевоногих молюсків 

Table 1. Systematic structure comparison of algal communities of gastropod shells 

Відділ 
Кількість таксонів 

Класів Порядків Родів 
од. % од. % од. % 

L. stagnalis 
Cyanophyta 3 33 3 15 6 13 
Euglenophyta 1 12 1 5 3 7 
Bacillariophyta 3 33 12 60 27 57 
Chlorophyta 2 22 4 20 11 23 
Всього 9 100 20 100 47 100 

V. viviparus 
Cyanophyta 2 29 2 11 4 9 
Euglenophyta 1 14 1 6 3 6 
Bacillariophyta 3 43 12 67 28 61 
Chlorophyta 1 14 3 16 11 24 
Всього 7 100 18 100 46 100 

L. auricularia 
Cyanophyta 1 13 1 6 2 6 
Euglenophyta 1 13 1 6 2 6 
Bacillariophyta 3 37 10 59 17 54 
Chlorophyta 3 37 5 29 11 34 
Всього 8 100 17 100 32 100 

 
Таблиця 2. Кількісне співвідношення водоростевих угруповань черепашок досліджуваних видів молюсків 

Table 2. Quantitative proportion of algal communities of the studied mollusk shells 

Відділи L. stagnalis L. auricularia V. viviparus 

Cyanophyta 
13 
13 

2 
4 

9 
10 

Euglenophyta 
5 
5 

3 
6 

7 
7 

Bacillariophyta 
62 
59 

29 
57 

57 
61 

Chlorophyta 
25 
23 

17 
33 

20 
22 

Всього 
105 
100 

51 
100 

93 
100 

Примітка: у таблиці вказані дані видового різноманіття водоростей найбільш поширених представників черевоногих молюсків. Над 

рискою – кількість видів, під рискою – ті ж дані у %. 
 

Провідними факторами, що пояснюють саме 

такий розподіл видового складу водоростей на до-

сліджуваних видах молюсків, є екологічні спектри 

цих тварин та особливості анатомо-морфологічної 

будови їх черепашок, адже L. аuricularia, зазвичай, 

має тонкостінну та крихку черепашку, що не спри-

яє масовій вегетації на ній альгоепібіонтів.  

Висновки 

Вперше для р. Уж було досліджено водоростеві угру-

повання обростань черепашок черевоногих молюсків. 

Ідентифіковано 156 видових та внутрішньовидових 

таксонів, які представляли 4 відділи – Cyanophyta, 

Bacillariophyta, Chlorophyta, Euglenophyta. На рівні 

класів, порядків, родів та видів домінуючу роль відіг-

равали діатомові водорості.  

Найбільш розповсюдженими класами виявилися 

Bacillariophyceae (51%) та Chlorophyceae – (22%) (від 

загального різноманіття ідентифікованих водоростей 

на черепашках черевоногих молюсків). Серед поряд-

ків слід відмітити Naviculales – 19%, Chlorococcales – 

15%, Cymbellales – 14%; серед родів – Navicula – 10%, 

Gomphonema та Oscillatoria – по 6% відповідно. 
Порівняльний аналіз видового багатства водорос-

тевих угруповань черепашок досліджуваної групи че-
ревоногих молюсків показав, що найбільшим видовим 
різноманіттям відзначалися черепашки L. stagnalis, а 
найнижчим – L. аuricularia. Кластерний аналіз дав 
змогу встановити подібність у видовому складі альго-
епібіонтів L. stagnalis та V. viviparus, що пов’язано з 
особливостями будови їх черепашок та екологічними 
спектрами існування досліджених гідробіонтів.  
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Рис. 3. Дендрограми подібності альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків різних систематичних спектрів:  

(a – класи, b – порядки, c – роди, d – види). 

Fig. 3. The similarity dendrogram of algal epibionts on gastropod shells of different taxonomic diversity  

(a – classes, b – orders, c – families, d – species). 
____________________ 
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