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AMOEBOZOA Luhe, 1913 У ВОДОЙМАХ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У  водоймах Вінницької області нами ідентифіковано 12 видів голих амеб. Це такі види: Saccamoeba stagnicola Page, 
1974, Saccamoeba sp., Thecamoeba striata (Penard, 1890) Schaeffer, 1926, Stenamoeba stenopodia (Page, 1969) Smirnov et al., 
2007, Mayorella cantabrigiensis Page, 1983, Mayorella sp., Korotneveila diskophora Smirnov, 1999, Vexillifera sp., Acanthamoeba sp.
(1) , Cochliopodium sp., Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp. (2). Два види голих амеб (Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp.
(2) )  належать до гетеролобозних Із групи Discoba Simpson in Hampl et al., 2009. За частотою трапляння найпошире
нішими виявились амеби Vahlkampfia sp. (2), Vahlkampfia sp. (1); найменш поширеними -  Acanthamoeba sp. (1), 
M. cantabrigiensis, S. stagnicola, Saccamoeba sp., Vexillifera sp., Mayorella sp., K. diskophora; середнє положення за часто
тою трапляння займають види Cochliopodium sp., Т. striata, S. stenopodia. Видові списки голих амеб у  водоймах Вінни
цької області об'єднуються у  два комплекси. У  перший комплекс (болота) потрапила амеба Vahlkampfia sp. (1), у  дру
гий (річки та заплавні водойми) -  S. stagnicola, Saccamoeba sp., Т. striata, S. stenopodia, M  cantabrigiensis, Mayorella sp., 
K. diskophora, Vexillifera sp., Acanthamoeba sp. (1), Cochliopodium sp., Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp. (2). На формуван
ня видових комплексів голих амеб у  водоймах Вінницької області впливають температура води водойм, активна реа
кція водного середовища, вміст розчинених у  воді кисню й органічних речовин (за перманганатною окиснюваністю). 
Виявлені нами види належать до 7 морфотипів голих амеб: еруптивного, моноподіального, стріатного, язикоподіб- 
ного, майорельного, дактилоподіального, акантоподіального, лінзоподібного.

Ключові слова: голі амеби, морфотипи, водойми, комплекси видів, Вінницька область.

Вступ. Прісні водойми мають комплекс гідрофізич
них і гідрохімічних факторів, які впливають на життєдія
льність і функціонування гідробіонтів. До таких умов 
належать температура, прозорість, швидкість течії, ки
слотність, вміст розчинених у воді кисню й органічних 
речовин тощо. Відомо, що водні організми по-різному 
реагують на дію цих факторів. Наприклад, твариноподі
бним протистам (голим і черепашковим амебам, гете
ротрофним джгутиконосцям, інфузоріям, сонцевикам) 
притаманні швидка реакція на щонайменші зміни на
вколишнього середовища [1-9; 11; 15-23]. Нами пос
тійно проводяться дослідження видового складу голих 
амеб та особливостей їх поширення у водоймах і ґрун
тах України, що є основним для біоіцдикаційних робіт із 
використанням цих протистів. У попередніх наших дос
лідженнях з'ясовано особливості поширення голих 
амеб у водоймах Житомирської [15-16], Київської [5], 
Рівненської [6], Львівської [8], Закарпатської [9], Сумсь
кої [21] та інших областей України та встановлено, що 
на їх розвиток впливають абіотичні фактори водного 
середовища (температура, концентрація розчиненого у 
воді кисню й органічних речовин). Такі дані щодо голих 
амеб фауни водойм Вінницької області відсутні.

Матеріал і методи досліджень. Збирання матеріа
лу проводили в 2016-2018 рр. у різних типах водойм 
Вінницької області. Усього досліджено й проаналізова
но 103 проби. Проби (воду та скаламучені донні відкла
дення) відбирали вручну у скляні посудини місткістю до 
500 мл і доставляли до лабораторії. Амеб виділяли з 
проб, в які входили верхній шар донного ґрунту і неве
лика кількість придонної води.

Розмноження амеб здійснювали в чашках Петрі з не
поживним агар-агаром за методикою Пейджа (1991) [14].

Сучасні методи не дозволяють отримати дані щодо 
чисельності амеб, тому ми аналізували частоту трап
ляння амеб у водоймах Вінницької області. Частоту 
трапляння видів визначали як відношення кількості 
проб, у яких ідентифікований вид, до загальної кількості 
проаналізованих проб.

За відбору проб визначали температуру водойм 
ртутним водним термометром, активну реакцію водного 
середовища (pH) за допомогою лабораторного рН- 
метра 150-М, концентрацію розчиненого у воді кисню й 
органічних речовин (за перманганатною окисністю)) за 
загальноприйнятими методиками [10].

Для порівняння фауністичних списків використано 
індекс Чекановського -  С'єренсена, побудову денд-

рограми та визначення ї ї  стабільності за допомогю 
Bootstrap-аналізу проводили з використанням про
грами PAST 1.18 [13].

Результати та їх  обговорення. У результаті дослі
джень нами ідентифіковано 12 видів голих амеб, які 
належать до трьох різних груп (Tubulinea Smirnov et al., 
2005, Discosea Cavalier-Smith et al., 2004, Discoba 
Simpson in Hampl et al., 2009) [12]. З виявлених нами 
амеб 10 видів належать до груп Tubulinea та Discosea, 
які відносяться у свою чергу до Amoebozoa Luhe, 1913. 
Дві амеби належать до гетеролобозних амеб із групи 
Discoba. Нижче наведено систему амеб.

Amoebozoa Luhe, 1913
Phylum Tubulinea Sm irnov et al., 2005
Order Euamoebida Lepsi, 1960
Family Hartmannellidae (Volkonsky, 1931) Page, 1974
Genus Saccamoeba Frenzel, 1892
Saccamoeba stagnicola Page, 1974
Saccamoeba sp.
Phylum Discosea Cavalier-Smith et al., 2004
Class Flabellinia Smirnov et al., 2005 
Order Thecamoebida Schaeffer, 1926 
Family Thecamoebidae Schaeffer, 1926 
Genus Thecamoeba Fromentel, 1874 
Thecamoeba striata (Penard, 1890) Schaeffer, 1926 
Genus Stenamoeba Smirnov et al., 2007 
Stenamoeba stenopodia (Page, 1969) Smirnov et al., 

2007
Order Demnamoebida Cavalier-Smith, 2004 
Family Mayorellidae Schaeffer, 1926 
Genus Mayorella Schaeffer, 1926 
Mayorella cantabrigiensis Page, 1983 
Mayorella sp.
Order Dactylopodida Smirnov et al., 2005 
Family Paramoebidae Poche, 1913 
Genus Korotneveila Page, 1981 
Korotneveila diskophora Smirnov, 1999 
Family Vexilliferidae Page, 1987 
Genus Vexillifera Schaeffer, 1926 
Vexillifera sp.
Class Centramoebia Cavalier-Smith et al., 2016 
Order Acanthopodida Page, 1976 
Family Acanthamoebidae Sawyer and Griffin, 1975 
Genus Acanthamoeba Volkonsky, 1931 
Acanthamoeba sp. (1)
Order Himatismenida Page, 1987

© Пацюк M., 2020



ISSN 1728-2748 БІОЛОГІЯ. 3(82)/2020 ~ 49 ~

Family Cochliopodiidae De Saedeleer, 1934 
Genus Cochliopodium Hertwig et Lesser, 1874 
Cochliopodium sp.
Discoba Simpson in Hampl e l al., 2009
Class Heterolobosea Page et Blanton, 1985 
Family Vahlkampfiidae Jollos, 1917 
Genus Vahlkampfia Chatton et Lalung-Bonnaire, 1912 
Vahlkampfia sp. (1)
Vahlkampfia sp. (2)

Найбільша кількість видів характерна для групи 
Discosea (8 видів, що складає 67 % усіх ідентифікова

них нами видів), найменша -  для груп Tubulinea та 
Discoba (по два види кожна).

За частотою трапляння найпоширенішими вияви
лись амеби Vahlkampfia sp. (2) (51 %),
Vahlkampfia sp. (1) (50 %), найменш поширеними -  
Acanthamoeba sp. (1) (20 %), M. cantabngiensis (17 %), 
S. stagnicola (13 %), Saccamoeba sp. (12 %), Vexillifera 
sp. (12 %), Mayorella sp. (10 %), K. diskophora (8 %), се
реднє положення за частотою трапляння займають 
види Cochliopodium sp. (36 %), Т striata (33 %), 
S. stenopodia (30 %) (рис. 1).

■ Vahlkampfia sp. (2)
■ Vahlkampfia sp (1)
■ Acanthamoeba sp (1)
■ M cantabngiensis
■ S stagnicola
■ Saccamoeba sp
■ Vexillifera sp.
■ Mayoiella sp 

K. cliskoplioia
■ Cochhopodnunsp
■ S. stenopodia 

T. stnata

Рис. 1. Частота трапляння голих амеб у водоймах Вінницької області

Найбільшу кількість видів виявлено в заплавній 
водоймі біля с. Лемешівка Калинівського району 
(6 видів), найменшу -  в болоті біля м. Іллінці та в за
плавній водоймі поблизу с. Ульянів Хмільницького

району (по одному виду в кожній водоймі). У річці біля 
м. Жмеринка та в р. Спивода біля с. Ульянів Хмільни
цького району ідентифіковано по 4 види амеб, у 
р. Шпиківка -  3 види амеб (табл. 1).

Т аб ли ця  1. Розподіл голих амеб у водоймах Вінницької області 
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1. Saccamoeba stagnicola Page, 1974 - + - - - -

2. Saccamoeba sp. + - - - - -

3. Thecamoeba striata (Penard, 1890) S chaeffer, 1926 + + - - - -

4. Stenamoeba stenopodia (Page, 1969) Sm irnov et al., 2007 - - + - + -

5. Mayorella cantabngiensis Page, 1983 - - - - - +

6. Mayorella sp. + - - - - -

7. Korotnevella diskophora Sm irnov, 1999 - - - - - +

8. Vexillifera sp. + - - - - -

9. Acanthamoeba sp. (1) - + - - - -

10. Cochliopodium sp. - - + - - +

11. Vahlkampfia sp. (1) + - + + - -

12. Vahlkampfia sp. (2) + + - - - +

Усього 6 4 3 1 1 4
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Т аб ли ц я  2. Діапазони толерантності різних видів голих амеб 
до основних абіотичних факторів водного середовища (Раївуик, 2013)

№
п/п Вид Температура, °С Вміст розчиненого 

у воді кисню, мг/л
Вміст розчинених у воді 

органічних сполук, мг 0 2/л
1. S. stagnicola - 4,52-17,21 2,43-30,52
2. Saccamoeba sp.(1) - 1,37-18,32 5,57-38,03
3. К. Stella 3-26 4,50-31,94 9,03-50,01
4. Korotnevella sp.(2) - 1,37-11,05 6,00-48,50
5. Vexillifera sp. - 3,05-18,04 1,32-50,01
6. Cochliopodium sp.(1) 3-26 3,05-17,84 2,17-50,21
7. V. lata 3-26 2,35-30,05 2,84-50,01
8. Rlpella sp. - 5,28-31,94 4,21-56,50
9. M. cantabrigiensis 4-26 3,05-17,84 5,60-50,01
10. Mayorella sp.(1) - 4,35-31,94 3,25-28,53
11. T. striata 3-26 3,05-28,02 2,17-50,01
12. S. stenopodia - 4,85-15,32 2,54-37,12
13. Flamella sp. - 3,04-18,04 7,81-50,38
14. Vahlkampfia sp.(1) 3-26 2,35-24,02 2,17-50,01
15. Vahlkampfia sp.(2) - 2,35-24,02 3,15-38,03

Т аб ли ця  3. Гідрофізичні та гідрохімічні показники досліджуваних водойм Вінницької області

№
п/п Досліджувані водойми Температура,

°С
Вміст розчиненого у воді 

кисню, мг/л
Вміст розчинених у воді 

органічних сполук, мг 0 2/л

1. Заплавна водойма поблизу 
с. Лемешівка 12 9,61 25,34

2. Річка біля м. Жмеринка 14 10,35 28,42
3. Річка Шпиківка 20 10,95 22,11
4. Болото біля м. Іллінці 12 7,48 14,11

5. Заплавана водойма біля с. Ульянів 
Хмільницького району 16 10,13 19,13

6. Річка Спивода біля с. Ульянів 
Хмільницького району 20 12,12 24,13

Як зазначалося вище, за відбору проб ми визначали 
гідрофізичні й гідрохімічні параметри досліджуваних 
водойм (табл. 3).

У попередніх наших дослідженнях нами встановле
но діапазони толерантності голих амеб до абіотичних 
факторів водного середовища (табл. 2) [17]. Більшість з 
ідентифікованих нами амеб витримують характерні для 
цих протистів значення абіотичних чинників водного

середовища. Це такі види: S. stagnicola, Saccamoeba sp., 
Т. striata, S. stenopodia, M. cantabrigiensis, Mayorella sp., 
Vexillifera sp., Cochliopodium  sp., Vahlkampfia sp. (1), 
Vahlkampfia sp. (2).

За результатами кластерного аналізу видові списки 
голих амеб у водоймах Вінницької області об'єднуються 
у два комплекси (надійність обох кластерів за результа
тами Bootstrap-аналізу складає 100 % і 85 %) (рис. 2).
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Рис. 2. Подібність видового складу голих амеб за індексом Чекановського -  С'єренсена 
(у вузлах дендрограми вірогідність кластерів у % при 1000 перестановок)



iIkampfia s| 
і (S. stagn
'), ЯЗИКОПО,

cantabrigie 
diskophoi 

nthamoeba 
odium sp.)

>вки. Отже 
єно 12 ви, 
йпоширенк 
/ahlkampfis 
oeba sp. ( 
iba sp., 
?ora; cepe; 
іймають в 
odia. Найб 
зидів), най

іуогеїіа єр., К. а 
зр. (1), (

\Zahlkampfia єр 
і рахунок підви
0 20 °С), підви
1 до нейтральн 
озчинених у 
НИХ речовин (1! 
ми амеби, крім 
цьому видовом 
ами амеби наг 
. (1), \Zahlkamp



52 В І С Н И К  Київського національного університету імені Тараса Шевченка ISSN 1728-3817

Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka.
Seriia: Biolohiia. Spets. vyp. : Hidroekolohiia. 2010;2 (43):390-395.

4. Patsiuk M. K. Sezonni zminy u vydovomu kompleksi holykh ameb 
u r. Kamianka (m. Zhytomyr). Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho 
universytetu. Biolohichni nauky. 2014;2:98-107.

5. Patsiuk M. K. Holi ameby fauny Kyivskoho Polissia. Naukovi 
zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu im.
Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Biolohiia. 2014;2(59):49-52.

6. Patsiuk M. K. Holi ameby fauny Rivnenskoi oblasti. Pryroda 
Zakhidnoho Polissia ta prylehlykh terytorii : zb.nauk.pr. za zah. red.
F. V. Zuzuka. Lutsk : Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky.
2015;12:154-157.

7. Patsiuk M. K. Prostorovyi rozpodil holykh ameb u donnomu grunti 
stoiachoi vodoimy poblyzu m. Dnipro (Ukraine). Pryroda Zakhidnoho 
Polissia ta prylehlykh terytorii : zb.nauk.pr. za zah. red. F. V. Zuzuka. Lutsk :
Skhidnoievrop. nats. un-t im. Lesi Ukrainky. 2017;7(356):128-133.

8. Patsiuk M. Vydovyi sklad i poshyrennia holykh ameb (Tubulinea,
Discosea, Heterolobosea) u vodoimakh Lvivskoi oblasti. Visnyk Lvivskoho 
un-tu. Seriia biolohichna. 2018;79:141-149.

9. Patsiuk M., Uvaieva O. Prisnovodni holi ameby (Tubulinea,
Discosea, Heterolobosea) Zakarpatskoi oblasti ta prylehlykh terytorii 
(Ukraine). Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho 
universytetu imeni Lesi Ukrainky. Seriia: Biolohichni nauky.
2019;3(387):109-115.

10. Strohanov N. S., Buzynova N. S. Praktyoheskoe rukovodstvo po 
hydrokhymyy. M.: Yzd-vo Mosk. un-ta. 1980:196.

11. Shevchuk S. Yu., Omelohuk M. O., Petruk L. V. Trofiohna struktura 
ta ekolohichni hrupy heterotrofnykh dzhhutykovykh riohky Sluoh. Biolohichni 
doslidzhennia -  2019: Zbirnyk naukovykh prats -  Zhytomyr: "Polissia".
2019:382-383.

12. Adi S. M., Simpson A. G. B., Lane С. E. et al. The Revised 
Classification of Eukaryotes. Journal of Eukaryotic Microbiology.
2019;59(5):429-493.

13. Hammer 0., Harper D. A. T., Ryan P. D. PAST: Palaeontological 
statistics software package for education and data analysis. Palaeontol. 
electronics. 2001;4(1):1-9.

M. Пацюк, канд. биол. наук 
Житомирский государственный университет имени Ивана Франко, Житомир, Украина

AMOEBOZOA Luhe, 1913 В ВОДОЁМАХ 
ВИННИЦКОЙ ОБЛАСТИ

В водоёмах Винницкой области нами идентиф ицировано 12 видов голы х амеб. Э то  виды : Saccamoeba stagnicola Page, 1974, 
Saccamoeba sp., Thecamoeba striata (Penard, 1890) Schaeffer, 1926, Stenamoeba stenopodia (Page, 1969) Sm irnov e t al., 2007, Mayorella 
cantabrigiensis Page, 1983, Mayorella sp., Korotnevella diskophora Smirnov, 1999, Vexillifera sp., Acanthamoeba sp. (1), Cochliopodium  sp., 
Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp. (2). Два вида голы х амеб (Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp. (2)) принадлежат к  гетеролобозным  аме
бам из группы  Discoba Simpson in  Hampl e t al., 2009. По ч а с то те  встречаем ости наиболее распространенными оказались амебы 
Vahlkampfia sp. (2), Vahlkampfia sp. (1), наименее распространенными -  Acanthamoeba sp. (1), M. cantabrigiensis, S. stagnicola, Saccamoeba sp., 
Vexillifera sp., Mayorella sp., K. diskophora, среднее положение no ч а с то те  встречаем ости занимаю т виды Cochliopodium  sp., 
Т. striata, S. stenopodia. Видовые списки голы х амеб в водоёмах Винницкой области объединяю тся в два комплекса. В  первом комплексе 
(болота) оказалась амеба Vahlkampfia sp. (1), во втором  (реки и пойменные водоёмы) -  S. stagnicola, Saccamoeba sp., Т. striata, 
S. stenopodia, M. cantabrigiensis, Mayorella sp., K. diskophora, Vexillifera sp., Acanthamoeba sp. (1), Cochliopodium  sp., Vahlkampfia sp. (1), 
Vahlkampfia sp. (2). На формирование видовых комплексов голы х амеб в водоемах Винницкой области влияю т тем пература воды, 
ки сл о тн о сть воды, содержание растворенны х в воде кислорода и органических вещ еств (по перманганатной окиспяемости). Найден
ные нами виды принадлежат к 7 морф отипам: эруптивном у, моноподиальному, стриатном у, языкообразному, майорепьному, дакти- 
лоподиальному, акантоподиальному, линзообразному.

Ключевые слова: голые амебы, морф отипы , водоёмы, комплексы видов, Винницкая область.

М. Patsyuk, PhD
Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr, Ukraine

AMOEBOZOA Luhe, 1913 IN THE WATER BODIES 
OF THE VINNYTSIA REGION

In the reservoirs o f the Vinnytsia region, we have identified 12 species o f naked amoebas. This species: Saccamoeba stagnicola Page, 1974, 
Saccamoeba sp., Thecamoeba striata (Penard, 1890) Schaeffer, 1926, Stenamoeba stenopodia (Page, 1969) Sm irnov e t al., 2007, Mayorella 
cantabrigiensis Page, 1983, Mayorella sp., Korotnevella diskophora Smirnov, 1999, Vexillifera sp., Acanthamoeba sp. (1), Cochliopodium  sp., 
Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp. (2). Two species o f naked amoebae (Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp. (2)) belong to heterolobosea amoeba 
from the group Discoba Simpson in  Hampl et al., 2009. In terms o f frequency o f occurrence, the m ost common were the amoeba Vahlkamplia sp. (2), 
Vahlkampfia sp. (1), the least common are Acanthamoeba sp. (1), M. cantabrigiensis, S. stagnicola, Saccamoeba sp., Vexillifera sp., Mayorella sp., 
K. diskophora, the m iddle position on the frequency o f occurrence is  species o f Cochliopodium  sp., T. striata, S. stenopodia. The species lis ts  o f 
naked amoebas in  the reservoirs o f the Vinnytsia region are combined in to  two complexes. The firs t complex (swamps) contained the amoeba 
Vahlkampfia sp. (1), in  the second (rivers and floodplain w aterbodies) -  S. stagnicola, Saccamoeba sp., T. striata, S. stenopodia, M. cantabrigiensis, 
Mayorella sp., K. diskophora, Vexillifera sp., Acanthamoeba sp. (1), Cochliopodium  sp., Vahlkampfia sp. (1), Vahlkampfia sp. (2). The form ation o f 
species complexes o f naked amoebae in  the water o f Vinnytsia region affected by water temperature, water acidity, concentration o f dissolved 
oxygen in  the water and organic substances (permanganate oxidizability). The species found by us belong to  7 m orphotypes: eruptive, monopodia!, 
striate, Ungulate, m ayorellian, dactylopodial, acanthopodial, lens-like.

Keywords: naked amoebae, morphotypes, reservoirs, species complexes, Vinnytsia region.
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