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Досліджувався видовий склад фітопланктону морської води та  

альгоценозів шкірних покровів дельфінів у прибережних вольєрах протягом 

декількох сезонів. Показано, що альгофлора в цих умовах характеризувалася 

різноманітністю форм із перевагою діатомових водоростей. Пік розвитку 

мікроводоростей у фітопланктоні спостерігався в літній період. 

Обговорювалась можливість використання планктонних мікроводоростей у 

моніторингу якості води в місцях проживання морських тварин, які  

утримуються в умовах океанаріумів і дельфінаріїв, а також вивчення ролі 

мікроводоростей в патології дельфінів. 
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У морському середовищі водорості, поряд з бактеріями, є важливою 

ланкою в процесах асиміляції азотовмісних органічних сполук, зокрема, 

продуктів обміну водних тварин. Як показали дослідження [7], в Чорному морі 

було виявлено 402 види планктонних водоростей, біомаса яких на мілководді 

становила в середньому 850 мг/м3. Фітопланктон прибережної зони Чорного 

моря представлений, в основному, діатомовими й передінієвими водоростями 

[6]. Тут також інтенсивно розвиваються бентосні форми, чому сприяє помірний  

вміст у воді біогенних речовин. 

                                                                    © Н.А. Андреева, Т.В. Остапчук 



«Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_7/11anaskb.pdf 

У цілому, видовий склад фітопланктону в місцях утримання морських 

ссавців повинен характеризувати всі процеси, які відбуваються в акваторії. 

Безпосередньо на розвиток популяції мікроводоростей впливають такі фактори, 

як концентрація органічних речовин, температура, солоність і освітленість.  

У літературі є нечисленні відомості про участь мікроскопічних 

водоростей в шкірних мікробіоценозах китоподібних і їх значення у зв'язку із 

захворюваннями тварин [1]. При вивченні складу і розподілу мікроводоростей 

на шкірних покривах дельфінів афалін, які живуть в океанаріумах узбережжя 

Чорного моря, дослідниками виявлено 78 видів і внутрішньовидових таксонів 

водоростей семи відділів [8]. Показано, що на шкірі чорноморських дельфінів 

не виявлено було специфічних видів водоростей, їх склад у цілому відповідає 

масовим видам, що живуть у прибережних ділянках акваторії. Встановлено, що 

найпоширенішими на шкірі китоподібних є пенатні діатомові водорості.  

При басейновому утриманні у тварин були виявлені такі мікроводорості 

як динофлагелата Prorocentrum cordatum і зелена водорість Scenedesmus obliqus 

[10], які можуть бути як індикаторами органічного забруднення, так і 

потенційно токсичними видами [2]. Дослідження обростань стінок басейнів і 

шкіри дельфінів афалін у Карадагському і Утришському океанаріумах показали 

[3], що альгофлора тут також представлена діатомовими (40 видів з 23 родів), 

пірофітовими (2 види) і синьозеленими (1 вид) водоростями. Крім того, у 

діатомей відзначена максимальна видова різноманітність.  

Биркун О.О. і Гольдін Е.Б. [1], проаналізувавши дані світової літератури, 

також дійшли висновку, що більшість із епібіонтів, які поселяються на шкірі 

китоподібних, становлять діатомеї і меншою мірою – ціанобактерії і зелені 

водорості. Висловлюється припущення про вплив мікроводоростей на здоров'я 

тварин і можливість використання діатомового обростання шкіри як 

інструмента при вивченні міграції китів [5]. 

Як було показано [12], здатність деяких видів фітопланктону до 

споживання органічних сполук можна використовувати як індикатори під час 

розробки методів екологічного моніторингу забруднення морських вод, а також 
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як показники трофічних, симбіотичних і антагоністичних взаємин у біоценозі 

[3]. Крім того, видовий склад мікроводоростей шкірних покровів тварин є 

важливим екологічним показником середовища проживання, в якому 

утримуються китоподібні [8]. 

Метою дослідження було вивчення динаміки складу фітопланктону у 

воді прибережних вольєрів, де утримуються морські ссавці та складу 

альгоценозів шкірних покривів дельфінів, що живуть в умовах океанаріуму. 

Матеріали та методи. Вивчали  альгофлору шкірних покривів дельфінів 

афалін (Tursiops truncatиs) та середовища їх проживання. Тварин утримували у 

вольєрах із сітьовим загородженням, розташованих у прибережному мілководді 

бухти.  

Для дослідження фітопланктону проби води відбирали за допомогою 

спеціального пробовідбірника в закріплену в ньому стерильну скляну пляшку 

об'ємом 0,5 л. 

Для вивчення альгофлори шкірних покривів зішкрібки епідермісу брали 

поблизу спинного плавця з ділянки площею 100 см2. Перед взяттям проби 

шкіру зафіксованої на помості тварини обмивали стерильною дистильованою 

водою для запобігання потрапляння в пробу випадкової водної альгофлори. 

Зняття поверхневого шару шкіри проводили гострим краєм стерильного 

скальпеля, але так, щоб не пошкодити нижні шари епідермісу. Отриманий 

матеріал вміщували в пробірку з 10 мл стерильної морської води, після цього 

пробірку ретельно збовтували.  

Для підрахунку чисельності мікроводоростей на одиниці об'єму морської 

води або площі шкірного покриву дельфіна досліджувані зразки води та 

отриманої суспензії висівали на щільні живильні середовища: модифіковане 

№6 за Громовим, Гольдберга і Уолна, які готують на морській воді, по 0,2 см3 

на кожну чашку Петрі. Повторність досліду – триразова. Для визначення 

видового складу пробу води й суспензії зішкрібу із шкіри висівали по 1 см3 
у 

пробірки з рідкими середовищами того ж самого складу. Інкубацію посівів 
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здійснювали при кімнатній температурі і природньому освітленні впродовж 30–

60 діб. 

Морфологію клітин мікроводоростей вивчали за допомогою мікроскопа 

МИКМЕД-1 з бінокулярною насадкою при збільшенні х 600. Фотографування 

об'єктів здійснювалося за допомогою цифрової фотокамери Canon A550, з  

обробкою зображень за допомогою комп'ютерної програми Adobe Photoshop 

CS3 Extended. 

Результати досліджень. Вивчення видового складу фітопланктону в 

морських прибережних вольєрах із тваринами проводили впродовж 2008–2010 

рр. Результати досліджень наведені в табл.1  

У зимовий період у фітопланктоні виявляли незначну кількість 

мікроводоростей – представників відділів Chlorophyta (зелені) і Сyanophyta 

(ціанобактерії).  

Навесні, з підвищенням температури води та збільшенням світлового дня, 

у фітопланктоні прибережних вольєрів видова різноманітність значно зростала і 

у складі альгофлори виявляли в основному представників відділу 

Bacillariophyta (роду Navicula, Licmophora, Amphora, Cylindrotheca, 

Grammatophor, Nitzschia, Pleurosigma, а також деякі види сімї Achnanthaceae ). 

 

1. Динаміка різних груп мікроводоростей у фітопланктоні прибережних 
вольєрів із морськими тваринами 

Пора 
року 

Склад альгофлори 
Cyanophyta Chlorophyta Bacillariophyta 

Вольєр №1 
Зима Окремі 

неідентифіковані 
види 

Окремі 
неідентифіковані 

види 

– 

Весна Phormidium, 
Microcystis 

Нитчасті зелені, 
окремі види 

Licmophora, Bacillaria, Pinnularia, 
нитчасті діатомові 

Літо Lyngbуa – Navicula 
Осінь – – – 

Вольєр №2 
Зима Gloeocapsa – – 
Весна Окремі 

неідентифіковані 
види 

Volvox, нитчасті 
зелені 

Licmophora, Navicula, Amphora, 
Pinnularia, Cylindrotheca, 

Pleurosigma,  
Нитчасті діатомові 
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Літо Spirulina, 
Pseudoholopedia, 

Microcystis 

Великі нитчасті 
зелені 

Navicula, Pleurosigma, Pinnularia, 
Amphora, сім. Achnanthaceae, 

Нитчасті діатомові 
Осінь Oscillatoria, 

Pseudoholopedia 
Окремі 

неідентифіковані 
види 

Grammatophora, Nitzschia, 
Pleurosigma, Cylindrotheca, 

Amphora, Navicula,  
Нитчасті діатомові 

Вольєр №3 
Зима Merismopedia, 

Lyngbia 
– – 

Весна Merismopedia, 
Phormidium, 

Spirulina, 
Gloeocapsa, Lyngbуa 

Нитчасті зелені Navicula, Cylindrotheca, 
Pleurosigma, сім. Achnanthaceae, 

Нитчасті діатомові 

Літо Merismopedia, 
Spirulina, окремі 
неідентифіковані 

види 

Volvox, інші види Nitzschia, Navicula, Pinnularia, сім. 
Achnanthaceae,  

Нитчасті діатомові 

Осінь Merismopedia, 
Synechococcus 

Великі нитчасті 
зелені 

Cylindrotheca, Grammatophora, 
Pleurosigma, Pinnularia, Navicula, 

Нитчасті діатомові 
 

У літньому фітопланктоні бухти Козачої було знайдено 73 види й 

різновиди мікроводоростей, що належать до п'яти відділів (Bacillariophyta, 

Dinoflagellata, Cryptophyta, Chlorophyta, Cyanophyta). Велику кількість цих 

мікроводоростей (до 50%) становили літорально-бентичні види, що 

пояснюється мілководністю району досліджень і, очевидно, високою 

динамікою вод. У воді вольєрів із тваринами чисельність діатомей у 

поверхневому шарі на різних ділянках прибережної зони досягала (0,55–

8,0)·104 кл/л, що становило 40−60% від загального числа видів водоростей 

фітопланктону. Кількісне співвідношення видів різних відділів 

мікроводоростей показано на рис.1. 
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Рис.1.Систематичний склад фітопланктону прибережних вольєрів у літній 
період (бухта Козача). 

1 – ділянка відкритої акваторії; 2 – вольєр із тваринами №1; 3 – вольєр із 
тваринами №3 
    – діатомові;     – зелені та дінофітові;      –  ціанобактерії 

 

В осінній період у прибережних вольєрах знову спостерігали зменшення 

біорізноманіття фітопланктону, основна маса в якого складалася з 

мікроводоростей, що належали до відділів Bacillariophyta і Cyanophyta, 

зустрічалися також окремі представники Chlorophyta (зелені).  

Деякі представники альгофлори води прибережних морських вольєрів із 

тваринами представлені на рис.2. 

         
            Нитчаста діат.       Pleurosigma sp.     Navicula sp.        Navicula sp.+        Chlorophyta 
            + Navicula sp.                                                                   Pinnularia sp. 

         
             Spirulina sp.+       Gloeocapsa sp.     Pseudoholopedia     Microcystis sp.+    Synechococcus sp. 
               діатомові                                                                               діатомов 
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Рис.2. Представники альгофлори води прибережних морських вольєрів із 
тваринами 

 
Встановлено, що водорості досить швидко реагували на зміни параметрів 

водного середовища. Раніше також відзначали, що їх інтенсивний розвиток і 

збільшення кількості видів припадало на літній період [6].  

Найбільшою різноманітністю склад фітопланктону відрізнявся в місцях, 

більш щільно населених морськими тваринами ( 2-й і 3-й вольєри). Сприятливі 

умови для росту мікроводоростей і розвитку гетеротрофної мікрофлори в 

районі вольєрів формувалися в результаті постійного припливу органічних 

речовин у вигляді продуктів метаболізму морських ссавців [11].  

Як відомо, надмірний розвиток деяких видів ціанобактерій, дінофітових, 

золотистих, діатомових та інших водоростей може спричиняти цвітіння в 

морських водах [9], що завдає шкоди морській біоті. Розвиваючись у 

величезній масі, водорості засмічують і знищують різні підводні споруди. До 

нині в Азово-Чорноморському басейні виявлено близько 70 видів 

мікроводоростей, які є потенційно небезпечними для мешканців моря й 

навколишнього середовища [10].  

Ще однією проблемою в Чорному морі може стати розвиток токсичних 

мікроводоростей, що нерозривно пов'язано з посиленням евтрофікації 

прибережних акваторій. Діатомові водорості, у переважній більшості, не 

продукують токсичні речовини [8], однак при високих концентраціях можуть 

стати потенційно небезпечними для деяких гідробіонтів. Це пов'язано з тим, що 

види, які не продукують отрути, але здатні швидко накопичувати величезну 

біомасу в локальних акваторіях, негативно впливають на екосистему, тому що 

при деструкції відмерлої біомаси водоростей витрачається значна кількість 

кисню. У такий спосіб створюються умови відновлення, сприяючі 

нагромадженню в середовищі токсичного сірководню [9], а також розвитку 

умовно-патогенної мікрофлори, що може призвести до захворювань тварин і 

погіршити середовище їх проживання.  
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Починаючи з 2000 року нами проводилося вивчення альгоценозів 

шкірних покривів дельфінів, які утримуються в Севастопольському океанаріумі 

(Чорне море, бухта Козача). 

Результати проведених досліджень показали, що у дельфінів, які живуть в 

океанаріумі, зустрічалося від 1 до 28 клітин водоростей на 1 см2 шкірних 

покривів. У деяких тварин зі шкірними ураженнями на цих ділянках епідерміса 

спостерігали збільшення числа видів і зростання кількості мікроводоростей до 

100 кл/см2. Слід зазначити, що водорості не були обов'язковим компонентом 

мікрофлори шкіри дельфінів, а виявлялися в 50–70% досліджених тварин. 

В альгоценозах шкірних покривів дельфінів було виявлено в різних 

особин від 1 до 5 видів мікроводоростей. Тут зустрічалися різні роди та  види 

діатомових (Bacillariophyta) і зелених (Chlorophyta) водоростей, ціанобактерії 

(Cyanophyta), а також кілька форм неясного систематичного положення (серед 

них – стрічкоподібні). Деякі представники альгофлори показані на рис.3. 

         
1                            2                          3                              4                             5 

         
6                            7                           8                             9                           10 

        
11                        12                          13                           14                         15 

 

Рис.3. Представники альгофлори шкірних покривів дельфінів, що живуть 
в океанаріумі 
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1–7 – Bacillariophyta; 8–10 – Chlorophyta; 1,11 – Cyanophyta; 12–15 – форми з 
неясним систематичним положенням 
 

Виявилося, що найбільшою різноманітністю форм в альгофлорі поверхні 

шкіри дельфінів відрізнялися діатомові водорості. Нами було ідентифіковано 

чотири роди сімейства Naviculaceae (Navicula, Amphora, Frustulia, Mastogloia) і 

один рід сімейства Melosiraceae (Melosira). Із трьох виявлених форм зелених 

водоростей найчастіше в досліджуваних альгоценозах зустрічався рід 

Coelastrum, який також широко розповсюджений у фітопланктоні і бентосі 

мілководних зон Чорного моря [9]. Ціанобактерії, що зустрічалися на шкірних 

покривах дельфінів, були в основному представниками порядку Oscillatoriales 

(Oscillatoria, Phormidium, Spirulina). 

В складі альгоценозів, як раніше зазначалося, також виявлені форми, що 

мали неясне систематичне положення, але які приблизно відносяться до 

водоростей і ціанобактерій. В асоціації з іншими мікроводоростями часто 

зустрічався стрічкоподібний організм (див. рис.3 – 12,13), що мав значну 

довжину. Крім того, його знаходили у фітопланктоні, бентосних альгоценозах і 

навіть у повітряному середовищі. В одного дельфіна зі шкірними ураженнями 

поряд з іншими мікроводоростями та стрічкоподібним організмом були 

виявлені клітини водоростей, які нагадували гантелі і умовно належали до 

ціанобактерій. 

Як показали багаторічні дослідження, мікроводорості на шкірі дельфінів 

були присутні з лютого до липня і в листопаді. Склад шкірних альгоценозів за 

місяцями представлені в табл.2.  

 

2. Сезонний склад альгоценозів шкірних покривів дельфінів, що живуть в 
океанаріумі 

Місяць Склад альгоценозів 
Лютий Bacillariophyta, Chlorophyta 
Березень Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, стрічкоподібний організм 
Квітень Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, стрічкоподібний організм 
Травень Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, стрічкоподібний організм 
Червень Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta, стрічкоподібний організм, 
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клітини, які нагадують гантелі 
Липень Bacillariophyta, Chlorophyta, Cyanophyta 
Листопад Chlorophyta, стрічкоподібний організм 

 
Як видно з таблиці, найбільша різноманітність різних форм 

мікроводоростей на шкірі дельфінів відзначалася у весняні й літні місяці. 

Впродовж усього періоду в альгофлорі були присутні діатомові (крім 

листопада) і зелені водорості, а ціанобактерії в більшості випадків – з березня 

до липеня. 

 

Висновки 

Таким чином, отримані результати досліджень фітопланктону води в 

місцях утримання морських тварин у бухті Козачій показали, що альгоценози в 

цих умовах характеризувалися видовим різноманіттям з перевагою діатомових 

водоростей. Широко були представлені Cyanophyta. Пік розвитку водоростей і 

найбільшу їхню видову різноманітність спостерігали в літній період. 

Токсичних видів водоростей у концентраціях, небезпечних для біоти, у 

прибережних водах бухти Козачої не виявлено. Передбачається можливість 

використання планктонних мікроводоростей у моніторингу якості води в 

місцях утримання морських тварин в умовах океанаріумів і дельфінаріїв. 

Багаторічні дослідження складу і чисельності мікроводоростей на шкірі 

дельфінів, які утримуються в океанаріумі, показали, що домінуючими тут, як і у 

фітопланктоні, були діатомові. Альгофлора виявлена тільки в 50–70% особин, 

але відзначалося помітне збільшення кількісного й видового складу 

альгоценозів у тварин зі шкірними ураженнями. На поверхні епідермісу деяких 

особин виявлені форми, що мають невизначене систематичне положення. 

Надалі важливим аспектом досліджень буде вивчення ролі мікроводоростей у 

патології дельфінів і в процесах асиміляції органічних речовин у місцях їх 

утримання. 

 
 

 



«Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_7/11anaskb.pdf 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Биркун А.А.мл. Микроскопические водоросли в патологии 

китообразных / А.А. Биркун, Е.Б. Гольдин // Мікробіол.журн. – 1997. – Т.59, 

№2. – С. 96 – 103. 

2. Водоросли. Справочник / [авт.текста С.П. Вассер и др.] – К.: Наукова 

думка, 1989. – 608 с. 

3. Гольдин Е.Б.  К изучению альгофлоры мест содержания морских 

млекопитающих / Е.Б. Гольдин, В.С. Плебанская, О.А. Панина // Морские 

млекопитающие: Х Всесоюз.совещ.по изуч., охране и рац.исп.морских 

млекопит, г.Светлогорск Калининградской обл., 2 – 5 окт. 1990 г.: тезисы докл. 

– М., 1990. – С. 356. 

4. Жизнь растений. В 6-ти т. Т.3. Водоросли. Лишайники [под ред. проф. 

М.М. Голлербаха]. – М.: Просвещение, 1977. – 487 с. 

5. Зинченко В.Л.  Анализ диатомового обрастания малых полосатиков в 

Антарктике в связи с их миграциями / В.Л. Зинченко // 9 Всесоюз.совещ. по 

изучению, охране и рациональному использованию морских млекопитающих, 

Архангельск, 9 – 11 сент. 1986 г.: тезисы докл. – Архангельск, 1986. – С. 157 – 

158. 

6. Остапчук Т.В. Некоторые результаты исследований альгофлоры воды в 

местах содержания морских животных / Т.В.Остапчук // «Водоросли: проблемы 

таксономии, экологии и использование в мониторинге» – Мат-лы П 

всерос.конф.(Сыктывкар, 5-9 окт.2009) – Сыктывкар: Ин-т биологии Коми НЦ 

УрО РАН, 2009. – С. 292. 

7. Пицык Г.К. Фитопланктон некоторых южных районов Мирового 

океана / Г.К. Пицык // Проблемы морской биологии. – К.: Наукова думка, 1971. 

– С. 48 – 54. 

8. Рябушко Л.И. Микроводоросли кожних покровов черноморских 

дельфинов-афалин в местах их обитания / Л.И. Рябушко // Морські біотехнічні 

системи: [зб.наук.праць]. – Севастополь, 2002. – Вип.2. – С. 188 – 203. 



«Наукові доповіді НУБіП» 2011-7 (23) http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Nd/2011_7/11anaskb.pdf 

9. Рябушко Л.И.  Атлас токсичных микроводорослей Черного и 

Азовского морей / Л.И. Рябушко. – Севастополь, 2003. – 142 с. 

10. Рябушко Л.И.  Методические аспекты изучения биоразнообразия 

потенциально опасных микроводорослей как индикаторов состояния морских 

экосистем / Л.И. Рябушко // Наук.зап.Терноп.нац.пед.ун-ту им.В.Гнатюка. 

Сер.Біологія: спец.вип. “Гидроекологія”. – 2005. – №4 (27). – С. 201 – 203. 

11. Химико-микробиологическая характеристика прибрежных морских 

вод с повышенным содержанием органического вещества / [Л.Л. Смирнова, 

Н.А. Андреева, Т.В. Николаенко, Е.П. Башинский] // Экология моря. – 1999. – 

Вып. 49. – С. 89 – 93. 

12. Использование органических азотсодержащих соединений в качестве 

источника азота морским фитопланктоном  / M. Yamada, Y. Arai, A. Tsuruta, Y. 

Yoshida // Нихон суйсан гаккайси, Nippon suisan gakkaishi, Bull.Jap.Soc.Sci.Fish. 

– 1983. – 49. − №9. – P. 1445 – 1448. 

 
 

ДИНАМИКА СОСТАВА ФИТОПЛАНКТОНА МОРСКОЙ ВОДЫ И 

АЛЬГОЦЕНОЗЫ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ДЕЛЬФИНОВ (TURSIOPS 

TRUNCATUS) В ПРИБРЕЖНЫХ ВОЛЬЕРАХ (ЧЕРНОЕ МОРЕ, БУХТА 

КАЗАЧЬЯ) 

Н.А. АНДРЕЕВА, кандидат биологических наук 

Т.В. ОСТАПЧУК, младший научный сотрудник  
 

 
Исследовался видовой состав фитопланктона морской воды и 

альгоценозов кожных покровов дельфинов в прибрежных вольерах в течение 

нескольких сезонов. Показано, что альгофлора в этих условиях 

характеризовалась разнообразием форм с преобладанием диатомовых 

водорослей. Пик развития микроводорослей в фитопланктоне наблюдался в 

летний период. Обсуждается возможность использования планктонных 

микроводорослей в мониторинге качества воды в местах обитания морских 
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животных, содержащихся в условиях океанариумов и дельфинариев и изучения 

роли микроводорослей в патологии дельфинов. 

Ключевые слова: фитопланктон, альгоценозы кожных покровов, 

дельфин-афалина, мониторинг 

 

DYNAMICS IN SEA WATER PHYTOPLANKTON COMPOSITION AND  

BOTTLENOSE DOLPHIN( TURSIOPS TRUNCATUS) DERMAL 

ALGOCENOSES AT NEAR-SHORE ENCLOSURES (BLACK SEA, 

KOSACHYA BAY) 

N.A. ANDREEVA, T.V. OSTAPCHUK 

 

Species composition of sea water phytoplankton and dolphin dermal 

algocenoses in  near-shore enclosures during several seasons was analyzed. It’s been 

revealed that under these conditions algoflora is characterized by a variety of forms 

with prevalence in diatom algae. The peak of microalgae progress in phytoplankton 

was observed in the summer months. Availability of using planktonic microalgae in 

water quality  monitoring in housing places of sea animals in the conditions of 

oceanariums and dolphinariums as well as studying a role of microalgae in dolphin 

pathology are considered. 

Keywords: phytoplankton, dermal algocenoses, bottlenose dolphin, 

monitoring 

 


