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Висновки. За хімічним складом поливна вода Каховської зрошувальної системи відноситься до 
гідрокарбонатного класу. Мінералізація зрошуваної води - 0,35 ГДК. Середній вміст сполук азоту 
становив для азоту амонійного 0,82-0,90 ГДК, азоту нітритного 0,40-0,75 ГДК, азоту нітратного 0,034
0,040 ГДК. Вміст нафтопродуктів складає 0,0-0,4 ГДК, концентрації летких фенолів (0-3 ГДК) та 
АСПАР (0-0,1 ГДК), забруднення важкими металами (хромом (+6)) становить 1-3 ГДК.
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АСОЦІЙОВАНІСТЬ ВОДОРОСТІ PLE UROCHLORIS COMMET A T  А З ІНШИМИ
ПРЕДСТАВНИКАМИ АЛЬГОУГРУПОВАНЬ МЕЛІОРОВАНИХ АГРОЦЕНОЗІВ ЗОНИ 

ТИПОВОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ДПДГІТСР «АСКАНІЯ-НОВА»

Щербина В.В., к.б.н., Таврійський державний агротехнологічний університет (м. Мелітополь)

Анотація. У статті розглянута асоційованість виду Pleurochloris commutata Pascher 1925 з 
іншими представниками альгоугруповань зрошуваних агроценозів зони типового землекористування 
ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова». Наведений кількісний та якісний аналіз пов 'язаності виду з водоростями 
альгоугруповань зрошуваних земель ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова».

Ключові слова: Pleurochloris commutata, асоційованість видів, зрошувана богара,
альгоугруповання.

Актуальність. Ґрунтові водорості являють собою істотний і в той же час маловивчений 
компонент автотрофного блоку наземних екосистем [1]. Вони беруть участь в утворенні ґрунту [2, 3], 
сприяють накопиченню органічної речовини та азоту [4, 5], запобігають процесам ерозії [6]. Саме тому 
водорості потребують детальної вивченості як на рівні альгоугруповань так і на рівні окремих видів.

Матеріали та методи дослідження. Для здійснення досліджень було закладено пробну площу 
(ПП) у зрошуваному агроценозі зони типового землекористування ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова» 
(Херсонська обл.). Матеріалом для роботи стали 23 об’єднаних зразків ґрунту [7], що відбирались 
посезонно протягом 2010-2011 рр. Відбір зразків ґрунту для альгологічних досліджень проводився із 
дотриманням усіх вимог мікробіологічних досліджень [8] за методикою, запропонованою 
М.М Голербахом та Е.А. Штиною [5, 9]. Керуючись рекомендаціями М.М Голербаха, Е.А. Штини, Т.О. 
Алєксахіної [5, 9, 10], у найбільш насиченій водоростями частині ґрунтового профілю зразки 
відбирались пошарово, починаючи з поверхні ґрунту до глибини 15 см, при цьому потужність кожного 
становила 5 см. Для дослідження водоростей більш глибоких горизонтів зразки ґрунту відбирались за 
допомогою ґрунтового обертального буру.

Визначення видового складу альгоугруповань проводили з використанням оптичного мікроскопа 
«XSP-128B» (об’єктиви 4^ 10х, 40х, 100х) із залученням типових культуральних методів [11]. 
Використання деяких методів базувалось на виготовленні поживного середовища Болда [12]. 
Альгологічно чисті культури виділяли за допомогою стереоскопічного мікроскопа «МБС-1». 
Встановлення видової приналежності водоростей відділів Cyanophyta, Chlorophyta, Xanthophyta та 
Eustigmatophyta реалізовувалось через вивчення живих культур. Подекуди використовувались 
цитохімічні реакції [13]. Для визначення видів водоростей відділу Bacillariophyta готувались постійні 
препарати [14], що дозволяли більш точно встановити окремі особливості будови їх клітин. Отримані 
дані аналізувались за допомогою програмного модуля GRAPHS [15] для визначення коефіцієнтів Браве- 
Пирсона.
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V* м ,».т,піФи oO.-omt/tfHH*. Pleurochloris commutata зустрічається в умовах зрошуваної богари
» * і.......... і мім іи мін оку чиї іогу трапляння на рівні 4,3%. Являє собою одноклітинну водорість
............ . і" ті. «ти иіідної форми 5-9//, рідше до 15// у діаметрі із тонкою оболонкою. Хроматофор
• ■ імн і .......інший. коритовидний або майже кільцевидний зі слабодольчастими краями, що заповнює
мни їй мі к її ітиму без персно'Сда [16].

Ік ми о на території зрошуваної ріллі, було виявлено 24 види водоростей із 5 відділів: Cyanophyta- 
7 (29,17%), Eustigmatophyta -  2 (8,33%), Xanthophyta -  3 (12,50%), Bacillariophyta -  5 (20,83%) та 
Chlorophyta -  7 (29,17%). Більше половини видового багатства альгоугруповання зрошуваної ріллі 
сформовано видами синьозелених і зелених водоростей. Для інших агропенозів, що зазнавали впливу 
зрошення також відмічалась перевага водоростей відділу Cyanophyta [17]. На високий питомий вклад 
зелених водоростей в умовах південних малогумусних чорноземів у загальний видовий перелік 
альгоугруповань зрошуваних ґрунтів вказував С.П. Черевко [18]. На перевагу водоростей відділу 
Chlorophyta також наголошувала Н.В. Андрєєва із співавторами в роботі з вивчення водоростей степів

Рис. 1. Структура асоційованості Pleurochloris commutata із іншими видами альгоугруповань 
меліорованих земель ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова»

Структура асоційованості Pleurochloris commutata із іншими видами альгоугруповань 
меліорованих ґрунтів наведена на рисунку 1, за яким визначається максимальна спорідненість виду 
Плеврохлориса мінливого із представниками Navicula pelliculosa (Brebisson) Hilse 1860 (32) та 
Hantzschia amphioxys (Ehrenberg) Grunow in Celeve et Grunow 1880 (24) з іншими представниками 
водоростевого угруповання меліорованих земель ДПДГ ІТСР «Асканія-Нова» відмічається негативний 
взаємозв’язок на рівні від -4 до -12. При цьому максимальні негативні значення коефіцієнтів характерні 
при зіставленні факту трапляння Pleurochloris commutata із видами Eustigmatos magnus (Petersen) 
Hibberd 1981 (-12), Bracteacoccus minor (Chodat) Petrovâ (-11) та Pinnularia borealis Ehrenberg 1843 (-11).

Висновки. Вид Pleurochloris commutata за показниками коефіцієнтів асоційованості 
характеризується пріоритетно негативними формами спорідненості, виключенням є Navicula pelliculosa 
та Hantzschia amphioxys. Всі значення коефіцієнтів асоційованості мають низькі показники, що не 
перевищують 50% позначки.
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Анотація. Розглянуто процеси самоочищення та евтрофікації води. Проаналізовано екологічний 
стан Каховського водосховища за якісними та кйіькісними показниками макрозообентоса.
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