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Freshwater molluscs serve as test objects in the ecological monitoring of the environment, because they are able to 
extract in indicator quantity from the environment and accumulate in their bodies radionuclides, various macro- and 
micronutrients, toxic substances of inorganic and organic origin, and so on. The gastropods are a taxonomically diverse, 
ecologically plastic and rather widespread group of aquatic organisms, whose role in the life of freshwater ecosystems is 
very important. Molluscs often have various interactions in biogeocenoses that determines their trophic net. As a rule, 
these interactions occur in the form of ectocommensalism, endocommensalism, supercrescence, predation or parasitism. 
The latter type of interaction is the subject of many studies, but the epibionts of gastropods and bivalves are practically 
not studied and that causes the relevance of the research. Species composition of algal epibionts identifies specific 
sensitivity to the effects of certain environmental factors and reflects the processes occurring in water bodies of its 
ecosystem. This determines their efficient use for analyzing changes of water bodies, particularly in terms of complex 
anthropogenic pressure on aquatic ecosystems, as aquatic habitat. The aim of the research was to determine the 
ecological characteristics of algal communities on gastropod shells: Lymnaea stagnalis, L. auricularia and Viviparus 
viviparus (the Uzh river, Korosten district, Zhytomyr region). Identified microalgae communities were grouped and 
studied according to such indices as: confinedness to the habitat (substrate), temperature, fluidity and water 
oxygenating, saprobiological characteristics according to the Pantle-Buck system in the modification of Sladecek and 
Watanabe, salinity according to Kolbe’s system, pH at Hustedt scale in the interpretation of M. M. Davydova and 
geographical confinedness of objects of study. Algae fouling on shells L. stagnalis, L. auricularia and V. viviparous are 
formed by benthic and benthic-planktonic species. Algal epibionts of studied communities are mainly confined to slow-
flowing waters. The basis of a floristic list according to the temperature in all studied groups of gastropods formed 
indifferent species. According to geographical distribution of algae fouling cosmopolitan species dominated. In relation 
to salinity according to Kolbe’s system, most discovered species were indifferent oligo-galob. Algal communities are 
reliable indicators of one of the important indices of watercourse hydrochemical conditions – pH of water. Analysis of 
algal epibionts on gastropod shells of the river Uzh, showed the dominance of alkaliphiles and indifferent species (from 
the number of identified microalgae). According to saprobiological characteristic of water quality of the river Uzh 
predominance of o-saprobes. Analysis of indicator groups showed that the most numerous algal epibionts on shells 
were euresaprobe species. A detailed ecological and geographical characteristic of algae fouling on shells of studied 
groups of molluscs allows to predict the state of hydrocenose, that is an important aspect of monitoring and requires 
further research to model the influence of anthropogenic factors on the state of waters.  
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Еколого-географічна характеристика водоростевих угруповань  
черепашок черевоногих молюсків р. Уж  

Н. М. Корнійчук, М. О. Метельська, Г. Є. Киричук  

Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, Україна  

Уперше наведено відомості щодо еколого-географічної характеристики альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж. 
Досліджувані молюски являють собою таксономічно різноманітну, екологічно пластичну та досить поширену групу гідробіонтів, роль яких у 
житті прісноводної екосистеми величезна. Молюски досить часто вступають у різноманітні взаємозв’язки у біогеоценозах, що визначає їх 
трофічну сітку. Як правило, такі взаємодії проявляються у формі епіойкії, ентойкії, епібіозу, хижацтва чи паразитизму. Якщо вивченню 
останнього типу взаємодії присвячено велику кількість досліджень, то епібіонти черевоногих і двостулкових молюсків практично не вивчені, 
що і зумовлює актуальність дослідження. У результаті проведених досліджень установлено види-індикатори черепашок Lymnaea stagnalis, 
L. auricularia та Viviparus viviparus. Ідентифіковані мікроводоростеві угруповання згруповані та досліджені за такими показниками як 
приуроченість до місцезростання (субстрату), температурного режиму, текучості вод і насичення їх киснем, сапробіологічної характеристики 
за системами Пантле – Бука в модифікації Сладечека та Ватанабе, солоності за системою Кольбе, значеннями pH за шкалою Хустедта в 
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інтерпретації М. М. Давидової та географічної приуроченості об’єктів дослідження. Наведена детальна еколого-географічна характеристика 
водоростевих обростань черепашок досліджуваних груп молюсків дозволяє прогнозувати стан гідроценозу – важливий аспект моніторингу, 
що потребує подальшого дослідження з метою моделювання впливу антропогенних чинників на стан водойм.  

Ключові слова: альгоепібіонти; сапробність; види-індикатори; еколого-морфологічні групи  

Вступ  
 

Прісноводні молюски належать до різних екологічних груп 
гідробіонтів, досить різноманітні за своїми екологічними спектра-
ми, функціональними та фізіологічними властивостями. Вони слу-
гують тест-об’єктами під час екологічного моніторингу навко-
лишнього середовища, бо здатні вилучати в індикаторних кількос-
тях із довкілля та накопичувати у своєму організмі радіонукліди, 
різні макро- та мікроелементи, токсичні речовини неорганічного 
та органічного походження тощо (Kyrychuk, 2006; Kyrychuk and 
Muzyka, 2015; Kyrychuk and Muzyka, 2016). Саме черевоногі мо-
люски являють собою таксономічно різноманітну, екологічно 
пластичну та досить розповсюджену групу гідробіонтів, роль яких 
у житті прісноводної екосистеми величезна (Orvain and Sauriau, 
2002; Stadnychenko et al., 2005; Sitnikova et al., 2010). Молюски 
досить часто вступають у різноманітні взаємозв’язки у біогеоцено-
зах, що визначає трофічну сітку багатьох гідроценозів. Як прави-
ло, такі взаємодії проявляються у формі епіойкії, ентойкії, епібіозу, 
хижацтва чи паразитизму (Stadnichenko, 2006; Koprivnikar et al., 
2007; Kirichuk and Stadnichenko, 2011). Якщо вивченню остан-
нього типу взаємодії присвячено велику кількість досліджень, то 
епібіонти черевоногих і двостулкових молюсків практично не вив-
чені, що зумовлює актуальність дослідження. У свою чергу, ви-
довий склад альгоепібіонтів виявляє специфічну чутливість до 
впливу конкретних чинників середовища та є відображенням усіх 
процесів, що відбуваються у водних об’єктах його екосистеми. 
Дослідження екологічної характеристики водоростевих угрупо-
вань – актуальна тема, оскільки вона тісно пов’язана з проблемою 
визначення якості водних мас і оцінюванням впливу антропоген-
ного пресу, який зумовлює різні зміни в біологічній цілісності 
водних систем (Belous et al., 2013; Shelyuk, 2014). У різних країнах 
водоростеві угрупування тією чи іншою мірою використовуються 
як інструмент для біологічного контролю якості вод (Leland and 
Carter, 1985; Bazhenova et al. 2014). Найчастіше з цією метою вико-
ристовуються діатомові водорості (Round, 1991), оскільки вони іс-
нують у широкому діапазоні екологічних умов, колонізують май-
же всі субстрати, тобто можуть забезпечити чітке відображення 
змін навколишнього середовища. Низка дослідників стверджують 
(Solak, 2012; Belous, 2013; Lengyel, 2015), що діатомова флора – 
потужний індикатор зміни навколишнього середовища та прі-
оритетний показник у моніторингу водойм. За результатами 
досліджень, усі групи водоростей можуть слугувати показником 
ступеня погіршення якості води, тому багато водоростевих показ-
ників застосовуються для оцінювання стану навколишнього 
середовища. Піонерами, які класифікували водорості відповідно 
до їх толерантності до різних видів забруднення, були Kolkwitz and 
Marsson, 1908 (Omar, 2010). Вони встановили, що за присутністю 
деяких видів водоростей у водоймі можна визначити різні зони 
деградації річки. У 1969 році опубліковано рейтинг видів водо-
ростей, які можуть бути використані для позначення чистих і 
забруднених вод (Palmer, 1969). Вивченню можливостей вико-
ристання морських водоростей як надійних біоіндикаторів водойм 
присвячені праці Nesterova (2003), Young and Jung (2005), Begun 
et al. (2015). Визначено низку основних екологічних чинників, які 
впливають на водоростеві угруповання малазійських прісновод-
них екосистем, водойм Каліфорнії, Нової Зеландії, Німеччини, Че-
хії тощо. Серед домінуючих чинників, що впливають на водорос-
теві угрупування, виділяють рН, іонний вміст, гідравлічні умови, 
температуру, глибину, сезонність, географічне розташування, біо-
тичні взаємодії (Shcherbak and Korneychuk 2006; Larned, 2010; 
Friederike, 2016). Екологічному оцінюванню на основі водоросте-
вого різноманіття озерних, водно-болотних, річкових екосистем 
Туреччини, Північного Казахстану, Ізраїлю, України, Росії при-
свячені праці Barinova et al. (2013, 2014, 2015).  

Таким чином, дослідження якісних показників розвитку водо-
ростевих обростань різнотипних субстратів, зокрема, черепашок 
молюсків, дасть можливість ефективно застосовувати їх для 
аналізу змін стану водних об’єктів, у тому числі в умовах ком-
плексного антропогенного пресу на водні екосистеми як середо-
вища проживання гідробіонтів. Однак дослідження такого харак-
теру щодо альгоепібіонтів прісноводної малакофауни нечисленні, 
тому мета наших дослідженнь – вивчення екологічної характе-
ристики водоростевих угрупувань, що заселяли черепашки чере-
воногих молюсків р. Уж.  
 
Матеріал і методи досліджень  
 

Матеріал – мікроводорості, які розвивались на черепашках 
молюсків Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758), L. auricularia (Linna-
eus, 1758), Viviparus viviparus (Linnaeus, 1758). Проби відбирали 
під час експедиційних досліджень, проведених у серпні 2015–
2016 рр. (р. Уж, у районі м. Коростень, Житомирська обл.). Для 
вибору місць збирання матеріалу враховували характер донних 
відкладів, щільність поселення, швидкість течії, мутність, прозо-
рість води та глибину знаходження тварин. Проби збирали та об-
робляли згідно із загальноприйнятими альгологічними методами 
(Topachevskij and Masyuk, 1984). Альгоепібіонти визначали за до-
помогою вітчизняних та закордонних визначників. Визначення еко-
лого-географічної приуроченості водоростевих угруповань прово-
дили за С. С. Баріновою (Barinova, 2006). Видову належність молюс-
ків установлювали за А. П. Стадниченко (Stadnichenko, 2004).  
 
Результати та їх обговорення  
 

Альгоепібіонти L. stagnalis, L. auricularia та V. viviparus пред-
ставлені високим видовим і надвидовим різноманіттям. Ідентифі-
ковано 156 видових і внутрішньовидових таксонів, враховуючи ті, 
що містять номенклатурний тип виду. Водоростеві обростання 
черепашок належали до 10 класів, 21 порядку та 59 родів. 
Домінуюча роль у всіх досліджуваних груп молюсків належала 
представникам відділу Bacillariophyta. Найбільше рангове значен-
ня мали на всіх рівнях (класовому, порядковому та родовому) 
представники діатомових водоростей. Детальний аналіз видового 
складу альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж 
представлений Kyrychuk et al. (2016).  

У структурі водоростевих обростань досліджуваних груп че-
ревоногих молюсків серед ідентифікованих видів найширше 
представлені групи бентосних і планктонно-бентосних організмів: 
45% та 31%, відповідно (рис. 1).  

 

Рис. 1. Розподіл водоростевих угрупувань за приуроченістю до 
місця перебування: Р – планктонні, В – бентосні, Р-В – 

планктонно-бентосні, Р-В,S – планктонно-бентосно-ґрунтові, 
Ер – епіфітні, Р-S – планктонно-ґрунтові, В-S – бентосно-

ґрунтові; по осі ординат – кількість видів 
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Kharchenko (2008) також повідомляє про домінування у водо-
ростевих обростаннях біотичних субстратів водойм Києва планк-
тонно-бентосних форм (понад 30%). Значно меншим різноманіт-
тям характеризувалися планктонні форми (17% від загальної кіль-
кості ідентифікованих видів, прийнятих за 100%). На планктонно-
бентосно-ґрунтові форми припадало 3%, а для бентосно-ґрунто-
вих, планктонно-ґрунтових та епіфітних форм цей показник склав 
по 1% для кожної групи (рис. 1).  

Ми з’ясували, що бентосні форми характерні лише для 
представників відділу Bacillariophyta (38% від загальної кілько-
сті ідентифікованих видів, прийнятих за 100%). Масового роз-
витку бентосні форми зазнавали в родах Navicula Bory, Gom-
phonema (Ag.) Еhr. та Cymbella Ag. У дослідженнях Levchenko 
et al. (2008), присвячених видовому різноманіттю діатомових 

водоростей епіфітону бухти Соболь, також відмічається домі-
нування бентосних форм.  

Планктонні форми найширше зареєстровані у представників 
відділу Cyanoprocaryota (7%). Планктонно-бентосні організми 
формували основу представників відділу Bacillariophyta (14). 
Планктонно-бентосно-ґрунтові форми відмічені у відділах Bacilla-
riophyta, Cyanophyta та Euglenophyta, але кількість їх була незнач-
ною (по 1%). Що стосується планктонно-ґрунтових та епіфітних 
форм, вони наявні лише у відділі Cyanoprocaryota (по 1%, рис. 2).  

Види – індикатори текучості та насичення вод киснем ран-
жували на організми, характерні для повільнотекучих (57%), 
стоячих (20%) і швидкотекучих вод (6% загальної кількості 
ідентифікованих водоростевих угруповань, для яких наявні 
літературні відомості) (рис. 3).  

 

 

Рис. 2. Порівняльний розподіл альгоепібіонтів за приуроченістю до місця перебування на різних видах черевоногих молюсків:  
назви груп див. рис. 1  

Масового розвитку серед альгоепібіонтів усіх досліджува-
них груп молюсків повільнотекучих вод зазнали Oscillatoria 
amphibia Ag., Trachelomonas rotunda var. rotunda Swir., Cocco-
neis placentula (Ehr.), Navicula radiosa Kutz., N. tripunctata 
(O. F. Mull.), Amphora ovalis (Kutz.) Kutz., Aulacoseira granulata 
f. granulata (Ehr.) Sim., Chlamydomonas reinhardii Dang. Отри-
мані результати показали, що досліджувана водойма має спри-
ятливі умови для водоростевих угруповань у товщі води.  

За температурною приуроченістю більшість ідентифікова-
них видів водоростей – індиференти та евритерми 50% та 42%, 
відповідно (рис. 4).  

 

 

Рис. 3. Розподіл водоростевих угрупувань за відношенням  
до реофільності на черепашках досліджуваних груп молюсків: 

st-str – повільнотекучі, st – стоячі, str – швидкотекучі води  

Частка тепло- та холодолюбних видів незначна 5% та 3%. 
У всіх досліджуваних черевоногих молюсків (L. stagnalis, L. 
auricularia та V. viviparus) домінували індиференти. Теплолюб-
ні види представлені також у всіх досліджуваних групах мо-
люсків і масового розвитку зазнали в родах Planothidium 
Round et Bukht., Navicula Bory, Craticula Grun. Що стосується 
холодолюбних видів альгоепібіонтів, вони зафіксовані лише на 
черепашках L. auricularia та представлені родом Eunotia Ehr. 
За географічним поширенням водоростеві угруповання гетеро-

генні. Основу їх флористичного списку склали космополіти 
(81% таксонів видового та внутрішньовидового рангу зі з’ясо-
ваним географічним поширенням, табл. 1). Частка бореальної 
флори – 9%, голарктичної та аркто-альпійської – по 4%, нео-
тропічної та голантарктичної – по 1%. Аналогічні закономір-
ності відмічені у працях Levchenko et al. (2008) (космополіти – 
84%, представники бореальної флори – 34%) та Kharchenko 
(2008) (космополіти – 88%).  

 

 

Рис. 4. Розподіл водоростевих угрупувань за відношенням до 
температурної приуроченості на черепашках досліджуваних 
груп молюсків: eterm – евритерми, temp – індиференти,  

warm – теплолюбні, cool – холодолюбні  

За відношенням до солоності води (за системою Кольбе) 
більшість видів, зафіксованих на всіх досліджуваних групах 
молюсків, – олігогалоб-індиференти (77% від числа водорос-
тей, для яких наявні літературні відомості) (рис. 5). Серед них 
масового розвитку на черепашках L. stagnalis, L. auricularia та 
V. viviparus зазнали Trachelomonas intermedia f. intermedia 
Dang., Planothidium lanceolata (Breb. in Kutz.) Round et Bukht., 
C. placentula, Encyonema paradoxa (Kutz.), Cymbella ventricosa 
Kutz., Placoneis placentula f. lanceolata (Grun. in Cl. et Grun.), 
Rhoicosphenia abbreviata (Ag.) L.-B., Gomfoneis olivaceum 
(Horn.) Daw. ex Ross et Sims., Gomphonema parvulum Kutz., 
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Navicula capitatoradiata Germ., N. menisculus Schum., N. radiosa 
Kutz., N. tripunctata (O. F. Mull.), Amphora ovalis (Kutz.), Stepha-
nodiscus hantzschii Grun. in Cl. et Grun., A. granulata f. granulata, 
Chlamydomonas monadina Stein, Acutodesmus pectinatus var. 
pectinatus (Meyen) Tsar. in Petlev. et al. та Hyaloraphidium 
contortrum Pascher et Korschikov ex Korschikov. Значно меншим 
поширенням характеризувалися олігогалоб-галофіли та оліго-
галоб-галофоби 11% та 7%. Найменшою кількістю видів пред-
ставлені мезогалоби та олігогалоби 4% та 1%.  

Таблиця 1  
Розподіл водоростевих угрупувань (кількість видів  
і внутрішньовидових таксонів) на черепашках молюсків  
за географічним поширенням  

Характеристика видів L. stagnalis L. auricularia V. viviparus 
Космополіт 54 (67) 34 (38) 56 (69) 
Бореальний  5 (6) 1 (1) 4 (5) 
Аркто-альпійський  5 (5) – 1 (1) 
Голарктичний 4 (4) 1 (1) – 
Голантарктичний 1 (1) 1 (1) 1 (1) 
Палеотропічний 1 (1) – – 

 
 

 

Рис. 5. Розподіл водоростевих угрупувань, ідентифікованих  
на черепашках молюсків, за відношенням до солоності води 

(за системою Кольбе): hb – олігогалоб-галофоб, i – олігогалоб-
індеферент, mh – мезогалоб, hl – олігогалоб-галофіл,  

oh – олігогалоб; по осі ординат – кількість видів  

Водоростеві угрупування – надійні індикатори рН води. 
Аналіз альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків р. Уж 
(за шкалою Хустедта в інтерпретації М. М. Давидової) показав 
домінування алкаліфілів та індиферентів (51% та 42% виявле-
них мікроводоростей). На всіх досліджуваних видах молюсків 
основу алкаліфілів та індиферентів формували роди Navicula 
та Gomphonema. Незначною часткою характеризувались аци-
дофіли та алкалобіонти (5% та 2%, відповідно).  

Водоростеві угрупування високочутливі до присутності у 
воді органічних речовин (Barinova, 2006; Shcherbak and Seme-
nyuk, 2011; Shcherbak and Koziychuk, 2016). Сапробіологічна 
характеристика якості води річки Уж проведена за системою 
Пантле – Бука в модифікації Сладечека (Sladecek, 1973). Вста-
новлено переважання о-сапробів – 23%, хоча досить часто 
зустрічались β-мезосапроби – 17%, β-α-мезосапроби – 13% та 
α-β-мезосапроби – 10% (табл. 2). Менше представлені α-мезо-
сапроби (3%). Частка о-χ-сапробів та χ-β-мезосапробів стано-
вила по 2% відповідно.  

Аналіз груп індикаторів за Т. Ватанабе показав, що най-
більшою кількістю на черепашках L. stagnalis, L. auricularia та 
V. viviparus представлені еврисапроби (63%). Сапроксени ста-
новили 27%, найменшою кількістю видів характеризувались 
сапрофіти – 10% (табл. 2).  

Аналізуючи результати досліджень, треба сказати, що аль-
гоепібіонти черепашок прісноводних молюсків можуть бути 
використані для збагачення системи моніторингу річок Украї-
ни, тому що умови існування водоростей в епібіотичних угру-

пованнях стабільніші. Наші результати підтверджують Leland 
and Carter (1985), Medvedeva and Barinova (2004), Bazhenova 
et al. (2014), у працях яких переконливо доводиться, що водо-
ростеві угрупування можна використовувати для біологічного 
контролю якості води.  

Таблиця 2  
Розподіл водоростевих угрупувань (кількість видів і внутрішньо-
видових таксонів) на черепашках молюсків за сапробністю  

Характеристика видів L. stagnalis L. auricularia V. viviparus
за системою Пантле – Бука в модифікації Сладечека 

χ-сапроби  
(ксеносапроби)  

3 (4) 2 (2) 3 (4) 

χ-о-сапроби  
(ксено-олігосапроби) 

4 (4) 1 (1) 2 (2) 

о-χ-сапроби  
(оліго-ксеносапроби)  

3 (3) – 1 (1) 

χ-β-мезосапроби  
(ксено-бетамезосапроби)  

3 (3) 2 (2) 2 (2) 

о-сапроби 
(олігосапроби)  

10 (12) 3 (4) 7 (9) 

о-β-мезосапроби 
(оліго-бетамезосапроби)  

6 (7) 4 (5) 8 (8) 

β-о-сапроби 
(бета-олігосапроби)  

3 (3) 2 (2) 2 (3) 

о-α-мезосапроби 
(оліго-альфамезосапроби)  

5 (6) 5 (5) 7 (8) 

β-мезосапроби 
(бетамезосапроби)  

12 (15) 7 (8) 9 (13) 

β-α-мезосапроби 
(бета-альфамезосапроби)  

4 (5) 1 (2) 3 (4) 

α-мезосапроби 
(альфамезосапроби)  

2 (3) 1 (2) 2 (2) 

α-β-мезосапроби 
(альфабетамезосапроби)  

3 (5) 2 (2) 4 (5) 

за Ватанабе 
es (еврисапроби) 28 (32) 12 (14) 22 (27) 
sx (сапроксени) 4 (6) 5 (5) 7 (8) 
sp (сапрофіли) 1 (2) 1 (1) 5 (6) 

 

Еколого-географічний та біоіндикаційний аналіз водоро-
стевих обростань черепашок L. stagnalis, L. auricularia та V. vi-
viparus – важливий аспект моніторингу, який потребує продов-
ження, що дасть змогу прогнозувати стан гідроценозів.  
 
Висновки  
 

Серед альгоепібіонтів черепашок черевоногих молюсків L. 
stagnalis, L. auricularia та V. viviparus р. Уж (район м. Коростень, 
Житомирська обл.) домінують бентосні та планктонно-бентосні 
види (45% та 31%). За температурною приуроченістю домінують 
види-індиференти. Основу флористичного списку за географіч-
ним поширенням складають космополіти (81%), відносно соло-
ності води – олігогалоб-індиференти (77%). За шкалою Хустедта 
домінують алкаліфіли та індиференти (51% та 42%, відповідно).  
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