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ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ КРУГОВІЙЧАСТИХ ІНФУЗОРІЙ (CILIOPHORA, PERITRICHIA) 
МАЛОЇ ВОДОЙМИ

Константиненко Л.А.
Житомирський державний університет ім. І. Франка, м. Житомир

Круговійчасті інфузорії (Peritrichia Stein, 1859) відіграють надзвичайно важливу роль у 
водних екосистемах. Вони беруть участь в підтриманні біологічної рівноваги в водоймах, у 
процесах самоочищення води, є організмами-індикаторами санітарно-гігієнічного стану водойм 
завдяки їхній здатність реагувати на зміни навколишнього середовища [1-4]. 

Ціленаправлене вивчення круговійчастих інфузорій в природних водоймах на територiї 
України проводилось недостатньо. В лiтературi, в основному, мiстяться данi про перiтрих, якi 
вивчались авторами в планi дослiдження фауни найпростiших або безхребетних вцiлому [2].

Актуальнiсть роботи обумовлена необхiднiстю вивчення видового складу, динаміки 
розвитку, екології та особливостей життєдіяльності даних протист у природних та штучно 
створених водоймах. 

Матеріал, круговійчастих інфузорій, збирали впродовж 2012 р. у водах Богунського кар’єру.
Богунський кар’єр – штучно створена мала водойма, яка характеризується великою 

різноманітністю представників Ciliophora. Певну роль у трансформації органічної речовини 
виконують представники круговійчастих інфузорій [4]. Серед гідробіонтів нами виявлено 13 видів 
перітрих, які відносяться до чотирьох родів. Найбільшим видовим різноманіттям (7 видів) 
представлений  рід Vorticella: V. alba, V. convallaria, V.campanula, V. mayeri, V. natans, V. picta, V. 
banatica, меншу кількість (4 види) налічував рід Epistylis: E. bimarginata, E.chrysemydis, 
E.epibioticum, E. plicatilis. Серед родів Carchesium та Thuricola виявлено по 1-му виду: C. 
polypinum та T. similis.

Для динаміки щільності поселення круговійчастих інфузорій за період дослідження 
характерний пік, який припадає на вересень місяць (1,5–2 екз/см2 ), при температурі води 17-20 оС 
і вміст розчиненого кисню 4,2-6 мг/л.

Досліджено залежність щільності поселення перітрих від вмісту розчиненого кисню, 
температури та рН. Пряма залежність встановлена для щільності поселення і вмісту кисню 
(R=0,6), температури і щільності поселення (R=0,7), обернена залежність встановлена для 
щільності поселення та рН (R=-0,4). Оптимальні значення температури води для круговійчастих 
інфузорій виявились11-20 оС і концентрації розчиненого кисню – 3,5-6,2 мг/л.
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Встановлено, що до «головних» видів круговійчастих інфузорій за період дослідження 
належали: E. plicatilis, V. alba, V. convallaria, V. campanula, V. mayeri, V. banatica, а до випадкових: 
E. bimarginata, E. chrysemydis, E. epibioticum, V. natans, V. picta, C. polipinum, T. similis.
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