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УКРАЇНСЬКИЙ
БОТАНІЧНИЙ
ЖУРНАЛ Флористичні знахідки

Хоч аль гоф ло ра Ук ра ї ни є до сить до б ре вив че ною 
[11], про те дея кі гру пи во до рос тей, зок ре ма пріс
но вод ні чер во ні, на ок ре мих те ри то рі ях до слі дже ні 
ще не дос тат ньо [5]. За сво ї ми еко ло гіч ни ми власти
востя ми чер во ні во до рос ті в пе ре важ ній біль шості 
на ле жать до олі го са проб них уг ру по ван ь [1], тоб то 
це меш кан ці най чис ті ших ак ва то рій. Од нак не впо
ряд ко ва на гос по дарська ді яль ність на во дой мах і 
во до збір них те ри то рі ях Ук ра ї ни при зво дить до по
гір шен ня еко ло гіч них умов міс цез ростань ба га тьох 
ви дів во до рос тей [8]. Тому ви яв лен ня но вих ло ка
лі те тів рід кіс них чер во них во до рос тей має важ ли
ве зна чен ня у спра ві їх збе ре жен ня. Од ні єю з та ких 
во до рос тей є Batrachospermum gelatinosum (L.) DC., 
яка вва жа є ть ся до во лі по ши ре ним ви дом як у сві ті 
(Єв ро па [12], Азія [14], Аме ри ка [17] й Авст ра лія) 
[13], так і в Ук ра ї ні [11]. Ра зом з тим цей вид тра
п ля є ть ся зрід ка (ка те го рія «рід кіс ний») і спос те
рі га є ть ся тен ден ція до його зник нен ня [11]. Його 
ви яв ля ють у річ ках, струм ках, а та кож у дея ких ев
троф них і ме зо троф них бо ло тах.

В Ук ра ї ні від зна че ні такі ло ка лі те ти B. gelatino-
sum: р. Бо лот ни ця, око ли ці с. Се ле зів ка Ов ру
цько го рну, стру мок, пе ред впа дін ням у р. Уборть; 
око ли ці м. Олевськ Жи то мирської обл. [6]; бо ло
то у Бро варсь ко му рні Ки ївської обл., р. Тяс мин, 
око ли ці м. Смі ла Чер каської обл. [6]; во дой ми з 
око ли ці м. Льво ва [15]; во дой ми Яво рівсь ко го рну 
Львівської обл. [18]; стру мок у Не ми рівсько му 
рні Він ни цької обл. (Sovinsky, 1876, цит. за [11]); 
р. Прут у Над вір нянсь ко му рні Іва ноФран
ківської обл. [16]; р. Ос кол, око ли ці с. Кам’янка 
в Дво рі чан сько му рні Хар ківської обл. [10]; стру
мок, око ли ці м. Сім фе ро поль [9]; око ли ці м. Ялта, 
око ли ці м. Су дак; р. Со те ра [9], на по чат ку 80х 
ро ків по втор но — усне по ві дом лен ня І.І. Мас ло ва; 
око ли ці м. Алуш та, р. Аль ма (Сер би нов, 1905 (цит. 
за [11]), р. УчуУзень в Алуш тинсь ко му рні [4].

У стат ті на ве де ні дані про пер шу зна хід ку 
B. gelatinosum у р. Ти лі гул (Одеська обл., пів ніч но
за хід не При чор но мор’я).

Матеріалитаметодидосліджень

Під час вив чен ня ви до во го різ но ма ніт тя мак
ро фі то бен то су р. Ти лі гул та її пра во го до п ли ву 
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р. Жу рав ка були ви яв ле ні нові міс це зна хо джен ня 
B. gelatinosum. Аль го ло гіч ні про би від би ра ли про тя
гом 2007—2014 рр. Об роб ку ма те ріа лу ви ко ну ва ли 
за тра ди цій ною ме то ди кою [3]. Чер во ну во до рість 
ін ден ти фі ку ва ли за ві до ми ми ви знач ни ка ми [2, 7], 
за до по мо гою мік ро ско па БИО ЛАМ3 зі збіль шен
ням 10 × 10 та 10 × 20. Мік ро фо то гра фії мор фо ло
гіч них де та лей ви яв ле но го виду чер во них во до рос
тей ви ко на ні циф ро вою фо то ка ме рою Canon EOS 
350 D.

Результатидослідженнятаїхобговорення

Ниж че на во ди мо ві до мості про ви яв ле ний рід кіс
ний вид пріс но вод них чер во них во до рос тей і його 
міс цез ростан ня.

Batrachospermum gelatinosum (L.) D.C. (= B. mo-
niliforme Roth, B. densum Sirodot, B. moniliforme f. 
densum (Sirodot) Israelson).

Слань 1,5—0,7 см зав дов жки, сі ру ва та, з олив
ко вим і бу рим від тін ками, ос лиз не на, зде біль шо го 
мо но по ді аль но роз га лу же на, скла да є ть ся з між
вуз лів і вуз лів. Біч ні гі лоч ки тон ші за го лов ну вісь, 
їхні клі ти ни ци лін д рич ні або злег ка зду ті, на вер
хів ках тупі та від хо дять май же під пря мим ку том 
(рис. 1). Між вуз ля вкри ті ко рою, але на дея ких ді
лян ках сла ні вона від сут ня. Вуз ло ві кіль ця ку лястої 
(рис. 2), еліп со їд ної, дис ко чи діж ко по діб ної фор
ми, що скла да ю ть ся з ко рот ких гі ло чок і по де ку ди 
зли ва ю ть ся одне з од ним.

Дов жи на і ши ри на клі тин біч них гі ло чок май же 
рів на. Вто рин ні біч ні гі лоч ки чис лен ні, різ ної дов
жи ни. Од но дом на рос ли на. Роз мно жу є ть ся ста те
вим (оога мія; три хо гі на — бу ла во, діж ко або ур
но по діб на (рис. 3, б); спер ма тан гії ок руг лі, на пів
про зо рі, на кін цях гі ло чок (рис. 3, в)) та неста те вим 
(мо но спо ра ми) (рис. 3, а) шля ха ми. Ді аг ностич ні 
оз на ки ви яв ле них зраз ків B. gelatinosum збі га ли ся з 
та ки ми у ви знач ни ках [2, 7].

Місцезнаходження: Одеська обл., Бе ре
зівський рн, р. Ти лі гул, по бли зу с. Вік то рів ка, в 
об рос тан нях на ста рих стеб лах оче ре ту (Phragmites 
australis (Cav.) Trin. ex Steud.), ро го зу (Typha 
angustifolia L.) та при то п ле них ав то мо біль них ши
нах, 24.05.2007, зібр. Ф.П. Тка чен ко. Фі зи кохі міч
ні по каз ни ки річ ко вої води в ра йо ні до слі джен ня 
були та ки ми: про зо ра до дна, злег ка ко рич ню ва та 
від гу мі но вих ре чо вин, гли би на до 1 м, швид кість 
те чії 0,5 м / сек, тем пе ра ту ра 170 С, рН — 8,2, елек
тро про від ність — 2,45 мСм / см, ніт ра ти — 0,15 мг 
NO

3
 / л, фос фа ти — 0,43 мг РО

4
 / л, за галь на мі

не ра лі за ція води ста но ви ла 1917,5 мг / л; Ми ко ла
ївський рн, р. Жу рав ка — пра вий до п лив р. Ти лі
гул, пе ред її впа дін ням, по бли зу с. Жу ров ка, у віль
нопла ваю чо му ста ні. Се ред роз рі дже них за рос тей 
ви щих вод них рос лин (Ph. australis, Ceratophyllum 
demersum L., Sparganium erectum Huds.) з епі фі
та ми із Cladophora glomerata (L.) Kütz., Vaucheria 
dichotoma (L.) C. Agardh і Spirogyra decimina 
f. decimina (Müll.) Kütz., 26.06.2014, зібр. С.С. Чер
ня ке вич. Фі зи кохі міч ні по каз ни ки води бу ли 

Рис. 1. Загальний вигляд слані B. gelatinosum, × 100

Fig. 1. General view of the thallus of B. gelatinosum, × 100

Рис. 2. Кільця B. gelatinosum з кулястими карпоспорофітами 
всередині, × 200

Fig. 2. Whorls of B. gelatinosum with spherical carposporophytes 
inside, × 200
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та ки ми: про зо рість ся гає дна, гли би на до 0,5 м, 
швид кість те чії — 0,3 м/сек, тем пе ра ту ра — 21° С, 
рН — 8,02, елек тро про від ність — 19,4 мСм / см, 
ніт ра ти — 3,6 мг NO

3 
/л, фос фа ти — 0,46 мг РО

4
/л, 

за галь на мі не ра лі за ція води ста но ви ла 7820,4 мг/л.

Висновки

Наші зна хід ки рід кіс ної пріс но вод ної чер во ної во
до рос ті Batrachospermum gelatinosum до пов ню ють 

ві до мості про її по ши рен ня в Ук ра ї ні. Ос тан нє по
ві дом лен ня в Ук ра ї ні з цьо го при во ду з’явилося 
більш як 30 ро ків тому. З ура ху ван ням на ших по пе
ред ніх до слі джень у пріс но вод них во дой мах пів ніч
ноза хід но го При чор но мор’я ви яв ле но три види 
чер во них во до рос тей, а саме Bangia atropurpurea 
(Roth) C. Agardh, Compsopogon chalybeus Kűtz. (по
низ зя р. Пів ден ний Буг) і B. gelatinosum (р. Ти лі гул).

Рис. 3. Розмноження B. gelatinosum: 
а — моноспора; б — карпогон; 
в — сперматангії на кінцях гілочок 
(стрілочки), × 200

Fig. 3. Reproduction of B. gelatinosum: 
а — monospore; б — carpogonia; в — 
spermatangiums at the tips of branches 
(arrows), × 200

а

б

в



719ISSN 0372-4123. Укр. ботан. журн., 2014, т. 71, № 6

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.  Баринова С.С., Медведева Л.А., Анисимова О.В. Биораз
нообразие видовиндикаторов категорий окружающей 
среды. — ТельАвив: Pl. Stud., 2006. — 498 c.

2.  Виноградова К.Л., Голлербах М.М., Зауер Л.М., Сдобнико-
ва Н.В. Определитель пресноводных водорослей СССР. 
Вып. 13. Зеленые водоросли — Chlorophyta, красные во
доросли — Rhodophyta, бурые водоросли — Phaeophy
ta. — Л.: Наука, 1980. — 247 с.

3.  Водоросли. Справочник / Под ред. С.П. Вассера. — Киев: 
Наук. думка, 1989. — 608 с.

4.  Воронихин Н.Н. К познанию флоры и растительности 
водоростей пресных водоемов Крыма // Ботан. журн. — 
1932. — 17, № 3. — С. 265—319.

5.  Догадина Т.В., Громакова А.Б., Горбулин О.С. Но
вая находка представителя Rhodophyta из р. Север
ский Донец (Украина) // Альгология. — 2009. — 19, 
№ 3. — С. 313—317.

6.  Мошкова Н.О. Доповнення до вивчення прісноводних 
червоних водоростей України // Укр. ботан. журн. — 
1970. — 27, № 5. — С. 563—568.

7.  Мошкова Н.О., Фролова І.О. Червоні та бурі водорос
ті (Rhodophyta, Phaeophyta) // Визначник прісновод
них водоростей УРСР. — Вип. 12.— К.: Наук. думка, 
1983. — 208 с. 

8.  Оксиюк О.П., Давыдов О.А., Карпезо Ю.И. Санитар
ногидробиологическая оценка состояния речной час
ти Каневского водохранилища на основе структурных 
показателей альгоценозов микрофитобентоса // Гидро
биол. журн. — 2012. — 48, № 3. — С. 57—72.

9.  Паламар Г.М. До питання про водорості деяких во
дойм України // Наук. зап. Херсон. держ. пед. 
інту. — 1957. — 8. — С. 369—387. 

10.  Христюк П.М. Основные черты флоры водоростей 
пресных вод Крыма: Автореф дис. … канд. биол. наук. — 
Ленинград, 1949. — 15 с.

11.  Червона книга України. Рослинний світ. — К.: Глобал
консалтинг, 2009. — 912 с.

12.  Algae of Ukraine: diversity, nomenclature, taxonomy, ecology 
and geography / Eds. P.M. Tsarenko, S.P. Wasser, E. Nevo. — 
Ruggell: R.A. Gantner Verlag K. G., 2006. —Vol. 1. — 713 p.

13.  Eloranta P., Kwadrans J., Kusel-Fetzmann E. Sübwasserflora 
von Mitteleuropa. Rhodophyta and Phaeophyta. — Neu
Ulm: Spectrum akademische Verlag, 2011. — Vol. 7. — 151 p.

14.  Entwisle T.J., Foard H.J. Batrachospermum (Batrachosper-
matales, Rhodophyta) in Australia and New Zealand: New 
taxa end emended circumscriptions in sections Aristata, 

Batrachospermum, Turfosa and Virescentia. // Austral. Syst. 
Bot. — 1997. —10. — P. 331—380.

15.  Kumano S. Freshwater red algae of the world. — Bristol: 
Biopress, Ltd, 2002. — 385 p.

16.  Raciborski R. Roslinnosc wod stojacych okolicy Lwowa // 
Kosmos.— 1910a. —35(1—2). — P. 80—89.

17.  Raciborski R. Phycotheca polonica. Cz. 2, N 51100 // 
Ibid. — 1910b. — 35(10—12). — P. 1001—1006.

18.  Vis V.L., Sheath R.J. Biogeography of Batrachospermum 
gelatinosum (Batrachospermatales, Rhodophyta) in North 
America based on molecular and morphological data // 
J. Phycol. — 1997. —33. — P. 520—526.

19.  Woloszyńska J. Źycie glonów w górnym biegu Pru
tu // Sprawozd. Komis. fizyjogr. Akad. umiejet. 
Krakowie. — 1911. — 45(3). — P. 3—22.

Рекомендує до друку Надійшла 26.11.2014 р.
П.М. Царенко

Ф.П. Ткаченко, С.С. Чернякевич, К.Б. Сардарян
Одесский национальный университет имени 
И.И. Мечникова

НОВОЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ РЕДКОГО 
ВИДА КРАСНЫХ ВОДОРОСЛЕЙ 
BATRACHOSPERMUM GELATINOSUM 
(BATRACHOSPERMACEAE)

Представлены сведения о новой находке редкого вида 
пресноводных красных водоростей Batrachospermum gela-
tinosum (L.) D.C., выявленного в р. Тилигул (степная зона 
Украины, северозападное Причерноморье), дано его опи
сание.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: Batrachospermum gelatinosum, новая 
находка, р. Тилигул, р. Журавка, Украина, Одесская область.

F.P. Tkachenko, C.C. Chernyakevich, K.B. Sardarian 
I.I. Mechnikov Odesa National University

A NEW LOCALITY OF A RARE SPECIES OF RED 
ALGAE, BATRACHOSPERMUM GELATINOSUM 
(BATRACHOSPERMACEAE)

A new finding of a rare species of freshwater red algae, Batracho-
spermum gelatinosum (L.) DC., in the Tiligul River (Steppe zone 
of Ukraine, Northwestern Black Sea region) is reported. The de
scription of the species is given. 

K e y  w o r d s:  Batrachospermum gelatinosum, new finding, 
Tiligul River, Zhuravka River, Ukraine, Odessa Region.


