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ТАКСОНОМІЧНЕ І ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНЕ РІЗНОМАНІТТЯ 
АЛЬГОФЛОРИ ПРИРОДНИХ ВОДОТОКІВ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «ПРИП'ЯТЬ-СТОХІД»1     

Інвентаризація різноманіття альгофлори природних водотоків Національного природного 
парку «Прип'ять-Стохід» засвідчила наявність 334 видів (348 внутрішньовидових таксонів) з 
136 родів, 36 порядків, 14 класів і 8 відділів. Показано, що флористичне ядро формують види-
еврібіонти з широким екологічним спектром. Проведено порівняльний аналіз локальних 
альгофлор парку. 

Ключові слова: альгофлора, таксономічне різноманіття, еколого-географічне різноманіття, природні 
водотоки, національний природний парк 

Актуальним завданням сучасної альгології є вивчення різноманіття водоростей природно-
заповідного фонду України. Альгофлора Національного природного парку (НПП) «Прип'ять-
Стохід», створеного з метою збереження унікальних водних та наземних ландшафтів 
Українського Полісся в басейні річок Прип'яті і Стоходу (Любешівський район Волинської 
області), вивчена недостатньо. Ретроспективний аналіз літературних джерел показав, що 
фрагментарні дані з альгофлори річок, озер, боліт Волинського Полісся зустрічаються з кінця 
XIX – початку XX ст. [4, 26, 28]. Фітопланктон р. Прип'ять вперше був описаний 
Д.О. Радзимовським за експедиціями 1961–1963 рр., але без диференціації ділянки річки, що 
територіально увійшла в НПП «Прип'ять–Стохід» [17]. Пізніше О.Ф. Крохмальним була 
проведена оцінка розвитку фітопланктону р. Прип'ять та її приток в період завершення 
меліоративних робіт [8]. Опубліковані також роботи щодо фітопланктону окремих ділянок 
р. Стохід [9] та витоків р. Прип’ять [23]. 

Декілька публікацій присвячено вивченню окремих таксономічних груп водоростей 
регіону Волинського Полісся в цілому: едогонієвих [25], діатомових [14], евгленових [1], 
синьозелених [5, 6], але в них, як правило, точно не вказуються водойми і водотоки, де 
проводилися дослідження. 

Початком багаторічного систематичного вивчення альгофлори НПП «Прип'ять-Стохід» 
була комплексна експедиція з дослідження біорізноманіття водних і навколоводних екосистем 
парку, що була організована Науковим центром із проблем заповідної справи Міністерства 
екології та природних ресурсів [3, 19]. Дослідження альгофлори парку тривають до цього часу, 
матеріали цієї роботи частково опубліковані [12, 20, 22]. Також досліджується і тваринний світ 
[13]. 

Метою даної роботи є узагальнююча інвентаризація таксономічного та еколого-
географічного різноманіття фітопланктону і фітомікроепіфітону природних водотоків 
Національного природного парку «Прип'ять-Стохід». 

Матеріал і методи досліджень 
Робота заснована на результатах багаторічних (2000–2009 рр.) натурних досліджень 
альгофлори основних природних водотоків на території НПП «Прип'ять-Стохід»: річки 
Прип'ять з її заплавно-руслових озером Люб'язь, річки Стохід. Відбір проб фітопланктону і 
фітомікроепіфітону, їхню фіксацію і камеральну обробку виконували згідно із 
загальновідомими методами [11]. Інвентаризація сучасного різноманіття альгофлори парку 
проведена згідно з концепцією різних ієрархічних рівнів біорізноманіття [16]. Враховуючи 
викладені в літературі методологічні підходи до аналізу біорізноманіття, альгофлору НПП 

                                                      
1 Робота виконувалася за фінансової підтримки Франкфуртського зоологічного товариства 
(Німеччина). 
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«Прип'ять-Стохід» ми розглядали як ряд взаємно підпорядкованих за ієрархічним принципом 
просторових одиниць (фітохорій) трьох рівнів: альфа-, бета-і гама-різноманіття [2, 15, 21]. 

У роботі аналізувались рідкісні та зникаючі види: при цьому дотримувалися системи 
вищих таксонів водоростей, викладеної в [18]. 

Еколого-географічні характеристики видів і внутрішньовидових таксонів водоростей 
наведені за результатами власних багаторічних спостережень, отриманих комплексними 
дослідженнями альгофлори і абіотичних компонентів її середовища існування – фізико-
гідрологічних та гідрохімічних показників води досліджуваних об'єктів, за архівними даними 
Інституту гідробіології НАН України; а також на підставі літературних даних [2, 7]. 

Результати досліджень та їх обговорення 
Важливою складовою достовірності результатів аналізу локальних альгофлор є повнота 
вивченості таксономічного різноманіття (альфа-різноманіття), критерієм якої може служити 
залежність (закон) Вілліса. Згідно з цим законом існує зворотна залежність між числом і 
наповненістю таксонів. Особливість цієї залежності полягає в тому, що в достатньо вивчених і 
багатих родами флорах співвідношення числа видів серед родів описується ранговим 
розподілом (коли невелике число родів представлено значним числом видів, а більшість родів 
налічує 1–2 види) і графічно виражається у вигляді гіперболи [2, 27]. 

Побудовані криві розподілу видів серед родів альгофлор річок Прип'ять, Стохід і озера 
Люб'язь (рис. 1) наближаються до гіперболи (величина достовірності апроксимації лінії тренда 
до фактичних даних R2 становить від 0,89 до 0,94). Отже, таксономічне різноманіття локальних 
альгофлор якісно і досить повно досліджено, що дозволяє проводити їхній флористичний та 
порівняльний аналіз. 

Річка Прип'ять – найбільша притока Дніпра, загальна довжина річки становить 748 км, а 
в межах парку – 77 км, ширина – від 6 до 160 м, глибини (без оз. Люб'язь) – 1,5–6,0 м, 
максимальна витрата стоку – 139–184 м3/сек, середній річний модуль стоку 3,14 дм3/сек×км2. 
Особливістю річки є широтна течія із заходу на схід, а також наявність великої кількості озер 
різного походження і значного масиву боліт. Для Прип'яті характерні численні рукава, стариці 
з заводями, заболочені і піщані острови, деякі з яких мають вигляд дюн. 

а б в 
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Рис. 1. Графіки залежності Вілліса локальних альгофлор річок Прип'ять (а), Стохід 
(б) і озера Люб'язь (в) на території НПП «Прип'ять-Стохід» 

За період дослідження з 2000 до 2009 рр.. в альгофлорі річки в межах території парку 
було виявлено 222 види та внутрішньовидових таксони (в. в. т.), що належать до 108 родів, 33 
порядків, 14 класів і 8 відділів. На рівні відділів домінували діатомові водорості, 
субдомінантами виступали зелені і синьо-зелені (табл.). На рівні класів основне значення мали 
Bacillariophyceae, Chlorophyceae, Chrysophyceae, Hormogoniophyceae. До складу провідних 
порядків входили Chlorococcales – 35 в. в. т. (16%), Cymbellales – 25 (11%) та Ochromonadales, 
Oscillatoriales, Fragilariales, Naviculales, Chroococcales і Bacillariales (10–19 в. в. т., що становить 
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5–9%). Серед родів мали пріоритет Nitzschia Hassal, Gomphonema (C. Agardh) Ehrenb., Navicula 
Bory, Cymbella C. Agardh, Cryptomonas Ehrenb., Ochromonas Wyss., Pseudokephyrion Pascher, 
Aulacoseira Thw., Cyclotella Kütz. 

Оз. Люб'язь. Невід'ємною частиною екосистеми р. Прип'ять є заплавно-руслове озеро 
Люб'язь – найбільше з озер парку. Площа озера становить 519 га, об'єм води 28000 млн. м3, 
його довжина – 3,8 км, ширина 2,5 км, середня глибина 2,1 м, а максимальна – 7 м. 

Локальна флора оз. Люб'язь відрізнялася найвищими показниками альфа-різноманіття 
серед досліджених водних екосистем (226 в. в. т. з 105 родів, 33 порядків, 13 класів і 8 
відділів). Різні екологічні умови озера і річкових ділянок Прип'яті відображені в розподілі 
видів водоростей між основними таксономічними групами. Характерною особливістю його 
альгофлори була більша частка зелених водоростей і менша діатомових (табл.). Відмінність 
структури флори водоростей озера і річкових ділянок Прип'яті спостерігалася також на рівні 
класів: в озері частка Bacillariophyceae і Chlorophyceae практично однакова (23 і 24% 
відповідно), водночас в річці частка Bacillariophyceae значно перевищувала частку 
Chlorophyceae. 

На рівні порядків флористичне різноманіття в озері формували Chlorococcales – 43 в. в. т. 
(19%), Cymbellales – 16 (8%), Ochromonadales – 16 (8%), Fragilariales – 15 в. в. т. (7%). 
Домінуючими на рівні роду залишалися таксони, що мають перевагу в альгофлорі р. Прип'ять. 

Річка Стохід. Основна правобережна притока р. Прип'яті із загальною довжиною 188 км, 
протяжність досліджуваної ділянки на території парку – 36 км, ширина –10–60 м, глибини від 2 
до 10 м, максимальна витрата стоку – 118 м3/сек, середній річний модуль стоку складає 4,51 
дм3/сек×км2. Альфа-різноманіття альгофлори р. Стохід нижче, ніж в Прип'яті (147 в. в. т. 
водоростей з 73 родів, 29 порядків, 13 класів і 8 відділів). Істотно відрізнялася флористична 
структура:  порівняно з р. Прип'ять, в альгофлорі Стоходу велика частка діатомових і менша – 
зелених і синьозелених (табл.). На рівні класів переважали Bacillariophyceae і Chlorophyceae; 
провідними порядками були Cymbellales – 18 в. в. т. (12%), Bacillariales – 16 (11%), Naviculales 
– 15 (10%), Chlorococcales – 13 в. в. т. (9%). На рівні родів флористичну структуру формували 
Nitzschia, Navicula, Oscillatoria Vaucher, Gomphonema, Trachelomonas Ehrenb., Cryptomonas, 
Cymbella, Eunotia Ehrenb. 

Таблиця 

Флористична структура локальних альгофлори водних екосистем НПП «Прип'ять-Стохід» на 
рівні відділів і класів 

Відділ 

Частка відділу від 
загальної кількості 

видів,%  

Клас 

Частка класу від 
загальної кількості 

видів, % 

р.
 П

ри
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то
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р.
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ят

ь 

р.
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д 

оз
. Л

ю
б’
яз
ь 

CYANOPROKARYOTA 15 9 13 
Chroococcophyceae 5 1 5 
Chamaesiphonophyceae * * * 
Hormogoniophyceae 10 7 8 

EUGLENOPHYTA 4 5 5 Euglenophyceae 4 5 5 
DINOPHYTA 1 1 3 Dinophyceae 1 1 3 
CRYPTOPHYTA 2 4 2 Cryptophyceae 2 4 2 
CHRYSOPHYTA 11 7 10 Chrysophyceae 11 7 10 

BACILLARIOPHYTA 42 56 36 
Coscinodiscophyceae 6 4 6 
Fragilariophyceae 7 7 7 
Bacillariophyceae 29 46 23 

XANTHOPHYTA 1 2 1 Xanthophyceae 1 2 1 

CHLOROPHYTA 23 16 30 
Chlorophyceae 18 12 24 
Ulvophyceae 3 3 2 
Zygnematophyceae 2 1 4 

Примітка. * – частка таксона в альгофлори водної екосистеми – менше 1%. 
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Аналіз бета-різноманіття альгофлори, тобто порівняння таксономічного різноманіття 
локальних флор водоростей за допомогою коефіцієнта Серенсена, показав високий рівень 
подібності альгофлори оз. Люб'язь і р. Прип'ять (KS 0,66), що пояснюється взаємним впливом 
річкової та озерної екосистеми, їхніми геоморфологічними і гідрологічними особливостями, 
які формують екотонну зону «річка → заплавно-руслове озеро → ріка». Спільність локальних 
альгофлори досліджуваних ділянок річок Прип'ять і Стохід, а також р. Стохід і оз. Люб'язь 
була значно нижче (KS 0,55 і 0,47 відповідно). 

В цілому альгофлора основних природних водотоків НПП представлена 334 видами (348 
в. в. т.) водоростей із 8 відділів, що характеризує гама-різноманіття парку. 

Найрізноманітнішими були відділи Bacillariophyta і Chlorophyta (рис. 2), флористична 
частка яких становила 41 і 26% від загальної кількості видів і різновидів, а також 
Cyanoprokaryota – 14%. Частка інших відділів не перевищувала 2–9%. 
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Рис. 2. Таксономічне різноманіття альгофлори основних природних водотоків НПП 
«Прип'ять-Стохід» на рівні відділів (зірчаста діаграма), класів і порядків 
(гістограма) 

Альгофлора природних водотоків НПП налічувала 14 класів, з яких домінували 
Bacillariophyceae (31%) і Chlorophyceae (20%). Водорості водотоків парку відносилися до 36 
порядків, 11 з яких були таксономічно значущими і в сумі складали 71% гамма-різноманітності 
альгофлори. Переважали Chlorococcales – 16%, Cymbellales – 9%, Naviculales – 8%, 
Ochromonadales – 6%, Fragilariales – 6%, Chroococcales – 5%, Bacillariales – 5%, Oscillatoriales – 
5%, Euglenales – 4%, Eunotiales – 3% , Desmidiales – 3%. Один порядок налічував в середньому 
близько 10 в. в. т. водоростей. 

З 136 родів, виявлених в альгофлорі парку, флористичне ядро формували 32 роди, які в 
сумі складають 57% гамма-різноманітності альгофлори. Пріоритет мали роди з діатомових 
водоростей (Nitzschia – 17 видів і різновидів, Gomphonema – 12, Cymbella – 12, Navicula – 12 і 
Eunotia – 11) і синьозелених (Oscillatoria – 10 в. в. т.). Значним різноманіттям (від 6 до 8 в. в. т.) 
відрізнялися також роди Trachelomonas, Mallomonas Perty, Monoraphidium Komárk.-Legn., 
Synedra Ehrenb., Chlamydomonas Ehrenb., Fragilaria Lyngb. В цілому, аналіз родового спектру 
показує, що для основної частини родів водоростей характерна низька представленість, тобто 
наповненістю роду, а третина взагалі припадала на малочисельні роди з 1–2 видами або в. в. т. 
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Різноманіття водоростей природних водотоків НПП також було проаналізовано і з точки 
зору частоти трапляння видів, яка є показником значущості виду в альгоугрупованнях та 
розширює інформацію про біорізноманіття, рідкісність флори і дає можливість відбору видів за 
реальним рівнем раритетності, що залишається надзвичайно актуальним для альгосозологічних 
досліджень [10]. 

Як у альгофлорі природних водотоків парку в цілому, так і в фітопланктоні і 
фітомікроепіфітоні зокрема, розподіл видів за класами частоти трапляння мало характер 
зворотної залежності (рис. 3). Переважна більшість водоростей парку (227 в. в. т.) потрапила до 
класу частоти трапляння «зрідка» (в 1–4% проб), менша кількість видів відносилося до класу 
«нечасто» (5–20% проб), і мінімальне – до класів «часто» (21–50% проб) і «дуже часто» (51–
80% проб). Це може вказувати на домінування природних чинників у формуванні альгоценозів 
водойм і водотоків НПП «Прип'ять-Стохід». Серед видів, виявлених на території парку, є 
широко розповсюджені, але уваги і додаткових досліджень потребують ті, які зустрічаються в 
межах парку поодиноко, проте «рідкісними» не вважаються, оскільки поширені на інших 
територіях. Ті види, які зустрічаються зрідка в Україні взагалі, в межах Полісся чи Західного 
Полісся, або парку, вимагають подальших досліджень, оскільки існує досить високий ступінь 
загрози їхньому зникненню в межах природоохоронного об'єкта, що може призвести до 
зменшення ареалу вегетації конкретного виду. 
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Рис. 3. Розподіл таксономічного різноманіття водоростей природних водотоків 
НПП «Прип'ять-Стохід» за класами частоти трапляння: 1 – альгофлора в цілому, 2 
– фітопланктон, 3 – фітомікроепіфітон 

Важливим методом біоіндикації стану водних екосистем є принцип індивідуальної 
чутливості окремих видів водоростей до різних факторів, на підставі якого було 
проаналізовано еколого-географічне різноманіття альгофлори парку. 

За географічним поширенням в природних водотоках парку переважали види-
космополіти – 83% від загальної кількості видів і різновидів, для яких визначено поширення 
(303 в. в. т.). Частка бореальних видів становила 7%, видів з північного альпійським ареалом – 
3% і маловивчених в географічному відношенні – 6%. 

Біотопічна приуроченість встановлена для 325 в. в. т. водоростей. З них 46% належало до 
планктонних форм, 24% – до літоральних, 16% – до бентосних і 6% – до форм обростань, що 
відображає специфіку водних екосистем парку. 

Для 248 в. в. т. є відомим відношення до органічного забруднення води. З них 44% 
припадало на -χ і ο-сапробіонтів – індикаторів «дуже чистих» – «чистих» вод, а 48% – на β-
мезосапробіонтів – видів, що вказують на незначний рівень органічного забруднення. 

З 290 водоростей-індикаторів галобності природних водотоків парку домінували 
індиференти (72%). Частка олігогалобів становила 11%, галофілів – 9%, галофобів – 7% і 
мезогалобів 1%. 
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Відношення до рН було визначено для 183 видів, з яких 44% були індиферентами, 46% – 
алкаліфілами і 10% – ацидофілами. 

Отже, висока таксономічне різноманіття водоростей зумовлено специфічністю і 
неоднорідністю геоморфологічних, гідрологічних і гідрохімічних умов, які, за відсутності 
суттєвого антропогенного впливу, формуються в водотоках парку. 

Висновки 
Інвентаризація повного сучасного систематичного списку водоростей НПП «Прип'ять-Стохід» 
показала, що альфа-різноманіття локальних альгофлор основних водних екосистем було досить 
високим і становило для: р. Прип'ять – 222 в. в. т., р. Стохід – 147 в. в. т., оз. Люб'язь – 226 
в. в. т. Достовірність представлених даних, а також повнота вивченості таксономічного 
різноманіття підтверджується графіками залежності Вілліса в розподілі видів серед родів 
локальних альгофлор, які мають вигляд наближеної до гіперболи кривої. 

Аналіз бета-різноманіття альгофлори показав значний рівень подібності альгофлори 
оз. Люб'язь і р. Прип'ять, що пояснюється взаємним впливом річкової та озерної екосистеми. 
Гамма-різноманіття альгофлори парку було представлено 334 видами (348 в. в. т., включно з 
номенклатурним типом виду), що належать до 136 родів, 36 порядків, 14 класів і 8 відділів. 

Флористичне ядро фітопланктону і фітомікроепіфітону досліджених природних 
водотоків на території парку формували види-еврібіонти з широким екологічним спектром і 
високою адаптаційною здатністю до вегетації в різноманітних екологічних умовах водних 
екосистем парку. 

У досліджених водотоках переважали види, які зустрічалися «зрідка» і «нечасто». Саме 
ці види визначають унікальність альгофлори НПП «Прип'ять-Стохід» та потребують 
подальшого вивчення, оскільки існує загроза їхнього зникнення із водних екосистем парку, а, 
відповідно, і зменшення ареалу поширення в Україні.  
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ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ И ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ АЛЬГОФЛОРЫ 
ПРИРОДНЫХ ВОДОТОКОВ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКА «ПРИПЯТЬ-
СТОХОД» 

Инвентаризация разнообразия альгофлоры природных водотоков Национального природного 
парка «Припять-Стоход» показала, что оно насчитывает 334 вида (348 внутривидовых 
таксонов) из 136 родов, 36 порядков, 14 классов и 8 отделов, а флористическое ядро 
формируют виды-эврибионты с широким экологическим спектром. Разнообразие локальных 
альгофлор основных водных экосистем было достаточно высоким и составляло: для р. Припять 
– 222 в. в. т., для р. Стоход – 147 в. в. т., для оз. Любязь – 226 в. в. т. Достоверность 
представленных данных, а также полнота изученности таксономического разнообразия 
подтверждаются графиками зависимости Виллиса, имеющими вид приближенной к гиперболе 
кривой. Сравнительный анализ локальных альгофлор парка показал значительный уровень 
сходства альгофлоры оз. Любязь и р. Припять, что объясняется взаимным влиянием речной и 
озерной экосистемы. 

Ключевые слова: альгофлора, таксономическое разнообразие, эколого-географическое разнообразие, 
природные водотоки, Национальный природный парк 
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ALGOFLORA TAXONOMIC AND ECOGEOGRAPHIC DIVERSITY IN THE NATURAL 
STREAMS OF THE NATIONAL NATURAL PARK “PRYPIAT-STOKHID” 
The inventory of algoflora diversity in the natural streams of the National Natural Park “Prypiat-
Stokhid” includes 334 species (348 infraspecies taxa) from 136 genera, 36 orders, 14 classes and 
8 divisions, its floristic nucleus being formed by euribiont species with wide ecologic spectra. The 
local algal floras diversity in the main water ecosystems was rather high and made up: for the river 
Prypiat – 222 species and infraspecies taxa, for the river Stokhid – 147 species and infraspecies taxa, 
for lake Liubiaz – 226 species and infraspecies taxa. The reliability of the data given is confirmed by 
Willis diagrams, which approach the hyperbole curves. The local algofloras of the park being 
compared, the algal flora of lake Luibiaz and the river Prypiat showed high level of similarity, which 
is explained by mutual influence of the river and lake ecosystems. 

Key words: algoflora, taxonomic diversity, ecogeographic diversity, natural streams, National Natural Park 
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