Різноманіття роду Dunaliella Teod. Куяльницького лиману (Україна)
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Куяльницький лиман (Кл) належить до гіпергалійних ізольованих від моря лиманів північно-східного Причорномор'я (Погребняк, 1949), розташований в Одеській обл., в околицях м. Одеса. Морфометричні параметри проявляють сезонну залежність: довжина – 23-32км, глибина – 1-7,5м, площа дзеркала води – 19-74км2 (Васильев, 1898; Розенгурт, 1974), солоність – 50-400% (Эннан и др., 2014, 2015).
Різноманіття роду Dunaliella Teod. (Chlorophyta, Chlorophyceae, Dunaliellales) Кл (за літературними та оригінальними даними) представлене 3 видами: D. salina (Dunal) Teod., D. viridis Teod. і D. granulata Massjuk (Герасимюк, Шихалеева, 2012; Шихалеева, Герасимюк, Кирюшкина, Эннан, Царенко, 2017). 
У планктоні та бентосі Кл (м. Одеса, околиці санаторію «Куяльник», ДП «Клинический санаторий им. Пирогова», 2018 р.) виявлено 2 види: D. salina та D. viridis, частота трапляння та чисельність яких значно відрізнялись. У планктонних пробах (5 м від берега) D. salina зустрічалася поодиноко, а D. viridis не виявлена. У прибережній зоні відзначено обидва види, при цьому чисельність D. salina складала в середньому 126 тис. кл/л, а D. viridis – 2-5 тис. кл/л. Найбільша чисельність роду Dunaliella характерна для біологічних плівок бентосу, де вона змінювалась в межах 15-119 тис. кл/л для D. salina та 24-60 тис. кл/л – для D. viridis. Відзначено домінування D. salina у досліджених екотопах Кл; D. viridis траплялась значно рідше, в окремих пробах поодиноко.
Різноманіття роду Dunaliella представлено лише двома видами, які траплялися переважно у біологічних плівках бентосу Кл, значно рідше – у планктонних пробах, однак такий екотопічний розподіл обумовлений, очевидно, специфікою водойми (незначна глибина у місці відбору проб) та можливим занесенням бентосних форм у планктон шляхом механічного перемішування.

