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К н и ги ,  присвяченої таким добре відо
мим і разом з тим надзвичайним  при
родним утворенням, як  північні береги 
Чорного  моря, що входять до складу те
риторії України, і розрахованої на ши
роке коло читачів, досі не видано, хоча 
існує потреба в ній, оскільки берег від 
дельти Дунаю до Керченської протоки є 
найбільш різноманітним і мальовничим 
на чорноморському узбережжі, а новіт
ні д осягн ен н я  науки істотно доповни
ли наші уявлення про море та його меш
канців.

У Ч орном у морі, зокрема в україн
ській його частині, останнім часом тра
пилось чимало екологічних подій, спри
ч и н ен и х  діяльністю  лю ди н и , як і  за 
правилом  екологічного бумеранга, у 
свою чергу, впливають на неї.

Для пересічного громадянина мор
ське узбережжя — це насамперед ма
льовнича природа і місце для відпо
чинку та зм іц н ен н я  здоров'я. Під час 
теплої пори року кількість населення 
чорном орських курортів збільшується 
у кілька разів за рахунок приїжджих. 
Отже, чорноморське узбережжя вико-
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нує важливу функцію рекреації. Це сп ри чи н яє  низку еко
логічних та економічних наслідків, які висвітлено у книзі.

П рацю ю чи над книгою, автор користувався власними 
та новітніми опублікованими матеріалами своїх колег, на
самперед з Одеського філіалу Інституту біології південних 
морів ім. 0 . 0 .  Ковалевського Н аціональної академії наук 
України, за що висловлює їм щиру подяку. Він також вдяч
ний О. Біркуну (мол.), С. Кривохіжину, Ю. Литвиненку, 
А. Сергієнку, А. Матвееву, О. Ковтуну, О. Закрецькому, 
Л. Б ой чен к о  за надані кольорові фотографії, що відобра
жують мальовничість чорноморського  узбережжя України.

Ілюстративний матеріал подано в кінці кожного роз
ділу.



Частина Євразійського континенту, де нині розташовані 
Чорне та Азовське моря, має складну геологічну історію. У 

сучасному вигляді цих морів часто виявляються риси, ш,о 
нагадують про давні епохи та події на планеті. Так, у дея
ких лиманах з незначною солоністю води і сьогодні мешка
ють види, які були поширені у минулі геологічні часи. їх на
зивають реліктами, або реліктовими видами. Саме тому 
відомий вітчизняний дослідник біології Чорного та Азовсь
кого морів 0.0. Остроумов ще у 1897р. розглядав Бузький 
лиман (північне відгалуження Дніпровсько-Бузького лима
ну) "як куточок нліощенового басейну, закинутий вглиб м а
терика і трохи підновлений ".

Викласти повну геологію Чорного моря з усіма його пе
ретвореннями та вказати їхні точні дати — надто склад
не завдання, тому обмежимося узагальненим та спроще
ним її  описом.

Від "моря юрського періоду" 
до стародавньої епохи
Ще нап ри к ін ц і юрського періоду мезозойської ери, 
тобто понад 65 мли років тому, Атлантичний і Ти
хий океани поєднало одне величезне солоне море 
Тетіс. Воно простягалось від н и н іш ньо ї Гібрал
тарської протоки на заході через області сучасних 
Середземного, Чорного та Каспійського морів, Кав
казу, Копетдагу, Т я н ь -Ш а н ю , Паміру, Гімалаїв до 
П івденно-Східної Азії на сході. Відомий м орський 
геолог та палеоеколог Є.В. К раснов  (2003) називає 
його "морем юрського періоду". У цьому морі меш
кали суто морські теплолюбні організми, зокрема, 
корали. Разом з коралами черевоногі молю ски не- 
рінеї та двостулкові молюски рудіти, як і  пізніше 
зникли, утворювали основне тло юрської фауни цієї 
величезної морської водойми. Ще не існувало ве
ликих гірських систем, що нині простягаються від 
П іренейських гір на заході до Гімалайських — на 
сході. Вони з'являться пізніше, у кай нозойську  еру. 
Лише на півночі Добруджі були невеликі височини , 
а на сході ниніш нього  К рим ського  півострова ак
тивно викидав лаву вулкан Карадаг. На берегах Те- 
тіса меш кали динозаври , а у воді — іхтіозаври. Не 
випадково , що саме на місці коли щ н іх  берегів



ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРАЇНИ Геологічне минуле

Тетіса палеонтологи знаходять багато викопних реш ток 
рептилій. Під враженням від цих наукових знахідок, худож- 
ник-анімаліст  М. Кондаков  намалював велику картину, на 
як ій  на тлі виверж ен ня  Карадагу зобразив іхтіозаврів, 
плезіозаврів та інших тогочасних тварин. К артина зберіга
ється у музеї Карадазького природного заповідника.

У середині третинного періоду (кай нозойська  ера) вна
слідок переміщ ень земної кори та утворення багатьох гір
ських масивів, море Тетіс відокремилося спочатку від Тихо
го океану, а згодом і від Атлантичного. Утворилось солоне 
Меотичне море.

Солоні, напівсолоні 
та опріснені моря
П риблизно  1,0-1,5 млн років тому, на місці М еотичцого 
моря вицикло майже црісце П оцтичце  озеро-море. У ті 
часи майбутні Чорне, Азовське та Каспійське моря сполу
чались між собою у тому районі, де нині розташовані тери
торії Ставропольського і Краснодарського країв та Північ
ного Кавказу. У П онтичном у озері-морі вимирає морська 
фауна М еотичного моря та формується солонуватоводна 
фауна. її окремі представники і досі мешкають у Каспійсь
кому та Азовському морях, а також в опріснених ділянках 
Чорного  моря — окремих затоках та лиманах. Цю частину 
сучасної фауни об'єднують під назвою "понтичні релікти", 
або "каспійські релікти".

Н априкінц і цоцтичцого церіоду вцаслідок цідцяття зем- 
цої кори у районі Північного Кавказу, Каспійське море відо
кремилось від Чорного та Азовського морів і його подаль
ший розвиток відбувався окремо, хоча інколи мали місце 
короткострокові з 'єдцацця  з Азовським та Ч орним  морями.

М ин али  часи, зміню вались межі морів та їхні природні 
умови. П риблизно  100 тис. років тому внаслідок утворення 
Дарданелльської протоки і з 'єдн ання  майбутнього Чорного 
моря із Середземним морем та Атлантичним океаном ви
н и к  Карангатський басейн, або Карангатське море. Соло
ність води у цьому морі була зцачцо вищою, ніж у ниніщ- 
ньому Чорному морі. Із Середземного моря та Атлантичного

океану у Карангатське море прон икли  справжні 
морські види тварин та рослин. Солоні води займа
ли більщу частину водойми. Солонуватоводні пон
тичні види знайщ ди притулок в опріснених зато
ках, лиманах  та гирлах річок.

Проте згодом і Карангатському морю прийщ ов 
кінець. У цісля карацгатський церіод відбулося ос- 
таццє у сучасцій історії Землі Вюрмське зледеціц- 
ця. Море відстуцило від берегів, його рівець З Ц Ц -  

зився, за дац им и  деяких авторів, на 70—80 м від 
попереднього. Внаслідок цього осущились мілко- 
водці затоки у північно-західній частині Чорного  
моря, а Азовське море майже повністю перетвори
лось на суходіл, вкритий степовою рослинністю  з 
рідкими лісами вздовж глибоких річкових долин. 
Дельта стародавнього Дону (геологи його назива
ють Палеодоном) була розтащована, як  вважають, 
на південь від ни н іщ ньої К ерченської протоки. На 
берегах моря траплялись мамонт, печерний вед
мідь, печерна гієна, п івн ічний олень, зубр та інщі 
тварини бореальної зони. То був час палеоліту.

П риблизно  18—20 тис. років тому на місці Ка- 
рацгатського моря вже ісцувало Н овоевксицське  
озеро-море. За часом це відцовідало кіццю Вюрм- 
ського зледеціцця, клімат був суворіщим, ціж Ц Ц Ц І ,  

а серед цалеоцтологічцих зцахідок того церіоду у 
П івцічцому П ричорцом ор 'ї  є кістки полярної ли
сиці — цесця, білої куріцки та Ц І В Ц І Ч Ц О Г О  олеця. 
Озеро-море, зцову ізольоваце від Середземцого 
моря і А тлацтичцого океацу, було ц ац о вц ец е  та- 
лим и  водами, та дуже опр існ ен е . Ч ерговий раз 
вимираю ть солелю бні морські фауна та флора, а 
п он ти чн і види, які переж или важ кий для них ка
рангатський період у лиманах та гирлах річок, пос
тупово пощ ирю ю ться по всьому морю. Цей етап 
тривав 10 тис. років або трохи довще, після чого 
настав новітній етап геологічної історії — утворен
ня сучасного Ч орного  моря.
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Сучасне Чорне море
Перехід до сучасного Чорного моря відбувся не відразу. 
Сперпіу, приблизно 7 тис. років, а за д еяк и м и  даним и, 
навіть 5 тис. років тому, утворився зв 'язок із Середземним 
морем та Атлантичним океаном через протоки Босфор та 
Дарданелли. У Ч орном у морі почалося поступове підви- 
гцення солоності води і, як вважають, 2—3 тис. років тому 
вже сформувалась сучасна солоність води, придатна для 
існування багатьох середземноморських видів. Саме вони 
утворюють сьогодні до 80 % фауни Чорного  моря. Щодо 
понтійських реліктів, то вони знову відступили у л им ани  та 
гирла річок, як  це вже траплялося з ним и неодноразово 
протягом складної геологічної історії моря. Зважаючи на 
це, м ож н ад ійти  висновку, що і н и н іш н я  його фаза — лише 
етап, черговий епізод між тим, що вже відбулося та прий
деш німи подіями, що у майбутньому неминучі подальші 
глибокі зміни у природі та житті Чорного моря.

З таким п р и пущ ен ням  можна було б погодитись, якби 
не один істотний фактор — людина. Вона з 'явилась на цих 
берегах, можливо, за часів Карангатського моря, тобто, за 
геологічними уявленням и, зовсім недавно. Але еволюція 
лю дини відбувалась настільки ш видко, що сьогодні вона 
здатна протистояти навіть природним силам. Про це писав 
ще на початку XX ст. великий мислитель, перш ий прези
дент Академії наук України В.І. Вернадський. Сучасні тех
нічні можливості дозволяють людині поглибити або перек
рити зв 'язок Чорного моря із сусідніми морями, здійснити 
багато інших робіт, тому сучасне Чорне море, як  і деякі 
інші моря світу, зазнає потужного впливу практичної діяль
ності лю дини і змінює свої межі, солоність води, склад фа
уни і ф лори, чисельність окремих видів та інші характерис
ти ки  своєї екологічної системи. До того ж, ці зм іни 
відбуваються у значно коротші строки, ніж у геологічному 
минулому. Про те, що це за зміни та що вони означають для 
моря і зрештою для самої лю дини, йтиметься у наступних 
розділах книги.



Стародавнім народам, які мешкали но берегах Східного Се- 
редземномор 'я, Чорне море було відомо протягом багатьох 
тисячоліть. Є підстави вважати, ш,о фінікійські мореплав
ці, які у 2-му тисячолітті до н. е. проникли в Егейське мо

ре, а на острові Тасос (північ Егейського моря) відкрили за
лізну руду і видобували її, відвідували також береги Чорно
го моря, мали зв язки з місцевим населенням. На жаль, не 
існує письмових підтверджень цього. Лише кам'яні якорі, як 
вважають, фінікійського походження, знайдені біля берегів 
Чорного моря, підтверджують, на думку істориків, імовір

ність таких відвідувань. До речі, першу назву поселення на 
місці сучасного Білгорода-Дністровського — Офіуза — та
кож вважають фінікійською.

Можливо, стародавні
греки з 'явилися на берегах
Чорного моря на запрошення скіфів

За часів легендарного давньогрецького поета Гоме
ра (VIII ст. до н. е.), Землю зображали плоскою , у 
вигляді диска, оточеного великою річкою — Океа
ном, але Чорне море слушно вважалось напівзамк- 
нен им , пов 'язаним  із Середземним морем. У зна
менитій античній  поемі "Одіссея", яку приписую ть 
Гомеру, є такі слова про північні береги Чорного 
моря (переклад на російську В.А. Жуковського): 

"Там киммериян печальная область, покрытая вечно 
Влажным туманом и мглой облаков, никогда не являет 
Оку людей там лица лучезарного Еелиос, землю ль 
Он покидает, всходя на звездами обильное небо,
С неба ль, звездами обильного, сходит, к земле обраш,аясь; 
Ночь безобразная там искони окружает живуищх ".

Важко уявити собі, як  можна було написати  та
ке про сонячні північні береги Чорного  моря, хоча 
ночі тутдійсно зоряні. Проте перші враж ення посе- 
ленців-еллінів про Скіфію, землі якої простягалися 
від Істра (Дунаю) до Боспору Кімерійського (Кер
ченської протоки),  були н е п р и єм н и м и ,  тому, ма
буть, і море отримало від прибульців свою першу 
назву "Н егостинне море" (П онтос А ксейнос). Зго
дом ставлення до Чорного моря у стародавніх гре-
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К1В З М І Н И Л О С Я  на протилежне і море почали називати гос
тинн им " (П онтос Евксинус).

Щ одо основних причин появи на берегах Чорного мо
ря грецьких колоній, то, на думку істориків, ініціатива тут 
могла походити від скіфів. Як пиіпе "батько історії" Геро
дот, ск іф и спочатку витіснили кімерійців з північного П ри
чорном ор 'я ,  а потім переслідували їх у Малій Азії. У VII ст. 
до н. е. вони, зокрема, звільнили від кімерійців велике міс
то Мілет на східному березі Егейського моря. Скіфи оз
н ай ом и лись  з передовою на той час культурою, чудовими 
товарами, талановитими майстрами і, природно, захотіли 
мати все це у себе на батьківгцині. В ітчизняний історик та 
археолог М.В. Агбунов (2004) припускає, гцо саме скіфи 
запросили мілетян на північні береги Понту. Не випадково, 
гцо саме у ті часи були засновані періпі поселення мілетян 
на Ч орном у морі, зокрема, на острові Березань , розтаїпо- 
ваному перед гирлом Д ніп р о вськ о -Б у зьк о го  лиману. До 
того ж, пиіпе М.В. Агбунов, греки навряд чи переселили
ся б сюди без відома скіф ів, які розбили кімерійців і звіль
нили Мілет.

Отже, на початку V I I  ст. до н. е. грецькі мореплавці від
правилися у Чорне море з метою пошуку нових земель. Во
ни прямували уздовж берегів у двох напрямках: на захід та 
північ від Босфору, де вони відкрили гирла великих річок, 
які отримали назви Істр (Дунай), Тирас (Дністер), Гіпаніс 
(П івденний Буг) та Борисфен (Дніпро), та на схід від Бос
фору уздовж узбережжя Малої Азії та Кавказу. За Кавказь
кими горами, за уявленнями стародавніх мореплавців, був 
кінець світу. На думку давньогрецького драматурга Есхіла 
(VI —VCT. до н. е .) ,  П рометея було прикуто до скелі на краю 
Землі, саме у горах Кавказу. П ізн іш е греки відкрили 
кри м ський  півострів та Азовське море, якому дали назву 
"Меотійське o зep o " .У V C T .Д O H . Є. північні береги Чорного 
моря відвідав історик Геродот. Він був перш им мандрівни
ком, я к и й  надав б ільш-менш конкретні відомості про Чор
не море та "країну скіфів", хоча у його описах трапляються 
наївні та фантастичні висловлю вання.

П ерші враження древніх греків про Ч орне море 
були, як  вже згадувалося, н е п р и єм н и м и .  Воно зда
валося надмірно бурхливим, холодним, позбав
леним  островів, де кораблі могли б сховатися від 
шторму, негостинним  (Аксейнос). Навіть вода в 
Аксейносі була значно темнішою та менш прозо
рою, ніж в Егейському морі. Тому, якщ о  Егейське 
море вони називали Білим (і н и н і болгари, турки та 
сучасні греки називають його Білим), то те, що 
простягалось на північ від Босфору, могло бути ли- 
ще "чорним". Це одна з версій походження пізніщої 
назви Чорного моря.

Згодом грекі змінили своє ставлення до цього 
моря. Виявилось, що воно буває не лище холодним 
і щ тормовим, а й теплим і ласкавим. Його береги 
були дуже мальовничими, а затоплені морем гирла 
річок (після регресії моря у п іслякарангатські часи 
почалася його трансгресія — підйом рівня, наступ 
на береги та затоплення гирл річок) — дуже зручни
ми при родн им и гаванями для суден. їх так і назва
ли "лиманами", тобто гаванями. Море виявилось 
багатим на рибу, значно багатщим за Егейське та 
Середземне, а приморські землі — багатими на зер
но, худобу, мед, віск, хутро та інщі речі, я к и м и  тор
гували місцеві мещ канці. Тому море отримало наз
ву гостинного моря (П онтос Евксинос, або просто 
Поит).

На північних берегах Понту у VI —V ст. до н. е. 
було побудовано чимало міст — полісів, як і  були 
досить сам ост ій н и м и , мали власне управл іння, 
землі, власні грощі, але зберігали торговельні і 
культурні зв 'язки з містами Ереції і Малої Азії. На 
сво'їх суднах стародавні греки привозили з узбереж
жя Егейського моря вино, олію, металеві вироби, 
мармур, кераміку, кощтовні тк ан и н и ,  а з берегів 
Понту вивозили хліб, худобу, щкіру, солону та ма
риновану рибу, рабів.
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До наш их днів збереглися залиш ки укріплень та інших 
споруд античних міст Тири (нині Білгород-Дністровський 
Одеської обл.), Ольвії — на березі Бузького лиману М и к о
лаївської обл., Херсонесу — поблизу Севастополя, Феодо
сії та П антикапеї  (нині Керч) — у Криму. Античні міста 
П івнічного П ри чорн ом ор 'я  відігравали велику роль в істо
рії народів Східної Є вропи протягом майже 10 століть.

Войовничі античні відвідувачі 
чорноморських берегів
До давньогрецьких поселень навідувались сусіди із серед
земноморських країн, причому не завжди з торговельними 
цілями. У 514—513 рр. до н. е. мала місце військова експе
диція перського царя Дарія проти скіфів, але останні дали 
відсіч ворогові, і величезна армія персів змушена була 
відступити. У 335 р. до н. е. військо Александра М акедонсь
кого у район і дельти Істра (Дунаю) перемогло загони готів 
та даків, після чого повернуло назад. У П івнічному П ри
чорномор 'ї  бували також римські легіони, а назва мису Лу
кулл у Криму нагадує про римського полководця Луція Лу
кулла (117—56 до н. е.), як и й  командував військами у війні 
проти Митридата VI Євпатора, царя Понтійського царства 
у 74-66 рр. до н. е. У 47 р. до н. е. легіони Юлія Цезаря здо
були перемогу над військом понтійського царя К орнака  у 
Малій Азії, і саме з чорном орських берегів він надіслав до 
Риму своє знамените лаконічне повідомлення "прийш ов, 
побачив, переміг" (Veni, vidi, vici).

З розвитком античного судноплавства зростала потре
ба у навігаційних посібниках. Перші такі посібники — пе- 
рипли — склали у IV ст. до н. е. За п р и зн ач ен н ям  вони на
гадують сучасні морські лоції. В одному з перших периплів, 
які д ійш ли до нас, а саме у П ериплі Скілакса К ори ан дськ о-  
го, складеному у IV в. до н. е., наведено опис північних бе
регів Чорного моря. В ньому, зокрема, зазначається таке: 
"Від Істра (Дунаю. — Ю .З.) до Баранячого лоба, мису у 
Таврійській землі (сучасний мис М еганом) три дня і три

ночі ходу, а вздовж берегів — удвічі більше, бо там є 
затока. У цій затоці є безлюдний острів на ім'я Бі
лий, присвячений Ахіллесові (о. Зміїний. — Ю.З.)- 

У середині III ст. н. е. античні міста на північ
них берегах Чорного моря були значною мірою зруй
новані готами, а у IV ст. н. е. '"їхній остаточний зане
пад відбувся під час навали гунів зі сходу до 
Центральної Європи. У наші часи у П івнічному 
П р и ч о р н о м о р 'ї  проводять активн і археологічні 
дослідження, в результаті яких  виявляють нові дані 
щодо зародження, розвитку та занепаду перших ве
ликих поселень на берегах Чорного моря.

Ще стародавні гастрономи 
віддавали перевагу 
чорноморській рибі
Важливою статтею експорту товарів з Ч орн ом ор
ського узбережжя була риба. Так, Геродот у V ст. до 
н. е., порівнюючи Бори сф ен  (Дніпро) з "родючим 
Нілом", де він також побував, писав про чорномор
ських осетрів, яких вивозили у солоному та мари
нованому вигляді. Він зазначає, що рибу з Гіпаніса 
(П івден ного  Бугу), Танаїса (Дону) та М еотиса 
(Азовського моря) у великій кількості вивозили до 
Греції та навіть до "витончених римлян". Відомо, 
що жителі античного Одесоса на західному березі 
Тилігульського лиману, я к и й  сполучався тоді з Чор
ним морем, ловили рибу, переважно осетрових, до
бували морських молюсків — устрицю та мідію. 
Стародавнім грекам були добре відомі чорномор
ські риби — пеламіда, горбиль, кефаль, барабуля, 
скумбрія, хамса. У П антикапеї  (Керчі) знайдено ве
летенські кам 'яні чани для засолю вання риби перед 
відправленням за море.

Цікавою є інф орм ація  відомого одеського зоо
лога XIX ст. А.Д. Н ордмана про те, що у стародавні



20 ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРАЇНИ Античні часи та середньовіччя

часи ікру з Понту Евксинського  не вивозили. Це сталося 
пізніше. Єдиний автор, пише Н ордман, я к и й  згадує про 
вивіз ікри, — це Скалігер, однак, за його словами, це була 
не ікра "якоїсь риби з порід осетра", а ікралуф аря, яку при
возили з Пер екопа і доставляли у М акедонію , Ахею та 
Фракію. Особливо високо цінували велику барабулю. Є ві
домості про те, що за одну барабулю вагою 6 фунтів як и й сь  
Красній  заплатив 6000 сестерціїв. Очевидно, що інфор
мація щодо маси риби та ціни перебільщена, але р и м лян и , 
справді, дуже полюбляли барабулю і цінували її як  деліка
тес. З давніх часів була відома здатність вмираючої барабулі 
змінювати колір. На бенкети римських вельмож слуги при
носили живих барабуль для того щоб риби, вмираючи у ру
ках гостей, дивували їх грою фарб. "Нема нічого прекрас- 
ніщого за вмираючу барабулю, — писав ри м ськ и й  філософ 
Сенека. — Вона бореться зі смертю, що наближається, і ці 
зусилля пощ ирю ю ть по її тілу блискуче пурпурове забарв
л ен н я ,  яке переходить потім у загальну блідість, яка  набу
ває під час угасання чудових відтінків."

Цікаво, що всі риби, за винятком  осетрових, яких  ви
возили, існували і виловлювалися також у Середземному 
морі. Чому тоді за ними треба було ходити у далеке Чорне 
море, витрачати час, сили, кощ ти для того щоб привезти 
те, що є вдома? Античні автори (Пліній, Аристотель) до
сить детально описали регулярні весняні міграції риб із Се
редземного та Мармурового морів через Босфор у Чорне 
море для р о зм н ож ен н я  та нагулу, а восени риби поверта
лись на зимівлю у Середземне море. Такий річний цикл був 
при там ан н и й  скумбрії, пеламіді, ставриді, хамсі і навіть 
тунцю. Середземноморські риби обирали для продовж ення 
роду та нагулу (відгодівлі) Ч орне море, оскільки там кормів 
було більще. Тому риба, виловлена тут влітку та восени, 
завжди бувала ж ирніщ ою  та смачніщою , ніж риба, вилов
лена у Середземному морі. Ч орн ом орськ а  риба, особливо 
риба з північних берегів Чорного моря та з Азовського мо
ря, була більщ конкурентоздатною на міжнародному ринку 
морепродуктів. Саме це виправдувало витрати на її добу

вання, заготівлю та транспортування від північних 
берегів Понту Евксинського  до ринків  античної 
Ереції та Риму.

Античні міфи, нов 'язані 
з чорноморським узбережжям
Ще про одну характерну рису життя стародавніх 
мещканців чорном орських берегів доречно згадати 
у цій частині книги. Як мореплавці та купці жителі 
приморських міст непогано знали природу свого 
краю і користувались цими зн а н н я м и  на практиці. 
Проте багато з життя Чорного моря залищалось для 
стародавніх людей незрозумілим та загадковим. І 
цю прогалину знань люди заповню вали міфами. 
Багато стародавніх міфів пов 'язано  саме з Ч орним  
морем та його берегами. У цих краях "побували" та
кі міфологічні персонажі, як  Одіссей, аргонавти, 
Прометей, Ееркулес, Ахілл, ам азонки, Орест та Пі- 
лад і багато інщих героїв, створених уявою народів 
Античного Середземномор'я . На берегах Чорного 
моря, як  зазначає Еомер, мещ кав міф ічний народ 
людожерів — листригонів, з яки м  під час сво'їх ман
дрівок зустрівся Одіссей. Л истригони розбили оди
надцять кораблів Одіссея і з"їли його супутників. 
П ощ астило врятуватись лище одному кораблю, на 
якому був Одіссей. П и с ь м е н н и к  О.Е Купрін з іро
нією назвав цикл сво'їх оповідань про добродущних 
чорноморських рибалок — греків з Балаклави — 
"Листригони". "У моїй голові, — пище Купрін, — 
щвидко проноситься  вірщ Еомера про вузькогорлу 
чорноморську бухту, в як ій  Одіссей бачив крово
жерливих листригонів."

М іфи були спробою узагальнити та пояснити  
Різні явищ а у природі та житті людей. Зазвичай, ці 
спроби були наївні, але в окремих випадках можна 
виявити факти, які значно пізніще були роз 'яснен і
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наукою. Так, свого часу автор цієї книги  відкрив чудові 
властивості морської піни, не помічені до того наукою про 
море, а саме, її здатність стимулювати (прискорю вати) ріст 
та розвиток рослин і тварин (Зайцев, 1974). Перечитавши 
міф про Афродіту та її народж ення  з морської піни, він 
дізнався про те, що, згідно з уявленнями античних народів, 
вона була однією з богинь родючості.

Звичайно , ніхто не наважиться рекомендувати міфи як  
засіб п ідвищ ення ефективності сучасного наукового пощу- 
ку, але їхнє значення  для історії, літератури, мистецтва досі 
актуальне. Як відомо, н імецький археолог Генріх Ш ліман 
(1822—1890), керуючись міфами, викладеними Гомером, 
д ійщ ов висновку, що рещтки славетного античного міста 
Трої слід щукати у районі пагорба Гісарлик у Малій Азії. 
Його р о зк о п ки  д ійсно виявили там залищ ки Трої, і це ста
ло визначною  подією у світовій археології. Ш ліман довів, 
що гомерівський епос має вагоме фактичне підґрунтя.

М е щ к а н ц і  стародавньої Тири показували Геродоту, 
я к и й  відвідав цей край у V ст. до н. е., сліди стоп Геркулеса 
на каменях. З міфології відомо, що цей герой здійснив де
які зі своїх героїчних подвигів у Скіфії.

Під стінами Трої загинув Ахіллес. Його мати, морська 
богиня Фетида, бажаючи зробити свого сина безсмертним, 
упрохала бога морів Посейдона підняти з морського дна 
острів для поховання Ахіллеса. За велінням П осейдона, з 
морської безодні в и н и к  острів Левке (Білий, пізніще Змії
н и й),  оточений білою піною. П охований тут Ахіллес воск
рес, потім одружився на прекрасній  Олені (за інщ им ва
ріантом міфу — на Іфігенії з Тавриди). На острові було 
побудовано величний храм на честь Ахіллеса, яки й  вважав
ся володарем Понту (Понтархом). До острова навідувались 
купці та складали дари до підніжжя статуї Понтарха у храмі. 
Стародавня назва найдовщого на Чорному морі піщаного 
острова — Тендрівської коси — "Ахіллесове ристалище" 
(змагання).

• Відомо, що в Ольвії, а також в інщих містах Північного 
П ричорном ор 'я  вже у У І - У С Т . д о н . е .  проводили свої олім

пійські ігри. Вони були присвячені Ахіллу і назива
лись Ахіллеями, або Ахілліадами, і проходили на 
Ахілловому Дромі (можливо, на о. Тендра. — Ю .З.). 
Ігри включали різні гімнастичні вправи і біг по піс
ку. П роводились один раз на декілька років, а їхню 
дату розраховували за м ісячним календарем. На пе
ріод Ахіллеїв в усьому П ричорном ор 'ї  проголощу- 
валось перемир'я.

У XIX ст. одеські археологи знайщ ли на о. Змії
ному залищ ки святилищ а Ахіллеса. Його мармуро
ві блоки було використано для будівництва маяка 
(не всі вміють щанувати сліди колищніх цивіліза
цій), яки й  вказує дорогу сучасним мореплавцям.

Гості з Апеннінського півострова
П ісля пад іння  К о н с т а н т и н о п о л я  під нати ск ом  
хрестоносців у 1204 р.. Чорне море переходить під 
контроль венеціанських купців, які заволоділи ба
гатьма портами та при береж н им и містами. Але 
присутність венеціанців тривала тут недовго. У 
1261 р. Візантійська імперія відновилась за допомо
гою генуезців — давніх суперників венеціанців. 
Вдячний візантійський імператор Михайло VIII Па- 
леолог (1261 — 1287) дозволив генуезьким купцям 
запровадити справжню монополію на Чорному морі.

У XII та X III  ст. на північних та західних бере
гах Чорного моря було засновано генуезькі міста- 
колонії. Серед них найбільщою була К афа (сучасна 
Феодосія). Процвітали Солдайя (Судак), Чембало 
(Балаклава), М онкастро (Білгород-Дністровський), 
Соліно (Сулина), Пангуала (Мангалія) та інщі міс
та, 'їхні м ещ канц і вели жваву торгівлю з країнами 
Середземномор'я. Великим попитом користувались 
такі товари місцевого походження, як  зерно, сіль, 
щкіра, хутро, віск, мед, деревина, риба, ікра (видів 
осетрових риб). Генуезці підтримували сою зницькі



відносини з монголо-татарськими ханами. У битві на Ку- 
ликовому полі, їхня наймана піхота воювала на боці Мамая.

Після падіння Візантії і захоплення турками Константи
ноп оля  у 1453 р., становище генуезьких колоній погірши
лося, а у 1475 р. їх було розгромлено Оттоманською імпе
рією та її васалом — К ри м ськ и м  ханством. Так закінчився 
період генуезького панування на Ч орном у морі. Сьогодні 
про ті часи нагадують лише залиш ки фортець та палаців у 
Судаку, Балаклаві та Феодосії, а також кращі для свого ча
су карти Чорного моря. За оцінкою  сучасних океанографів, 
карта Петра Віконта, датована 1311 р., за точністю не лише 
перевершує пізніші карти, а й дуже нагадує сучасні.

Ще однією згадкою про колиш ню  присутність генуезців 
на Ч орном у морі є назви вітрів, що їх і сьогодні використо
вують старі рибалки: левант (італ. levante) — східний вітер, 
понент (ponente) — західний, трумонтан (tramontana) — пів
нічний, ш ироки й  (scirocco) — південний вітер та інші назви.

Бурхливу історію П івнічного П ри чорн ом ор 'я  можна 
простежити також за змінами назв окремих поселень. Н ап
риклад, сучасне місто Б ілгород-Дністровський на Дніст
ровському лимані у минулому мало такі назви:

VII ст. до н. е. — фінікійська колонія Офіуза;
VI ст. до н. е. — давньогрецька колонія Тира;
II ст. н. е. — римське поселення Алба Юлія;
VI ст. — східнослов'янське плем'я антів називало поселення

Турісом;
К —X ст. — східнослов'янські племена — тиверці та уличі — наз

вали місто Білгород, а візантійці — Левкополь (Біле 
місто);

XIII ст. — генуезці назвали місто Монкастро;
XV ст. — місто входило до складу Молдавського князівства і

називалось Четатя Албе (Біла фортеця);
1484 р. — місто і фортецю більше ніж на три століття окупува

ла Туреччина, його назву було змінено на Акерман 
(Білий камінь);

1812 р. — за Бухарестським пактом місто, разом з Бессарабією
і дельтою Дунаю, відійшло до Російської імперії під 
назвою Акерман;
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1918 р. — місто у складі Бессарабії відійшло до Ру
мунії під назвою Четатя Албе;

1940 р. — місто разом з Бессарабією ввійшло до скла
ду СРСР під назвою Акерман;

1944 р. — місту повернуто слов'янську назву Білго;
род-Дністровський.

Свідчення затонулих суден
Різноманітну, цікаву та корисну інформацію про 
діяльність лю дини на Ч орном у морі і про саме мо
ре у різні епохи можна отримати, досліджуючи за- 
тонулі судна. Йдеться про наукові дослідження з 
підводної археології.

З цього приводу є чимало публікацій у науковій 
пресі та у засобах масової інформації...

Контр-адмірал у відставці, кандидат військово- 
морських наук, голова Севастопольського відділен
ня Географічного товариства України Л.І. Мітін під
готував монографію "Братські могили у глибинах 
Чорного моря", як а  містила сотні карт, десятки таб
лиць. Нині чудового знавця морської справи Л.І. Мі- 
тіна вже немає, але деякі матеріали його досліджень 
та схема загибелі суден у Чорному морі наводяться 
у статті Р М . Короткого "П оследняя песня адмира
ла", надрукованій  у М іж н ародн ом у  м орськом у 
альманаху "Черноморские румбы" (2004). За підра
хунками Л.І. Мітіна, за весь час судноплавства у 
чорноморсько-азовському регіоні (а це понад ЗО 
століть) трапилось приблизно 50—60 тис. корабель
них аварій. На його думку, на морському дні реаль
но могло зберегтися близько 2 тис. суден, які зато
нули переважно за три останні століття.

Проте нові знахідки античних суден також не 
виключені. Як повідомив автору у 2002 р. директор 
Інституту океанології Болгарської академії наук 
(Варна) проф . Хр. Слабаков, науковці цього інсти
туту на судні "Академік", використовую чи  підвод-
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Н И Й  апарат, знайш ли у 2001 р. неподалік від мису Каліакра 
на глибині близько 80 м грецький торговельний корабель 
початку нашої ери. Він лежав на дні майже непош кодж е- 
ний , а його трюми були заповнені амфорами . Закупорку 
амфор було пош кодж ено, але про їхній зміст можна було 
зробити висновки  на підставі реш ток кісток, гцо добре збе
реглися. П ричому в амфорах не виявлено кісток черепа або 
хвоста, а лише хребгіі. Це означає, гцо судно вивозило з 
Чорного  моря солону або мариновану рибу без голів та 
хвостів. Визначити вид риби — завдання іхтіологів. Таким 
чином , дослідження затонулого судна не тільки дає інфор
мацію про його конструкцію , п р и зн ач ен н я ,  а й про діяль
ність людей, рибну фауну, технологію заготівлі та транс
портування біологічних ресурсів Чорного моря у далекі 
часи.

П овертаю чись до матеріалів Л .І. Мітіна, слід зазначи
ти, гцо він наніс на карту майже 1200 знайдених, але гце досі 
не досліджених або майже не досліджених затонулих суден. 
Згідно з цією картою найбільше їхнє скупчення виявлено 
біля Балаклавської бухти. Ця д ілянка південнокримського  
шельфу вже багато років привертає до себе увагу шукачів 
підводних скарбів. У 1854 р., під час К рим сько ї війни, тут 
розбилось об скелі та затонуло понад 60 суден союзників. 
Це підводне "кладовигце" у різні часи відвідували водолази 
з Італії, Норвегії, СІЛА, Японії. Для пошуку золота та кош
товностей у С Р С Р  1923 р. було створено спеціальну .органі
зацію Е П Р О Н . Більше за інших погцастило я п о н ськ и м  во
долазам. З англійського пароплава "П р и н ц " ,  я к и й  віз 
платню своїм військовим, вони підняли 7 золотих монет з 
профілем королеви Вікторії. І більше нічого.

"Золото "П р и н ц а"  навряд  чи знайдуть, — вважав 
Л .І .  Мітін, — але у морі є багато речей, значно дорожчих і 
ц ікавіших за золото. Була спроба п ідняти рос ій ськ и й  
транспорт "Цесаревич", затоплений на початку XX ст. біля 
півострова Тарханкут, але завадила війна. М ож на було б, — 
мріяв Л .І. Мітін, — дослідити ф лагм анський корабель ту
рецької ескадри "Капуданіє", затоплений кораблями ес

кадри Ф. Ушакова у 1790 р. біля о. Тендра. На ньо
му було 74 гармати, архіви". Є гце багато інших 
цікавих об'єктів. Цінність збережених морем ко
раблів переважно історична та меморіальна. Щодо 
коштовностей, то вони, на думку Л .І.  Мітіна, мо
жуть бути, наприклад, на німецьких суднах, затоп
лених на південь від Євпаторії. Відомо, гцо на них 
окупанти вивозили ц інності кри м ських  музеїв. 
Очевидці свідчать, гцо після затоплення цих суден 
хвилі виносили на берег різні речі, у тому числі об
ривки шитих золотом ткани н .

Головні проблеми, пов 'язані з підняттям зато
нулих суден, — це велика вартість робіт (підняття з 
глибини понад 40 м — дуже складна операція) і 
консервація судна відразу після його підняття. Це 
також дуже складна операція, без якої стародавнє 
судно, о п и н и вш и сь  на повітрі, розсипається  за 
кілька днів.

У 2005 р. автору погцастило придбати кольоро
ву "Карту затонувших судов и сокровигц Черного 
моря", гцойно видану у Севастополі. Кількість зато
нулих суден, нанесених на карту, вражає. То були 
вітчизняні, англійські, французькі, німецькі, іта
лійські, турецькі, а м ер и к ан ськ і ,  болгарські та 
грецькі військові та цивільні судна. Більшість з них 
Ще не досліджено. Серед укладачів надрукованої 
карти ім'я Л.І. Мітіна не згадано. Проте на полях 
карти вмігцено рекламу — "Дайвинг-сафари на за
тонувшие корабли. П о и ск  сокровигц". Усе це ро
биться відкрито, без найменш ого збентеж ення (все 
* таки, запрошують до братніх могил), і адреса до
дається: Дайвінг-центр  Альфа, м. Севастополь, мис 
Хрустальний, 1. Очевидно, і дозвіл на колективні 
занурення є. Безумовно, відвідування підводної 
стихії надзвичайно цікаве та захоплююче заняття. 
Але чи залишиться гцось цінне для науки (підвод
ної археології) після таких "сафарі"?
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Крім затонулих суден, морські глибини ховають в собі 
також різні небезпечні речі. Після Вітчизняної війни поб
лизу Одеси, Севастополя та інших портів велику роботу у 
морі виконували мінні тральщ ики — спеціалізовані судна, 
які піднімали на поверхню міни, торпеди, рештки літаків зі 
зброєю та інші згадки про війну. Знаходили навіть міни 
часів першої світової війни.

Протягом перших п іслявоєнних років судноплавство у 
північно-західній частині моря було дозволене лише в пев
них "коридорах", де встигли підняти всі небезпечні предме
ти, решта районів  чекали свого часу. Це дуже стримувало 
рибальство, наукові дослідження та інші види морської 
діяльності. Згодом всю північно-західну частину було від
крито для судноплавства, але іноді траплялись надзвичай
ні події.

Одного дня у серпні 1979 р. науково-дослідне судно 
Одеського філіалу Інституту біології п івденних морів 
"М иклухо-М аклай" виконувало роботи поблизу дельти Ду
наю. На відстані близько двох миль працював великий 
риболовецький траулер, недавно переведений з Атлантич
ного океану, я к и й  займався виловом шпрота, що концент
рувався поблизу дна. Таке трапляється і з інш им и холодно- 
водними видами риби у літні місяці, тому, крім шпрота, у 
трал потрапляли інші донні риби — калкан, осетри і навіть 
мідія і краби.

Раптом до борту "М иклухо-М аклая" причалила шлюп
ка з того самого великого траулера. "Товарищи, — зверну
лись до нас, — дайте одну-дві буханки хліба, бо консерви у 
нас є, а хліба нема". "А що, у вас камбуз зломався і не може
те спекти свіжого хліба?" — запитали ми. "Та ні, — кажуть, — 
камбуз працю є, але ми не можемо запустити двигун, бо у 
тралі за кормою , окрім риби, виявилась величезна міна. 
Ми всі механізми на судні зупинили, щоб не було вібрації 
корпусу і зараз чекаємо на військових мінерів".

Ця невигадана історія ілюструє ще одну тайну чорно
морських глибин.



Морським берегом називають вузьку смугу, де відбувається 
постійна взаємодія моря із суходолом. Загальна довжина 
берегів Чорного моря в межах України між протокою Му- 
сура (державний кордон з Румунією) та мисом Такил на 
південному заході Керченського півострова становить 
1829,1 км. Керченська протока, яка належить як до Чор
ного, так і до Азовського моря, це иі,е 64 км (Шуйський, 
2001). Отже, йдеться про найдовиїий національний сектор 
узбережжя.

Велике різноманіття 
берегових ландшафтів
За геологічним походж енням  та змінами під впли
вом моря на чорном орськом у узбережжі України 
найпопіи рен іп іим и  є абразійні береги у глинистих 
породах, абразійні береги у скельних породах, 
акумулятивні та дельтові береги. Крім природних 
типів м орських  берегів, внасл ідок  будівництва 
гідротехнічних споруд берегоукріплення у другій 
половині XX ст. з 'явився ще так званий антропо
генний тип берегів. Спеціальні геологічні дослі
дження берегів Чорного і Азовського морів у межах 
України в и к о н ан о  п роф есором  Ю.Д. Ш уйським  
( 2001) .

Якщо подорожувати у напрям ку із заходу на 
схід, можна зустріти такі типи берегів Ч орного  мо
ря у межах України (Географічна енциклопедія  Ук
раїни, 1990, т. 2):

моребічний край дельти Дунаю. Це дельтовий 
тип берега, я к и й  утворюється в результаті дії сучас
них процесів відкладання річкових і морських на
носів. Н айщ видщ е росте наймолодщ а частинадель- 
ти Дунаю — Кілійська дельта, а саме, від 5 до 60 м 
на рік. Унаслідок цього площ а дельтових островів 
збільщується в середньому на 1,84 км на рік. Ціка- 

°, Що саме тут, на чорном орськом у березі України, 
У межах Д унайського  б іосф ерного  зап ов ідн и ка  
Національної академії наук України, за рахунок на
носів, що їх постачає Дунай та його понад 300 при
ток із Західної, Центральної та Східної Є вропи, ви-
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никають наймолодші за віком ділянки  європейського кон
тиненту. П ісок, мул та інші тверді речовини, що їх постачає 
могутній Дунай, о п и н и вш и сь  у морі швидко осідають на 
дно , тому з боку моря постійно утворюються м ілини, 
підводні банки та острови. Справж ній "архіпелаг" таких 
островів ви н и к  перед геологічно найактивніш ою  дельтою 
Кілійського гирла Дунаю. П р ац івн и ки  заповідника між 
собою їх називають "Молода Європа". Побудовані з родю
чого Грунту, ці острови швидко заселяються водяними та 
н азем ни м и рослинам и  і тваринами. Н авколо них утворю
ються багатющі кормові угіддя для молоді та дорослих риб, 
а також для птахів. Саме видове різноманіття та велика 
кількість рибоїдних птахів на цих островах — рожевих та 
кучерявих пеліканів, бакланів, чапель, мартинів, крячків 
тощо привертає увагу спостерігача (рис. 1. Ілюстрації тут і 
далі див. в кінці кожного розділу);

далі, на північний схід від дельти Дунаю, розтащовані 
акумулятивні ли м ан н і та латунні береги, які чергуються з 
абразивним и берегами у глинистих породах. Іноді обриси 
лим ано-лагунних берегів бувають дуже складними і маль
овничими.

Такі ж типи берегів спостерігаються в Ягорлицькій, 
Тендрівській, Д жарилгацькій , Каркінітській та Каламіт- 
ській затоках. На мілководдях біля східних берегів о. Джа- 
рилгач морські течії утворюють з піску дивовиж ні "мережи
ва" (рис. 2). Геологи вивчають тут переміщ ення наносного 
матеріалу, біологи — багату фауну піщаних мілководь. Для 
молоді риб та інщих водних істот у цьому місці найкращі 
умови для росту та розвитку;

береги Тарханкутського півострова. Південного берега 
К риму та К ерчен сько ї протоки  належать до типу аб
разійних у пухких, нап івскельних та скельних породах 
(рис. 3);

в Одеській, Джарилгацькій, Каламітській затоках, уз
довж Південного берега Криму та у Керченській протоці є 
д ілянки  антропогенних берегів, на яких побудовано спору
ди для берегоукріплення.

Миси, затоки та бухти
На географічних та мореплавних картах найпоміт- 
ніщими д ілянкам и морського узбережжя є миси, 
затоки та бухти. Вони впливають на характер мор
ських течій у прибережній зоні, утворюють ланд- 
щафтне різноманіття, яке зумовлює певний харак
тер морського середовища у прибережній зоні та 
розвиток угруповань водних організмів, пристосо
ваних до нього. Крім того, ці природні об'єкти 
справляють велике естетичне враження на людину. 
З окремими об 'єктами пов 'язані ті чи інщі події 
минулих часів і це, в свою чергу, додатково впливає 
на 'їх сприйняття  людиною.

М исом називають ділянку берега, що виступає 
в море, озеро або річку. За морфологією виділяють 
миси, що різко виступають, згладжені, високі й низь
кі. Складаються миси з кор інних  порід або наносів.

Затока — це частина акваторії, що заглиблю
ється у суходіл і має вільний водообмін з основним 
водним басейном. Межі заток визначаю ться по 
прямій лінії між мисами біля входу.

Одним з різновидів заток є бухти. Вони глибо
ко вдаються у суходіл і відокремлюються від основ
ної водойми мисами або островами. Бухти захи
щені від вітрового х ви л ю ван н я ,  тому їх часто 
використовують як  стоянки  для суден.

Із заходу на схід українського узбережжя Чор
ного моря основн им и м исами, затоками та бухта
ми, за Географічною енциклопедією України (1989— 
1993) та інщ ими публікаціями, а також за власними 
матеріалами автора, є такі:

Жебріянська бухта. Розтащована на північ від 
Дельти Дунаю, від якої відокремлюється Ж ебріян- 
*^ькою косою завдовжки близько 6 км. Д овж ина бе
регової лінії коси — 8,5 км. Д овж ин а самої бухти — 
'0,0 км, щ ирин а  — до 7,5 км, глибина — до 10,0 м.
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Бухта перебуває під потужним впливом стоку Дунаю. Це 
найбільш опріснена бухта Чорного моря;

мис Великий Фонтан у межах м. Одеси. Висота мису до 
40 м н. р. м., видається в море до 2 км. Берег круто обрива
ється у бік моря, належить до абразійно-зсувного типу. Скла
дений лесоподібними суглинками, глинами та вапн якам и  
З 1927 р. на мисі розташ овано В еликоф он танський  маяк, у 
1980-х рр. мис було укріплено бетонним и спорудами;

Одеська затока. Розташована у північно-західній час
тині Чорного моря, між мисами Ланж ерон та П івнічний 
Одеський. Д овж ин а берегової лінії затоки — 17,2 км. Ш и
рина  затоки — 9 км, глибина — до 14 м. Береги біля входу в 
затоку високі, урвисті, абразійно-зсувні, далі — низькі, 
п іщ ано-черепаш кові.  Солоність води від 6—8 %с під час 
вторгнення водних мас з Д ніпровсько-Бузького  лиману де 
18 %о під час вітрів західного напрямку та підйому глибин
них вод моря. За дан им и  деяких авторів, акваторія Одесь
кої затоки продовжується на південь від мису Ланж ерон до 
мису Великий Ф онтан . Під час суворих зим затока вкри
вається кригою внаслідок дії східних вітрів з Д ніпровсько- 
Бузького лиману. На берегах Одеської затоки розташовані 
м. Одеса, Одеський порт, рекреаційна зона;

мис Північний Одеський обмежує з північного СХОД} 
Одеську затоку. Вдається в море на 400 м. Висота — до 56 м 
Складається з глин, вапняків  і лесоподібних суглинків 
Має східчасті обриси, типові для абразійно-зсувних бе
регів. Біля підніжжя мису знаходяться вапнякові брили, \  
тому числі підводні, вкриті водоростями, мідіями та інши
ми м орським и організмами, місце цересту бичків, атеринм 
та багатьох інших видів риб;

Ягорлицька затока (на мореплавних картах вказана як 
Єгорлицька затока) — мілководна д ілянка у північній час
тині Чорного моря, що омиває узбережжя М иколаївської і 
Херсонської областей. Від Д ніпровсько-Бузького лиману ві
докремлена Кінбурнською косою, від Тендрівської затоки — 
піщ аним и островами Довгим і Круглим. Д овж ина затоки — 
26 км, щ ирин а  біля входу — 15 км, глибина — до 4 м і лище

у центрі — до 4,8 м. Д овж ина берегової лінії затоки, 
за Ю.Д- Ш уйським (2001), — 51,3 км. Ґрунти піща
ні п іщ ано-черепащ кові та мулисті. Солоність 10— 
15 %о. Замерзає лище під час суворих зим;

Тендрівська затока на півночі і сході обмежена 
островами Довгим і Круглим, півостровом Ягор- 
лииький Кут, на півдні та заході — Тендрівською 
косою. Д овж ина затоки — 65 км, а берегової лінії 
затоки — 113 км. Глибина від 1—2 м на сході до 
10-13 м на заході. Ґрунти піщані, п іщ ано-черепащ 
кові та мулисті. П рактично не замерзає. Більща 
частина затоки входить до складу Чорноморського  
біосферного заповідника ПАН України;

Джарилгацька затока розтащована між корін
ним берегом на півночі та о. Джарилгач на півдні. 
Довжина — 70 км, щ ирин а  — від 6 до 20 км, глиби
на — до 10 м. На сході сполучається з Каркінітсь- 
кою затокою. Д овж ина берегової лінії затоки — 
148,9 км (Ш уйський, 2001). Д онні відклади представ

лені пісками, мулами з доміщ ками піску, черепащ- 
ковими банками. Солоність — 10—14 %с у місцях 
вицуску вод з рисових чеків, на рещті акваторії — 
до 17—18 % о . На північному березі затоки розтащо- 
вано м. Скадовськ, рекреаційна зона;

Каркінітська затока розтащована між матери
ком і північно-західним берегом Кримського пів
острова. Д овж ина понад 118 км. Бакальська коса і 
однойменна підводна банка ділять затоку на захід
ну частину (щ ирин а  — до 80 м, глибина — до 36 м) 

п іщ аними, відносно р івними берегами та східну 
(глибина — до 10 м) — з глинистими, розчленова
ними берегами. Солоність 17—18 %о. Береги є міс
цем відцочицку церелітцих цтахів, зцачца частица 
яких (лебеді, качки тощо) тут зимує;

мис Тарханкут розтащ ований на заході Тархан- 
кутського півострова Криму. Берег складається з 
^апняків, урвистий, скелястий, з бриловими об-
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вальними і зсувними нагромадж еннями. Поверхня півост 
рова вкрита ковилово-типчаковою  рослинністю . У 1816 р 
на мисі споруджено маяк;

Каламітська затока вдається на 13 км у кри м ськи і 
півострів із заходу між мисами Євпаторійським на півноч 
і Лукулл на півдні. Ш и р и н а  біля входу —41 км, глибина - 
до ЗО м. Північні береги затоки акумулятивні, пігцані, пів 
денні — абразійні, глинисті. Д овж ина берегової лінії зато 
ки — 57,3 км (Ш уйськи й , 2001). У затоку впадає річка За 
хідний Булганак. Солоність води 18 %о. На північному 
березі розтапіовано м. Євпаторія;

мис Лукулл розтапіований на півдні Каламітської зато
ки біля гирлової частини р. Альми. Висота — до 50 м. Скла
дається з глин, п ісковиків і конгломератів. Схили прямо
висно обриваються в бік моря;

мис Херсонес розтап іован и й  на заході Гераклійськогс 
півострова Криму, у межах м. Севастополя. Скелястий ур
вистий берег заввиш ки  до ЗО м складається з вапняків. По
верхня р івни нна , плоска, вкрита ксерофітною  рослинніс
тю, пристосованою до існування в умовах тривалої або 
сезонної ґрунтової та атмосферної посухи. Проводяться ар
хеологічні р о зк о п ки , створено історико-археологічний му
зей. На мисі встановлено Х ерсонеський маяк;

Севастопольська бухта розташ ована в межах м. Севас
тополя. Д овж ина 7,5 км. Урвисті береги утворюють затоки, 
що чергуються з др ібним и бухтами. З півночі бухту обме
жує К остян ти н івськи й  мис, на якому знаходяться колиш ня 
К остянтинівська батарея і форт. Бухта — природна глибо
ководна гавань, у VI ст. до н. е. на її берегах стародавніми 
греками було засноване м істо-колонія  Херсонес. Сучасне 
місто Севастополь засноване у 1783 р.;

Балаклавська бухта — вузькогорла глибока бухта на 
п івденному березі Криму — вдається у суходіл майже на 
1 км. З боку моря вхід у бухту схований за скелями. Трива

лий час тут була розташ ована в ійськово-м орська  база. 
Н и н і  Балаклавська бухта — об'єкт м іжнародного туризму 
(рис. 4);

мисАйя — крайній  західний мис Південного бе
рега Криму. Заввиш ки 557 м, складається з вапняків 
та конгломератів. На схилах — кам 'ян і хаоси, ущели
ни й урвища. На мисі розтащований ландщ аф тн ий 
заказник, у якому охороняються унікальні лісові уг
руповання з реліктових дерев — сосни Станкевича, 
ялівцю високого, фістащки туполистої, суничника 
дрібноплодого. Об'єкт екологічного туризму;

Ласпінська бухта — невелика затока у межах 
південно-західного узбережжя Кримського  півост
рова. Розтащована на схід від мису Айя. Д овжина 
берегової лінії — 7 км, глибина до — 20 м. Скелясті 
береги круто обриваються у бік моря, утворюють 
численні відроги. Н иж ня  частина схилів вкрита ду
бово-ялівцевими лісами та реліктовим підліском із 
рускусу понтійського, чисту кримського тощо, у 
1980 р. тут створено заповідне урочище. У бухті на
уковці Інституту біології південних морів ПАН Ук
раїни проводять роботи з вирощ ування  мідій та 
інщих морських організмів;

мис Сарич — край ня  південна точка Криму та 
Укра'їни (44° 34' півн. щ.) — розтащ овани й  м іж Л ас- 
пінською бухтою та Ф оросом . Складається з вап
няків, східчасто спускається до моря у вигляді ве
личезних в а п н як о в и х  брил. На схилах — 
Розріджений ліс з ялівцю високого (вік 300—500 
років), дуба пухнастого, граба східного. У 1898 р. на 
мисі встановлено маяк Сарич;

мис Форос розтащ ований у західній частині Пів
денного берега Криму. Висота — до 80 м. Складений 
^Улканогенно-осадочною товщею середньоюрсько- 

віку. Берег урвистий, скелястий. На мисі розта- 
щовано приморський кліматичний курорт Форос;

мис Ай-Тодор оточує із заходу Я лти н ськ у  затоку. 
Д° берега спускається стрімкими урвищами зав- 
вищки 40—50 м. Мис є відрогом яйлин ських  м аси

, складається з вапняків. Па схилах — залищ ки
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лісу з ялівцю високого, ф істаш ки туполистої, дуба пухнас 
того, суничника дрібноплодого тощо. На мисі знайдене 
руїни римського укріплення Харапс, яке датується І—III ст 
На Аврориній скелі мису розташована пам 'ятка архітекту 
ри, мальовнича споруда — "Ластівчине гніздо", побудовані 
у 1912 р. Об'єкт туризму;

Ялтинська затока розташ ована на півдні Кримського 
півострова між мисами Ай-Тодор на заході та М артьян ш 
сході. Вдається у суходіл на 3,5-4,0 км. Д овж ина берегово 
лінії — ІЗ км, глибина — до 50 м. Уздовж берега є багате 
рифів. На березі затоки розташовано місто-курорт Ялта;

мис Мартьян (Н ік ітський, Нікітін) розташ овани й  у 
східній частині Ялтинської затоки. Висота — до 50—75 м 
Складається з вапняків . На схилах мису є невеликі гроти, а 
біля підніжжя — нагромадж ення кам ін ня  (кам 'ян ий  хаос) 
Схили вкриті реліктовою рослинністю середземноморсь
кого типу — ялівцем високим , суничником  дрібноплодим, 
фісташкою туполистою, дубом пухнастим. На мисі розта
шовано заповідник "Мис Мартьян";

мис Аюдаг, або Ведмідь-гора, — одна з найбільш поміт
них географічних точок на Південному березі Криму. Геоло
гічно являє собою лаколіт (куполоподібне магматичне тіло), 
що видається у море, утворюючи мис. Складається з габро- 
діабазів. У бік моря обривається скелями з морськими грота
ми. Біля підніжжя Аюдагу розташований відомий оздоров
чий табір для дітей "Артек", заснований у 1925 р. Аюдаг 
вкрито лісом з дубів пухнастого та скельного, ялівцю високо
го, ф істашки туполистої, суничника дрібноплодого. На мисі 
збереглися археологічні пам 'ятки середньовіччя — залишки 
оборонних та культових споруд VIII—XV ст. Об'єкт туризму;

Голуба бухта розташ ована між масивом Караул-Оба на 
заході та мисом К а п ч и к  на сході. Одна з надзвичайно ма
льовничих д ілян о к  П івденного берега Криму (рис. 5). 
Круті схили, що обмежують бухту, вкриті сосново-ялівце
вим рідколіссям;

Судацька бухта лежить на сході Південного берега Кри
му. Довжина узбережжя становить 6 км. Обмежена скеляс

тим урвистим мисом Больвлі заввиш ки 78 м та го
рою К ріпосною , на якій  розташ ована Судацька 
фортеця, побудованагенуезцями у Х ^ с т .  Ш и р о к и й  
пляж складається з осадочних та вулканічних порід 
та піску. Вздовж берега бухти розташовано м. Судак;

мис Меганом ро зташ о ван и й  на сході Півден
ного берега Криму. Являє собою південну окраїну 
широкого гірського виступу заввиш ки  356 м із 
стрімкими скелястими схилами. Вздовж узбережжя 
розташовані брилові навали. У 1895 р. встановлено 
М еганомський м аяк (рис. 6);

Сердолікова бухта розташ ована у береговій час
тині масиву Карадаг, як и й  за походженням є вулка
ном юрського періоду. Береги урвисті, з нішами і 
гротами біля підніжжя. Гальковий пляж складаєть
ся з вулканічних порід юрського віку, серед яких 
трапляється сердолік — н ап івкош товн ий  мінерал, 
різновид халцедону, червоно-жовтого або червоно
го кольору, зумовленого доміш кам и окису заліза;

Коктебельська бухта р о з т а ш о в а н а  на сході 
Кримського півострова між гірським масивом Ка
радаг на заході та мисом Киїк-Атлама на сході. 
Довжина берегової лінії — 6 км, глибина до 6—8 м. 
Береги низькі, вирівняні. Пляж складається з гра
війно-галькових відкладів та піску. На березі бухти 
розташований курорт Коктебель;

Феодосійська затока розташована на південно- 
східному узбережжі Кримського півострова між ми
сами Іллі на заході та Чауда на сході. Вдається в 
суходіл на ІЗ км. Глибина — до 29 м. Д овж ин а бере
гової лінії затоки — 52,6 км (Ш уйськи й , 2001). Пів
нічно-східні береги затоки н и зови н н і з п іщ аним и 
пляжами, західні складені глинами, урвисті. Н адн і — 
пісок, черепаш ки та мул. Солоність води — близь- 

17 %о. У північно-західній частині затоки розта
шована Ф еодосійська бухта, на березі якої сто'їть 

- Феодосія;
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мис Чауда — край ня  південна точка Керченського пів 
острова Криму. Висота — понад 20 м, береги урвисті. По 
верхня плоска, береги утворені м іоценовими глинами, пе 
рекр и ти м и  в а п н я к а м и -ч е р е п а п ін и к а м и  з проп іаркам і 
кварцового піску. У східній частині — відкладення з єди 
ною в Україні знахідкою фауни опрісненого Чаудинського 
басейну;

мис Опук розташ ований на півдні Керченського півост 
рова Криму. Висота прилеглої до мису гори Опук — 185 м 
Складається з вапняків. На схилах — розріджені зарості шип 
ш ини , терну, глоду. На горі розташоване заповідне урочигце:

мис Такил лежить на південному заході Керченською 
півострова. Є західним мисом входу до К ерченської прото
ки з боку Чорного моря. Висота — до 20-25 м. У бік моря 
спускається крутими сходинками. Складається з мохуват- 
кових рифів та глин. З боку моря на відстань до 1 км від бе
рега мис обмеж ений р и ф ам и , банками та інш ими підвод 
ними перепонами для суден.

Керченська протока розташ ована між К ерчен ським  і 
Таманським півостровами, сполучає Чорне та Азовське мо
ря. Д овж ина — близько 41 км, ш и ри н а  — від 4 до 45 км. 
глибина — 5—13 м. Береги являють собою чергування ске
лястих, урвистих д ілян ок  з пігцаними н и зи н н и м и .  Со
лоність поверхневих вод — 11-14 % о , донних  — до 17,6 % с .  
Важлива транспортна магістраль та центр рибальства;

Керченська бухта — затока на західному узбережжі Кер
ченської протоки між мисами К аран ти н н и й  та Білий. Ви
сокі скелясті береги чергуються з ни зьки м и , пігцаними. 
Глибина —від 2 до 4,7 м. Солоність води — 14-16 %о. Взим
ку бухта замерзає. На березі бухти розташовано м. Керч.

Острови та скелі
Згідно з географічною термінологією, острів — це невели
ка (порівняно з материком) д ілянка суходолу, з усіх боків 
оточена водою. Н айм енш і острови, на яких не зберігся шар 
грунту і які мають голі верш и ни , називаються скелями, або

каміннями. У міжнародному морському праві ост
ровами називаються такі природні утворення, на 
яких постійно проживають люди. За походженням 
острови бувають материковими (які в ідокремились 
від суходолу) та сам остійним и (вулканічні та кора
лові). У Ч орном у морі самостійних островів немає. 
Ще одним різновидом островів, особливо харак
терним для північних берегів Чорного  моря, є пі- 
гцані острови та коси. Це смуги піску, ч ереп аш ок та 
інших матеріалів, які утворюються внаслідок наг
ромадження наносів, гцо перемігцаються хвилями та 
течіями вздовж берегів. Якгцо такі смуги одним кін
цем сполучаються з берегом, їх називають косами.

Найбільшим серед трьох материкових островів 
Чорного моря є о. Зміїний.

Острів Зміїний (античні назви Левка, Фідонісі) — 
скелястий острів у північно-західній частині Чор
ного моря за 36 км на схід від дельти Кілійського 
гирла Дунаю. Територіально входить до складу
Кілійського району Одеської області. Плогца ост-
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рова — близько 1,5 км . П оверхня вкрита грунтом 
та наземною рослинністю . Береги стрімкі. Скла
дається з вап н як ів ,  мертелів, аргілітів та конгло- 
мератобрекчій. У стародавні часи на острові було 
побудовано храм на честь Ахілла. У 1843 р. споруд
жено маяк. У 1998 р. Указом Президента України на 
острові створено держ авний зак азн и к  для охорони 
Рідкісних морських та наземних тварин і рослин. 
Незважаючи на невеликі розміри острова, організ
ми, гцо мешкають у його прибережних водах, мають 
важливе значення  для екосистеми всього північно- 
західного шельфу Ч орного  моря (Александров, 
2000). На острові постійно живуть люди, ведуться 
наукові (гідробіологічні, ботанічні, зоологічні, ар
хеологічні та ін.) дослідження (рис. 7).

Після російсько-турецької війни 1806—1812 рр. 
відповідно до Бухарестського миру 1812 р., Бесса-
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рабія — земля між річками Дністр, Прут та Дунай — разол 
з усіма трьома гирлами Дунаю  та островом З м іїн и м  віді 
йш ла до Росії. П ісля заверш ен ня  невдалої для Росії Крим 
ської війни 1853— 1856 рр. згідно з П аризьким трактатом 
1856 р. південна Бессарабія разом з дельтою Дунаю та о. Змі 

їним  знову відійшла до О ттоманської імперії.
П ісля  російсько-турецької війни 1877—1878 рр., в ос 

танній  фазі яко ї  активну участь брала також румунська, 
армія на чолі з п ри н ц ом  Каролом  (1881 р. його було прого 
лош ен о  королем Румунії Каролом І), відповідно до Сан 
С тефанського  миру 1878 р. вся Бессарабія до Кілійськогс 
гирла Дунаю відійшла до Росії. Б ерлінський конгрес 1878 р 
переглянув деякі р іш ення  С ан -С теф ан сько го  миру іцодо 
долі народів Балкан ського  півострова. Таким чином  дельта 
Дунаю та о. Зм іїни й  у квітні 1879 р. оф іц ійно ввійшли де 
складу території Румунії.

Під час П ерш ої світової війни Росія і Румунія були со
ю зн и к ам и , тому на о. Зміїному розташовувався невеликий 
гарнізон румунських та російських військових, як і  охоро 
няли  м аяк  і стежили за суднами, як і  проходили поблизу 
острова. Навесні 1917 р. н ім ецький л ін ій н и й  крейсер Те 
бен", я к и й  на той час увійшов до складу турецького флоту і 
ще у жовтні 1914 р. бомбардував Севастополь, підійшов де 
о. Зміїного і почав бомбардувати м аяк та позиції нечислен
ного військового гарнізону. Артилерійським вогнем маяь 
було зруйновано. У 1920 р. румуни, як і  працю вали на мая
ку, копаю чи землю, знай ш ли  могили з реш тками трьох 
осіб. Судячи з металевих ґудзиків, що збереглися , то бу
ли російські військові (Саііпезсн, 1931). М ожливо, і досі і 
архівах вони проходять як  безвісно зниклі. Очевидно, їх 
встигли захоронили ще до висадки десанту, а доля рещті 
гарнізону острова невідома.

У 1922 р., під час щторму, до острова причалили два 
баркаси з 32 б іженцями з Росії — чоловіками, ж ін кам и  та 
дітьми. Вони пробули на острові 4 чи 5 днів і відправились 
до Варни та К о н с тан ти н о п о л я .  У червні 1925 р. невелике 
судно з "врангелівцями", як  зазначено у румунських джере

лах, прямувало з Варни до Одеси. Через погодні 
умови судно залищ алось біля острова 7 діб. Один 
рибалка "з Росії" потонув під час щторму, його тіло 
знайщли на березі острова і тут поховали. Це стало
ся наприкін ц і 1920-х рр. (Calinescu, 1931). Під час 
Другої світової війни на острові були румунські 
військові. З 1948 р. о. Зм іїний  оф іц ійно вв ійщ овдо  
складу С Р С Р

Острів Березань (давньогрецькі назви Б ори сф ен , 
Борисфеніда, середньовічна (італійська) — Бербе- 
резе, слов 'янські — Д ольн и й , Буян). Адміністра
тивно входить до складу Очаківського району М и
колаївської області. Відстань до берега — близько
2 км. Д овж ин а — 850 м, щ и р и н а  — від 200 до 800 м,
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площа близько 0,4 км . Висота — до 21 м н. р. м. 
Поверхня вкрита ґрунтом та степовою рослинніс
тю. У VII ст. до н. е., коли Березань був, як вважа
ють, ще півостровом і називався  Б о р и сф ен о м , тут 
існувала найстаріщ а на терені сучасної України 
грецька колонія. У 1906 р. на острові було розстрі
ляно лейтенанта П .П . Ш мідта та його товарищів — 
учасників збройного повстання у Севастополі (1905), 
тому народна назва острова — острів лейтенанта 
Шмідта (рис. 8).

П іщ ан и й  острів Довгий відокремлює Я горлиць- 
ку (Єгорлицьку) затоку від Тендрівської затоки та 
Чорного моря. Довжина — 7 км, щ ирина — до І км, 
висота — до 2—3 м. Вкритий степовою рослинніс
тю. Місце гніздування чи слен них  птахів.

П іщ ан и й  острів Тендрівська коса, або Тендра, 
Розтащований поблизу північного узбережжя Чор
ного моря в межах Херсонської області. Витягнутий 
У Довжину на 65 км, завщ и р щ к и  до 1,8 км (рис. 9).

Це царство моря, піску і тищі. Не чути жодних 
техногенних звуків, тільки щум хвиль та кри ки  
мартинів у небі. Час від часу приглущ ений піском 
тупіт копит невеличкого табуна давно здичавілих
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коней  порушує первозданний спокій ЦІ ЄЇ  заповідної Д1ЛЯН  

ки чорном орського  узбережжя. Д овж ин а  берегової лінії 
Тендри становить 130,5 км (Ш уй ськи й , 2001). Від берег а 
острів відокремлено Тендрівською затокою. Утворився 
результаті морської акумуляції піску та черепаш ок. Пове 
рхня н и зо ви н н а .  Великі морські хвилі перекочуються чере і 
Тендрівську косу, розмиваю ть її у вузькій східній частині, і 
тоді вона перетворюється на острів, доки  знову не відно 
виться цілісність коси. Більша частина острова входить до 
складу Ч орном орського  б іосферного заповідника.

П іщ ан и й  острів Джарилгач розташ овани й  у північнії 
частині К аркін ітської затоки. Входить до складу Скадовсь 
кого району Херсонської області. Д овж ин а  берегової ліні 
острова — 83 км (Ш у й ськи й , 2001). Від материка відокрем 
л ен и й  Д ж арилгацькою  затокою. Вкритий наземною  рос 
линн істю . М ісце гніздування та відпочинку п е р е л і т н и х  
птахів — качок, гусей, лебедів тощо. З 1974 р. на остров 
функціонує Д ж арилгацький  зак азн и к  (рис. 10).

Лебедячі острови — група з щести піщаних островів, які 
простягаються ланцю гом завдовжки 8 км уздовж північно 
західного узбережжя Криму у м ілководній східній частин 
Каркін ітської затоки. Загальна площ а островів — майжі 
57 км . Н айб ільщ и й з них завдовжки близько З км, а завщи- 
р щ к и д о  350 м. Піднімаються на 1,0-1,5 м н. р. м. Під дієк 
абразії обриси берегів і розм іри островів постійно зміню
ються. М ісце перебування великої кількості водоплавних 
птахів — лебедів, гусей, бакланів та ін. Ще на початку XX ст. 
тут полювали на лебедів заради пуху для подущок та перин 
Н и н і  острови є філіалом К рим ського  заповідно-мисливсь
кого господарства і чисельність птахів значно зросла.

"Діва" — скеля на П івденному березі Криму поблизу 
Сімеїза. Висота — близько 50 м. Являє собою продовження 
гори К іщ ка , відокремлене від берега скупченням  брил 
Складається з вапняків.

"Монах" — скеля того ж походження, що і Діва, поблизу 
Сімеїза. Висота — 12 м. У результаті сильного щторму у січ
ні 1931 р. скеля розкололась на 6—7 великих брил, що утво
рюють тепер прибережних кам 'ян и й  хаос.

Адалари — близнята скелі-острови у Гурзуфсь-
кій бухті на відстані 400 м від узбережжя Південно-

2
го Криму. Висота — 35 і 48 м, загальна площа 0,1 км . 
Складаються з вапняків .  На скелях гніздяться бак
лани, мартини та інщі птахи.

"Камені-кораблГ — декілька крутих скель у 4 км 
від берега на південь від гори Онук. Дві скелі, най
вищі, нагадують вітрила щхун. Складаються з мео- 
тичного вапн яку  і являю ть собою відламки г. Онук. 
На скелях гніздяться баклани та інщі птахи.

Скеля-острівець "Золоті ворота" розтащ ована 
на відстані 85 м від берега біля масиву Карадаг. Ба
зальтову арку заввищ ки 25 м над рівнем моря вва
жають одним із символів південно-східного Криму. 
Це природний риф  з характерним для таких утво
рень обростанням водоростями та безхребетними 
тваринами. За спогадами старожилів, у давні часи 
на верщині арки знаходилось велетенське гніздо 
орлана-білохвоста.

П іщ ан ий  острів Тузла, або Тузлинська коса, 
розтащований у К ерченській  протоці. Завдовжки 
8 км, завщ и рщ ки  до 600 м. Складається з піску та 
черепащок. Висота над рівнем води — 1,0—1,5 м. 
Географічно Тузла р озтащ ована  між Ч о р н и м  та 
Азовським морям и і омивається водою як з Ч орно
го, так і з Азовського моря (рис. 11).

Водозбиральний басейн 
Чорного моря
Водозбиральним басейном, або водозбиральною 
площею, називають територію, з якої поверхневі і 
підземні води стікають у річку або водойму.

Чорне море має велику водозбиральну площу, 
по якій  протікають більщ ніж 350 великих і малих 
Річок. Майже третина території Є вропи входить до 
водозбирального басейну Чорного моря, а друга, 
третя і четверта за розмірами та водністю річки
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Є вропи впадають у Чорне море та у сполучене з ним 
Азовське море. Загальна площа водозбирального басейн» 
Чорного та Азовського морів перевищує 2 300 000 км і 
охоплює повністю або частково 22 країни Є вропи та Азі;. 
Більща частина водозбирального басейну та річкової вод і 
припадає на північні береги Чорного моря (рис. 12—14).

У фізичній географії користуються таким п оказником , 
я к  питомий водозбір. Це в іднощ ення поверхні водозби
рального басейнудо поверхні водойми, яка  приймає стік. У 
разі Чорного моря цей п о к а зн и к  дорівнює 5, тобто на 1 км 
поверхні моря припадає 5 км оточуючого суходолу, звідки 
вода потрапляє у море. Цей п о к а зн и к  залежності моря ві і 
суходолу є досить ф орм альним , оскільки, крім співвідно 
щ ен н я  площ водозбору та моря, слід враховувати також ве 
личину стоку річок, глибину моря, щвидкість вертикально 
то переміщ ування його вод, інтенсивність водообміну І і 
сусідніми морями та деякі інщі п о к азн и к и .

Різні район и  Чорного моря неоднаковою  мірою зале 
жать від суходолу та водності річок. Найтісніщ а залежніст. 
від водозбирального басейну при там анн а  саме північним 
району моря біля берегів України. Тут найбільщі річки — 
Дунай, Дністер, П івденний Буг та Д ніпро  — вливаються у 
море на д ілянці берега завдовжки близько 250 км. Якщо 
загальний водозбір цих річок (1 463 000 км ) віднести до пло 
щі мілководної північно-західної частини Чорного  мор; І 
(64 000 км ), то пи том и й  водозбір дорівнюватиме 22,9, тоб 
то у 4,6 разу перевищуватиме середній п о к а зн и к  по Чорно 
му морю. Отже, північно-західна частина моря значж 
більщою мірою відчуває вплив суходолу та річок, ніж Чор 
не море в цілому. Ця залежцість має істотці екологічц 
цаслідки.

Біля Керчецської цротоки сцостерігається дещо схож; 
ситуація. Тут у Чорце море вливаються води Дону та Ку 
бані, трансф орм ован і у малосолоному Азовському морі.

У прибережних водах біля берегів Південного Криму 
де великих річок немає і мілководдя (щельф) дуже вузькі 
а великі глибини підступають досить близько до берега 
вплив суходолу на море н ай м ен щ и й .













Згідно з екологічним словником, водно-болотніугіддя (ВБУ, 
англ. н/еі1ан<1з) — ще ділянки нриблизно до 5—6м завглибш
ки які настійно, періодично або випадково бувають вкриті 
прісною або солоною водою. Щодо глибини, то щеумовна ве
личина, яка відповідає середній амплітуді припливно-від
пливних явиш,. У Чорному морі такі явиш,а фактично від
сутні, тому до ВБУ зазвичай відносять прибережну смугу 
моря завглибшки до 5м, приморські водостоки (гирла річок 
та каналів) і водойми (лимани та лагуни), хоча глибина 
деяких лиманів перевищує умовну позначку 5 м. У цілому, 
приморські ВБУ— ще перехідні зони (екотопи) між морем, 
суходолом та річками, в яких відбуваються важливі еколо
гічні процеси, що мають економічне та соціальне значення.

На берегах украгнськог частини Чорного моря трапля
ються такі тини ВБУ (за сукупністю природних характе
ристик): дельти та гирла річок, відкриті прісноводні лима
ни, що сполучаються з морем, закриті лимани з підвищеною 
солоністю води, більш чи менш ізольовані від моря, та пере
солені (гінергалінні) лимани та озера, цілком відокремлені 
від моря.

Дельти та гирла річок
Дунай має найбільшу дельту серед річок Централь
ної та Східної Європи. її загальна площ а становить 

2 2 5600 км , з них у межах України — 1200 км . Дельта
розгалужується на багато гирл, проток  і рукавів, се
ред яких найбільш им є Кілійське гирло на кордоні 
України (Одеська область) з Румунією. Два інших 
основних гирла — Сулінське та Георгієвське — роз
ташовані на території Румунії. Кілійське гирло дель
ти Дунаю має свою вторинну дельту, яка  цілком 
знаходиться на території України. Ця дельта досить 
швидко зростає у бік моря за рахунок наносів. Біль
ша частина води у гирлах дельти Дунаю — прісна, 
але у придонні шарі та ям и  може п рон икати  морсь
ку вода, особливо під час нагонних вітрів зі сходу, 

ф о н и к н е н н ю  морської води у дельту сприяю ть 
Днопоглиблювальні роботи у гирлах. У дельті К і -  
лійського гирла Дунаю з 1973 р. функціонує зало- 
відник. Н и н і  це Д унайський б іосферний заповід
ник НАН України.
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Дельти Дністра та Дніпра, площею відповідно 35 км та
2

350 км , примикаю ть до Дністровського та Д ніпровсько-Бу 
зького лиманів і територіально не належать до приморських 
ВБУ, хоча інколи ід о  них доходять солоні морські води.

Інш і річки, що впадають у Чорне море на українському 
березі, малі, влітку міліють і навіть пересихають і дельт прак 
тично не утворюють. Це такі річки, як Барабой в Одеськії! 
області, Альма, Кача та Бельбек у Криму та деякі інші.

Відкриті лимани, сполучені з морем
Дністровський лиман — відкритий прісноводний та солону 
ватоводний лиман у межах Одеської області. Від моря від 
окремлений піщаною косою завдовжки майже 9 км і зав
ш и р ш ки  від 50 до 500 м. Сполучення з морем через штучно 
поглиблене н ап ри к ін ц і 1950-х років Цареградське гирло ті 
судноплавний канал до Білгород-Дністровського порту 
(рис. 15).

Д овж ина лиману — 42 км, ш ирин а  — від 4,2 до 12 км,
2

площа — близько 400 км , глибина за межами судноплав
ного каналу — від 0,5 до 2,7 м. У північній частині лиману 
вода прісна, у південній, біля дна каналу, досягає іноді 17 %с. 
Північні береги низькі, заболочені, південні — урвисті. На 
березі лим ану  розташ овані м. Б ілгород-Дністровськиіі,  
курорти Затока та Кароліно-Бугаз. Крізь штучні к ан ал і  
Д ністровський лиман сполучається з Будацьким лиманом 

Дніпровсько-Бузький лиман — відкритий прісноводним 
лим ан на півночі Чорного  моря у межах М иколаївської т і 
Херсонської областей. Складається з більшого, витягнуто 
то зі сходу на захід Д ніпровського лиману та менш ого, ви
тягнутого з півночі на південь. Бузького лиману. До Дніп
ровського лиману п ри м и кає  дельта р. Дніпро (рис. 16).

2
Загальна площа лиману — 800 км , глибина — до 8—10 м- 

3 Ч орн и м  морем сполучається протокою завш ирш ки  З к і 
між Очаківським мисом на півночі та К інбурнською косоїю 
на півдні. По дну судноплавних каналів у лиман проникав 
морська вода. На березі лиману розташовані морські порті

Миколаїв та Очаків. Окремі частини лиману та К ін- 
бурнської коси входять до Чорноморського біосфер- 
ного заповідника.

Закриті, ізольовані від моря 
солоні лимани та озера
Більшість закритих лиманів  мають солонувату, со
лону або пересолену воду. Як і відкриті л и м ани , ці 
ВБУ утворились внаслідок затоплення морем при
гирлової частини річкової долини або балки в ре
зультаті поступового зн и ж ен н я  суходолу. Закриті 
лимани відокремлені від моря косами або переси- 
пами..Розміри лиманів  змінюються залежно від ви
паровування і надходження води. Рівень води в них 
зазвичай нижче від р івня моря. Ж и в лен н я  відбува
ється за рахунок стоку малих річок, а також ін
фільтрації морської води крізь піщ ані коси або вна
слідок прориву пересипів під час штормів.

Найбільша кількість лиманів цього типу розта-ч 
шована в межах Одеської та М иколаївської облас
тей. Деякі з них було штучно сполучено з морем і 
перетворено на акваторію морського порту, інші — 
ізольовано від моря дамбами і перетворено на во
досховища для річкової води або стічних вод.

Сасик — лиман поблизу дельти Дунаю у межах 
Татарбунарського району Одеської області. Утво
рився в результаті трансгресії морських вод у по
низзя річок К о ги л ьн и к  та Сарата. У природному 
стані відокремлювався від Чорного моря п іщ ано-
черепашковою косою з протокою. П лоща — близь- 

2
КО 205 км , середня глибина — 2 м, максимальна — 

3,9 м. Солоність води у природному стані колива
лась у межах від 2 %о на півночі до 17,7 %с на півдні 
та У середній частині. У ті часи у лим ані мешкали 
переважно морські види тварин та рослин. У З В ' Я З 

КУ із спорудженням Д унай-Дністровської зрошу
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вальної системи, у 1978 р. лиман С асик  було відокремлен) 
від моря штучною греблею, з 'єднано штучним каналом з 
К ілійським гирлом Дунаю і перетворено на водосховищ!. 
У результаті солоність води знизилась до 1,2—2,2 %о, мор
ська фауна та флора вимерли, а прісноводні види пошири
лись з Дунаю. Н ині тут виловлюють коропа, карася , лящ ;,  
судака, тарань, окуня, товстолобика. У зв'язку з установ
л ен н ям  режиму водосховища та ф актичн им  п р и п и н е н н я  л 
проточності, у Сасику значно погірщилась якість воді , 
спостерігаються явищ а інтенсивного "цвітіння" води, за
мори риб та донних безхребетних тварин. Істотно погірщк - 
лась рекреаційна цінність лиману, і це зумовлює чимал J 
обгрунтовних скарг населення. На схід від Сасика за звт- 
вистою К атранською  косою розтащ ований невеликий міл
ководний Д ж антщ ейськи й  лиман (рис. 17).

Шагани — лиман у Татарбунарському районі Одеської 
області, в ідокремлений від моря п іщ ано-череп ащ кови  і 
пересипом завщ ирщ ки  80—300 м, заввищ ки від 1,4 до 3,5 м. 
Утворився у результаті трансгресії морських вод в улоговм - 
ну тектонічного походження та пон иззя  балок. На сході 
крізь протоку сполучається з лим аном  Алібей. Зв 'язок  з мо
рем періодичний, через хвильові прориви у пересипі. Дов
ж ина лиману — 11,5 км, щ ирин а  — від 2,2 до 9,3 км, глибк-

2
на — від 0,3 до 2 м, площ а — 74 км . Береги акумулятивні та 
абразійно-обвальні. Солоність води змінюється залежно ви 
кількості атмосферних опадів, інфільтрації води крізь перс - 
сип та випаровування. П ротягом останніх двох десятиріч 
солоність води коливалась у межах 20—40 %о, а у 1995 р, 
після утворення щтормової вимоїни, знизилась до 20 %о 
(Старущенко, Бущуев, 2001).

Алібей — лим ан, сполучений на заході протокою з ли
маном Ш агани. Від моря відокремлюється п іщ ано-чер і-  
пащ ковим  пересипом завщ и рщ ки  100—200 м. На сході сщ -
лупається з лиманом Бурнас. Д овж ин а — 15 км, найбільща

2
щ ирин а — 11 км, площ а — 72 км , максимальна глибина -
2,5 м. Солоність води влітку сягає іноді ЗО %о, але зазвича Й 
не перевищує 20%о.
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Лиман Бурнас розтащ ований на схід від лиману 
длібей і сполучається з ним. Від моря відокремле
ний пересипом. Займає затоплене морем пон иззя
річки Алкалії. Д овж ина лиману — 10 км, щ и ри н а  —
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ДО 3,5 км, глибина — до 1,6 м, площа — 23 км . Бе
реги акумулятивні та абразійно-обвальні. Солоність 
води наприкінці літа може сягати ЗО %о. Як і в ли
манах Ш аган и та Алібей у Бурнасі вирощують чор
номорські види кефалей та далекосхідного пелінга- 
са, виловлюють бичків, атерину, глосу. Дно лиману 
вкрите мулом з щаром лікарських грязей товщи
ною 0,3—0,5 м. У минулому тут добували сіль. На 
східному березі лиману розтащ ований курорт Ле- 
бедівка.

Будацький лиман ро зтащ о ван и й  у Білгород- 
Дністровському районі Одеської області. Від Чор
ного моря відокремлений піщ ано-черепащковим пе
ресипом, довжиною  16 км та щ ирин ою  100—150 м. 
Довжина лиману — 15,5 км, найбільща щ ирин а  —
2,7 км, середня глибина —1 ,1 м ,  найбільща глиби-
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на — 2,2 м, площа — ЗО км . Північні береги високі 
(20-30 м), розчленовані ярами. Ш тучними канала
ми сполучається на сході з Дністровським лима
ном, а на півдні з Ч орни м  морем. Солоність води 
близька до морської, але влітку сягає 25—28 %о. Дно 
вкрите мулом та л ікарським и грязями. Східна час
тина лиману опріснена водами Дністровського ли
ману. Вирощують кефалей, зокрема, пелінгаса, а на 
сході — прісноводних риб. На берегах розтащовані 
Рекреаційні зони , курорти у селах П рим орське, Ку- 
Рортне, Сергїївка.

Сухий лиман розтащ ований в Овідіопольському 
Районі Одеської області. Утворився в результаті 
трансгресії морської води у пон и ззя  річки Д альни- 
ка -У  природному стані відокремлювався від Ч о р 
ного моря п іщ ано-череп ащ ковим  пересипом зав
щ ирщ ки 70-90 м і заввищ ки 1,1-1,6 м, У зв'язку із

Приморські водно-болотні угіддя



54 ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРАШ
приморські водно-болотні угіддя

спорудженням морського порту Іллічівськ у 1957 р. прори
то судноплавний канал завглибшки до 14 м, завш и рш к і
180 м. Д овж ин а лиману — 15 км, ш и р и н а  — від 0,2 до З кім,
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середня глибина — 3,6 м, плогца — 10 км . Солоність воді 
залежить від водообміну з Ч о р н и м  морем і коливається у 
межах 10—17 %о.

Хаджибейський лиман розташ овани й  на південно-захід - 
йому узбережжі Одеської затоки Ч орного  моря. Утворивс і 
в результаті трансгресії морської води у пон и ззя  річки Ма
лий Куяльник. Від моря в ідокремлений пігцано-черепаш- 
ковим пересипом завш и рш ки  до 4,5 км. Д овж ина лиману - -
близько 40 км, ш ирина — від 2 до 3,5 км, глибина — до 13,5 м,
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плогца — 70 км . Східні береги переважно абразійні, захід
ні — абразійно-зсувні. До 1950—1960-х років XX ст. со
лоність води коливалась у межах 30—37 %о, а лим ан  був на
селений м орським и видами — мідією, трав 'яним  крабом, 
глосою, трав 'яним  бичком. У 1970-і роки на пересипі було 
споруджено високу греблю і лим ан перетворено на водос
ховище стічних вод станції біологічної очистки "Північна'. 
Солоність води згодом знизилась до 5—6 %о, а 'її рівень 
значно підвищ ився. Н адлищ кові води витікають в Одеську 
затоку крізь щтучний канал у пересипу. Внаслідок різкого 
зн и ж ен н я  солоності води морські види рослин та тварин у 
лимані вимерли і з 'явились прісноводні види. Основу уло
вів останнім часом становлять карась, окунь, товстолобик, 
судак, короп , а також пелінгас. На дні лиману — ч о р н и і і  
мул. У зв'язку із забрудненням донних відкладень стічними 
водами мул Хаджибейського лиману нині не використову - 
ють для лікарських цілей.

Куяльницький лиман розтащ оваци й  ца цівцічцому березі 
Одеської затоки. П івденна частина лиману розтащ ована у 
межах м. Одеси. Л им ан  сформувався внаслідок трансгресії 
морської води у П О Н И З З Я  річки Великий Куяльник. Від мо
ря в ідокремлений п іщ ан о-череп ащ к ови м  пересипом щи- 
риною  до 2,5 км. Д овж ин а  лиману — 28 км, щ и р и н а  — до
2,5 км, глибина — до 3,0 м. П лощ а зміню ється залежно ві і
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випаровування води в межах від 50 до 60 км . Береги пере

важно високі (30—40 м), складаються з піщано-гли
нистих порід і вапняків . Спостерігаються абразія та 
зсуви. Рівень води у середньому на 5—6 м нижчій 
від рівня моря. Пересічна солоність води — 75 %о, 
максимальна — до 250 %о. К уяльник — типовий 
пересолений (гіпергалінний) л им ан , у якому мещ- 
кають лище кілька солелюбних видів рослин та тва
рин. Наймасовіщ ого розвитку досягає рачок арте
мія, яй ц я  якого щ цроко  вживаються у рибництві 
для годівлі л и ч и ц о к  риб. Серед донних відкладів 
лиману виділяються чорні грязі з високим и  лікар
ськими якостями . На південно-західному березі ли
ману розтащ ований курорт.

Дофінівський лиман (Великий Аджалицький) 
розтащований у К омінтернівському районі Одесь
кої області. Займає затоплене морем п о н и ззя  річки 
Великий Аджалик. Від моря відокремлений вузьким 
(80-150 м) пересипом з піску та черепащок. Дов
жина лиману — до 7,5 км, щ и р и н а  — 0,2-1,9 км,
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середня глибина — 0,5 м, площа — 5-7 км . Ж и
виться за рахунок поверхневого стоку та фільтрації 
морської води через пересип. Ш тучним каналом 
сполучається з Ч о р н и м  морем. Солоність води за
лежить від кількості атмосферних опадів та фільт
рації крізь цересиц і коливається  у межах 15-70 %о. 
У посущливі періоди частина лиману пересихає. 
Організовано рибне фермерське господарство. Ви
ловлюють чорноморських кефалей, пелінгаса, гло
су, бичків та атерину.

Григорівський лиман (М али й  А дж алицький) 
Розтащований у Комінтернівському районі Одесь
кої області. Займає затоплене морем пон и ззя  річки 
Малий Аджалик. У природному стані від Чорного  
моря відокремлювався вузьким (до 125 м) п іщ аним  
пересипом. Д овж ина лиману — 11 км, щ ирин а  —
ВІД 0,2 до 1,2 км, середня глибина — 1,8 м, площа —
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КМ . у  1971 р. лим ан  з 'єднано з Ч о р н и м  морем



56 ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРАІН Ц

судноплавним каналом довжиною  З км, ш ириною  170 м та 
глибиною до 16—18 м. Солоність води залежить від водоо( - 
міну з морем і коливається у межах 14-18 %о. На східноіму 
березі лиману розташовані морський порт Ю ж ний та наф
товий термінал, на західному — хімічний Одеський при
портовий завод (О П З ) .  Незважаю чи на сусідство потенцій
но екологічно небезпечних господарських об'єктів, стан 
екологічної системи лиману досить задовільний. Це є нас
лідком вик ори стан н я  новітніх технологій та дотримання 
відповідної виробничої дисцип ліни , у  лимані добре рос
туть водорості, мідії, бички, кефалі та інші риби.

Тилігульський лиман розташ ований у Березівському і 
Комінтернівському районах Одеської області та Бережаь - 
ському районі М иколаївської області. Від Чорного моря в - 
д окрем лений  п іщ ано-череп аш ковим  пересипом ш ирин о  о 
3-4 км. Д овж ина лиману — до 70 км, середня ш ирин а  —
3,5 км, середня глибина — З м, найбільша глибина — 21 м,
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площа, залежно від рівня води, — від 130 до 190 км . Бере - 
ги круті, р озчлен ован і затокам и, складаються з лесс - 
подібних суглинків, пощ ирені ерозійно-абразійні процеси. 
У лим ан  впадає річка Тилігул. Ж и влен н я  відбувається за 
рахунок поверхневих вод, фільтрації морської води крі:ь 
пересип, щтучного каналу, я к и й  сполучає лиман з морем. 
Солоність води — до 2-20 %с. П ром ищ дяю ть бичків, суда
ка, тарань, пелінгаса.

Березанський лиман розтащ ований у Березанському та 
Очаківському районах М иколаївської області. Від Чорної о 
моря відокремлений піщаною косою з протокою завщири - 
ки 500 м. Д овж ина лиману — 26 км, щ ирин а  — до З км, се
редня глибина — 3,3 м, максимальна — 14 м. Займає затог- 
лені морем П О Н И З З Я  річок Березані та Сасика. Солоність від 
0,3 %о на півночі до 16 %с на півдні.

Озеро Донузлав розтащоване у Ч орном орськом у і Сак- 
ському районах Криму. Від Чорного моря відокремлеї е 
пересипом довжиною 12 км та щ ириною  0,3—1,0 км. З мо
рем сполучається судноплавним каналом. Д овж ина озера - 
ЗО км, щ ирина — до 8,5 км, глибина — до 27 м, площа — 48 км •

Береги високі, круті. Ж ивиться  за рахунок водо
обміну з морем та підземними водами, виходи яких 
розтащовані у східній частині Донузлаву у вигляді 
підводних джерел. Солоність води — 16-19 %о.

Озеро Сасик — солоне озеро, розтащоване у 
Сакському районі Криму, на схід від м. Євпаторії. 
Від Євпаторійської бухти Каламітської затоки від
окремлене п іщ ано-грав ійни м  пересипом , щ ири
ною від 0,9 до 1,6 км. Д овж ина озера — 18 км, щи
рина — до 12 км, максимальна глибина — 1,2 м, 
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площа — 71 км . Це найбільще озеро Криму. Ж и
виться морськими фільтраційними і дж ерельними 
водами. Влітку пересихає. Солоність води (ропи) 
сягає 160 %о. Видобувають кухонну сіль. Розсоли як 
сировину використовує С акський хімічний завод.

Сакське озеро (Саки) — солоне озеро, розтащо
ване у Сакському район і Криму. Від Каламітської 
затоки відокремлене пересипом з піску та гравію 
завщ ирщ ки до 0,5 км. Через щтучний канал у пе
ресипу сполучається з морем. Д овж ин а озера —
5.5 км, щ ирин а  — до З км, м аксимальна глибина —
1.5 м. Солоність ропи сягає 150—200 %о. На березі 
озера розтащ ований грязьовий курорт Саки. Голов
ними екологічними проблемами озера є забруднен
ня промислово-побутовими водами та розпріснен- 
ня ропи, пов'язане із зрощ уванням  та відповідним 
підняттям рівня ґрунтових вод.

Качик — солоне озеро, розтащоване у Ленінсь
кому районі Криму, на схід від мису Чауда. Від Чор
ного моря відокремлене піщ аним пересипом. Дов
жина — 355 км, середня щ ирин а  — 2,5 км, середня
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глибина — 0,2 м, площа — 4,52 км . Ж ивиться  пере
важно за рахунок фільтрації морської води крізь п е 
ресип. Влітку пересихає. К онц ентрац ія  солей у воді 
змінюється залежно від сезону і сягає 200-250 %о.

Узунларське озеро — солоне озеро, розтащ ован е  
на сході Керченського півострова Криму. Від Ч ор-
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Н О Г О  м о р я  В і д о к р е м л е н е  п і щ а н о - ч е р е п а ш к о в и м  п е р е с и п о м .

Д овж ина озера — 10 км, пересічна ш ирин а  — 1,5 км, гли-
2

бина — до 0,5 м, площ а — 21,2 км . Берегова лінія звивис
та. Східні та північні береги високі. Ж ивиться  морськими і 
Ґрунтовими водам и , частково — за рахунок поверхневого  
стоку. Солоність води сягає 150—260 % о . Дно вкрите шароч 
сірого і чорного мулу завтовшки до 10 м. Ч о р н и й  мул має 
лікарські властивості. Влітку озеро часто пересихає і на дні 
утворюється соляна кірка. У минулому тут видобували сіль.

Тобечицьке озеро — солон е  озеро , р о зташ о в ан е  на захід
ному березі К ерченської протоки. Д овж ин а — 9 км, шири-
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на — до 4,5 км, глибина — 0,1—0,5 м, площа — 19 км . Ут
ворилося внаслідок затоплення морем пригирлової ділянки 
Тобечицької балки. П івнічні і південні береги високі, ур
висті, складені в ап н як ам и , мергелями та глинами. Ж и вг-  
ться м орським и і ґрунтовими водами. Солоність води ко
ливається залежно від сезону від 40—50 до 150—180 % о . Дно 
вкрите ш арам и чорного  та сірого мулу то вщ и н о ю  до 
20 м. Ч о р н и й  мул має високі лікарські якості. Нижче ле
жить соляний  пласт завтовшки до 1,5 м.

Наведена стисла характеристика водно-болотних угідь 
заданими Географічної енциклопедії України (1989—1991 рр.) 
та інших джерел потрібна для розуміння сучасного стану 
цих надзвичайно екологічно чутливих, економ ічно і со
ціально важливих д ілян ок  українського узбережжя Чорно
го моря. Цю інформацію  також можна використовувати у 
різних галузях природокористування , під час планування 
господарської діяльності та заходів з охорони природи.





За своїм походженням, геологічною будовою та екологічним 
значенням пляжі є специфічною частиною морського дна 
і відіграють значну, але ще малодосліджену роль у  житті 
моря-

Морське дно 
починається з пляжів
Пляж — це смуга наносів на морському узбережжі 
у зоні прибою. На чорном орськом у узбережжі роз
різняють пляжі піщані, черепашкові, гравійні та 
галькові. За морфологією пляжі бувають повного 
профілю, у вигляді положистого валу, та пляжі не
повного профілю, у вигляді скупчень наносів, на
хилених у бік моря, які при м икаю ть до підніжжя 
урвища. Завдяки прибою, у межах пляжу постійно 
відбувається сортування часток наносів за їхніми 
розмірами, вагою, причому найкрупн іш і частки — 
гравій, галька та круп нозернистой  пісок — залиша
ються на місці, а дрібні розносяться течіями на де
яку відстань від берега.

Піском у ф ізичній географії називають пухку 
породу із закруглених або гострокутних зерен окре
мих мінералів та гірських порід. Розмір зерен піску 
коливається від 0,01 до 2,00 мм. За розміром зерен 
розрізняють піски крупнозернисті (2,00—0,51 мм), 
середньозернисті (0,50—0,26 мм) та дрібнозернисті 
(0,25—0,01 мм). За складом пісок може бути квар
цовим, магнетитовим, нефеліновим тощо. Найчас
тіше трапляються кварцові піски з певними доміш
ками інших мінералів.

Ч е р еп аш н и к  — це скупчення стулок молюсків, 
Фавій — пухка гірська порода з кутастими або зак
ругленими водою уламками розміром від 1 до 10 мм, 
 ̂ галька — більші уламки твердих гірських порід 

овальної, кулястої чи яйцеподібної форми. Морсь
ка галька має зазвичай більш плоску форму, ніж 
Річкова.

Ш и р и н а  пляжної смуги залежить від багатьох 
Факторів, насамперед від хвильового переміщ ення.
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Ш тормові нагонні хвилі розмивають пляжі і доходять до 
корінного берега. У підніжжі берега хвилі утворюють так 
звані хвильобійні гроти і з цього починається  абразія — 
руйнування берега. На окремих ділянках українського уз
бережжя Чорного моря такі прогіеси відбуваються дуже ак 
тивно. Н апри клад , між селами Лебедівка та Курорти: 
(Б ілгород-Дністровський район Одеської області) знахо
диться так званий абразійно-пообвалю вальний кліф у гли
нистих породах (Ш уйськи й , 2000). Тут унаслідок абраз і 
(хвильової переробки берегів) суходіл гцороку втрачає ві і 
1-2 до 5—6 м (рис. 18). Д овж ин а гіієї д ілян ки  берега -- 
близько 16 км. Неважко підрахувати, гцо коли море протя
гом року "забирає" у середньому 1 м берега, втрачається до 
2 га родючої землі, лісосмуг або територій поселень. Край? і 
хати, гцо стояли у с. Балабанівка гце у 1940—1950-х рр., ра
зом з дворами вже давно зни кли , їх реш тки опи нились  під 
водою. На гіе слід зважати, коли йдеться про виділенні 
коштів на берегозахісні споруди у найбільш критичних ді - 
лянках  чорноморського узбережжя.

Ще один вид руйнування берега можна побачити н а д і 
лянн і П ри чорном орсько ї н и зо ви н и , розташованої на захід 
від Березанського лиману (рис. 19). На передньому план , 
особливо з висоти пташиного польоту, добре видно чис
ленні яри, гцо вин икли  під дією зливових і талих вод, а та
кож унаслідок впливу антропогенних чи н н и к ів  — оранкі , 
вип асан н я  худоби та ін.

Якгцо у районі дельти Дунаю суходіл нарогцується у ви
гляді островів, а море відповідно відступає (у ф ізичній геоі - 
рафії це явигце називається  регресією моря), то поряд, мі к 
лим анам и  Бурнас та Будацький, спостерігається проти
леж ний процес наступу моря на береги (трансгресія моря).

На чорноморському узбережжі України, у північно-за
хідній частині моря та на західному березі Криму, пігцай 
пляжі простягаються вздовж берегової лінії майже на 1200 км. 
Це становить майже 67 % довж ини всієї берегової лінії- 
Решту, майже 600 км (33 %), займають гравійні та галькові 
пляжі, розташовані вздовж кам 'янистих берегів.

Пігцані пляжі часто називають "золотими", особ
ливо у рекламних проспектах курортів, при цьому 
навіть не здогадуючись, гцо у такій назві є частка 
істини. Геологи справді знайш ли у піску поодинокі 
(так звані акцесорні — додаткові) зернятка золота 
(Ш ню ков, Ц емко, 1985). Вони не мають жодного 
промислового значення , проте при єм но  уявляти со
бі, гцо, засмагаючи на пляжах Лебедівки, Балабанки 
чи Ч орном орки , ти відпочиваєш "у золоті". Очевид
но, ці зернятка дорогоцінного металу потрапили до 
Чорного моря з Карпат з річковою водою, так само, 
як  і гарні камінці — карпатська галька, гцо їх збира
ють на згадку про Чорне море туристи на пляжах від 
Дунаю до мису Великий Ф онтан під Одесою. На 
пляжах островів Тендра, Джарилгач та у деяких ін
ших місцях трапляються зернятка алмазу, теж рід
кісні, акцесорні. їх могли принести до моря води 
Дніпра та Південного Бугу. Щ одо справжніх міне
ральних багатств Чорного моря, то провідне місце 
серед них посідають газ, нафта, будівельні матеріа
ли, лікувальні грязі та морська вода.

Якгцо пляжі як  частина морського дна бувають 
лише іноді змочені м орським и хвилями, то відразу 
за ними, за лінією урізу води, простягається справ
жнє морське дно, яке постійно вкрите шаром води. 
Це морський шельф, або материкова відмілина.

Шельф —  підводне 
продовження материків
За геологічним походженням шельф — це підводне 
продовження прибережної частини материка. Мор
ська вода вкриває шельф шаром завтовшки до 100— 

200 м. На Чорному морі зовніш ньою  (глибинною ) 
межею шельфу найчастіше вважають ізобату 150 м, 
глибіне починається  материковий схил та д ілянка 
СІРКОВОДНЮ, де життя неможливе.
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Як історико-геологічна категорія шельф ви н и к  у ре
зультаті затоплення окраїни материків під час піднятті 
рівня світового океану у п ісляльодовиковий період, а та 
кож у результаті тектонічного занурення земної поверхи . 
Ш ельф  морів та океанів відіграє велику роль у світовій еко - 
номіці. Тут добувають майже 92 % живих ресурсів мор>, 
проводять розвідку наф ти  і газу. Майже 25 % добутої у світі 
нафти мають шельфове походження. На шельфі видобува
ють різні мінеральні ресурси.

На чорном орських шельфах також добувають газ, наф
ту, будівельні матеріали, водорості, рибу та інші біологічі і 
та мінеральні ресурси. До чорном орських берегів Україні 
примикаю ть великі д ілянки  шельфу, особливо у північно- 
західному районі. Ш и р и н а  шельфу значною  мірою зале
жить від характеру берега. Так, навпроти р івни нни х  берегін 
глибини зростають повільно, і шельф сягає найбільшої ши - 
рин и . Н авпроти гірських берегів, навпаки , глибини збілі- 
шуються ш видко, і ш и ри н а  шельфу має н ай м ен ш і величи
ни. Дані щодо ш и р и н и  шельфу навпроти різних д ілян ок  и

ТАБЛИЦЯ 1. В ідстань д о  глибини 1 0  0  м н а  різних ділянках  
українського у зб ер еж ж я  Ч орного моря та середній нахил ш ельфу

Ділянка узбережжя Ширина 
шельфу, км

Нахил
шельфу, м/км

Морська окраїна дельти Кілій-
ськоґо тирла Дунаю 117 0,85
Мис Великий Фонтан 185 0,55
Тендрівська коса (середня частина) 140 0,70
Острів Джарилтач (західна частина) 125 0,80
Мис Тарханкут 42 2,40
Мис Херсонес 7 14,5
Мис Сарич 9 11,0
Мис Мартьян 4 25,0
Мис Метаном 6 16,0
Мис Іллі 67 1,5
Мис Чауда ЗО 3,3
Мис Такил 92 1,0

точок українського узбережжя Чорного моря наве
дені в табл. 1.

Загальна площа щельфу навпроти чорноморсь-
2

ких берегів України становить майже 55 000 км , або
близько 55 % всього чорноморського щельфу. З них
у межах територіальних вод України (12 морських

2
МИЛЬ від берега) розтащ овано майже 25 000 км 
щельфу (Зайцев, 1992).

За своїми геологічни ми  х арактери сти кам и  
морське дно на щельфі буває п іщ аним , черепащко- 
вим, п іщ ано-череп ащ к овим , мулистим, мулисто- 
піщаним, гальково-піщ аним, гальковим, кам 'ян ис
тим тощо. Н авпроти дельт, лиманів  та р івни нни х  
берегів дно на най мен щ и х глибинах буває зазвичай 
піщаним або п іщ ано-череп ащ ковим , глибще — му
листим. Біля гористих берегів дно спочатку буває 
гальковим, або гальково-гравійним з д ілян кам и  
кам'яного ґрунту, а далі — піщ аним  і мулистим. Від 
характеру дна або ґрунту залежать видовий склад, 
різноманіття, чисельність, біомаса та інщі показ
ники рослин та тварин на певній ділянці щельфу. 
Із фізико-хімічних особливостей дна для донних 
ортанізмів найбільще еколотічне значення  мають 
розміри часток осадочното матеріалу, щільність 'їх 
прилятання одна до одної (від цьото залежить вели
чина вільноґо простору між твердими частками), 
ступінь їхньої рухомості під впливом течій, темпи 
осідання (акумуляції) часток на дно.

Поверхня дна на щельфі не завжди буває ціл
ком плоскою, нерідко трапляються окремі нерів
ності, що утворюються внаслідок дії природних та 
^нтропоґснних факторів. Серед нерівностей мор- 
ськоґо дна своїми розмірами виділяються підводні

анки (обмілини, коси). Вони утворились у теоло- 
Гічйому минулому, коли рівень моря був на 50—60 м 
^°о навіть на 100 м ниж чим за нин іщ ній . Більща 
і с т и н а  північно-західноґо щельфу була у ті часи
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суходолом, ПО якому текли великі річки, що існують і нині, — 
Д ніпро , П івденний Буг, Дністер, Дунай. їхні води несли ве 
лику кількість піску та інших твердих часток. На межі і 
морем ці частки осідали, утворюючи прибережні коси, ба 
ри та інші акумулятивні форми рельєфу. Коли рівень мор і 
п ідвищ ився, ці утворецця О Ц Ц Ц И Л И С Ь  цід водою у вигляд і 
підводних банок-обм ілин. Н айбільша серед них — Одеські 
банка, яку багато тисяч років тому утворили коли ш н і Дніп - 
ро та Буг. Н и н і  у цій величезцій бацці міститься до 10 млрі 
м піску. Великі підводні бан ки  відомі поблизу гирл 
Дністра, у Джарилгацькій, Тендрівській та К аркін ітськ іі  
затоках. Грав ійн о-п іщ ан і бан ки  знай дено  на шельфі 
Південного берега Криму та у Керченській протоці.

Загальці зацаси будівельцих матеріалів у розвідацих ро
довищах на шельфі України сягають сотні мільйонів кубіч - 
них метрів (П Іню ков, Ц ем ко , 1985). Вони експлуатуються, 
але нерідко розробка пісків у морі прискорю є руйнування 
берегів. Крім того, добуванн я  піску сп р и ч и н я є  низку 
серйозних екологічних ускладнень на шельфі, таких як  
зн и щ е н н я  нерестовищ риб, руйнування місць їх цагулу 
(відгодівлі), ц ідвищ ецця каламутцості води тощо. Саме ма
совий видобуток піску на підводних банках у Тендрівській 
та Джарилгацькій затоках сц ри чи ц и в ,  ца думку фахівціц, 
зц ц щ е ц ц я  чорцом орських устриць у цих місцях. Тому, цез- 
важаючи ца числецці родовища будівельних матеріалів на 
чорном орськом у шельфі, їх розробка дозволена природо
охоронним и службами лише на обмежених ділянках.

Випадки руйнування чорном орських берегів унаслідок 
експлуатації цідводцих родовищ  піску досить поширені. 
Так, влітку 1936 р., коли у Затоці відбулося відкриття д и т я - 
чого кістково-туберкульозного санаторію, побудованою 
на кошти Ліги Н ацій , ш ириц а  црилеглого до сацаторій 
ціщацого цдяжу була 250-300 м, а цід водою була розташо- 
ваца велика піщана обмілина. Це був "внесок" Дністра У 
формування дна північно-західної частини моря. У після
воєнні роки почалася інтенсивна експлуатація цього родо
вища піску для масштабних будівельних робіт в Одеській
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області та за її межами. Темпи видобутку піску пе
ревищували темпи його постачання Дністром. До 
того ж це цостачацця істотцо зцизилось  цісля сцо- 
руджецця у 1954 р. водоцідцірцої греблі Дубоссар- 
ського водосховища на Дністрі. За таких умов по
чався розмив колись ш ирокого піщаного пляжу у 
Затоці, і сьогодці морські хвилі під час нагону вже 
руйнують будівлі санаторію, це цотребує цроведец- 
ня берегозахісних робіт.

До ц ри родц их  цідводцих форм рельєфу на 
шельфі належать також скелі та брили, що спос
терігаються навпроти кам 'янистих берегів. Нап
риклад, навколо о. Зміїного з усіх сторін хвилями 
розкидані численні підводні камені різного розміру 
та конфігурації — результат абразії берегів.

Штучні форми 
підводного рельєфу дна
Крім цриродцих утворень, на шельфі трапляються 
також штучні (антропогенні) форми рельєфу. їх 
споруджують з різних матеріалів для різних цілей. У 
мілководцих райоцах моря до таких об'єктів нале
жать підводні скидалищ а наносів, так звані місця 
Демцішу. Це точки на шельфі, де з барж скидають 
пісок, мул та глину, отримані під час ви к о н а н н я  
Днопоглиблювальних робіт у портах та на трасах 
судноплавних каналів. Море весь час засипає ці за- 
глиблецця, тому ч ерц ацця  груцту триває практич
но безперервно. Добуті таким чином пухкі породи 
перевозять на баржах чи шаландах і скидають у 
Певному місці на ш ельфі. Днопоглиблювання є не
обхідною умовою нормального  ф ун кц іон уван н я  
морського флоту та портів, але як  форма господа
рювання воно має негативні наслідки для м о р сько 
го середовища, подібні до тих, що спричиняю ться 
добуванням піску на підводних банках.

Кіорське дно □
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До штучних форм підводного рельєфу належать також 
берегозахісні споруди: штучні пляжі з їх підводним п ролог- 
ж ен н ям , хвилерізи, таверси, буни, штучні ри ф и  — конст
рукції, які споруджують для стимулювання біологічних та 
екологічних процесів, зокрема, розподілу чисельності, біо
маси, продукції водних організмів. Ефект штучних рифів 
ґрунтується на потребі багатьох видів рослин та тварин у 
твердій основі для п ри кр іпленн я  та у сховищах під час пев
них етапів свого розвитку. Матеріалом для створення цих 
споруд є камінь, конструкції із залізобетону, старі авто
мобільні п о к р и ш ки  тощо. Штучні риф и  найбільщ ефек
тивні на піщаних та мулистих ґрунтах, де відсутні природні 
скелі та кам іння.

С п ец и ф ічн и м и  щтучними ф орм ам и підводного рельє
фу є також затонулі кораблі. Підводні спостереження та 
дослідження виявили велику кількість затонулих сучасних 
суден, а також стародавні кораблі. Ці знахідки мають чима
ле науково-історичне та археологічне значен н я ,  а як  під
водні об'єкти затонулі кораблі та їхні залищ ки певним 
чином впливають на життя морських організмів. їх оброс
тають водорості, м олю ски, моховатки, морські жолуді та 
інщі сидячі організми.

На одному з таких суден (транспортне судно "Пата
гонія", що затонуло у 1915 р. на" глибині 36 м і пролежало на 
дні 24 роки) проф. С Б .  Грінбарт (1950) знай щ ов  велетен
ські за розміром мідії, з довжиною  стулок до 143 мм, яких в 
інщих місцях Чорного моря ще жодного разу не знаходили. 
Вчений назвав цю різновидність мідії "геркулесовою". Ван- 
тажо-пасажирське судно "Петр І", яке затонуло на глибині 
22 м і пролежало на дні 18 років, також було вкрито багать
ма організмами. Серед них були мідії, моховатки, балянусп- 
губки, гідроїди, а також устриці. Довжина стулок цих майже 
зн и кли ху  нащ час молюсків сягала 70 мм, щ ирин а  — 60 мм. 
На одному квадратному метрі поверхні корпусу судна, за 
даним и С.Б. Грінбарта, нараховувалося 25-28 екземплярів 
устриць. Цікаво, що вся деревина на судні була сточена мо
лю ском тередо, як и й  також практично зн и к  у нащ час.

ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРАІН / Морське дно

Материковий схил та морське ложе
Нижче за щельф у морі розтащ ований материковий 
схил. Він має досить значний ухил (3—6°) і різко 
розчленовану поверхню. У Чорному морі ця части
на дна обмежена глибинами від 100—200 до 1500- 
2000 м, а її щ ирин а  коливається у межах від 10 до 
100 км. Д ілян ки  материкового схилу, прилеглі до 
південно-східного щельфу Кримського півострова, 
круті, розчленовані густою сіткою підводних до
лин. На південь від К ерченської протоки матери
ковий схил виполож ений і має відносно згладжену 
поверхню. У північно-західній частині моря схил 
різнорідний, із складними крутими д ілянками. Тут 
добре виражені так звані підводні кан ьй он и  — еро
зійні форми рельєфу морського дна, що розсікають 
у поперечному напрямі материковий схил. Верщи- 
ни більщості каньйонів  розтащовані у зовніщ ній 
частині щельфу і істотно впливають на динаміку 
розвитку щельфу і берегової зони.

Глибще за материковий схил у Чорному морі 
розтащоване морське ложе, або дно. Це майже плос
ка рівнина на глибинах від 2000 до 2212 м, вкрита 
Дуже товстим, іноді до 10 км, щаром нан осн их  п о 
рід, переважно — мулу.

На глибині понад 200 м вода і дно заражені сір
ководнем. Цей токсични й для більщості живих істот 
газ трапляється на дні багатьох морів — Каспійсько
го, Балтійського та ін., але так, щоб 87 % водної тов- 

і майже 70 % дна було отруєно сірководнем — це 
Унікальне явище у масщтабі світового океану. Це од
на з найхарактерніщих природних ознак Чорного мо
ря, в якому все біологічне різноманіття, всі живі ре
сурси розтащовані у верхніх 13 % пелагіалі та у ЗО % 
дна. Глибще за 200 м існують лище сіркобактерії.

Вище вже згадувалося, що сірководень у глиби
нах Чорного моря було вперще відкрито у 1890 р.

□
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експедицією  за участю одного з перш их академіків України 
геолога МЛ. Андрусова. Пізніше фахівці д ійш ли висновку, 
що цей газ виробляють сіркобактерії під час розкладання 
органічної речови ни , яка  надходить зверху у вигляді від
мерлих організмів, та в результаті в ідновлення сульфатів.

Загальна впевненість фахівців у тому, що у глибин х 
Чорного  моря не може існувати глибоководна фауна як  у 
рещті морів, дала підставу для того щоб назвати цю область 
моря "азойною", тобто позбавленою  життя зоною , і це зда
валося аксіомою.

Так було до 2005 р. Розвиваю чи фундаментальні ідеї 
В. І. Вернадського про екологічну важливість граничних з по
верхнею водної товщі д ілян ок , що свого часу спри чин и: о 
відкриття на межі "море-атмосфера", у верхньому щарі зав- 
товщ ки  0—5 см, дуже специ ф ічного  і цікавого угруповання 
організмів морського нейстону, академіки ПАН Украй и 
Ю.П. Зайцев та Г.Г. П олікарпов  д ійщ ди висновку, що з про
тилежного боку пелагіалі, на межі "море-дно" також мо
жуть існувати невідомі форми життя, крім сіркобактерій

У результаті роботи великого колективу дослідників з 
Одеського філіалу Інституту біології південних морів ПАНУ 
та відділу радіобіології цієї ж установи у дон н и х  відкладен
нях батіалі з глибин 730—2100 м, тобто саме в "азойній" зоні, 
було знайдено спори , цисти та інщі стадії спокою  водних 
організмів, з яки х  у лабораторних умовах вдалося отрима
ти культури багатьох видів, що зазвичай мещкають у поверх
невій, багатій на ки сень  зоні моря. Це були гетеротрофні 
бактерії, бактерії групи ки щ к ово ї палички , діатомові та 
інщі одноклітинні водорості, гриби тощо (Зайцев, Поли
карпов, Егоров, 2007). Як цим м ещ к ан ц ям  кисневої зони 
вдалося вижити у царстві вічної темряви , холоду (близько 
8 °С протягом року), величезного тиску (до 210 атм), за від
сутності розчинен ого  у воді кисню? О тримані сенсаційні 
знахідки викликали  багато інщих запитань, на які дадуть 
відповіді подальщі дослідж ення, але вже зараз зрозуміло, 
що нові факти мають чимале наукове та практичне значен
ня. Отже, аксіому "азойної" зони було скасовано.





Площо Чорного моря становить майже 423 0 0 0  км , серед
ня глибина — 1290м, найбільша глибина — 2 212м, а об'єм 
води — майже 5 4 7 0 0 0  км . Це середні показники, бо відомі 
значно більші і глибші моря, наприклад, Середземне або Ко
ралове море, а також зовсім маленькі моря, такі як Азовсь
ке або Мармурове. Територіальне море (до Конвенції 1982р. 
цю ділянку морського простору називали територіальними 
водами) України на Чорному морі пролягає вздовж усього 
узбережжя, має завширшки 12 морських миль (22,22 км).

За рельєфом дна Чорне море дещо нагадує величезну 
таріль з глибоким і плоским дном та мілководними краями 
шельфу на периферії. Щодо хімічного складу чорноморської 
води, то вона солона і містить буквально всю таблицю еле
ментів Менделєєва. Хтось підрахував, що з води Чорного 
моря можна було б добути близько 100 т розчиненого в 
ньому золота, якщо випарувати всю воду із  майже 10 млн т 
різних солей добути дорогоцінний метал. У  морській воді 
присутні всі потрібні для живих істот речовини — солі 
натрію, калію, кальцію, магнію, стронцію, кобальту то
що, причому у  співвідношенні, наближеному до так званого 
фізіологічного розчину. Ще на початку XX ст. відомий аме

риканський фізіолог Ж. Леб писав, що за складом солей 
людська кров нагадує морську воду, з якої вийшли колись 
наші далекі предки.

Солоність чорноморської води
Характерною р и со ю  м о р сь к о ї  води є її солоність .  
Під цим те рм ін ом  у ок еанолог і ї  розуміють к ількість  
грамів солей у 1 кг води. С о л о н іс ть  вираж аю ть  у 
тисячних долях, або пром іле.  С еред н я  солон ість  
Морів і о к еа н ів  — 35 %о. С о л о н іс ть  поверхнево ї в о 
ди Ч о р н о го  м оря  стан ови ть  18 %о, гцо п о в 'я за н о  з 
його ізольованістю  від ок еану  та н ад х о д ж ен н ям  ве
ликої к ількості р іч ково ї води. Н а глибині 2000 м со
лоність води Ч о р н о го  моря сягає  найб ільп іого  зна
чення - 22,4 %о.

Уздовж ч о р н о м о р с ь к и х  берегів У країни  м о р с ь 
ка вода має р ізну  солон ість  (рис. 20). Н а в п р о т и  
Дельти Д унаю , в ідкритих л и м а н ів  та у К е р ч е н с ь к ій  
протоці солон ість  води зн и ж ується  до 10 %о і м ен -
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ше, біля південних берегів Криму вона становить 17—18 %0% 
а у східній частині Каркінітської затоки влітку може набли
жатись до 18,5 % о .

Крім мінеральних сполук, у морській воді міститься ба
гато органічних речовин, які утворилися з прижиттєвих ви
ділень організмів або внаслідок посмертного їх розкладан
ня. Це білки, жири, ам інокислоти , вітаміни тогцо. Якгцо 
мінеральні речовини, насамперед сполуки азоту і фосфо у, 
необхідні для росту рослин, то органічні речовини у мор
ській воді утворюють пож ивну базу для численних бакте( й 
та інпіих нижчих істот, а також діють як стимулятори або 
інгібітори багатьох біологічних процесів. Ці речовини регу
люють також сп іввіднош ення між ж и вим и істотами, нап
риклад, допомагають різностатевим тваринам одного виду 
знаходити один одного у водній стихії, хижаку — відшука
ти жертву, а можливій жертві — уникнути ворога тощо. Ор
ганічні речовини природної водойми виконують таку саму 
екологічну функцію , яку для цаземцих тварцц викоцують 
зацахи. Тому забрудцецця моря різцими хімічцими речови- 
цами стацовить цебезцекудля  його життя.

Температура чорноморської води
Ж иттєво важливим екологічним п о к а зн и к о м  водного се
редовищ а є температура. Від неї залежать всі біологічні 
процеси , екологія та поведінка водних організмів, зокрема 
початок та заверщ ен ня  їх нерестових, нагульних та зиму
вальних міграцій, розцоділ у водоймі.

Як і в іцщих морях цомірцої зоцц , темцература води У 
Чорному морі зазнає істотних коливань протягом року, і це 
зумовлює чітко визцачецу сезоццу ритміку всіх екологіч
них процесів у самому морі та у цриморських водоймах.

У безвітряці (щтильові) літці дці вода біля берегів моря 
може црогріватись до 24—25 °С, а у мілководцих затоках - 
Тецдрівській, Д жарилгацькій , Каркіцітській — цодекуди 
може сягати 28—29 °С. Н ап р и к ін ц і  л и ц ц я  2004 р. у Тилі- 
гульському лим аці було зареєстровацо темцературу цавїть

ЧОРНОМОРСЬКІ ЕЕРЕГИ УКРАЇНИ рлрська вода т

ЗІ 5 °С (усце цовідомлецця В.В. Адобовського). У 
відкритих водах моря температура води влітку на 
поверхні досягає  23—24° С (рис. 21). Глибще вода 
значно холодніща, а на глибині 150 м температура 
8;6° С зберігається протягом усього року. У січні— 
лютому поверхнева вода біля південного узбереж
жя Криму охолоджується до +7...8 °С, а у мілковод
ній північно-західній частині та перед Керченсь
кою протокою знижується до +4...5 °С і менще. Під 
час особливо холодних зим, наприклад, у 1954, 1964, 
1985, 1996, 2006 рр., температура води в Одеській 
затоці зцижувалась до —0,7...—1,0 °С. У ці зими по
верхня моря вкривалась кригою, іноді — до гори
зонту (рис. 22).

У разі найскладніщ их погодних умов, крижане 
поле на півдні сягало о. Зміїного, а декілька разів 
навіть Босфору. Не пізніще початку березня вся 
крига на поверхні моря тане і починається  повіль
ний прогрів води, причому насамперед  прогріва
ється вода біля самого берега.

Таким чином , зимова температура води у Чор
ному морі значно нижча, ніж у Середземному, де 
вона під час зимових місяців зцижується ца цівцочі 
До +12... 13 °С, і море ціколи це замерзає. Ця обста- 
вица має велике екологічне значення  для організ
мів середземноморського походження. Саме з цієї 
цричицц у Чорцому морі цриж илися  лище ті з цих, 
які здатні витримувати зи м ови й  температурний 
мінімум. Рещта видів, які влітку заходять у Чорне 
море, восени мігрують на зимівлю назад у Серед
земне море.

Прозорість чорноморської води
екологічний фактор прозорість води має велике 

значення. Вона залежить від кількості живих істот. 
П а н іч н и х  та неорганічних часток, завислих у воді.
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І у свою чергу визначає глибину п р о н и к н е н н я  сонячного 
пром еня у товгцу води. Особливе значення  має так звана 
фотосинтетично активна радіація сонця, від якої залежить 
життєдіяльність рослин.

Більша прозорість води у Чорному морі спостерігає і ь- 
ся у центральних водах та біля скелястих берегів, віддале
них від річкових гирл. Річки поставляють у море пісок, 
частки мулу та пож ивні речовини для рослин. Тому побли
зу гирл річок створюються умови для масового розмножен
ня водоростей, зокрема фітопланктону, і в результаті вода 
набуває незви чай н ого  кольору, іноді навіть червоного 
(Нестерова, 2001), прозорість води знижується, що у свою 
чергу гальмує розвиток д онни х  водоростей. У північно-за
хідній частині Чорного моря, де найбільшою мірою вияв
ляється вплив річкового стоку, та навпроти Керченської 
протоки, прозорість води не перевищує 10—12 м, тоді як у 
районі мису Тарханкут та П івденного берега Криму вона 
сягає 20 м і навіть більше. Саме ці д ілянки  моря полюбля
ють підводні ф отографи та кінооператори, для яки х  освіт
леність підводних пейзажів має вирішальне значення.

Під час океанографічних робіт прозорість води най
частіше визначають за допомогою білого диска діаметром 
ЗО см (диск Секкі).  Глибину, на якій неможливо розгледіти 
диск, називають "відносною прозорістю води". В окремих 
ділянках Середземного моря д иск  Секкі зн и кає  на глибині 
35—40 м, а у Саргасовому морі — на глибині до 65—70 м. 
Там найкращ е робити підводні спостереження та фотоггт- 
фувати. Проте щодо біологічних ресурсів, зокрема риби, то 
перше місце посідають моря з невисокою  прозорістю води, 
такі як  Азовське, К аспійське, Балтійське, північно-західна 
частина Чорного  моря.

Для забезпечення нормальної життєдіяльності водних 
організмів вирішальне зн ач ен н я  мають так звані біогенні 
елементи — хімічні елементи, які постійно входять до скла
ду організмів. До них належать кисень, вуглець, водень, 
кальцій, азот, калій, фосфор , магній, сірка, хлор, натрій, 
залізо. Велике зн а ч е н н я  мають також  м ікроелементи

(алюміній, бор, йод, кремній , мідь, титан тощо), 
кількість яких у організмах рослин та тварин ви
мірюється ти сячн и м и  частками процента, але як і  є 
складовою ч астин ою  сп е ц и ф іч н и х  біохімічних 
сполук (ферментів, гормонів, вітамінів тощ о), що 
відіграють надзвичайно важливу роль в організмі 
живих істот. Збагачення морських вод таким и біо
генними елементами, як  сполуки азоту і фосфору 
(їх називають п ож и вн и м и  речови нам и), зумовлює 
інтенсивне р озм н ож ен н я  рослин , а надмірне вне
сення таких речовин у море спри чин яє  евтрофі- 
кацію — складний екологічний процес з багатьма 
негативними екологічними та ек о н ом ічн и м и  нас
лідками, про які йтиметься в інших розділах. До 
речі, сучасне Чорне море, насамперед його північ
но-західна частина, належить до найбільш евтрофі- 
кованих д ілян ок  світового океану.

Постійні течії Чорного моря

Важливу роль в екології моря і екології лю дини ві
діграють течії — поступальний рух водних мас. Течії 
мають виріш альний вплив на розподіл температу
ри, солоності та інших характеристик морської во- 
Ди, на морські організми та екологічні процеси , на 
Діяльність лю дини у морі. За тривалістю течії у мо- 
Рях та океанах бувають пост ійн им и, періодичними 
та короткочасними. Постійні течії — це потужні 
потоки води, які завжди існують в одному й тому 
самому великому районі і мають один і той самий 
генеральний н ап рям ок . Періодичні течії виника
нь під дією періодичних вітрів, наприклад, зи м о 
вого та літнього мусонів, а короткочасні — спричи
няють непостійні вітри.

На підставі багаторічних досліджень установле
но, що у верхній половині пелагіалі Чорного моря. 
Приблизно до глибини 1000 м, діє єдина ц и к л о н іч 
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на (проти ходу стрілки годинника) система постійних течій. 
Загальна схема постійних течій води у Ч орном у  морі паї 
дена А.К. Л еон ови м  ( 1 9 6 0 )  у його монографії "Региональ
ная океанограф ия" . Окремі відрізки цієї системи отрима и 
власну назву. П івден ний  відрізок кільцевої циклон ічно ї те
чії у межах від Босфору до Колхідської н и зо в и н и  на Кавказі 
називаю ть Анатолійською течією, від Колхідської низови
ни до К ерченської протоки  — К авказькою , від Керченської 
протоки  до Тендрівської коси — К рим ською , а від Тендрів- 
ської коси до протоки Б осф ор — Румелійською течією.

Найбільш чіткі межі має Румелійська течія, як а  отри
мує додатковий імпульс руху від стоку великих річок, що 
впадають у північно-західну частину Чорного моря, — Дніп
ра, Дністра та Дунаю. П очинаю чись  біля гирла Дніпровесь- 
ко-Бузького лиману, Румелійська течія рухається спочатку 
зі сходу на захід уздовж північних берегів моря, а потім — 
на південь уздовж західного берега смутою при близн о  до 
5 0 - 7 5  миль. Д осягнувш и Босфору, Румелійська течія роз
діляється на три гілки. Одна гілка крізь Б осф ор  заходить у 
Мармурове море, друга уздовж самого берега рухається на 
п івн ічний захід аж до мису Каліакра і знову вливається в 
основну масу Румелійської течії, а третя дає початок Ана- 
толійській течії і продовжує рух на схід уздовж південного 
берега моря (рис. 23).

Ш и р и н а  Румелійської течії на поверхні, як  і ш ирина 
інших течій, значною  мірою залежить від нап рям ку  та си. и 
вітру. П ри східних вітрах вона більше притискується  до 
західного берега і на півдні українських вод Чорного  мої я 
проходить між дельтою Дунаю та о. Зм іїним , практично не 
торкаю чись його. Під час західних та південно-західнпх 
вітрів течія, н авп аки , розш ирю ється  на 4 0  — 5 0  миль, іу так і  
дні можна спостерігати, як  о. Зм іїний  з усіх боків оточено 
малопрозорою  розбавленою  дунайською  водою. Але в усіх 
випадках водні маси прямують з півночі на південь.

Під дією Румелійської течії основна маса вод Дунаю, а 
також завислих часток мулу і піску переміщується з півночі 
на південь. Це добре помітно не лиш е з борту суден, а й на

фотографіях із супутників. Д ані про перем іщ ення  
так званого твердого стоку річок дуже важливі для 
багатьох галузей діяльності лю дини, зокрема для 
охорони довкілля, рибальства, судноплавства то
що. Так, наприклад , витрати коштів на підтримку 
судноплавного ходу будуть вище там, куди надхо
дить більша частина мулу та піску. У цьому, до речі, 
полягає один з основних аспектів проблеми доціль
ності створення судноплавного каналу через гирло 
Бистре у Кілійській дельті Дунаю. Тут, на виході з 
щойно поглибленого гирла, швидко утворюється 
піщана мілина, яка  знов п о ч и н ає  заважати судно
плавству.

Біля мису Ерегли Анатолійська течія розділя
ється на дві частини. Одна з них прямує на північ
ний схід, потім на північ, а перетнувши середину 
моря, повертає на захід і приєднується  до Румелій
ської течії. Таким чином  зам икається  ц и кл о н іч н и й  
круговорот західної половин и  Ч орного  моря. Реш
та Анатолійської течії продовжує рух на схід уздовж 
південного берега. Н авпроти  Колхідської низови
ни ця течія під назвою "К авказька течія" прямує 
вздовж східних та північно-східних берегів до Кер
ченської протоки . Тут вона поп овню ється  водами 
Азовського моря і рухається на захід під назвою 

Кримська течія". Біля берегів східного Криму Крим
ська течія ділиться на дві гілки. М енш а відхиляєть
ся на південь і, перетинаю чи все море, вливається в 
Анатолійську течію, зам икаю чи  ц и к л о н іч н и й  кру
говорот східної частини моря. Більш могутня гілка 
Кримської течії, яка  зливається з Азовською те
чією, що виходить з Керченської п ротоки , продов
бе рухатися на захід, огинає південно-східні та 
південні береги К рим ського  півострова і ділиться 
на три гілки. П ерш а з них рухається на п івнічний 
захід уздовж берегів Криму, доходячи до Євпаторії, 

півострова Тарханкут і далі. Друга гілка йде у нап-
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рямку гирла Дунаю, де зливається з Румелійською течією, 
третя, лиш е трохи відхилившись на п івн ічний захід, також 
приєднується до Румелійської течії.

у  процесі руху кож на постійна чорном орська  течія 
іноді розділяється на невеличкі гілки, як і  залежно від обри
су берегової лінії утворюють часом надто складні узори під
водних течій.

Ш видкість  постійних течій у Ч орном у морі майже всю
ди невелика, при близн о  10—20 см /с ,  але іноді, при потуж
них вітрах, може зростати більш ніж удвічі. Завдяки сезон
ній зміні стоку річок, швидкість течій зростає навесні та на 
початку літа. Восени і взимку швидкість течій і чіткість х- 
ніх меж знижуються. Епізодичні вітри спри чин яю ть  істо ні 
відхилення від переважаючих нап рям ків  основних течи З 
глибиною швидкість течій ш видко зменш ується і вже у 
шарі 75—100 м стає малодоступною для інструментального 
вим ірю вання .

Чорноморські хвилі
Розміри Чорного моря, великі глибини біля багатьох бе
регів, незн ачна  порізаність берегової лінії, л окальн и й  і ко
роткостроковий  кри ж ан и й  покрив , часті ц и к л о н и  і по
тужні, особливо взимку, північні та північно-східні вітри 
створюють сприятливі умови для розвитку хвиль і велико
го прибою. Протягом місяців найбільшого розвитку хвиль — 
грудня та січня — максимальне хвилю вання збігаєтьс: з 
р айон ам и  най вищ и х ш видкостей вітру у центральній час
тині моря.

Влітку потужні шторми — рідкісне яви щ е, а восени, 
коли переважають півн ічний і півн ічно-східний вітри, во
ни частіщають, взимку їхня частота сягає максимуму, а на
весні знову зменщ ується. Під час сильних щтормів висота 
хвиль досягає 6 м, а поодин оких  хвиль — 7 і навіть 8 м. В 
океанографії єдини м  критерієм оцінки  ступеня хвилю ван
ня є висота хвиль, яку визначають зазвичай візуально, п ри 
чому для оц ін ки  вибирають найбільщ помітні, великі хвилі-

Ч О РИ О М О РС .ЬКТ_______ Е Е Р Е Г И  У К Р А ЇН И ька вода

fJ^BЛИЦЯ 2. Шкала ступеня хвилювання
□

Висота хвиль, м Ступінь
хвилювання, бали

Характеристика
хвилювання

0 0 Хвилювання відсутнє
0-0,25 1 Слабке

0.25-0.75 II Помірне
0.75-1.25 III Значне
1,25-2.0 IV Значне
2,0-3,5 V Потужне
3,5-6,0 VI Потужне
6,0-8,5 VII Дуже потужне
8,5-11,0 VIII Дуже потужне

11,0 і більше IX Виняткове

ТАБЛИЦЯ 3. Шкала стану поверхні моря 
(м "Морским энциклопедическим справочником", 1986)

Бал Стан поверхні моря

Поверхня дзеркально гладка 
З'являються невеликі гребені хвиль 
Невеликі гребені хвиль починають перекидатися, але 
піна не біла, а склоподібна
Добре помітні невеликі хвилі, гребені деяких з них пе
рекидаються, утворюючи місцями білу піну, що клу- 
бочиться, — баранці
Хвилі добре виражені, всюди утворюються баранці 
З'являються високі гребені хвиль, їхні пінисті верши
ни займають великі площі, вітер починає зривати пі
ну з гребенів хвиль
Гребні окреслюють довгі вали вітрових хвиль, зірвана 
вітром піна починає витягуватися смугами по схилах 
хвиль
Довгі смуги зірваної вітром піни вкривають схили 
хвиль і місцями, зливаючись, досягають їхніх пілошв 
Широкі смуги густої піни зливаються, вкриваючи 
схили хвиль. Лише місцями, у западинах хвиль, видно 
вільні від піни ділянки
Поверхня моря вкрита густим шаром піни, повітря 
Наповнене водяним пилом і бризками, видимість 
значно знижена



82 ЧОРНОМОРСЬКІ ЕЕРЕГИ УКРАЇНИ \іорська вода □

Існує шкала ступеня хвилю вання, якою  користуються ід 
час спостережень з борту судна, а також з берега (табл. 2).

Під час океанографічних спостережень користуютюя 
також шкалою стану поверхні моря, яка  грунтується на 
візуальній оцінці реакції цоверхці моря ца силу діючого 
вітру (табл. 3).

Коливання рівня моря
Під впливом різних чи н н и к ів  рівень води у Ч орном у морі, 
як і в інших морях, зазнає певних періодичних (сезонних, 
добових) та неперіодичних коливань. Вони зумовлені змі
нами кількості води у морі, при пливам и і відпливами та 
зг ін н о-н аг ін н и м и  явищ ам и. В абсолютних величинах ам
плітуда коли ван ь  рівня Ч орного  моря досить мала і зазви
чай їх не помічають, але для океанографічних досліджень 
вони мають важливе значення .

Найбільші темпи підняття та зн и ж ен н я  рівня моря спо
стерігаються відповідно у березні—квітні та серпні—вересні 
і пов 'язані зі зб ільш енням та зм ен ш ен н ям  річкового стоку. 
Крім того, протягом літніх місяців значно посилю ється ви
паровування з морської поверхні, що також впливає на 
об'єм водних мас моря.

За результатами 70-річних вимірю вань (з 1880 по 1950 
рік), в Одеській затоці середній багаторічний рівень моря 
залищався н езм ін ним , але протягом року він збільщувався 
і зменщувався приблизно на 18 см (Леонов, 1960).

Добре відомі в інщих морях багатометрові за ампліту
дою при пливи  та відпливи в ізольованому від Атлантич
ного океану та Середземного моря Ч орном у морі не пере
вищують кількох сантиметрів (біля Одеси — 5,5 см, біля 
Севастополя — 1—3 см) і практично не впливають на гідро
логічний та гідробіологічний режим моря. Значно помітні- 
щ ими є неперіодичні коли ван н я  рівня моря від вітрових 
зг інно-нагінних явищ . Найчастіще ці яви щ а спостерігаю
ться взимку, коли на Чорному морі посилюється активність 
циклонів. У районі Одеської затоки, наприклад, зниження

рівня моря ПІ Д час потужного північно-західного 
вітру може сягати 0,5—1,0 м. Проте такі ситуації 
трапляються нечасто і тривають від кількох годин 
до 1-2 діб. Під час згону, коли вітер дме з боку су
ходолу, біля берега ви н икає  дефіцит водної маси, 
який компенсується висхідними потоками глибин
ної води. Влітку це сп р и чи н яє  раптове зни ж ен н я  
температури води біля берега на 10° С і більще про
тягом доби. Вода у такі часи буває прозорою, чис
тою, але надто холодною для рекреаційного вико
ристання.

Під час дії вітрів протилежного напрям ку  (на- 
гінних) біля берега нагромаджується надлищ кова 
маса води з поверхневих щарів пелагіалі. Влітку во
на буває теплою і каламутною, бо хвилі піднімають 
донні відкладення.

Поряд з п ідвищ енням  каламутності, нагінні 
вітри можуть сп ри чи н и ти  багато інщих наслідків, 
значно більщ серйозних, іноді дуже небезпечних. 
Наприклад, викинути на берег судна, які виявили
ся не здатними протистояти вітру та хвилям.

Особливо трагічні події трапились 11 листопада 
2007 р. у К ерчен ський  протоці. У той день тривалий 
і потужний південний вітер нагнав у протоку вели
чезну масу чорном орської води. З півночі, з боку 
Азовського моря, як  завжди, надходила азовська 
вода. Дві протилежні течії водночас підняли у про
тоці рівень води на кілька метрів проти звичайного. 
Це створило вкрай небезпечну навігаційну ситуа
цію для суден. В результаті, у протоці трапилась 
Найбільща за останні десятиліття морська катаст
рофа. Постраждало 11 суден, 5 з них затонуло. П ри 
Цьому загинуло 8 моряків , а у воду потрапило 
З тис. т мазуту та 6,8 тис. т сірки. На довгі місяці, а. 
Можливо, на роки , забруднено морську воду і дно.

Фахівці вважають, що мазут, я к и й  осів н ад н о ,  з п о 
теплінням води почне підніматись на поверхню.



84 Ч П Р Н П М П Р С Ь К І Е К РК ГИ  УКРЛ и  ц

о п и н и ться  на пляжах і надовго погірш ить рекреаційну  си
туацію у црилеглих водах Криму та Таманського півостро
ва в Росії. Н аф тове забруднення прибереж ної зони  моря є 
потужним ф актором , іцо негативно впливає на р о з м н  - 
ж е н н я  та ріст водоростей, безхребетних тварин та риб, я сі 
меш каю ть біля берегів. Воно негативно відіб'ється також 
на нерестових, корм ови х  та зим увальних міграціях бага
тьох видів риб та дельфінів , гцо проходять через Керченсь
ку протоку.

Про п р и ч и н и  того, гцо сталася і про те, хто винен (люд
ськи й  фактор) буде зрозуміло з результатів спеціальних 
розслідувань, але п ер ш о п р и ч и н о ю  у цьому випадку була 
стихія у вигляді нагонного  вітру, я к и й  сп р и чи н и в  катас - 
роф ічне раптове підвигцення рівня води у протоці.





Як життєве середовище моря ти океини зи площею посіди- 
ють перше місце пи плипеті. Вопо і пе дивпо, бо симеу морі 
зиродилось життя (тому його обризпо пизивиють "колис
кою життя "), тут мешкиєпийбільше типів (системитич- 
пих китегорій пийвищогорівпя) твирип — 35. Для порівпяп- 
НЯі у  пріспих водих — 14, и пи суходолі —11 типів.

Зи кількістю видіврослип ти твирип Чорпе море пе по
лежить до пийбигитших (тропічпі моря зпичпо бигитші), 
иле в пьому мешкиє бигито видів флори і фиупи, які миють 
вижливе пиродпогосподирське зпичеппя.

Згідпо з гідроекологією — пиукою про водпі екосисте
ми, оспови якої зиклив икидемік НАН Укриїпи В.Д. Роми- 
пепко (2001), у  природі іспують певпі зикопомірпості, зи 
якими життя розподіляється пи плипеті. Головпи з пих 
полягиє у  тому, що види ти їхпі угруповиппя мешкиють 
здебільшого у  тих природпих середовищих, до яких вопи 
пийкрище пристосовипі, де вопи миють пийбільші шипси пе 
просто вижити, и успішпо розвивитись і розмпожуви- 
тись. Це зигильпе провило: розподіл живих істот визпо- 
чоється посомпередрозподілом відповідпихумов для їхпьо- 
го існування.

На випаленому сонцем пляжі 
теж є  живі морські істоти
Н а п ер ш и й  погляд, на сухому р о зп е ч е н о м у  с о н ц е м  
гарячому п іску  не може бути н ія к и х  ж и в и х  істот 
взагалі, а тим  більше м орських .  О д н ак ,  якгцо при
дивитись уважно, м ож на  пом ітити  о к рем и х  комах — 
мух, м ураш ок, жучків або гципавок. Серед останн іх  
є вид гципавка п р и б е р еж н а .  Всі ці ком ахи  бігають 
по піску, перелітаю ть або ховаю ться десь  у затінку. 
Чим п ри ваблю є  комах р о з п е ч е н и й  п ісок?

Річ у тім, гцо п ісок  або галька пляж ів  завжди 
в к р и т іч и м а л о ю  кількістю о р ган іч н и х  ч а сток  р і з н о 
го походж ення .  Д е я к і  з ни х  постачає  м оре. К о л и  

хвиля н ак о ч у єт ьс я  на п л яж ,  вода ф ільтрується,  а 
частки зали ш а ю ть ся  у піску, як  з а ли ш а ю ть ся  пил  та 
сміття на фільтрі п и л о со са .  Т ак и й  са м и й  природ
ний механізм діє, к о ли  на п л я ж  надходять зливові
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води із суходолу. Вони також приносять  різні органічні 
частки, які залишаються. Тому на пляжі завжди є велика 
кількість органічних речовин, які приваблюють комах та 
інших істот, причому, чим дрібніший пісок, тим густіше 
фільтр пляжу і тим більше часток він утримує.

Коли пляж стає рекреаційною  зоною і на ньому відпо
чивають люди, з 'являється ще одне джерело органічних 
речовин. П ісо к  і галька по в іднош енню  до тіла людини 
поводять себе як  абразійні матеріали. Вони зіскоблюют з 
поверхні ш кіри клітини епітелію і всі речови ни  та мікг Э -  

організми, які зазвичай притаманн і поверхні тіла людини. 
П ересічний користувач рекреаційних ресурсів моря про це 
навіть не здогадується, але на пляжі завжди залишаються 
часточки його тіла. Відомо, що мухи та інщі комахи можуть 
переносити небезпечні мікроорганізми, але у даному ви
падку роль комах у поліпщ енні санітарного стану пляжу 
позитивна.

В окремих людей певні побою ван ня  викликає щипав
ка, або вуховертка. Вважають, що вона здатна залізти у 
вущний канал лю дини. Це досить пощ ирена  думка. Проте 
ця комаха названа вуховерткою через те, що своїм вигля
дом вона нагадує відповідне пристосування для очищення 
вущного каналу від сірки. Згідно з тлумачним словником 
В. Даля, це пристосування у його часи називалося саме ву
ховерткою. Так що щ ипавка для лю дини цілком безпечна, 
а як  пожирач органічних рещ ток з пляжу — дуже корисна.

Під щаром сухого піску на глибині найчастіще 10—20 см 
розтащ овани й  щар вологого піску, де у кап ілярних порож
нинах (так званих інтерстиціях) мещкають численні мікро
скопічні морські організми, одноклітинні водорості та тва
р и н и , багатоклітинні безхребетні. Серед них є діатом< 
інфузорії, коловертки , нематоди, ракоподібні та інщі без
хребетні тварини. Вночі, особливо коли морські хвилі змо
чують поверхневий щар піску, вони піднімаються до по
верхні пляжу і поїдають органічні частки.

Чисельність організмів мікро- і мейофауни залежить 
від умов життя у піску. Якщ о пісок крупнозернистий та

чистий, добре вентилюється в результаті зміни рів
ня моря під впливом хвиль, то фауна піску буває 
багатою та р ізноманітною , і навпаки , коли пісок 
дрібнозернистий, його ниж ні щари будуть позбав
лені кисню , а фауна буде бідною. П ори дрібнозер
нистого піску легко закупорюються пилом  та ін- 
щими частками, і це лищ е ускладнює екологічний 
стан пляжу. Іноді, викопавщ и невеличку ямку, мож
на побачити чорний пісок із запахом сірководню. 
Це означає, що фауна піску загинула від задухи (а 
може, від якихось токсичних речовин),  а органічні 
частки розкладаються, виділяючи сірководень. Та
кий пляж небезпечний у санітарному віднощенні. 
Ще більще ускладнюється ситуація, коли відпочи
ваючі за відсутністю урн або за звичкою заривають 
рещтки своєї їжі у пісок.

На сухій поверхні піску або гальки можна іноді 
побачити великі морські організми. Потужні мор
ські хвилі викидають на пляж морську траву, або 
камку (зостеру), водорості, молюсків і деяких інщих 
мещканців моря. Коли хвилі вщухають, ці орга
нізми (їх об'єднують під назвою "щтормові вики
ди'), о п и н и вщ и сь  на сухому піску, висихають і пе
ретворюються на то н к и й  щар темного кольору. 
Якщо підняти такий щар, під ним можна побачити 
велику кількість бокоплавів — рачків довжиною  5 — 
8 мм, які енергійно стрибають і намагаються вкри
тися від сонця. У Чорному морі мещкають десятки 
видів рачків-бокоплавів, але є серед них одна група 
італітриди), яка  здатна перебувати на певній від- 
тані від води під щ тормовими викидами. Вони 

дивляться цими викидами, переробляють 'їх і та
ким чином беруть участь у біологічному очищ енні 
пляжів. К оли їстівна частка викидів закінчується, 

талітриди вночі стрибками досягають води. На 
пляж вони повертаються лище після наступного
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Розповідаючи про меш канців  сухої поверхні пляж в, 
слід згадати ще про одне явищ е, характерне для скелястих 
берегів. Пляжі біля таких берегів бувають здебільщого вузь
кими і складаються з гальки різного розміру (рис. 24). На 
таких пляжах не вин икає загроза закупорю вання порож
ни н  між к ам ін ц ям и , вони добре вентилюються, промива
ються і там мещкають не лище м ікроскопічні організми.

Таємнича чорна смуга
Коли море хвилюється, вузькі пляжі цілком вкриваються 
водою, хвилі сягають підніжжя кам 'янистого  обриву і ряс
но змочують його, у  цей час сцостерігається одце еколо- 
гічцо цікаве і ще це досить досліджене природне явище. 
Полягає воно у тому, що у ту мить, коли щтормові хвилі 
б'ють обрив, на кам 'яній поверхні вище рівня моря встига
ють закріпитися морські істоти. П ричому настільки міцно, 
що чергова хвиля їх не змиває назад у море. Коли хвилі 
вщухають, кам 'ян ий  обрив висихає, і на його поверхні ви
ще рівня моря з 'являється темна (майже чорна) смуга 
різної щ ири н и . 'її видно всюди на кам 'яних (а також бетс і- 
них) берегах.

На п ерщ и й  погляд, чорна  смуга, або чорна  зона, 
здається фарбою, нафтою або мазутом, вихлюпнутими на 
берег (рис. 25). Деякі спостерігачі можуть у цьому цобачи- 
ти щось іцще. Ось, як відома ц и сьм ец ц и ц я  Р. Карсоц у 
своїй кцизі "Край моря" оцисує це: "Ця чорца зоца берега 
озцачає цабагато більще, ціж цоказує її цудций, одцо- 
мацітций і цозбавлеций життя вигляд. Це щось темне, нев
ловиме і неск інченно  дражливе. Всюди, де скелі зустріча
ються з морем, м ікроскопічні рослини нанесли свої темні 
п и сьм ен а , лищ е частково  читабельне п о с л а н н я ,  хоча, 
здається, що це стосується уціверсальцості црицливів та 
океаців. Ця темца фарба всюдисуща".

Справді, на всіх кам 'янистих берегах можна побачити 
більщ чи менщ щироку темну смугу над поверхнею води- 
Це живі істоти, які висохли до стану тонко ї чорної плівки-

Вони перебувають у стані так званого анабіозу. Це 
тимчасовий стан, під час якого в організмі різко 
знижується обмін речовин і відсутні видимі прояви 
життя. Коли вин икаю ть сприятливі умови, ор
ганізм оживає.

П ерекон атися  у цьому можца, якщ о  обережцо 
зцяти щ маточок чорцої цлівки і цомістити його у 
чисту морську  воду, п роф ільтрован у  для того щоб 
вилучити найдрібніщі живі істоти. Через деякий 
час щматочок чорної плівки почне оживати: про
ростуть водорості, зокрема, синьо-зелені, з'являть
ся якісь рухомі істоти, що нагадують найпростіщих, 
личинок тощо.

Докладно ніхто ще не дослідж ував, що саме 
народжується з чорної плівки. У кож ном у морі, у 
кожного скелястого берега у плівці можуть бути 
свої набори живих істот. Не підлягає сумніву одне. 
Якісь організми здатні миттєво закріплю ватись на 
кам'яній поверхні, причому так м іцно, що їх не 
відривають чергові хвилі. Це якісь  м ікроскоп ічн і 
істоти або м ікроскопічні зародки (спори , цисти, 
яйця) оргацізмів. Воци здатці витримувати удари 
хвиль, а після зак ін чен н я  щторму — висихати, не 
втрачаючи здатність знову оживати. У стані сухої 
плівки вони можуть перебувати тривалий час, по
ки потужні хвилі не розмочуть плівку і не змиють 
п у  море. А на 'їх місці закріцляться  цові морські 
істоти. Зразки  чорної плівки на камені, зібрані ав
а р о м  на о. Зміїному ЗО червня 1997 р., тривалий 
час зберігались у лабораторії при кімнатній  темпе
ратурі. У серпні 2004 р. щ м аточок цієї цлівки роз
мочили у профільтрованій  морській воді, і плівка 
ожила: з неї почали рости зелені та син ьо-зелен і 
водорості. Е к сп ери м ен т  засвідчив, що навіть че
рез 7 років організми, засущені у плівці, зберіга
ють здатцість відцовлювати свою життєдіяльцість 
у морській воді.
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Й м овірно , це один із способів у н и к н е н н я  ворогів, в и 
ж и ван н я  у конкурентній  боротьбі, яки м  користуються де
які організми прибереж ної зони. О п и н и в ш и сь  над рівнем 
моря та ще й у висушеному стані, вони позбавляються своїх 
водних ворогів і мають більше шансів вижити.

Це досить оригінальна "стратегія виж ивання" серед меш
канців моря, проте вона не гарантує абсолютної безпеки. 
Трапляються дні, коли море спокійне, а повітря вологе або 
йде дощ. У такі дні чорна плівка набрякає  і викликає певний 
інтерес у наземних тварин — комах, павуків, птахів. Серед 
споживачів вогкої плівки відомі також морські організми, 
наприклад, мармуровий краб (пахіграпсус), я к и й  шви. ко 
піднімається на вертикальні скелі, старанно обшукує всі 
предмети на своєму шляху і поїдає те, що сподобалось. У разі 
небезпеки (наприклад, над обривом низько пролетів мартин 
або визирнула людина) він швидко кидається у воду.

Зволожену чорну плівку охоче поїдає молю ск морське 
блюдечко (патела), як и й  виповзає  з води і зчищ ає плівку на 
своєму шляху. Для цього морське блюдечко кори стуєтся  
спеціальним органом — тертушкою (радулою) з хітинових 
зубців, розташ ованих на гнучкій хітиновій пластинці на 
поверхні язика.

Багато цікавого може розповісти чорна плівка, зокрема 
про чистоту моря. Я кщ о на поверхні моря присутні шкід
ливі для ж ивих істот речови ни  (наприклад, нафтопродук
ти, синтетичні миючі засоби тощ о), вони забруднять також 
прибережні скелі та кам ін ня  і у такому випадку біологічна 
чорна плівка може не утворитись або вона буде дуже збід
неною. П о в н о ц ін н а ,  багата на життя чорна плівка на при
бережних скелях — ознака екологічно здорового моря. Це 
було виявлено на незабруднених берегах о. Зміїного.

Д іл ян ки  піщ аного та кам 'янистого  дна, які лиш е іноД 
змочуються бризкам и морських хвиль, об'єднують під наз
вою супралітораль. Вияви життя на цих д ілянках потребу
ють спеціальних ком п лексних  досліджень.

Мешканці зони занліску

Нижче за супралітораль, уздовж лінії урізу води 
розташована зона псевдоліторалі, або зона запліс- 
ьу. Це д ілянка пляжу, яка  постійно змочується хви
лями, що накочуються на берег, а потім відступа
ють, тому п ісок  тут завжди м окрий. Цю екологічну 
зону моря назвали псевдолітораллю, оскільки у 
Чорному морі, на відміну від інших морів, справж
ня літораль з при пливам и  і відпливами відсутня. 
Під впливом хвиль п ісок переміщується, сортуєть
ся за розміром та масою зерен. Як життєве середо
вище псевдолітораль має досить сприятливі умови 
для морських організмів, яких  тут може бути біль
ше, ніж у супраліторалі. Це стосується  як  м ікро
скопічних організмів, так і великих форм.

Великої чисельності у псевдоліторалі досяга
ють різні види рачків-бокоплавів . З них на окремих 
ділянках узбережжя особливо масовим може бути 
бокоплав понтогамарус. Його буває так багато, що 
місцеві жителі збирають рачка ц ілими м іш кам и , 
просіюючи пісок крізь решето, і використовують 
як ц інний корм для каченят та гусенят. У висуше
ному стані бокоплавів реалізують як  корм для ак
варіумних риб або на р и б н и ц ьк и х  фермах.

Крім бокоплавів, у зоні занліску п іщ аних бе
регів трапляється  двостулковий молю ск донаціла. 
Його блискучі стулки д овж ин ою  до 22 мм, забарв
лені у білий, жовтий, світло-ліловий або ор ан ж е
вий колір і мають два бурих промені. Стулки до- 
націли ви к о р и сто ву ю ться  для п р и к р а ш е н н я
Морських сувенірів. Чисельність  донац іли  досягає

2
1000 екземплярів  на 1 м зони  занліску п іщ аного 

узбережжя. У разі п о си лен н я  хвиль, ці молю ски 
здатні ш видко заглиблю ватись у пісок. З інших

безхребетних тут трапляю ться інфузорії, рачкі, не- 
матодитощо.
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в  умовах псевдоліторалі кам 'янистого берега масам е- 
ред необхідне вміння міцно прикріплю ватись до твердої 
поверхні, об яку розбиваються морські хвилі. Такі мас іві 
організми, як морський жолудь (балянус) досягають щіль
ного п р и кр іп лен н я ,  цементуючи основу своєї хатки до 
твердого субстрату. Причому конструкція хатки морськ то 
жолудя така, що витримує удари найпотужніщ их хвиль. 
Якби такий запас міцності мали прибережні будівлі, втрати 
від щтормів були б набагато м енщ им и.

Ін щ и й  молю ск — морське блюдечко (патела) утри
мується на кам 'ян ій  поверхні завдяки тому, що приемок- 
тується до неї так міцно, що його неможливо відірвати 
вручну. Для цього потрібен я к и й сь  інструмент на К Щ Т  лт 
лопатки або долота. Н и м и  і користуються місцеві жителі, 
збираючи цього їстівного молюска. У К риму його назива
ють "пателіда".

Існують інщі способи уникнути прямих ударів хвиль, 
наприклад, укритися у щілині, але більщість рухомих мс ті- 
канців псевдоліторалі у разі поси лен ня  хвиль спускається 
глибще уводу. За д еяк и м и  д ан им и, бокоплави за багато го
дин  до початку щторму цілими колон іями мігрують від бе
рега на глибину. Рачки мають якісь надзвичайно чутливі 
біологічні "пристрої щтормового попередження", яких це 
не має служба погоди.

До речі, багато мещ канців  прибережної зони моря ма
ють здатність передбачати щторм, землетрус, визначати 
мінімальні концентрації  щкідливих речовин. Дослідження 
цих якостей організмів та 'їх біологічних механізмів має 
важливе наукове значення .

Мешканці морських мілководь, 
піщаного та кам 'янистого дна
Глибще за псевдолітораль розтащ ована зона верхньої суб
літоралі, яка  простягається до ниж ньої границі розподілУ 
морських рослин. У Чорному морі це глибини 50—60 м. 
М ещ кан ц ям  верхньої субліторалі при там анн а  н и зка  мор'

фологічних та екологічних властивостей, які спри
яють існуванню на м 'якому (пісок, мул) або твердо
му (камені, скелі, гідротехнічні споруди) субстраті.

З п іщ аним  дном пов 'язані такі головні обме
ження та загрози для живих істот, як  відсутність 
твердого субстрату для пр и кр іп л ен н я ,  схованок від 
ворогів, небезпека викидання  хвилями на берег, за
сипання піском та мулом.

Екологічні умови відбилися на видовому складі 
мещканців піщаних ґрунтів та способі існування 
донних організмів. Серед мещ канців  піщаного дна 
практично немає таких, які потребують прикріплен
ня до твердої основи. На окремих стулках молюсків 
можна зустріти поодиноких  морських жолудів, а на 
панцирах крабів — навіть невеличкі колонії сидя
чих організмів, але це виняток , а не правило.

На перщ ий погляд, фауна піщаного дна здаєть
ся небагатою на види та одноманітною , проте така 
оцінка є помилковою . Уважно розглядаючи дно, 
краще крізь скло підводної маски, можна побачити 
живі істоти, які завдяки специфічном у забарвлен
ню верхньої сторони тіла та вмінню занурюватись у 
пісок зливаються з поверхнею піщ аного дна і май
же непомітні. Лищ е окремі рухи та очі свідчать про 
те, що це живі істоти.

Ось невеличка, довжиною  до 5 см, риба піскар-
ка. На піщаних мілководдях 'її кількість іноді дося-

2
гає 100 екземплярів на 1 м дна, але сплющені тіла 
піскарок майже не помітні. Поблизу повільно пере
сувається р ак -сам ітн и к  діоген, але він недуже мас
кується, бо його ніжне черевце надійно сховано у 
товстостінну раковину молюска тритії або молодої 
Рапани. Мало хто у підводному світі зазіхне на таку 
здобич. Хіба що ненаж ерливий калкан , у щлунках 
якого іноді знаходили рещ тки раків-самітників .

Майже непомітні на тлі піщаного дна плоскі, 
ніби листочки, мальки камбалових риб — морсько-
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го язика , глоси та калкана. Всі вони мегпкають на невели
ких глибинах (1—2 м), де вода навесні прогрівається зна но 
раніпіе і де більпіе корму. Липіе уважно придививпіись 
можна помітити ці "листочки" одного кольору з піском. 
Іноді вони зариваються у пісок і майже зникаю ть. При
наймні, для лю дини. Досконале маскування! Проте, якщо 
раптом утворюються великі хвилі, н ап риклад , під час 
літньої грози зі шквалом, всі ці "листочки" можуть опини
тися на пляжі і тоді нічого їх не врятує. За свідченням канд. 
біол. наук М.Є. Жмуда, на положистому піщаному березі 
Ж ебріянської бухти довжиною  2 км, він бачив велику кіль
кість викинутих хвилями мальків риб. На одному погон ю- 
му метрі берега він нарахував у середньому 100 мальків кал
кана та 50 — бичків.

Ри зи к  бути викинутим на берег загрожує всім мешкан
цям піщаних мілководь, тому багато з них здатні глибоко 
закопуватись у грунт, наприклад , деякі бички, камб; їй, 
морський дракончик , зіркогляд, ошибень, раки-кроти , кра- 
би-плавунці, і особливо молюски та черві-поліхети. Відо
мо, що двостулковий м олю ск мія піщ ана закопується у 
п ісокдо глибини 25 см, а інш ий молю ск — солен (колодоч
ка) і поліхета п ісковик  (аренікола) — навіть на півметра.

Занурившись у пісок, молюски спрямовують до по
верхні дна свої еластичні трубки-сиф они: таким чином ІО - 
НИ продовжують дихати і добувати їжу. Уважний спос
терігач може помітити на поверхні піщаного дна характерні 
"вісімки". Це отвори двох сифонів . По одному з них вода 
втягується у тіло молюска і фільтрується крізь зябра, зали
шаючи кисень  і більшість завислих часток. Крізь другий 
сиф он відфільтрована вода та рештки неперетравлених 
часток виділяються назовні. Саме за си ф он ам и  любителі 
"дарів моря" знаходять на поверхні дна місця, де закопа
лись їстівні молюски. Серед морських тварин лише білуга, 
осетер, калкан та дельфін морська свиня здатні докопатися 
до таких занурених у пісок тварин.

Проте навіть глибоке занурення у дно не дає мешкан
цям прибережних вод повної гарантії захисту від потужних

хвиль. Після шторму на піщ аних пляжах можна 
спостерігати велику кількість викинутих мій та ін
ших меш канців  мілководь. У такі дні пляжі завдяки 
великим стулкам мії нагадують величезні скупчен
ня яєчн о ї ш каралупи. П о ч и н а є т ь с я  справж н ій  
"бенкет", особливо на безлюдних берегах: злітають
ся мартини, крачки, сірі ворони, сороки та інші 
птахи, збігаються л исиц і,  єн отоподібні собаки, 
дикі свині, ласки, водяні пацю ки і незабаром на 
пляжі залишаються практично самі стулки молюс
ків та їхні уламки. Під час чергового накочування 
хвиль стулки заносить піском, а органічні рештки 
доїдають бокоплави та інші морські тварини. Улам
ки стулок перемелюються піском на ще дрібніші 
частки.

Цікава властивість притам анн а  рибі піскорою. 
Зграї цієї вузької риби довжиною  до 12—15 см мож
на побачити поблизу піщ аних берегів. Якщ о зграю 
щось злякає, всі риби як одна занурюються у піща
не дно і "пливуть" далі у піску. На певній відстані від 
місця занурення зграя виринає у воду і рухається 
Далі. Таким чином піскорий рятується від швидких 
хижаків водної товщі, таких як луфар, сарган або 
пеламіда.

Іноді на піщаному мілководді можна зустріти 
велику, довжиною  до 1 м, плоску рибу з довгим 
тонким хвостом, біля основи якого є гострий, за
зублений кістяний ш ип. Цим ш ипом хвостокол, 
бо морський кот, наносить глибокі рани , в які пот

рапляє отрута, що її виробляють спеціальні залози. 
Рани, які може отримати людина, що необережно 
Походжає піщ аним дном  у пустинному районі, ду
же болючі і завдають чимало турбот. На щастя, 
хвостоколи уникають місць масового перебування 
людей у морі, віддаючи перевагу безлюдним, спо
в н и м  прибереж ним водам. Одне з таких місць — 
Тендрівська затока. Тут цю рибу виловлюють у
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великій кількості, з  печінки, яка  містить до 65 % жиру, ви
топлюють жир, а решту використовують для виробництва 
кормового борошна.

Ще однією небезпечною рибою піщаних мілководь Чор
ного моря є морський д р ак о н ч и к  довжиною  до 25—30 см. 
Своїм сіро-жовтим забарвленням  спи ни  він нагадує бичка- 
пісочника. Д р а к о н ч и к  добре закопується у пісок, залиша
ючи на поверхні лише очі, і у такому стані підстерігає здо
бич — бичків, креветок, невеликих крабів. Як і бички, ця 
риба потрапляє на гачок рибалки і колю чими променями 
переднього спинного  плавця та ш ипом на зябровій пок
риш ці може поранити  руку, при цьому у рану може потра
пити небезпечна отрута. Тому слід бути обережним, зніма
ючи з гачка рибу або перебираючи руками вилов.

Цікавий приклад полю вання демонструє риба зіркогляд 
довж иною  до 25 см (рис. 26). Вона отримала таку назву че
рез те, що її очі розтащовані на верхній частині голови і там 
же попереду очей розм іщ ений  великий рот. Зіркогляд пов
ністю занурюється у пісок, залищаючи на поверхні лище очі 
та рот. З рота він висуває тоненьку рожеву плівку, що нага
дує хробака. К оли ван н я  "хробака" приваблюють риб, і коли 
риба наближається, рот миттєво відкривається і потік води 
заносить рибу у ротову порож нину вправного мисливця.

Рослин на піщаному дні мало, бо більщість видів рос
туть, прикріплю ю чись до твердої основи. Л ищ е морська 
трава камка, або зостера, розвин ен і корен евищ а якої добре 
вкорінюються в піску, створює справжні підводні луки на 
глибинах від 0,5 до 4—5 м, переважно у затищ них місцях за
ток  та лиманів, де хвилі не сягають значної сили. Листя 
кам ки довж иною  до 1,5—2,0 м створює специфічні умови 
для життя водних організмів. На листі, у заростях та серед 
коренів камки мещкають багато видів водоростей, безхре
бетних тварин та риб. Це угруповання живих істот гідро
біологи називають б іоценозом кам ки . Висущене листя 
морської трави використовують у меблевій промисловості 
та як  пакувальний матеріал. Ш тормові хвилі утворюють на 
положистих берегах цілі вали з камки. Тут органічна части-'

На рослин поїдається бокоплавами та інщ им и без
хребетними, а рещтки розкладаються або висущу- 
ються на сонці до стану тоненьких стружок.

К ам 'ян и сте  дно становить майже половину 
чорноморського узбережжя України. Як життєве 
середовище прибережні та підводні камені та скелі 
значно більщ різноманітні, ніж пісок. Вони мають 
різний мінералогічний склад, текстуру поверхні, 
твердість, рельєф та інщі якості, від яких залежить 
успіх п ри кр іп лен н я  водних організмів та 'їх опір 
морським хвилям та течіям.

П ерщ е, що привертає увагу спостерігача, який  
розглядає підводні скелі та камені, це велика кіль
кість та р ізноманіття водоростей. О дноклітинні во
дорості вкривають тверду поверхню суцільною зе
леною чи оливково-бурою плівкою, а над ними 
здіймаються великі водорості, або макрофіти, яких 
можна бачити неозброєним  оком. Це переважно 
представники трьох відділів нижчих рослин: зеле
них, бурих та червоних водоростей. Із зелених во
доростей уздовж українських берегів Чорного моря 
найпощ иреніщ им и є види родів ульва, зокрема 
Ульва салатна, та ентероморфа, з бурих — цистозі- 
Ра, висотою до 1 м, що утворює густі зарості біля 
самого берега, з червоних — церамій та філофора. 
Остання, перебуваючи у неприкріпленом у стані. 
Утворює у центральній частині північно-західного 
Шельфу Чорного моря величезне, навіть у масщта-
бах світового океану, скупчення — Ф ілофорове по-
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ле Зернова, площею близько 11 000 км . Ця ВОДО
РІСТЬ використовується для добування агаро'їду — 
Речовини, подібної до желатину.

З безхребетних тварин, які існують у прикріп
леному до твердої основи стані, у Чорному морі ду
же Пощирені морські жолуді, або балянуси. 'їхні білі 
хатки, що складаються з щести нерухомо з'єднаних 
Ч асти н о к ,  вкривають не лище кам ін н я ,  бетон, де-
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рево та І Н Ш І  тверді підводні поверхні, а и стулки живих о- 
люсків, п ан ц и ри  крабів тощо. Навіть р ічковий рак, опи
нивш ись у морі, вкривається хатками цих істот. Балянуси — 
це єдині раки , які ведуть сидячий спосіб життя, хоча їхні 
л и ч и н к и  плавають у воді, входячи до складу нейстону та 
планктону. Після осідання на тверду основу навколо ли
ч и н к и  формується біла хатка. Не всім л и ч и н к ам  щастить 
осісти на дно та вирости у дорослого рака. Один дорос ий 
балянус випускає у воду майже 15 000 личи н ок .  Вони скуп
чуються переважно біля самої поверхні води (у нейстоні) і 
там розвиваються. П ри цьому більша частина л и ч и н о к  не 
доживає до осідання на дно, а закінчує свій життєвий шлях 
у шлунку риб, їхніх мальків та інших водних організмів або 
гине від несприятливих умов. За підрахунками, не більше 
150 л и ч и н о к  (з 15 000) благополучно завершують розвиток 

у водній товщі, з них лише 26 осідають на дно і починають 
рости у при кріпленом у стані. Тут їх теж підстерігають воро
ги, тому двомісячного віку досягають всього 15 особ ін. 
Частота виж иванн я  становить 0,1 %. Схожа картина спос
терігається для великої кількості водних організмів.

Фільтруючи велику кількість води у пошуках їжі, до
рослі балянуси очищають її від бактерій та інших мікроор
ганізмів та часток, тобто виконують екологічно дуже ко
рисну функцію "водних санітарів". З іншого боку, осідаючи 
на рибальські сітки, водогони, наукові прилади, вони 
спри чин яю ть економічні збитки. Люди під час перебуван
ня у морі біля кам 'янистого узбережжя часто отримують 
порізи, наступаючи на хатки балянуса, особливо порожні, 
за що їх недолюблюють відпочиваючі.

На твердих підводних поверхнях пош ирена  мідія, що 
належить до двостулкових молюсків (рис. 27). її клино
подібні, звужені спереду стулки забарвлені зверху у чорі °" 
сині або коричневі тони, а знизу вкриті тонки м  ш аром пер
ламутру, можна побачити на каменях, скелях, бетонних т 
дерев 'яних конструкціях, різних підводних предметах. Ко
лонії мідій утворюють густі "щітки". До основи молюск 
прикріплю ється за допомогою так званого бісусу — пучка

тонких н и ток  з рогоподібної речовини, що виділя
ється особливою залозою, розташ ованою  в основі 
ноги мідії. К ін ч и к и  н и то к  прикріплю ються до під
водного предмета і на зразок якорів утримують мі
дію. Скорочуючи свою ногу, молю ск може щільно 
прикріплюватись до основи , що дуже важливо під 
час шторму. У однієї мідії може нараховуватися від 
40 до 200 н и то к  бісусу.

Харчування та дихання  мідії відбувається шля
хом фільтрації великого об'єму морської води (рис. 
28). Залежно від температури води одна мідія дов
жиною 6—7 см пропускає крізь себе від 2,0 до 3,5 л 
морської води за годину. За підрахунками вчених, 
густа "щітка" мідій, що вкриває 1 м дна, фільтрує 
за добу понад 200 м морської води. Це дуже велика 
робота з очищ ен ня  морської води та зб ільш ення її 
прозорості.

Раціон мідії складають р о сл и н н и й  та тварин
ний планктон , органічні частки. Саму мідію, особ
ливо 'її молодь, по'ідають краби, хвостокол, калкан , 
білуга, осетер та інші донн і риби.

Ін ш и й  двостулковий молюск — устриця також 
потребує кам 'яної основи для прикріплення. її стул
ки кріпляться до кам еня  за допомогою спеціальної 
Речовини, яка  цементує одну стулку до твердої ос
нови, тоді як  інша залиш ається вільною, і молюск 
М о л е  відкриватись для фільтрації води. Устриця 
може прикріплю ватись також до порожніх стулок, 
що лежать на дні. Саме таким чином  утворюються 
Устричні банки — великі поля устриць на підви
щеннях піщаного та мулистого дна. Ч орн ом орськ а  
устриця відома людям з античних часів. Великі зва
лища стулок — так звані "кухонні купи" було знай
дено поблизу стародавнього Херсонесу, тобто на 
околицях ни ніш нього  Севастополя.

Як фільтратор устриця дуже чутлива до підви
щення рівня у воді різної муті внаслідок потужних
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штормів або інженерних робіт. Відомі випадки масової за
гибелі устриць уздовж північного берега Чорного моря, у 
1885 р. в одній із севастопольських бухт було організовано 
перше на Чорному морі господарство з вирощ ування уст
риць, і вже на початку 1886 р. воно дало 800 СХХ) моло их 
устриць. Але восени 1886 р. це господарство було знищено 
потужним щтормом. Наприкінці 1866 р. та на початку 186 р. 
від замулення, спри чин еного  щтормами, поблизу Севасто
поля було зни щ ен о  декілька багатих устричних банок У 
1878 р. те саме трапилось з колонією устриць поблизу 

Алупки. У грудні 1901 р. велику устричну банку було знай
дено у Каркінітській затоці, а у березні 1902 р. вона заги у- 
ла під щаром піску та мулу. П ож вавлення промислу устриці 
спостерігалося у 1906 р., коли у Севастополі та у К а р к і їт -  
ській затоці працювало 5 устричних господарств, які про
існували до 1914 р.

За підрахунками кандидатів біологічних наук В.О. Саль- 
ського та А.І. Іванова, на початку 1950-х років у Ягорли- 
цькій та Тендрівській затоках налічувалось 5—6 млн уст
риць (запаси делікатесного молюска устриці оцінюються 
не у кілограмах чи тоннах, а у щтуках), а у Каркінітській за
тоці — від 35 до 47 млн.

У наступні роки у Тендрівській та Каркінітській затоках 
розпочався промисловий видобуток піску для будівельних 
робіт. Унаслідок замулення устриці на банках у північно- 
західній частині моря були практично знищ ені. Залищи- 
лись лище скельні устриці на кам 'яних берегах Криму, але 
їх зн и щ и в  хижий молюск рапана, якого нен авм и сно  завез
ли до Чорного моря. У нащі часи поодиноких устриць мож
на зустріти на підводних скелях півострова Тарханкут, в 
озері Донузлав у Криму та в окремих місцях Південного бе
рега Криму. Фахівці не виключають можливість відроджен
ня ефективних устричних господарств з вирощуванням 
устриць на плавучих (підвіщених) колекторах у місцях, де 
цим молюскам не загрожує замулення.

Устриця чутлива так о ж  до заб р у дн ен н я  м орсько ї води 
х ім ічн им и та р а д іо а к ти в н и м и  р е ч о в и н а м и .  Тому екологи

використовують цей вид як  біологічний індикатор 
якості води.

С ерйозним  ворогом мідії та устриці є великий 
молюск рапана (див. рис. 27). Цей хижак далеко
східного походження, що належить до класу чере
воногих молюсків, з'явився у Чорному морі у 1940-х 
роках. Висота його ракови н и  сягає 10 см і навіть 
більще, але найчастіще трапляються молюски ви
сотою 5—6 см. Результатом масового р о зм н ож ен н я  
рапани у Чорному морі було зн и щ е н н я  більщості 
поселень устриці та значне скорочення  запасів мі
дії. Деяке зм ен щ ен н я  чисельності рапани відбулося 
внаслідок збору для виготовлення сувенірів. Більщ 
істотно кількість рапани була зм ен щ ен а  після того, 
як  на її м 'ясо з 'явився попит на зовніщ ньому ринку. 
У Туреччині, Болгарії, на окремих ділянках ук
раїнського та російського щельфів почалося інтен
сивне полю вання на рапану за допомогою аквалан
гістів та донних тралів. Проте знизити  кількість 
рапани до рівня, безпечного для чорном орських 
устриці та мідії, не вдається.

Згідно із загальним правилом, екзотичні (за
морські) організми, випадково потрапляю чи до но
вого для них моря, починаю ть бурхливо розмножу
ватись і чинити  такий потужний тиск  на місцеві 
види, якого на батьківщині вони не чинили . Річ у 
тім, що екзотичні види завозять зазвичай без 'їхніх 
природних антагоністів — видів, які стримують 'їх
ню чисельність, у  Я понськом у морі, на батьківщи
ні рапани, на неї полюють великі краби та морські 
зірки. У Ч орном у морі цих тварин немає, бо вони 
Пе можуть жити у напівсолоній воді. Тому рапана 
Поки що розмножується тут без жодних біологічних 
обмежень. М ожна лище сподіватися, що згодом 
з'являться її вороги серед чорном орських тварин, 
вологи  помітили, що останнім часом з'являється
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кою кліоною. Цей місцевий вид свердлячої губки, яка  та
кож завдає шкоди мідії та устриці, може стати одним з при
родних факторів ск орочен н я  чисельності небезпечного 
прибульця у Чорному морі.

Ще один чутливий до забруднення морської води меш
канець кам 'яних берегів — морське блюдечко. Цей молюск 
з ракови ною  у вигляді конуса, меш кає переважно на лінії 
урізу води, а вночі підіймається іноді вище рівня моря. Жи
виться м ікроскопічним и водоростями з обростань кам'яі их 
поверхонь. М орське блюдечко дуже чутливе до забруднен
ня, тому цей вид також вважають біологічним індикатором 
якості води. Колись дуже п ош и рен и й  біля берегів Криму, 
нині цей вид відсутній у бухтах, затоках та інших ділянках 
узбережжя.

Щ одо доцільності використання  організмів як  біоло
гічних індикаторів стану екологічної системи моря, то іноді 
висловлюється думка, що значно точніщу інформацію да
ють хімічні аналізи води. Так, хімічні аналізи дають мож
ливість визначити не лище точну кількість різних речої щ 
у воді, а й те, які саме речовини можуть спри чи н и ти  ту чи 
інщу реакцію з боку живих організмів.Однак всі ці дані от
римані зі зразка (проби) води. Але вода весь час циркул оє 
і лище при кр іп лен и й  організм є свідком усіх змін, які 
відбулись навколо протягом його життя, тому використан
ня живих індикаторів значно доповню є уявлення про еко
логічний стан відповідного місця.

Характерними м ещ к ан ц ям и  кам 'янистої прибережної 
зони є краби (рис. 29). Вони досить великі за розмірами, 
незвичайні за формою тіла та звичками, тому на них не
одмінно звертають увагу всі, хто спостерігає за морськими 
істотами. У Чорному морі мещкає майже 20 видів крабів. 
Більщість з них — у мілководній прибережній зоні, серед 
колоній мідій та у щілинах скель. Найчастіще трапляються 
волохатий, трав 'яний та кам 'ян ий  краби.

Волохатий краб має панцир завщ ирщ ки  до 4 см. Спин
ний бік панцира фіолетово-червонуватого кольору, обидва 
пальці клещ ень тем н о -к о р и чн ев і ,  щ ети н ки  солом 'яно-

жовті. Віддає перевагу д ілянкам  з кам еням и  та во
доростями, тому найбільш п ош ирени й  уздовж уз
бережжя К р и м у  та у прибережних водах о. З м і їн и й .

Трав 'яний краб більший за волохатого, ш ирин а  
його панцира сягає 7,5 см, а сп и н н и й  бік панцира 
зеленуватого кольору. П а н ц и р  часто обростає баля- 
нусами, молю сками та водоростями. П о ш и р е н и й  у 
затоках, бухтах та лиманах  серед заростей кам ки.

К а м 'я н и й  краб — найбільш ий серед чорномор
ських видів, ш ирин а  його п ан цира  сягає 9 см. За
барвлення спинного  боку панцира, ніг та клеш ень 
досить яскраве: на світлому тлі розташовані цегля
но-червонуватого кольору плями. Цей вид харак
терний для кам 'яних берегів, особливо П ів д е н н о г о  
берега К риму. На жаль, через великий розмір цього 
краба найчастіше виловлюють підводні мисливці і 
нині важко зустріти екземпляри понад 5—б см зав
ширшки.

К р аб и  живляться молю скам и , червами, орга
нічними реш тками. На дні навколо мертвої риби 
можна побачити з десяток крабів кількох видів, які 
'її по'їдають. У цьому полягає важлива роль крабів (і 
креветок також) я к  екологічних "санітарів" прибе
режної зони моря.

Слід згадати також досить масового мармуро
вого краба, якого мож на побачити вище рівня м о 
ря, бо у пош уку 'їжі цей краб піднімається на скелі і 
Живиться обростаннями кам 'яної поверхні, насам
перед тваринами обросту. Ф о р м а  панцира марму
рового краба наближається до чотирикутника. Він 
забарвлений у каш таново-червонуватий кольор з 
Помітними поперечними штриховими лініями. Це 
Каменелюбний (літофільний) вид, здатний досить 
Довго перебувати на повітрі, особливо вночі та у 
хмарні дні.

На відміну від інш их крабів, краби-плавунці 
здатні плавати у воді завдяки розш иреним  у вигляді
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весел членикам  останньої пари ніг. Ш и р и н а  панцира — до 
3,5 см. С п и н н и й  бік панцира пісочного кольору, черевний — 
яскраво-білого. Таке забарвлення полегшує маскування 
краба-плавунця під час полю вання у водяній товіці, а на 
дні він здатний швидко закопуватись у пісок. Поширені 
краби-плавунці вздовж піїцаних берегів, мешкаючи навіть 
на ділянках моря із солоністю до 10—12 %с.

Л и ч и н к и  всіх крабів розвиваються у складі нейстону, 
тому для цих видів однаково небезпечні несприятливі умо
ви як на поверхні пелагіалі, так і у придонном у шарі води. 
Під час "великої екологічної депресії", тобто подій, гцо ста
лися в екосистемі Чорного моря протягом 1970—1980-х р., 
краби о п и н и л и с ь  серед найбільш вразливих видів і пот
рапили до Ч ервоної книги  України та Ч ервоно ї книги 
Ч орного  моря. Останнім  часом у зв 'язку з поліпш енням  
стану морської екосистем и відбувається в ідновлення  по
пуляцій крабів.

Поряд з крабами, серед водоростей, а також у заростях 
камки, пош ирена  гце одна група вигцих раків — креветки. У 
Чорному морі трапляється 10 видів, але найбільш масові — 
трав'яна, кам 'яна та пігцана креветки. Перші два види зви
чайні серед водоростей та морської трави, а третій — на 
пігцаному та пігцано-мулистому дні. Всі вони посідають 
провідне місце у ж ивленні донних риб, а трав'яну креветку 
виловлюють як делікатесний продукт. У замороженому та 
вареному вигляді креветок під назвою "рачки" продають У 
всіх приморських містах та курортах.

Серед риб також є чимало видів, пристосованих Д° 
життя в умовах кам 'янистого морського узбережжя. Нап
риклад, бички. На черевному боці тіла ці риби мають спе
ціальний орган — присосок , за допомогою якого вони 
жуть так гцільно при кр іпи ти ся  до твердої поверхні, пі" 
витримують навіть удари потужних хвиль. Цікава скорпе
на, або м орський йорж, довж иною  до 25—30 см. Завдяки

. я,колючим плавцевим п ром ін ням , ш ипам , а також шкір 
ним лопатям на голові і плямистій пігментації ця рибадоб- ' 
ре фіксує своє тіло у нерівностях скель і маскується серед

каменів і водоростей. С корпена  довгий час зали
шається нерухомою, терпляче підстерігаючи здо
бич, керуючись лише зором та к оли ван н ям и  води. 
На нерухомі предмети скорпена не реагує, але як
що хтось наближається до неї на відстань 10—15 см, 
вона миттєво схоплює жертву. Це можуть бути 
риби, креветки , навіть краби. Спостерігаються 
курйозні випадки. Одного разу біолог-аквалангіст 
О. Ковтун (усне повідом лення),  під час спостере
жень біля Південного берега Криму, побачив біля 
підніжжя підводної скелі досить велику скорпену. 
Незвичайним було те, що риба була з відкритим ро
том, а це зовсім не характерно для хижака, яки й  ха
пає здобич із засідки. Взявщи рибу в руки, він по
бачив, що вона заковтнула чималого волохатого 
краба. Той оперся ногами у стінки рота скорпени і 
не дозволяв рибі себе проковтнути, а риба не хотіла 
випускати здобич. Важко сказати, як  довго тривало 
б протистояння хижака і жертви і чим воно могло б 
закінчитись, бо жодна із сторін не бажала здава
тись. Біолог визволив краба з великої пащі скорпе
ни, відпустив обох у воду, і вони попливли в різні 
боки. М ожливо, до наступної зустрічі.

Біля кам 'яних берегів можна спостерігати та
кож великих риб, яки м  не треба маскуватись. Це 
насамперед темний горбиль довж иною  до 80 см та 
світлий горбиль довжиною  до 1 м і більще. Ж ив
ляться ці велетні крабами, креветками та рибами. 
Горбилініколи не були масовими рибами, а з поя

вою підводних мисливців-аквалангістів  стали зов
сім рідкісними. До речі, така ж ситуація спостеріга
в ся  біля берегів Середземного моря незабаром 
після того, як славетний дослідник моря Ж .І.  Кусто 

винайщов акваланг, і він став доступним для всіх 
бажаючих.

Підводний пейзаж Південного берега Криму 
о к р а щ а ю т ь  багато невеликих риб з яскравим  за
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барвленням. Це різні види зеленуш ок (губанів), морських 
собачок, троєпер та інші. Особливо гарно виглядає заба в_ 
л ен н я  риб у так званий ш лю бний період. Н априклад, тіло 
самця троєпера у цей церіод цабуває яскраво-червоцого 
кольору, а його голова стає вугільцо-чорцою. Ця цевели ка 
риба нерідко відпочиває на верхівках каменів і сонячними 
д н ям и  нагадує загублену у морі прикрасу.

Ще одна характерна риба узбережжя південного Кри
му — морська ластівка, або хроміс, довжиною  8—10 см. 
Колір тіла чор н о -к о р и чн еви й  з фіолетовим відтінком, над 
очами та вздовж боків сріблясто-сірі д ілян ки  з блакитним 
відтінком, задній край кожної луски має чорну облямівку. 
Хвостовий плавець виделкоподібний із загостреними ло
патями. Саме за форму хвоста риба отримала назву "морсь
ка ластівка". Ікру відкладає на поверхню каменів та на во
дорості. Тримається у заростях цистозіри. Цей вид має 
середземноморське походження, теплолю бний , тому біля 
інших кам 'янистих берегів північного узбережжя моря, на
приклад, біля о. Зміїного, не зустрічається.

Мешканці мулистого дна
Глибше за піщані та кам 'янисті прибережні зони  розташо
вані м улисто-п іщ ан і,  м ули сто -череп ащ кові та мулисті 
ґрунти. Водорості доходять до глибин 50—60 м, глибще во
ни відсутні через нестачу сонячного  світла. Тварини трап
ляються до глибин 150—180 м. З молюсків найбільщ гли
бокі д ілянки  щельфу заселяє фазеоліна. Це двостулковий 
молюск, довжиною  до 2,5 см. Поряд  з ним мещкає губка 
суберітес оранжевого кольору. Деякі види риб трапляються 
на глибинах понад 100 м. З дослідницького підводного апа
рата автор спостерігав на глибині 120 м зграї великої мер' 
л ан ки  довж иною  до 25—30 см. Риби по'їдали фазеоліну та 
якихось червів. До глибини 110 м знаходили зимуючого 
калкана, 100 м — білугу, також на зимівлі.

Щ одо можливості існування життя на мулистому дні 
найбільщих глибин Чорного моря, то до недавнього часу

було загальновизнано, що в умовах сірководневої 
зараженості воно, за винятком  сіркобактерій, не
можливе. Знаходження там окремих істот поясню 
вали результатом так званого дощу трупів — випа
діння на дно організмів з поверхневого, кисневого 
щару моря. Проте д-р біол. наук Н.Г. Сергеева з 
Інституту біології південних морів (Севастополь) 
на глибинах 1900—2000 м виявила організми, яких 
можна було вважати ж ивими під час відбору проб. 
Це повідомлення сп ри чин ило  наукову дискусію, і 
сьогодні вже не можна стверджувати, що у "царстві 
сірководня" на найбільщих глибинах Чорного моря 
не існує інщої форми життя, крім бактерій. Висува
ються різні гіпотези, як таке взагалі можливо за від
сутності кисню . Для з 'ясування цього потрібні нові 
дослідження із залученням найсучасніщих методів 
та обладнання. На думку автора, було б доцільно 
приділити увагу анабіотичним формам життя, та
ким як  цисти та спори, в яких  життєві процеси 
припиняються або так уповільнюються, що зника
ють усі прояви життя. Анабіоз — це одна з форм 
пристосування організмів до несприятливих умов 
існування.

Мешканці водної товщі
Водна товща (пелагіаль) Чорного моря поділяється 
на три основних життєвих зони , кожна з яких  від
різняється за екологічними умовами і заселена 
пристосованими до них видами рослин та тварин.

Біля самої поверхні, у щарі води завтовщки до

5 см, розтащовується дуже специ ф ічна  екологічна 
зона — нейсталь, заселена нейстоном. До 1950-х 
Років дотримувались думки, що цей щар води, яки й  
зазнає дії інтенсивної сонячної радіації, зокрема дії 

ультрафіолетової складової спектра (глибще вона 
оглинається водою), переміщується хвилями, за 
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бруднюється нафтою та інш им и речови нам и , шар, де по
люють морські птахи, навряд чи придатний до життя. Тому 
його спеціально не досліджували. І коли під час досліджень, 
що проводились в Одеському філіалі Інституту біології пів
денних морів, тут виявили цілий комплекс морських орга
нізмів, пристосованих саме до таких екологічних умов, це 
стало науковою сенсацією . Як з'ясувалося, нейстон скла
дається передусім з ікри та л и ч и н о к  водних тварин, які зго
дом переміщуються у більщ глибокі щ ари води або на дно.

Нижче за нейсталь р о зтащ овани й  епіпелагіаль — пвр 
води завтовщки до 20—25 м, я к и й  у теплу пору року прогрі
вається сонцем . У ньому мещ каю ть тепловодні організми 
переважно середземноморського походж ення, які на зиму 
мігрують у Мармурове море або до берегів Туреччини та 
Трузії. Це хамса, ставрида, пеламіда, луфар, сарган, а також 
дельфіни.

Нижче за епіпелагіаль, до глибини 150—200 м, ро та- 
щ ован ий  батіпелагіаль. Тут вода не буває тепліщою за 9° Сі 
тому тут мещкають холодноводні види північного поход
ж ення: реброплав плевробрахія, рачки калянус та псевдо- 
калянус, щпрот, чорн ом орськи й  лосось кумжа та риба з ро
ди н и  тріскових — мерланка, яка веде як  п р и д о н н и й , такі 
пелагічний спосіб життя (рис. ЗО, 31). В епіпелагіалі вони 
з 'являються лищ е у холодну пору року. Перехід від епіпе
лагіалі до батіпелагіалі відбувається не поступово, а рапто
во, на д ілянці завдовжки кілька метрів, і цей перехідний 
щар називається  щаром температурного стрибка, або тер- 
мокліном.

Серед постійних м ещ канців  нейсталі — зелено-бла
китні веслоногі рачки понтеліди, р івнон оги й  рак ідотеЯ 
Остроумова, пелагічна морська голка ПІмідта та деякі інщі 
види, а серед тимчасових — л и ч и н к и  креветок, крабів, м°' 
люсків, поліхет та інщ их безхребетних, ікра та л и ч и н к и  всґх 
видів кефалі, барабулі, хамси, ставриди, луфаря, мальКй 
саргана та багатьох інщих риб.

М ещ кан ц і  нейсталі, епіпелагіалі та батіпелагіалі регу
лярно  відвідують суміжні екологічні зони , зд ійсню ючи до- '

бові вертикальні міграції. У холодну пору року ор
ганізми батіпелагіалі трапляю ться також біля по
верхні води та поблизу берегів. Н априклад , навесні 
та восени холодноводного щ прота ловлять біля са
мих берегів за допомогою  ставних неводів.

У Ч орном у морі зустрічаються три види дель
фінів: білобочка (довжина тіла — до 1,8 м, дуже рід
ко — до 2 м, маса — до 100 кг), афаліна (довжина — 
до 2,5 м, дуже рідко — до 3,0 м, маса — 150-200 кг) 
та азовка, або пихтун (довжина — 1,3-1,5 м, маса — 
до ЗО кг). Усі вони добре пристосовані до життя у 
водній товщі, добре плавають, іноді під час полю
вання заходять у відкриті л и м ан и . Ж и вляться  зде- 
більщого рибою, а також д еяк и м и  безхребетними.

Д обовий харчовий раціон азовки складається з 
3-5 кг риби, за якою  вона пірнає на глибини до 
70-75 м, затримуючись під водою для полю вання  
до 6 хв. Глибину занурення було встановлено по тих 
екземплярах азовки , які потрапили у рибальськи 
сітки і загинули в них. Афаліна протягом дня по'їдає 
від 6 до 32 к гр и б и , а білобочка — до 10 кгр и би . Ос
танній вид живиться  також креветками, молюска
ми та д еяк и м и  інщ им и безхребетними.

У роботі О. Біркуна та С. Кривохіж ина (1996) 
наводяться такі дані щодо способу полю вання  а ф а 
ліни. О п и н и вщ и сь  біля зграї великих кефалей, а са
ме піленгасу, ці дельф іни змущували 'їх вистрибува
ти з води, у повітрі хапали рибу п оп ерек  тіла і потім 
проковтували. Відомо, що всі кефалеві риби мають 
звичку вистрибувати з води, тікаючи від пересліду
вачів — хижих риб чи дуже спритного блакитного 

Раба або уникаю чи рибальських сіток. Афаліна 
використовує таку поведінку кеф алей . До речі, 

здатність афаліни хапати рибу у повітрі успіщн о ви- 
ористовують під час дресирування у дельфінаріях, 
коли вони спритно ловлять різні предмети, кинуті 

дресирувальником.
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Глибше за батіпелагіаль розташ ована величезна зона 
сірководня. Про походження цього газу вже йшлося ви це. 
Слід цаголосити, гцо іцшого цодібцого моря у світі це ісцує. 
Це суто чорцом орськи й  ф ецом ец. На дці окремих морів 
трапляються невеликі д ілян ки , де відсутній кисень  і грі- 
сутній сірководень, але гцоб 87 % водної товгці були позбав
лені кисню  і насичені сірководнем, такого у світовому оке
ані більше ніде немає.

З того часу, я к у  1890 р. під час експедигіії на судні 'Чд)- 
номорегі" за участю видатного морського геолога М.І. Анд- 
русова у Чорному морі глибше 200 м було виявлено сір до
ведень і водночас відсутність кисню , у наугіі існувала думка 
про те, гцо ця зона цілком непридатна для існування будь- 
яких живих істот, окрім сірководневих бактерій. У вітчиз
няній і зарубіжній літературі її називали "азойною" зоною, 
тобто безжиттєвою. Оскільки йшлося про 87 % об'єму вод
них мас, це визначення  надавало Чорному морю статус 
унікальної д ілянки  світового океану. На морське дно ШШ- 
дав лише "догц трупів". Окремі з таких випадів деякий час 
зберігалися у більш чи менш непош кодж еному стані, але 
живих організмів-оксибіонтів (меш канців  поверхневої зз- 
ни моря) на глибинах більше за 200 м не знаходили.

У 2005 р. науковці з Інституту біології південних морів 
під керівництвом академіків ПАН України Ю.П. ЗаЙцеш 
та Г.Г. Полікарпова добули з донних відкладень на глиби
нах від 800 до 2100 м спори і отримали з них живі культури 
організмів-оксибіонтів. То були види грибів і діатомових 
водоростей, які пош ирені у верхніх, багатих на кисень ша
рах води і дна. Ця сенсаційна знахідка дала поштовх для 
подальших досліджень можливості існування життя на 
найбільших глибинах Чорного моря. Більш докладно про 
це йш лося на с. 70.









)Киві істоти у  Чорному морі є скрізь, навіть там, де за за- 
^(ііьнопоширеною думкою їх не повинно бути — у  глибинній 
фководневій зоні. Проте, якщо проаналізувати всю існую
чу інформацію щодо розподілу рослин і тварин у  різних еко
логічних зонах моря, то можна виявити одну принципову 
лохономірність просторового розміщення живих істот. 
Вона полягає у  тому, що життя у  морі прямує до берегів.

У загальних рисах це явище добре відоме. Так, різно
маніття видів у  шельфовій зоні набагато вище, ніж у  від
критих водах. Шельфи, на які припадає менше 9 % поверхні 
дна світового океану, дають 92 % вилову риби та нерибних 
об'єктів промислу. Звичайно, існують види, які уникають 
прибережних вод і мешкають на дні на великих глибинах 
або у водяній товщі у  центральних районах океанів. Взяти 
хоча б китів, яких рідко можна спостерігати поблизу бе
регів, за винятком тих загадкових випадків, коли вони 
цілими зграями викидаються на берег. Aie в цілому море 

^ре^івнянно багатше на життя біля берегів. Що ближче 
до берега, то різноманітнішими та численнішими є живі 
істоти. Підтвердженням цього є тропічні коралові рифи, 

\ мангрові зарості, а у  помірних та високих широтах — 
буяння життя у  мілководних затоках, бухтах та у  дель
тах річок.

У Чорному морі також спостерігається ця загальное- 
Y^oeiHua закономірність розподілу життя. Найбагатіши- 
ми на водні організми, як за видовим різноманіттям, так і 
^  їхньою кількістю та біомасою, є води і дно біля самого 
^Рега, переважно на глибинах до 5 м, зрідка — до 8—І Ом. 

У̂т спостерігається таке "скупчення живої речовини" (за 
В. І. Вернадського), така чітка жива смуга моря, 

*̂ ôï не можна зустріти на інших більш глибоких ділянках.
І Феномен прибережного скупчення життя має фізико
мічне пояснення. В результаті процесів, які відбуваються 

зовнішніх кордонах морського середовища, а також на
^̂Іля,

«Оді

«лгал між морем, суходолом та прісними водами, у  при- 
Рсжній смузі моря утворюються найсприятіивіші умови 

‘]«^иття більшості видів рослин та тварин. Зокрема для 
Зони характерні оптимальні показники сонячного 

та його спектрального складу, вмісту розчиненого у
*̂ исню, мінеральних та органічних споживних речовин

Саме на глибинах до 5—ІОм спостерігаються най- 
У Чорному морі біологічне різноманіття рослин та
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тварин, їх чисельність та біомаса, показники біологічної продукції 
Так, більшість видів риб, які у  дорослому стані мешкають поза 

межами прибережної зони, здійснюють навесні нерестові міграції 
до берегів, ш,об забезпечити найкраиц умови для розвитку ікри та 
личинок. Так звані прохідні риби, які мешкають у  морі, а розмножу, 
ються у  річках, перед заходженням у  прісні води також скупчують
ся у  прибережній зоні моря і активно живляться тут, а їхні личин
ки, яких зносить вода річок, ростуть і розвиваються у  прибережних 
мілководдях моря. Отже, ці води є не лише місцем великого скупчен
ня дорослих особин рослин та тварин, а й зоною, де відбуваються 
процеси природного відтворення основної частини біологічних р е
сурсів моря.

Водорості та безхребетні тварини
На поверхні піщаного, мулистого та кам 'яного  дна ростуть 
декілька сотень видів мікроскопічних одноклітинних водо
ростей, переважно представників відділів діатомових та 
пірофітових, так званих мікрофітів. Вони швидко розмно
жуються і досягають, особливо в теплу пору року, дуже ви-

2
сокої чисельності — до 200 000—300 000 клітин на 1 см дна! 
Вчені підрахували, що добовий приріст водоростей з плогці 
1 см дна може забезпечити, без втрат для самих водорос
тей, ж и влен ня  100—200 одноклітинних донни х  тварин — 
інфузорій з розміром тіла 0,02—0,10 мм протягом усього к- 
нього життя. Залежно від температури води життя о, нієї 
інфузорії триває від кількох годин до однієї доби, після чо
го вона ділиться на дві дочірні інфузорії, і вид продовжу 
своє існування.

Хвилі зазвичай руйнують донну прибережну плівку во
доростей, але вона швидко відновлюється після зменшен
ня висоти хвиль. Особливо високої чисельності донні од
ноклітинні водорості досягають у затиш них мілководних 
затоках та у чорном орських лиманах. їхня кількість мо
же перевищувати 1 млн клітин на 1 см дна. Так, у Будань- 
кому лимані, на північно-західному узбережжі моря, за
дан и м и  проф. 1.1. П огребн яка  (1962), на глибині 0,5 м У се-

2
редньому нараховується 1 600 000 клітин на 1 см , а на гли

бині ї м  — лише 250 000 клітин. Це означає, що на
глибинах менше їм можуть розвиватися до 3000 ін- 

2
фузорій на 1 см дна. Інфузоріями та інш им и най
простішими однокл ітинним и тваринами живлять
ся дрібні багатоклітинні безхребетні тварини , які 
утворюють так звани й  м ейобентос (Воробьева, 
1999), а ни м и, в свою чергу, — більш великі безхре
бетні тварини та молодь риб. Тому мальки всіх ви
дів кефалей, бичків, калкана, глоси, барабулі та ін- 
шігх риб переважно існують у мілководних затоках 
моря та у лиманах. Не менше 90 % видів риб, які 
розмножуються у Чорному морі, протягом усього 
життя або на ранніх стадіях розвитку у теплу пору 
року мешкають у прибережній зоні.

Для забезпечення най кращ и х умов для розвит
ку ікри та молоді, дорослі риби, п ідкоряю чись ін
стинкту, здійснюють далекі нерестові міграгіії до 
берегів. Н апри клад , для того щоб потрапити  з 
місгіь зимівлі до району Одеської затоки калкан 
має здолати до 200 км, а ставрида — 500 км і більше. 
До речі, ставриду прибережна зона приваблює у 
теплу пору року не лише багатством корму та кис
ню. Тільки тут, у прибережних мілководдях, можна 
зустріти багато великих медуз — коренеротів з 
Дзвоном (парасолькою) діаметром до ЗО і навіть 
40 см (рис. 32). З нижнього боку дзвона відходять 
8 Ротових лопатей, зак інчення  яких мають ажурні, 
бахромчасті краї. На лопатях розташ ована велика 
кількість так званих жалких клітин. Це дуже спе-
гіифічні клітини, що здатні вражати шкіру жертви, 
п „Ри гіьому у ранку потрапляє отрута — гш ноток- 
син, як и й  паралізує або навіть вбиває жертву. 
Оскільки жалкі клітини мають м ікроскопічні роз
ори , медуза є смертельно небезпечною тільки для 
Дрібних організмів планктону, я к и м и  вона ж и 
виться. На шкірі лю ди н и  вони ви к ли каю ть  слаб
кі п о д р азн ен н я  у вигляді п о ч е р в о н ін н я .  Лиш е
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слизова оболонка  людського ока досить чутлива до гіпно- 
токсин у  медузи.

К оренероти  становлять небезпеку не для всіх морсь
ких істот. Майже біля кож ного коренерота можна побачи
ти зграї сріблястих р и б о к  довж иною  1—2 см, які у разі не
безпеки ховаються під дзвоном та між ротових лопатей 
медузи. Я к тільки небезпека м инає (наприклад, підводний 
спостерігач завм ирає),  рибки  знову випливаю ть з-під ук
риття. Це мальки ставриди. К ористь  від такого співжиття 
(біологи таке явигце нази ваю ть сим б іозом ) очевидна: 
мальки мають надійне сховигце, а за це очищаю ть лопаті 
коренерота від зайвого налиплого планктону. Під дзвоном 
одного коренерота автор спостерігав від 2—3 до 90-100 
мальків ставриди. М альків інших видів чорноморських 
риб не виявлено.

Доросла ставрида скупчується у прибережній зоні во
сени. Так, в Одеській затоці вона з 'являється у середині ве
ресня. У цю пору рибалки-аматори  починаю ть ловити її на 
так званий самодур, де жива п ри м ан ка  на гачку замінюєть
ся пташ и ним  пером, яке у воді нагадує маленьку рибку. Зі 
зн и ж ен н ям  температури води до 14—15° С, ставрида зосе
реджується поблизу Південного берега Криму, де зимує.

О сновна маса практично всіх видів великих водоростей 
та морських трав зосереджена на глибинах до 5 м. Задани
ми канд. біол. наук Т І .  Еременко (1968), біля північно- 
західних берегів Чорного  моря на глибинах до 1 м зустріча
ються 55 видів зелених водоростей, а на глибині 5 м їхня
кількість становить 5—6 видів. Середня біомаса всіх водо-

2
ростей на глибині 1 м — 5,5 кг/м  , а на глибині 5м — лише 
0,8 кг/м^.

Глибше 10 м трапляю ться поодин окі представники 
морської рослинності і лише червона водорість філофора 
утворює значні скупчення на глибинах до 40-55 м.

На глибинах до 5 м спостерігаються найбільше видов 
різноманіття та най вищ а кількість багатьох видів молюс 
ків, червів, ракоподібних, губок, гідроїдів, моховаток, ас
цидій та багатьох інших безхребетних тварин.

Деякі організми практично не трапляються по
за межами зони запліску, у псевдоліторалі (наприк
лад, види бокоплавів, зокрема понтогамарус) і на
віть У супраліторалі — під ш тормовими викидами, 
де скупчуються бокоплави талітриди, що живлять
ся викинутими на берег водоростями.

Усі ці приклади ілюструють так званий крайо
вий ефект — тенденцію до збільшення різноманіт
ності та кількості живих істот вздовж межі між мор
ським та назем ни м  середовищем.

Риби
Усі види чорноморських осетрових, оселедців та 
лосось кумжа мігрують на нерест у річки, а перед 
тим концентруються у прибережній зоні моря. їхнє 
потомство — л и ч и н к и  та мальки, повертаючись з 
річок до моря, ростуть і розвиваються переважно 
на глибинах до 1—2 м, де навесні завжди тепліше, 
більше кисню та кормів.

Майже всі види риб Чорного  моря під час не
ресту наближаються до берегів для того щоб забез
печити ли чи н к ам  та малькам найкращ і умови для 
росту. Як і самий верхній то н ки й  шар води, де роз
міщується нейстон, прибережні мілководдя відігра
ють ключову роль у природному відтворенні живих 
Ресурсів моря.

у  зворотному напрямку — від берегів у відкри
те море — з чорноморських риб на нерест йдуть л и 
ше кефалі. С пец и ф ічн а  нерестова поведінка кефа
лей поясню ється тим, що кож на ікринка цих риб 
містить велику жирову краплю. Ж ир — чудовий 
харчовий продукт для л и ч и н к и ,  але він надає ік 
ринці настільки високої плавучості, що вона майже 
"Риліпає" до поверхневої плівки води. Через це ік

ринка, у разі, якщ о  б вона була викинута рибою не- 
°Аалік від берега, під час нагонного вітру о п и н и 
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лась би на пляжі і загинула. Для запобігання цьому, дорослі 
кефалі викидаю ть ікру у відкритому морі, на відстані 
50-100 км від берегів. Л и ч и н к а  розвивається у складі нейс- 
тону, де вона найкращ е забезпечена їжею і вже при довжині 
тіла 4—5 мм починає рухатись у бік берега, весь час трима
ючись шару нейстону. На шляху до берегів л ичинкам  та 
малькам кефалі загрожують різні небезпеки: потужні хвилі 
хижі птахи, швидкохідні судна тощо.

До місць цагулу у цівцічцо-західцій частиці Чорцого 
моря доходять десятки мільйонів мальків усіх видів кефа
лей (сингіля, гостроноса та лобана). Для визн аченн я  пото
ків мальків та їх чисельності (ці відомості важливі не лише 
для науки, а й для роботи господарств з вирощ ування к* фа- 
лей) канд. біол. наук М.Я. Савчук декілька разів пройшов 
піш ки все узбережжя Ч орного  моря від дельти Дунаю до 
Кавказу, підраховуючи мальків різних видів та спостеріга
ючи за н ап рям ам и  їхнього руху, швидкістю. Л иш е поблизу 
берегів північно-західної частини моря він зареєстрував 
близько 25 мли мальків.

Скумбрія (до 1970 р. це була масова цромислова риба 
Чорного моря) також відходить від чорноморських берегів, 
але викидає ікру у Мармуровому морі.

Річковий вугор, я к и й  трапляється  і у Ч орном у морі, 
здійснює ще складнішу нерестову міграцію. Виходячи з 
Д ніпра чи Дунаю, він мігрує крізь багато проток та морів до 
Атлантичного океану. У районі Саргасового моря на знач
ній глибині він відкладає свою ікру і зазвичай гине від пе
ревтоми. Л и ч и н к и  спливають на поверхню, підхоплюють
ся могутньою течією — Гольфстрімом і несуться до берегів 
західної Є вропи, Балтійського та Середземного морів. До- 
сягши берега, мальки, вже своїм ходом, прямують у дельти 
та річки, де ростуть до статевої зрілості. Через кілька років 
вони вирушають до Атлантичного океану, щоб дати життя 
новому поколінню  вугрів.

Проте відхід деяких видів риб на нерест від берегів — це 
вицяток , майже всі риби Чорного  моря йдуть на нерест до 
берегів.

Миттєві шляхи окремих 
чорноморських риб як відображення 
їхньої екології
Життєвий шлях (життєвий цикл) кож ної риби, а 
також інших м еш канців  моря, складається з цо- 
слідовцих стадій іцдивідуальцого розвитку, після 
проходження яки х  організм набуває зрілості і стає 
здатним дати початок наступному покол інню . На 
кожному етапі життя особина має пристосовува
тись до певних умов існування, бо ікра, л и ч и н к и ,  
молодь та дорослі риби мешкають зазвичай у різних 
місцях, зі сцец и ф ічц и м  цабором абіотичцихта біо- 
тичцих факторів.

Для црикладу, розгляцемо біологію трьох видів 
чорноморських риб, різних за походженням, спо
собом життя. Це донна  риба калкан, родом з Ат
лантичного океану, при донно-пелагічна риба ло
бан, родом зі Середземного моря та реліктовий 
бичок кругляк, або чорноротий, я к и й  походить зі 
стародавнього П онтичного  озера-моря. Всі вони 
Добре приж илися у сучасному Чорному морі, пред
ставлені у значній кількості і мають важливе про
мислове значення .

Р о зп о в ід ь
п ро  щ асли вого  к а л к а п а

Опівдні 5 березня 2001 р., неподалік від Одеської 
затоки, у 50 м від берега на глибині 1,5 м на піща
ному дні б іологу  масці, цроводячи сцостережецця 
за Доццими рибам и, помітив великого калкана. 
Температура морської води на той час становила 
5,3 °С. Велика плоска риба добре замаскувалась під 

колір грунту, ще і п іском  п р и си п ал ась ,  тому 
помітити її було важко. Але досвідчене око підвод
ного спостерігача помітило на однотонному тлі дві
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яскраві син ьо-чорні крап ки , що дивилися  вгору. То були 
очі калкана. Можливо, риба покладалась на свій доскона
лий камуфляж чи дуже не хотіла переривати відпочинок 
після вдалого полю вання , але вона залишалась нерухомою 
і дозволила себе схопити. Біолог, міцно тримаючи, обереж
но виніс її на берег. Так закінчився дуже складний і др і ш- 
Т О Ч Н И Й  життєвий шлях одного з представників цього ВИДУ 

великих чорноморських камбал. На березі виміряли дов
жину риби (42,3 см), визначили масу її тіла (2,05 кг), вста
новили стать (самка з майже зрілою ікрою), а за допомогою 
так званих вушних камінців, або отолітів, визначили вік 
(5 років, можливо, на місяць менш е). Грунтуючись на цих 
вихідних даних та сучасних наукових відомостях гцодо спо
собу життя (життєвого циклу) виду калкан (Psetta таеоііса) 
у Чорному морі взагалі та в Одеській затоці зокрема, автор 
відновив "біографію" риби. Назвем її "щасливим калка
ном", бо багато у чому саме цій рибі дуже щастило. До речі, 
звичку калкана залягати у березні біля берега на дно добре 
знають рибалки та браконьєри. Останні, порушуючи закон 
про недоторканність риб у переднерестовий та нерестовий 
періоди, сміливо входять у холодну воду, босою ногою на
мацують калкана, що заліг і списом або іншим знаряддям 
наколюють його.

М ожна підрахувати, що щ асливий калкан народи ся. 
тобто, виклюнувся з ікри нки  у квітні 1996 р. Калкан вики
дає ікру біля берегів переважно у квітні та травні, незважа
ючи на те, що температура морської води вздовж північно- 
західних берегів Чорного моря на цю пору на 2—3 °С нижча, 
ніж у місцях зимівлі виду.

Протягом кількох днів доросла самка калкана викидає 
від 500 000 до 1 000 000 ікринок. Це кулясті, прозорі тільця, 
діаметром 1,1 — 1,28 мм з жировою  краплею діаметром 
0,17—0,21 мм. Ікра калкана плавуча, у морській воді три
мається ближче до поверхні і розноситься течіями. У 1 м3 
води іхтіологи знаходили від 1—2 до 8—10 ікринок. За цим 
п ок азн и к о м  роблять висн овки  про час, район і еф ек
тивність нересту даного виду у даному сезоні.

Висока плодючість риб з пелагічною ікрою має 
велику біологічну доцільність, яка  полягає у тому, 
що ікринки розносяться течіями на великій площі, 
і якщо на якійсь  ділянці прибережні води забруд
нені (зливовими водами, н еочищ еним и стоками, 
внаслідок аварій), у деяких ікри нок  є шанс вижити.

Більшість ікри калкана  поїдається тими орга
нізмами, як і  ж ивляться  п л ан к то н о м . На щастя, 
навесні серед організмів планктон у  набагато мен
ше хижаків, ніж влітку. Це, насамперед  дві масові 
дрібні пелагічні риби — атерина і широт, а також 
оселедець. Атерина підходить до берегів для того 
щоб відкласти свою ікру на водорості, як і  почи
нають рости навесні. На відміну від калкана , ікра 
атерини при кр іплю ється  до дон н и х  водоростей за 
допомогою особливих тон ки х  н и то к  на її обо
лонці. Ш прот  — риба холодолюбна — підходить 
до берегів навесні, оскільки тут більше кормового  
планктону, ніж у відкритому морі на глибині, де 
він зимує. Саме у квітні та травні ш прота вилов
люють п ри бер еж н и м и  зн аряддям и  лову — став
ними неводами. Оселедець навесні прямує на не
рест до річок, активн о  ж и влячи сь  план к тон ом  у 
прибережній зоні моря. Серед спож ивачів  ікри 
калкана також медузи, яких  у цю пору багато біля 
берегів.

Отже, внаслідок так званого преса хижаків, з 
500 000 ік р и н о к ,  викинутих самкою  калкана , 
викльовується не більше 500 личи н ок .  їх називають 
Передличинками через те, що протягом перших 
3-4 діб життя вони мають при собі жовтковий 
Мішок з пож ивним и речовинами, включаючи жи- 
Рову краплю, що залиш илася від ікринки. Деякі ви-

наприклад бички, виявляють турботу про своє 
Потомство: стережуть кладку ікри і відганяють во- 
Рогів, губани будують гнізда з водоростей та стулок 
Молюсків, є також види, що тримають ікру у роті. У
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випадку ж калкана, лише висока кількість ікри здатна ком
пенсувати її великі втрати. Відомі ще плодючіші види риб. 
Тріска, наприклад, протягом нересту викидає до 10 мли 
ікринок , також залишаючи її напризволящ е. Існує навіть 
образний  вислів "розмножується з безвідповідальністю 
тріски".

П ередли чин ки  розвиваються у верхніх шарах води, к- 
ня довжина становить 2,2—2,5 мм. Протягом перших 2—3 діб 
вони споживають вміст жовткового мішка. П ри цьому дов
ж ина тіла передличинки збільшується до 2,6—2,7 мм, а об
сяг жовткового мішка зменшується і нарешті, коли цей за
пас їжі вичерпується, передличинки стають личинкам и .

Л и ч и н к ам , як  і ікри нкам , крім антропогенних чинни
ків, загрожують атерина, широт та інші пелагічні хижаки. 
Ще один дуже відповідальний етап — перехід до зовніш
нього ж и влен ня . У віці 3-4 діб у л и ч и н о к  формується рот, 
але у них ще слабкий зір і вони дуже повільно рухаються. 
Проте їм необхідно харчуватися, бо запасів жиру чи енергії 
у л и ч и н о к  немає. Л и ч и н к а  має знайти дрібний планктон
н и й  організм  на відстані не більше 1,5—2,0 см від рота, бо 
рухатись далі вона не може. Це означає, що тут і зараз (не 
завтра!) п о в и н н а  бути відповідна кількість організмів 
п ланктон у  відповідного розміру та потрібної харчової 
якості. За відсутності таких умов життя л и ч и н к и  припи
няється. Тому цей період називається крити чн им . Частина 
л и ч и н о к  о пи няється  у шлунках хижаків, частина помирає з 
голоду і лише 20—25 л и ч и н о к  продовжують розвиватись, 
перетворюючись згодом на маленького калкана, подібного 
до доросло ї р и б и ,  і осідають на дно . П р и б л и з н о  через 
15—20 днів після викльовування з ікри л и ч и н к и  перетво
рюються на мальків і стають д о н н и м и  істотами. Н аш  кал
кан опи нився  серед тих 20 мальків, що осіли на дно. Бо вій 
щасливий.

Ж иття н а д н і  має свою специфіку і небезпекдля  живих 
істот тут аж н іяк  не менш е, ніж у водяній товщі. Тільки що 
осілий мальок розміром з копійку, вже здатний активно 
харчуватися і йому дуже пощ астило, що він о п и н и вся  біля

берега, на мілководді, де у травні—червні є багата 
кормова база, включаючи одноклітинні тварини та 
численні дрібні організми мейобентосу розміром 
0,1-1,0 мм. М альок калкана має добрий апетит і 
досить ш видко  росте. У серпні він вже сягає 
розмірів металевої гривні. Але ворогів у нього ще 
багато, бо майже всі донні риби намагаються зали
шити своє потомство біля берегів у, так би мовити, 
рибному "дитячому садочку". Тут народжуються всі 
види бичків, морських собачок, губанів, глоса, 
морський я з и к  та багато інших риб, які також пот
ребують їжі. Тоненькі "листочки" — мальки калка
на становлять здобич молоді та дорослих бичків, 
морського йоржа (скорпени) та багатьох інших 
риб. Не менш  небезпечні креветки та краби. Тому 
до осені виживають лише 5—6 молодих калканів з 
довжиною тіла 6—7 см. Тепер їх називають молод
дю, або цьоголітками, і бички, морські собачки, 
креветки чи краби їм вже практично не загрожу
ють, їх можуть проковтнути лише білуга, осетер та 
акула катран. Від них молодий калкан може захис
титися: він активно плаває і може ховатись, зану
рюючись у Грунт. Тому на зимівлю на глибини 
20-30 м у листопаді 1996 р. при йш ли  всі 6 цьо
голіток і "наш" був серед них. Бо щасливий.

Протягом зими молоді калкани також ж и влять
ся і ростуть. Основу їхнього раціону у цьому віці 
становлять дрібні донні риби: молодь мерланки 
(або п ікш и), барабулі, невеличкі краби, іноді хамса 
та шпрот, які зимують у придонних шарах води. За
ради такої 'їжі калкан здатний спливти і блискавич
ним стрибком схопити пелагічну рибу.

Навесні (для "нашої" риби це був березень 1997 р.). 
Молодий калкан повернувся до місць народження — 
у прибережну зону. Його довж ина становить вже 
10 см, а до осені зросте до 14-16 см. Тепер його ос
новну їжу складають бички та ін ш ідон н і риби, ата-
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кож креветки, краби, атерина, широт, хамса, оселедці, д е 
які молюски. Загрожує йому лише акула-катран.

У листопаді 1997 р. наш калкан знову опинився  на 
зимівлі, але тепер вже на глибині 40—50 м. П ротягом зими 
він активно харчувався, а навесні 1998 р., при довжині тіла 
18—20 см, знову підійшов до берегів. Й ому мало хто загро

жує, і лише нен аж ерливий катран здатен підкрастися і 
своїми гострими зубами відкусити ш м аток  боку. Я кщ о укус 
був не дуже вдалим для катрана і не зачепив життєво важ
ливих органів жертви, калкан виживе. Серед дорослих кал
канів можна зустріти риб із слідами нападу катрана. Але 
"нашому" пощ астило і в цьому віднощенні. Бо він щасли
вий. Тому він знову відправився на зимівлю і знову повер
нувся весною до берегів.

Навесні 2000 р., у віці 4 років, "наща" риба (нагадаємо, 
що це була самка) вперще у житті викинула ікру. Цей вид 
зазвичай почин ає  нереститися у віці 5—6 років, але окремі 
особини викидають ікру вже у 4 роки. "Пащ" калкан був се
ред таких. Відклавщи ікру, калкан  (його довж ина вже була 
ЗО— 35 см) полював на бичків та ін щ и х р и б , уникав зустрічі 
з катраном і восени 2000 р., маючи розмір 40 см, з 'явився у 
місцях зимівлі дорослих риб на глибинах до 110 м. Тут зі
бралось багато великих калканів, деякі з них були завдовж
ки 80 см. Усі вони полювали на мерланку, щпрота та інщих 
риб. Д орослий калкан поїдає за добу не менщ  150 г риби. 
Отже, 100 000 дорослих калканів (а чисельність їхньої по
пуляції може бути близької до такої величини) споживають 
15 т риби на добу.

У лютому 2001 р., "нащ" калкан  вирущив удорогудо бе
регів, щоб знову відкласти там ікру. Це, мабуть, дуже вра
жаюче видовище, коли десятки , а можливо, сотні тисяч ве
ли к и х  калканів  разом вирущають до берегів. Авторові 
пощастило побачити лище одну таку рибу на глибині 90 м 
на північно-західному щ ельфі Чорного моря. Це було У 
травні 1984 р., спостереж ення проводились з борту підвод
ного апарата "Аргус", що базувався на відомому науково- 
дослідному судні "Витязь". Крізь ілюмінатори було видно

великого калкана, я к и й  плив на відстані 20—30 см 
від ґрунту. Його можна було б і не помітити, бо за
барвлення риби нагадує колір дна і лищ е завдяки 
тіні, яку вона залищала на дні (тінь виникла завдя
ки світлу прожекторів "Аргуса"), можна було її поба
чити. Риба не звертала увагу на д и вн и й  предмет — 
підводний апарат, не зупинилась біля зграї мерла- 
нок, а непоспіщ но пливла у бік берега. Мабуть, 
поспіщала, бо інщі риби були попереду.

Крізь ілюмінатори "Аргуса" вдалося побачити 
тоді чимало дивного , але величавий калкан , що по- 
спіщав до берега, запам 'ятався найкращ е.

Рибалки добре знають про весінній м асовий хід 
калкана і встановлюють свої великочарункуваті 
донні сітки саме п оп ерек  міграційних щдяхів цього 
виду. І саме у березні—травні. Це традиц ійний спо
сіб лову чорноморського  калкана на північно-за
хідному щ ельфі моря. На щляху міграції калкана 
встановлюють десятки , а може і сотні, кілометрів 
сіток і мало хто з калканів уникає цієї пастки. За 
Цінною рибою у район щельфу на п івденний схід 
від о. Зміїного у березні—квітні приходять численні 
човни-фелюги, деякі навіть з-під Стамбула, за 500 км. 
При цьому порущується кордон економ ічної зони 
Укра'їни, виникаю ть кон ф л ік ти  з рибною  інспек
цією та п ри кордонною  охороною, але на ринках  
турецької столиці 1 кг калкана, якого там дуже по
любляють, кощтує близько 15 ум.од. Н екерован и й  
промисел серйозно підриває запаси цієї ц інної р и 
би Чорного моря, для якої щельфові води України є 
найсприятливіщим середовищем. До того ж, удон- 
ні сітки, крім калкана, потрапляють білуга, осетер, 
катран та дельфін азовка, я к и й  живиться д о н н и м и  
організмами.

Щодо "нащого" калкана, то він щасливо у н и к 
нув велетенських нейлонових сіток, у як і  потрапи
ли тисячі його сородичів і дістався узбережжя. Тем
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пература тут дорівнювала 5,3 °С, а не 8 °С, як у місці його 
зимівлі. Проте вода на цьому місці цевдовзі црогрієть я j 
замість худої мерлацки тут можца буде цоласувати жирцим 
бичком, бо бички також нерестяться у цих місцях.

5 березця 2001 р. "цапі" калкац сціймав двох великих 
бичків — одного кнута довж иною  18 см і одного кругляка 
довж иною  14 см, обидва з ікрою. П роковтнувш и таку смач
ну поживу, калкан заліг н ад н о  і при крився  піском. Можли
во, калкан навіть задрімав і дуже здивувався, коли його 
розбуркали руки лю дини. То був кінець довгого життєвого 
шляху калкана.

Отже, з величезної кількості викинутих ікри нок  вижи
ли лиш е 0 ,1% , які складають сотні і тисячі тонн цінної ри
би, котру щорічно виловлюють чорном орські рибалки. А 
якб и  вижили хоча б 0,3 %? Це було б жахливо! Бо веле
тенська армада хижих калканів поїла б усю рибу у морі, 
після чого і сама б померла з голоду. Що ж, третій закон су
часної екології говорить: "природа знає краще". Лищ е не 
треба їй заважати. А допомагати слід обов'язково.

Р о зп о в ід ь  про  ст р и б уч о го  л о б а п а

Багато чого цікавого можца цобачити крізь скло цідводцої 
маски, якщ о літнього дня ввійти у прозору воду поблизу 
малолюдного берега.

Невеличка прибережна рибка атерина має сріблясті 
смуги на боках тіла. її чисельність дуже велика. Одного ра
зу, у ком пактній  зграї атерини, розміром 100 х 20 х 20 см, 
автор нарахував близько 40 000 особин — дорослих і 
мальків. Н ап р и к ін ц і  літа висока чисельність атерини при
ваблює з відкритого моря до берегів різних хижих риб, зок
рема саргана, луфаря та кумжу.

Інщ а прибережна рибка — піскорий. її видовжене, 
сріблясте, трохи сплощ ене з боків тіло сягає довжини 
10—12 см. Неначе хмарка срібних стрілок оточує підводно
го спостерігача зграя цих рибок, за умови, що людина зав-

м
мерла, але достатньо наи м ен щ ого  руху, і вони рапто

відпливають, або всі як  одна щвидко занурюються 
у пухкий пісок. У піску піскориї вугроподібно руха
ються на деяку відстань, а потім виринають і про
довжують свій рух у воді. Це можна спостерігати 
лище там, де п ісок досить крупнозерни сти й  і не 
має доміщ ок мулу, тобто розсипчастий.

Над дном на глибині 1—3 м у червні—серпні 
можна також побачити великих, довжиною  до пів- 
метра сріблястих риб із сіруватою спиною . Своєю 
нижньою щелепою вони зачерпують верхній щар 
піску і, відсіявщи на зябровому фільтрі їстівну час
тину, випускають пісок у воду. Так живляться чор
номорські кефалі. Н айбільщ ий вид — лобан, або 
лобань {Mugil серкаІнБ), досягає довж ини 80 см. Ос
нову раціону лобана, як і інщих риб родини кефа
левих (сингіля, гостроноса, пелінгаса) складають 
одноклітинні водорості та найдрібніщі тварини, що 
мещкають на поверхні піщаного або мулистого 
дна, а також на твердих підводних поверхнях при
родного та щтучного походження. Біля кам 'яних 
берегів можна спостерігати, як  лобан зіскребає по
верхню підводного кам іння.

Лобани, що пасуться, є однією з улюблених міще- 
ней підводних мисливців: вицущеций з рущциці гар- 
цуц легко цростромлює великі тіла цих гарних риб.

Лобани розмножуються у відкритому морі, але 
перед відправкою на нерест іноді влащтовують так 
звані щдюбні ігри. Декілька самців оточують вели
ку самку і, легко торкаю чись її боків, кружляють 
Навколо. С амки при цьому це вицускають ікру, але 
жвий клубок із самозабутцьо таццю ючих риб н а 
гадує яки й сь  вихровий танець або карусель. Риби у 
такому стані легко підпускають до себе людину. 
Добре, якщ о  це сцостерігач у масці з цдастмасовою 
зацисцою кц иж кою  та олівцем у руках або цідвод- 
ций фотограф. А якщ о  це мисливець з рущцицею?

Побачити такий танок  лобанів біля берегів вдасть-
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ся рідко, але відомі випадки, коли м исливським и трофея
ми ставали саме учасники рибних шлюбних ігор.

Проте більша частина статевозрілих лобанів, які готу
ються до нересту, уникаю ть підводних мисливців , тим 
більш, що поблизу багатолюдних берегів практично всі ри
би стають досить полохливими і, побачивш и людину, від
даляються. Це відомий факт, і про нього автор уперше по
чув від самого Ж .І .  Кусто. К оли славетний дослідник "світу 
мовчання" вин айш ов  акваланг і почав проводити спостере
ж ення  біля берегів, він звернув увагу на те, що риби досить 
довірливо ставляться до аквалангіста і підпускають до себе 
зовсім близько. Але коли акваланг став доступним для ба
гатьох, а підводне полю вання набуло пощ и рен н я ,  риби "зро
зуміли", що слід побоюватись лю дини, яка  наближається до 
них. Кусто був здивований тим, як різко скоротилась чисель
ність великих риб біля середземноморських берегів Фран
ції вже через 10 років після початку масового підводного 
полю вання . Чорне море не є винятком  у цьому віднощеї ні.

Під час перщих спостережень під водою у прибереж
ній зоні о. Зміїного у 1997 р., автор зі своїми супутниками 
був здивований довірливістю риб, які підпускали їх до се
бе на відстань витягнутої руки. їх можна було ідентифіку
вати до виду, визначати розмір, лічити, вивчати звички. 
П ізн іщ е о. Зм іїний  почали часто відвідувати люди у під
водних масках, о зброєн і сп и сам и  і р у щ н и ц я м и .  Чи
сельність великих риб значно зм енщ илась , і всі вони стали 
полохливими.

ТАБЛИЦЯ4. О б 'єм  ж и р ов о ї краплі дея к и х  м асови х риб Ч орного моря

О б 'є м  ж и р о в о ї О б 'є м  ж и р о в о ї

В и д  р и б и к р а п л і, % від Вид р и б и к р а п л і, % від

о б 'є м у  ікр и о б 'є м у  ікри

Ставрида 2,33 Калкан 0,36
Барабуля 1,76 Кефаль сингіль 6,05
Морський минь 0,86 Лобан 7,05

Відправляючись на нерест, лобан віддаляється 
на 30-60 км від берега, іноді на 100 км. Н езвичайна 
нерестова поведінка кефалей поясню ється  кілько
ма причинами. П ерщ а з них полягає у тому, що 
кожна ікри нка  лобана містить велику жирову крап
лю. Ж одна інща морська риба не має такої великої 
жирової краплі (табл. 4).

Наслідком такої анатомічної особливості є те, 
що ікринки лобана та інщих кефалевих риб мають 
дуже високу плавучість і у морській воді розтащо- 
вані біля самої поверхневої плівки. У посудині з 
морською водою можна спостерігати, що ікри н к и  
лобана буквально "прилипають" до поверхні води. 
Якщо подивитись крізь збільщувальне скло, можна 
розгледіти навіть сухі верхівки ікринок , що не змо
чуються водою.

Маючи таку високу плавучість, ікри нки  цього 
ВИДУ, у разі їх перебування поблизу берега, легко 
можуть бути викинуті хвилями на пляж, де вони за
гинуть. Ось чому самки кефалей віддаляються від 
берегів перед початком нересту і викидають ікру у 
відкритому морі. А перебування ікр и н о к  цих риб 
біля самої поверхні води частково поясню є, чому 
біологи навчились їх еф ективно знаходити та зби
рати для досліджень лище у 60-х роках минулого 
століття. Саме пощ ук ікри н ок  кефалей за новим 
методом, з урахуванням їх питомої ваги та густини 
Горської води, допоміг відкрити невідоме до того 
науці дуже цікаве угруповання організмів — морсь
кий нейстон, про що згадувалося раніще.

Отже, лобан (а також кефалі сингіль, гостроніс) 
Розмножується у відкритому морі. Там продовжу
ються "щдюбні ігри" вже з вики дан н ям  самкою 
ікринок. Це кулясті, прозорі тільця, діаметром 

0,71—0,78 мм. К ож на ікри нка  містить жирову к р а п 
лю Діаметром 0,26—0,31 мм. Нерест лобана відбу
д ься  переважно вночі, тому безпосередніх епос-
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тережень самого акту нересту мало, хоча у біологічній літе
ратурі є відомості про те, гцо зграї лобана, я к и й  нерестився 
спостерігали на відстані 30—60 морських міль (50—100 км) 
від берегів у М екси канськ ій  затоці. Слід зазначити, що цей 
вид має дуже ш ироке п о ш и р е н н я  у світовому океані. Лобан 
зустрічається в Атлантичному, Індійському та Тихому океа
нах і у морях їхніх басейнів, від Північного моря на півночі 
до берегів П івденної А ф рики  та Австралії на півдні.

На шляху до місць нересту статевозрілим лобанам заг
рожують хижаки, але їх значно менш е, ніж біля узбережжя. 
Відомо, що у Чорному морі на цю рибу та інших кефалей 
полюють акула катран та дельфін афаліна, але здебільшого 
у прибережних водах. Ось я к и й  випадок описано у книзі 
відомих знавців чорноморських дельфінів О. Біркуна та 
С. Кривохіж ина "Звіри Ч орного  моря" (1996). Доглядач ма
яка  на мисі М еганом (П івденно-С хідний Крим) Ю. \ ан- 
н и к о в  спостерігав у червні 1995 р. таку картину. Біля бе
рега знаходилась велика зграя дорослих кеф алей  виду 
пелінгас {Liza haematocheila). Цей вид родом з Японського 
моря було акліматизовано у Ч орном у морі у 1970-х рр., а 
нап ри к ін ц і 1980-х рр. він вже був масовою промисловою 
рибою. Його поведінка дещо нагадує поведінку лобана. 
Так, натрапивш и на якусь перешкоду, наприклад, сітку або 
аквалангіста, пелінгас, так само як лобан, вистрибує з во
ди, уникаю чи переш коди. Афаліни, р ізни м и  способами 
примушували великих риб вистрибувати з води і хапали іх 
поперек тіла у повітрі після чого, повернувши здобич голо
вою до себе, проковтували. Таке трапляється  і з лобаноМ, 
але більшість риб, що вий ш ли  у відкрите море, виживають 
і залишають потомство.

Плодючість лобана висока: одна самка викидає десят
ки тисяч ікри нок , і всі вони опиняю ться біля самої по
верхні води. Розвиток ікри триває 45—50 год і закінчується 
викльовом прозорих передличи нок із середньою довжи-' 
ною 2,5 мм. Усі вони впродовж перших 3—4 діб життя 
мають ж овтковий м іш ок з великою жировою краплею - 
п ож и вн и м и  речовинами. К р и ти ч н и й  період, коли перед-

дичинка переходить до зовніш нього харчування і 
перетворюється на личинку, відбувається здебіль
шого успішно, бо у шарі нейстону спостерігається 
велика кон центрац ія  бактерій, одноклітинних во
доростей та тварин. Саме з цієї п ри чи н и  нейстон 
відіграє роль одного з найваж ливіш их "розсад
ників" моря. Висока плавучість ікр и н о к  лобана є 
пристосуванням, що забезпечує їхній розвиток са
ме у складі нейстону. Але згідно із четвертим зако
ном екології "за все треба платити" вигідне щодо 
харчових умов розташ ування ікр и н о к  лобана на 
самій поверхні моря обертається ри зи ком , коли 
йдеться про інші аспекти екології цього виду. На
самперед це велика відстань, яку л и ч и н к и  та маль
ки повинні подолати до місць нагулу у прибереж
ній зоні моря, затоках та лиманах. Йдеться про 
десятки кілометрів для істот, розм іри  яки х  не пе
ревищують 5—10 мм. Це потребує чималих зусиль. 
Науці невідомо, як саме мальки орієнтуються у 
просторі, знаходячи шлях саме до берегів, а не у 
зворотному напрямі. М ожливо, у своїй міграції до 
берегів мальки лобана користуються яки м о сь  при
родженим інстинктом , що спрямовує їх у потріб
ний бік моря.

Інш а небезпека пов 'язана з тим, що, перебува
ючи під час подорожі до берега у нейсталі, букваль
но під відкритим небом, л и ч и н к и  та мальки не ма
ють жодного укриття і є вразливими для хижаків, 
як  з боку води, так і з повітря. Ворогів у л и ч и н о к  і 
вальків вистачає. На поверхні води мешкають ли
чинки крабів. Хоча дорослі особини цих безхребет
них тварин мешкають на дні і лише кілька видів 
здатні спливати у водну товщу, л и ч и н к и  всіх видів 
крабів розвиваю ться виключно у нейсталі, де вони 
завжди можуть знайти якусь здобич. Також у н е й с 
талі мешкає р івн он оги й  рачок  ідотея Остроумова 

довж иною  до 35 мм. Ц их  істот іноді буває так
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багато, що їми ж ивляться  навіть дельф іни . У свою чергу 
ідотея загрожує малькам лобана. З водної товщі малькам 
загрожують різні риби, зокрема хамса, ставрида, сарган 
та інщі.

Проти водних переслідувачів мальків лобана захищає 
сріблясте забарвлення ниж ньої частини тіла. Завдяки йому 
мальок не так помітний на сріблястому тлі морської по
верхні. Це так зване маскувальне забарвлення досить по- 
щирене серед морських тварин. Так, усі пелагічні риби ма
ють світлий, сріблястий черевний бік тіла. У мещка гців 
найсвітліщої частини пелагіалі — нейсталі, таких як  маль
ки лобана та інщих кефалей, барабулі та морського миня 
ниж ній  бік тіла — яскраво-ср іблястий . Це рятує принаймні 
частину мальків лобана від водних переслідувачів.

Серед повітряних ворогів лобана сріблястий та звичай
ний мартини, а також малий буревісник. Останній вид 
гніздиться на островах Егейського та Мармурового морів, а 
влітку ти сячн и м и  зграями залітає у Чорне море на відго
дівлю. Він добре літає, щукаючи поживу у воді і чудово 
пи рн ає ,  якщ о  риба знаходиться на глибині. Так, пересліду
ючи зграї хамси буревісник занурюється на глибину до 
40 м. Саме на такій глибині його знаходили застряглим у 
рибальських сітках. Проте, буревісник полює на морські 
організми не лищ е щляхом занурення у воду, де він, до речі, 
користується також крилами, а й сидячи на поверхні води і 
дзьобаючи дрібні істоти немов зернятка. Він здатний жи
витися нейстоном  і лище активні рухи можуть врятувати 
таких істот, я к  мальки лобана.

М артини , хоча і є справжніми м орським и птахами, не 
здатні занурю ватись у воду, а щ укаю ть їжу на поверхні. У  
них надзвичайно гострий зір і вони здатні помітити якнай- 
менщі частки на поверхні води, що нагадують їжу. Найк
ращій спосіб уникнути таких мисливців — це маскувацця, 
і мальки лобана та інщих кефалевих риб добре ним кори 
туються. С п и н н и й  бік тіла мальків забарвлений у темно-' 
синій колір, що нагадує загальний тон поверхні води У 
відкритому морі. Ця ознака характерна для всіх пелагічнИ*

риб, але спина  мальків лобана є яскраво -си н ьою , 
що добре маскує їх на тлі морської поверхні.

На спині кожного малька лобана, на ділянці від 
початку перщого до кінця другого спинного плавця, 
утворюється повітряний міхурець, як и й  добре при
кріплений і не відпадає доти, доки мальки лобана не 
досягнуть берегів і залищать нейсталь, переходячи до 
придонного способу життя. Повітряні міхурці, з од
ного боку, допомагають малькам триматися на самій 
поверхні води протягом тривалого часу їх міграції до 
берегів, а з інщого — маскують рибок під повітряні 
бульки, якщ о розглядати їх з повітря. Маскуванню 
допомагає також те, що ділянка спини малька під 
міхурцем є сріблястою, а не темно-синьою , якрещ та  
спини. Це дуже досконалий вид маскування, і можна 
вважати, що мальки лобана успіщно уникають ба
гатьох пернатих переслідувачів.

Отже, при довжині тіла 5—6 мм, мальки лобана 
з повітряними міхурцями на спині починаю ть свою 
подорож до берегів. О сновна мета подорожі — до
сягти мілководних заток, лиманів  та лагун з їх ба
гатою кормовою базою. До осені мальки досягнуть 
тут довжини тіла 30—40 мм, і це дасть їм змогу ді
статися місць зимівлі на півдні Чорного моря.

На щдяху до берегів, окрім морських птахів та 
"ижих безхребетних, малькам лобана загрожують 
судна, бо їхні гвинти здатні "перемолоти" не лище 
вальків. На самій поверхні пелагіалі та у морській 
піні акумулюються різні забруднюючі речовини, не
безпечні для живих істот, такі як  нафта і нафтопро
дукти, пестициди, важкі метали (свинець, ртуть. 
Кадмій), радіоактивні речовини (стронцій, церій, 
цезій та інщі). К онц ентрац ія  цих речовин, які пот
опляю ть у море з суходолу, повітря та із суден, у 
поверхневій плівці води та у піні у сотні і тисячі 
разів вища, н іж у  воді. За підрахунками, 200 г ДДТ 
на 1 га морської поверхні цілком достатньо для т о 
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го, щоб протягом 9—14 год зни щ и ти  всіх мальків кефалей 
Добре, що ДДТ як  стійкий то ксикант  нині заборонений 
для вживання у сільському господарстві, але на зміну йому 
при йщ ли  інщі, може і не такі стійкі, але ще більщ токсичні 
речовини, багато з них розкидаються над ланами з літаків і 
пов ітряним и потоками або з дощовою водою заносяться у 
моря, утворюючи найвищ і концентрації  саме там, де три
маються мальки лобана. І не лище вони. Є дані про те, що 
пелікани біля берегів Флориди у Північній Америці майже 
зцикли саме тому, що ж ивились рибою, яку вони виловлю
вали на поверхні зараженої пестицидами Мексиканської 
затоки. Слід зазначити, що завдяки повітряним потокам 
(вітрам) пестициди розносяться на відстань сотень кіло
метрів від того лану, над яки м  вони були скинуті з літака. 
Біля морських берегів кон центрація  цебезцечцих для жи
вих істот речовин збільщується за рахунок річкового, зли
вового та каналізаційного стоків.

Д іставщ ись берега, мальки продовжують мігрувати 
вздовж лінії урізу води, доки не потраплять до входу у ли
ман чи інщу прибережну мілководну водойму. Біля морсь
ких берегів мальків можна побачити у вигляді сріблястих 
(завдяки повітряним міхурцям) зграйок, чисельцістю 10- 
20, іцодідо 100 особиц, цочицаю чи з к іцця л и ц ц я  — цочат- 
ку серцця. М альки лобана підходять одночасно з мальками 
інщого виду кефалей — гостроноса. П ротягом міграції 
вздовж берегів мальки лобана наражаються на багато не
безпек. Тут на них полюють молодий луфар, ставрида, мо
лодий калкан, морська голка. Міграціям церещкоджають 
різці гідротехцічці сцоруди, створеці для укріцлецця бе
регів, а також цорти.

Серйозцу церещкоду ца щляху мальків створюють лю
ди під час купання у морі. Влітку великі д ілянки  узбережжя 
Чорного моря перетворюються на зони відпочинку та оздо
ровлення. П ропливаю чи повз багатолюдні пляжі, зграйки 
мальків затримуються, розосереджуються, змінюють нап
рям руху і витрачають час. М альки намагаються використа
ти нічний час для міграцій, але й у цьому зустрічають це-

рещкоди. Головца з цих — розм іщ ен н я  на самому 
березі моря, а іноді і над водою, різних розважаль
них установ — ресторанів з музикою та танцям и , 
дискотек тощо, які галасом і яскравим  світлом 
створюють ділянки  щумового та світлового забруд
нення прибережної зони  у н ічний час. Навіть ри
бальські сітки не виставляють на ніч біля джерел 
галасу та ілюмінації. Звичайно , люди мають право 
на розваги, зокрема нічні, але коли йдеться про 
охорону морського довкілля такий фактор слід бра
ти до уваги, коли планують межі заповідників, за
казників чи інщих зон, що охороняються.

Кінець кінцем зграйки мальків лобана та гост
роноса досягають мети своєї міграції — мілковод
них приморських водойм. За короткий  час, що 
залищається до осінніх холодів, мальки мають під
рости і набратися сил для міграції у море, на перщу 
ужитті зимівлю.

Проте у місцях нагулу мальки лобана теж не 
мають спокою. Крім різних забруднюючих речовин, 
їм загрожують рибоїдні птахи. Хоча мальки вже пе- 
рейщли до донного способу життя, живляться дон
ним кормом, втратили повітряний міхурець та синій 
колір спи ни , ставщи майже непомітним и на тлі му
листого дна, на них полюють багато птахів, зокре
ма сіра чапля, чепури велика та мала, коловодни к  
великий, рибалочка та інщі. У щлунку однієї малої 
чепури знай щ ли  більще сотні мальків лобана та 
гостроноса. Крупних лобанів хапає з повітря скопа.

У деяких лиманах північно-західного узбереж
жя кефалей вирощують. Наприклад, у Будацькому 
Лимані побудовано зимовали, в яких мальки протя- 

°М зими перебувають у прісній воді з підземних 
джерел з температурою 10—12 °С. Навесні мальків 
знову випускають у л им ан , де вони продовжують 
Нагулюватись. У жовтні, у віці 16 місяців, лобан д о 
сягає маси 500 г, а гостроніс — 150 г. Вони вже ма
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ють цінність як  товар. Рентабельність таких господарств 
залежить насамперед від кількості мальків, що зайшли до 
них влітку. А кількість мальків залежить від урожайності 
кожного покол іння  риб.

Більшість мальків лобана нагулюються у відкритих ли
манах і восени збираються у першу зимовальну міграцію у 
бік південних берегів моря. Про це науковці дізналися, ко
ли помітили мальків спеціальними мітками. Це маленька 
яскрава пластмасова пластинка, яку прикріплю ю ть до 
спинного  плавця так, гцоб вона не заважала рухатись. Мі
чених біля північно-західних берегів Чорного моря мальків 
лобана та інших видів кефалей протягом зими виловлюва
ли біля болгарських берегів, зокрема у Бургаській затоці та 
у гирлі річки Ропотамо. Таким чином з'ясували їх місця 
зимівлі і протяжність міграцій (це дослідження було вико
нано канд. біол. наук Л .І. Старушенком).

Для того гцоб дістатись Бургаської затоки мальки лоба
на з Одеської затоки мають пройти майже 600 км і здолати 
багато природних (хижі риби та птахи) та штучних (сітки, 
забруднені д ілян ки  моря та акваторії портів) переш од. 
Зміна солоності води не є лімітуючим ф актором , бо лобан 
добре почуває себе як у прісній воді, так і у воді із со
лоністю  до 50 %с. У деяк и х  країнах мальків лобана
успішно вирогцують у прісноводних ставках разом з маль
ками коропа.

Порти становлять перешкоду на шляху зимувальних 
міграцій мальків лобана, оскільки в них є штучно поглиб
лені д ілянки  для п р и й м ан н я  великотоннаж них суден. Час
тина мальків лобана і гостроноса затримується у цих ямах 
на всю зиму і, якгцо температура води не опуститься нижче 
З °С, вони можуть дочекатися весни. Але найчастіше мор' 
ська вода біля північно-західних берегів охолоджується 
взимку до 0 °С, і мальки гинуть. Такими пастками ДЦ^ 
мальків лобана є порти Скадовськ, Ю ж ний, Одеса 
Іллічівськ. Проте більша частина мальків з північних бе
регів Чорного моря переборює спокусу залиш итись зиму
вати у ближніх портах і відправляється у дальню подорож.

а навесні повертається назад і продовжує нагулюва
тись тут. Якгцо нічого не заважатиме, до к інця дру
гої осені лобан досягне довж ини ЗО см і маси 500 г, 
а гце через рік — довж ини 40 см і маси 1100 г. Це 
стосується тих особин, яки м  погцастить не потра
пити у рибальські сітки, у пагцу афаліни або на гар
пун підводного мисливця.

На зимівлю трирічний лобан відправляється не 
лише у південні рай он и  Чорного моря, а й до 
Південного берега Криму. Перед тим, влітку, самки 
лобана вперше в житті викидають ікру.

Літня міграція лобана на нерест набуває масо
вого характеру, особливо у таких районах, як Кер
ченська протока. Через неї йдуть майже всі стате
возрілі лобан и , які нагулювались в Азовському 
морі та його лиманах. У цьому невеличкому морі 
нерест кефалей практично не відбувається, і вони 
мігрують у відкриті води східної полови н и  Ч орно
го моря. Тому у л и п н і—серпні у К ерченській  про
тоці відбувається традиц ійни й  промисел лобана 
за допомогою каравій та інших спеціалізованих 
знарядь лову.

Ікру лобана солили, в 'ялили, а потім кож ний 
ястик опускали у розплавлений віск і він вкривався 
восковою оболонкою . Це дуже давній спосіб заго
тівлі ікри лобана, гце з часів античних греків. Про
дукт вважався делікатесом і справді був смачним, 
особливо до пива. У 1970 р. цей вид промислу при
пинився. То був варварський промисел, бо вилов
лювали плідників, які йшли на нерест. Це відбило
ся на запасах цього виду риб. Проте досі триває 
Добування чорної ікри від плідників осетрових риб, 
а червоної — від плідників лососевих, гцо прямують 
у  Річки на нерест.

Щодо життєвого циклу лобана, то наведені 
Факти свідчать про те, як  багато чи н н и к ів  вплива
ють на долю одного виду.



1 4 0 ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКР-\ (ці̂  \^ н 0-»ен скупчення життя біля морських берегів [ Е А

Р о зп о в ід ь  про  р е л ік т о в о го  
б и ч к а -к р у гл я к а

Риб з родини бичкових (ОоЬіісіае) у Ч орном у морі налічу
ють понад 20 видів. Деяк і з них мають середземноморське 
або атлантичне походження, але переважна більшість дій
шла до нас з давніх часів, коли на місці ниніш ніх  Чорного, 
Азовського та Каспійського морів розташовувався ізольо
ваний від океану та Середземного моря великий басейн, 
н ап овн ен и й  майже прісною водою (від 1,5 до 2,0 млн років 
тому). Геологи називають його П онти чн и м  озером-мс >ем 
У ньому мешкали організми, пристосовані до дуже опріс
неної морської води. Серед таких істот було більше десяти 
видів бичків.

П онтичне озеро-море замінили інші водойми, деякі із 
солоною водою, і нарешті сформувались сучасні Чорне та 
Азовське моря. Бички  д ійш ли до наш их днів, а на згадку 
про своє походження вони віддають перевагу опрісненим 
д ілянкам , зокрема Азовському морю та північно-західній 
частині Чорного моря. їх називають реліктовими видами, 
або п о н ти чн и м и  реліктами, а також касп ійськи м и  релікта
ми, бо в Каспійському морі збереглася найбільша кількість 
меш канців  колиш цього  П оцтичцого  озера-моря.

Одцим з масових видів реліктових бичків є бичок-круг- 
ляк , або чорноротий бичок (NeogoЫus теІапо5іоти5).

На відміну від калкана та лобана, бичок-кругляк, або 
просто кругляк, є чорном орським  старожилом. Виникнув
ши як  вид у Понтійському озері-морі, кругляк пережи усі 
подальші зміни умов водного середовища і дожив до наших 
днів. П ричому не просто вижив, а став масовим видом ве
ликого  промислового  зн ач ен н я .  Кругляк почуває себе 
най кращ е в опріснених ділянках Чорного  моря, в Азовсь
кому морі та на півночі К аспійського моря. Трапляється він 
також у річках — Дніпрі, Дністрі, П івденному Бузі і лище У 
Дунаї не піднімається вище за дельтову ділянку.

У Чорному морі бичок-кругляк найбільщ пощ ирений У 
північно-західній частині та у відкритих лиманах — Д ніп

ровсько-Бузькому та Дністровському. Це донна  р и 
ба, яка веде малорухомий, осілий спосіб життя і так 
само, як і інщі види бичків, віддає перевагу прибе
режній смузі моря, д ілянкам , де є кам ін н я ,  п ісок та 
стулки молюсків.

Серед найбільщ помітних видових ознак  круг
ляка — чітка овальної чорна пляма позаду п'ятого 
променя перщого спи нного  плавця.

У теплу пору року кругляк не покидає прибе
режної зони , а восени, з охолодженням води біля 
берегів до 6-7 °С, різко знижує активність і відхо
дить на глибини від 5-6 до 8—10 м, де зимує. Ціка
во, що він здатний витримувати навіть негативну 
температуру води (—1 °С).

Навесні, коли води біля берегів прогріваються 
до 6 °С, кругляк підходить на глибини 1—2 м і го
тується до нересту, я к и й  починається  при темпера
турі води не нижче за 10—12 °С. П ік  нересту залеж
но від температурних умов року припадає на кінець 
квітня — початок червня.

Статевої зрілості кругляк набуває на другому 
році життя, коли довж ина риб досягає 6—7 см. Най- 
більщі екземпляри цього виду мають довжину 25 см.

Готові до нересту самці бичка-кругляка набува
ють чорного кольору і лищ е облямівки по краях не
парних плавців залищаються білими. За таким за
барвленням самців визн ачаю ть період нересту 
Цього виду. Під час періоду р о зм н ож ен н я  самці 
кругляка не живляться і до кінця нересту дуже худ
нуть і слабнуть, багато з них гине. Рибалки назива
ють чорного кругляка "циганом" і добре знають, що 
він лище випадково може потрапити на гачок.

Для відкладання ікри кругляк, як  і інщі види 
бичків, вибирає місце і будує справжнє гніздо. У 

цьому полягає п р и н ц и п о ва  р ізни ця  в екології не
ресту ха поведінці батьків між рибами з плавучою 
(пелагічною) ікрою (калкан або лобан) та рибами з
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донною  ікрою (бички). На відміну від калкана та лобана 
які віддають свою ікру у владу стихії, бичок-кругляк вияв
ляє справжню турботу про потомство. У найтиповішому 
вигляді це відбувається таким чином.

Під каменем, що лежить на піску, самець вириває за до
помогою плавців ямку і скріплює у ній пісок виділенням 
спеціальної залози, щоб гніздо не руйнувалось. Потім са
мець заманює у гніздо по черзі одну, дві чи більще самиць 
свого виду, які відкладають на камінь (стелю гнізда) ікру в 
один ряд. Самець запліднює ікру своїм молочком і залища- 
ється охороняти гніздо аж до викльовування личи н ок ,  яке, 
залежно від температури води, відбувається на 4-ту-7-му 
добу після відкладання ікри. Весь цей час самець голодує, 
освіжає воду у гнізді рухами щ ироких грудних плавців та 
відганяє ворогів. Останніх у прибережній зоні, де розтащо- 
вані гнізда бичків, чимало. Це інщі донні риби, наприклад, 
морські собачки, бички (навіть свого виду), краби, кревет
ки, р аки -кроти , раки -сам ітн и ки  тощо. Всіх їх самцю-охо- 
ронцю вдається відігнати, але він безсилий перед люди
ною. Це може бути простий неозброєни й  збирач "дарунків 
моря", яки й  знає, що під кам інням  ховаються бички і зна
ходить їх там. Інщ ий випадок, коли людина озброєна спи
сом і користується підводною маскою. Бичок-охоронець, 
як и й  визирає з гнізда, стає легкою здобиччю. Допитливий, 
але недосвідчений відпочиваючий у підводній масці може 
перевертати кам ін ня , щоб подивитись, хто там ховається. В 
усіх цих випадках кладка ікри гине. Уникнути сумних для 
потомства бичків наслідків зустрічі з людиною можна лище 
за допомогою екологічної освіти та щтучно створюючи 
надійні умови для гнізд бичків. Це можуть бути щтучні ри
фи різної конструкції, оскільки бички здатні відкладати 
ікру не лище на природні тверді предмети, а й на бетон, ме
тал, пластичні матеріали тощо.

У книзі "М орская аквакультура" (М оисеев, 1985) наво
диться такий приклад. На піщаному дні Дністровського 
лиману розмістили багато використаних автопокрищ ок 
На покрищ ках (з внутріщнього боку) активно нерестились

бички (зокрема кругляк), відкладаючи до 40 тис. 
ікринок на кожній. Виживанність ікри становила 
90-97 %. Завдяки такій високій ефективності не
ресту популяція бичків за рік збільщилась у 160 
разів. К інець цікавому досліду поклав щторм, ви- 
кинувщи більщість п о к р и щ о к  на берег. Але це вже 
інженерний аспект технології щтучного розведен
ня бичків.

Плодючість самиці бичка-кругляка становить 
200-2700 ікринок. Це значно менщ е, ніж плодю
чість риб з пелагічною ікрою і поясню ється  це саме 
турботою про потомство у бичків, коли відхід ікри 
під час розвитку не перевищує 10—15 %.

Ікри н к а  кругляка має еліпсоїдальну форму. її 
довжина 3,3—4,6 м м , а п о п е р е ч н и к  — 1,5—2,1 мм. 
Личинки викльовую ться добре розви н ути м и  з 
оформленими плавцевими п ром еням и . Через дві 
доби після викльовування у л и ч и н о к  розсмоктуєть
ся жовток, і вони щвидко набувають усіх ознак, 
притаманних дорослим особинам свого виду, вклю
чаючи при сосок на черевці — характерний орган 
віх видів родини бичкових. П ри сосок  виникає вна
слідок злиття основ черевних плавців. Цей специ
фічний орган допомагає м ещ к ан ц ям  прибійної зо
ни прикріплю ватись до кам іння  та інщих твердих 
підводних предметів під час хвилю вання моря.

Молодь бичків, так само як і дорослі риби, веде 
Донний спосіб життя і не піднімається у товщу ВО
ДИ- Раціон молоді кругляка складають дрібні донні 
безхребетні тварини. У свою чергу, молодь кругля
ка поїдають практично всі донні риби. Тому восе
ни, коли цьоголітки кругляка досягають довж ини 

см, з кожної тисячі ікринок, що були відкла
дені у гніздо, залищаються, за підрахунками ф а 
хівців, 100—150 молодих риб. На зимівлю вони 
відходять недалеко від берега, зупиняю чись на гли
бинах від 5 до 10 м. Протягом холодної пори року



бички практично втрачають активність і перебувають у м^. 
лорухомому стані. В цей час їх поїдають рибоїдні птахи, щО 
також зимують поблизу берегів, наприклад, баклани.

Н авесні молоді бички повертаються у прибережну ону 
і, коли вода прогрівається до 6-7 °С, починаю ть активно 
харчуватись. До осені вони досягають довж ин и 8-10 см і 
знову відправляються на зимівлю. Наступної весни круг
ляк  повертається до берегів і готується до нересту. У дорос
лих бичків є багато ворогів. їх поїдають калкан, великі бич
ки , наприклад, бичок-кнут, севрюга, осетер, дельфіни, а у 
лиманах — птахи, зокрема чаплі, водяні вужі тощо. Попу
ляції бичків дуже страждають від нестачі кисню  у придон
них водах, коли відбувається забруднення берегової они 
небезпечним и речовинами.

Тільки завдяки ефективному нересту та турботі пр по
томство ці риби залишаються масовими м еш к ан ц ям и  іри- 
бережної зони , улюбленим об'єктом аматорського рибаль
ства та важ ливим п р о м и сл о в и м  видом у Ч орном у та 
Азовському морях.

Наземні тварини
Ц ікаво, що у багатьох назем них організмів існує подібна 
тенденція  до утворення великих скупчень біля морських 
берегів. На півночі ш и роко  відомі пташ и ні базари, лігви
ща тю ленів , котиків  та моржів, на півдні — колонії 
пінгвінів. На берегах Ч орного  моря утворюють великі 
гніздові колонії м арти ни , крячки ,  баклани, кулики та 
інші птахи. Ще більше птахів, а також  інших тварин та 
рослин можна побачити у п ри м орських  лим анах  та дель
тах річок. Уздовж морських берегів, особливо у затоках та 
з морського боку дельти Дунаю гніздяться величезні р о 
жеві пел ікани . Вони виш иковую ться у півкруглі ланцюги 
і помахами крил женуть рибу до берега, де наповнюють 
нею свої місткі горлові м іш ки. Те, що уникає щільного 
ланцю га пеліканів, стає здобиччю бакланів, як і  трима
ються позаду пеліканів. Зовні це дуже видовищ не полю-
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0ИНЯ, яке пояснюється багатством життя у при- 
|Д5ЄЖНІЙ зоні моря.

Двічі на рік, восени та навесні, над узбережжям 
(орного моря та лиманів, пролягають міграційні 
шляхи птахів з північної та центральної Європи. 
Птахи зупиняються на берегах моря та лиманів, 
дрровах. у дельтах, активно живляться, відпочива- 
оть, а потім вирушають у путь. Ці сезонні явища є 
іие одним доказом феномена скупчення життя по
близу морських берегів.

Вважають, що життя на Землі 
зародилось на морських берегах
Аналізуючи можливі причини і умови виникнення 
життя на планеті Земля, відомий англійський фізик 
Дж. Бернал дійшов висновку, шо воно "подібно до 
-Афродіти народилось з морської піни". Головною 
причиною цього Бернал вважав фізико-хімічні 
процеси, а саме здатность поверхнево-активних ре
човин, які містилися у Стародавньому океані, на
копичуватись на його поверхні, утворюючи тут у 
сотні та тисячі разів вищі концентрації, ніж у во
дяній товщі. Відомо, що найбільші маси піни нако
пичуються біля морських берегів. Біохімік О.І Опа- 
Рін запропонував теорію щодо того, як хімічні 
І перетворення, що приводили до появи складних 
І Органічних речовин, перейшли у фазу біологічних 
І Процесів. Теорія Опаріна про утворення та ево- 
. Дюціїо органічних сполук лежить в основі практич- 
, По всіх сучасних уявлень про походження життя на 
^®Млі. Це дуже складні, спеціальні теоретичні пи- 

І^пння, але у даному випадку важливо наголосити, 
І П̂о появу життя за теорією Опаріна пов’язують са- 
'’*0 з прибережною зоною морів.

З'явившись на Землі, життя еволюціонувало, 
'̂^ісладнилось і настав час, коли морські організми
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наваж ились виити на суходіл, у нове для них життєве се
редовище. Відомо, що це були стегозаври, предки сучас
них земноводних, а вийщ ди вони на суходіл у прибережній 
зоні моря.

Згідно з гіпотезою Д .в .  П анф ілова, перщ а людина з'я
вилася не на узліссі тропічного лісу і не у савані, як  вважає 
більщість фахівців, а саме на морському узбережжі, де пра- 
люди збирали їжу під час відпливу, так само, як  це роб ять 
сучасні люди у багатьох країнах світу. Умови життя на літо
ралі і часті занурення у воду спри яли  закріпленню  таких 
навичок та ознак, як: вертикальна хода, щ ирока  склепін
часта ступня, пристосована до ходіння по мокрому піску та 
гравію, зм ен щ ен и й  волосяний покрив , я к и й  у мокрому 
стані охолоджує тіло і вкривається сіллю, ніс з ніздрями, 
спрям ован и м и  донизу, бо якби  вони були спрямовані вго
ру чи у різні боки, як у всіх сучасних мавп, вода проникала 
б у дихальні щляхи. Слух і нюх не давали переваг в умовах 
літоралі, тому вони ослабли або не розвивались, тоді як  зір 
зберіг своє значення . Закріпленню  цих о зн ак  не могли 
сприяти  умови саван, які часто вважають центром появи 
людини. Протягом мільйонів років р ізноманіття умов сере
довищ а на літоралі та узбережжі робило складніщою по
ведінку і удосконалювало нервову систему цих істот. Зго
дом групи гіпотетичних "літоральних гомінід", як  їх 
називають, почали освоювати доли ни річок, а у часи чет
вертинної епохи, у міру відступання моря, заселили їх.

Т.А. Айзатуллін зі співавторами (1979) зазначають, що 
хоча літоральна гіпотеза краще, ніж саванна, поясню є по
ходження морфологічних і фізіологічних особливостей су
часної лю дини, вона має чимало слабких місць. Головне з 
них полягає у тому, що досі не виявлено рещ ток первісних 
людей у пограничній  смузі, де споконвіку триває боротьба 
моря і суходолу. М ожливо тому, що тут хвилі стирають на
віть камені на гальку та пісок?

Схематично спрямування живих істот до морських бе
регів можна зобразити так (рис. 33).

32. Велика медуза коріенерот (фото О. Ковтуна)





рромисел осетрових, лососевих риб та добування їхньої 
д також інших риб грунтується на нерестових 

і̂іграціях та прибережних скупченнях риб. Наприюіад, 
і^омисел славнозвісного дунайського оселедця у  північно- 
вхідній частині Чорного моря починається наприкінці лю
того чи у  березні (залежно від температури води) у  прибе
режній зоні та у  гирлах Дунаю, коли риби розпочинають 
свій рух угору по річці до місць нересту. З початком нерес
тових міграцій від місць зимівлі іншої цінної риби Чорного 
моря — калкана (глибинні райони шельфу) до прибережної 
зони починається його промисел. На берегових скупченнях 
та кормових міграціях риб уздовж берегів грунтується 
прибережний промисел за допомогою ставних неводів та 
сіток таких масових риб, як бички, барабуля, хамса, 

'Шршврида, а донедавна також скумбрії, пеламіди, луфаря 
та саргана. Увесь любительський лов риби за допомогою 
рядочок та інших знарядь є можливим завдяки прибере.ж- 
ним скупченням тих чи інших видів.

к Промислове добування у  Чорному морі безхребетних 
варин, таких як мідія, креветки, бокоплави, морські хро
баки поліхети, також грунтується на прибережних скуп

ченнях цих тварин.

Промисловий вилов риби
Основу чорноморського промислу, за статистикою, 
фіадають дві дрібні пелагічні риби. Це тепловод
ний вид хамса і холодноводний — шпрот. їх вилов
люють у прибережних шельфових водах під час на- 
О'лу або зимівлі. На решту видів у наш час припадає 
Не більше 10—15% загального вилову.

До кінця 1960-х рр. значну частину вилову 
9иіадсипі риби середнього та великого розміру — 
^̂ •̂ Умбрія, пеламіда, луфар, велика ставрида, кал- 

але з поглибленням екологічної кризи у 1970-х 
РР- їхня чисельність різко знизилась, і їхній вилов 
припинився.

Уявлення про багаторічну динаміку вилову 
Риби у Чорному морі в цілому дає табл. 5.

Починаючи з 1960 р., загальний вилов риби у 
'Орному морі поступово зростав від 100 000 до
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ТАБЛИЦЯ5. Д инам іка вилову риби у  Ч орном у морі 
всіма чорноморськими країнами

Рік Вило в , тис. т
Пром и сло в і ї  

вилов, кг/га

1965 150 3,5
1970 200 4,7
1975 270 6,4
1980 400 9,4
1985 670 16,0
1987 700 16,5
1990 100 2,3
1995 100 2,3
2000 400 9,4

200 000 т переважно за рахунок збільшення кількості про
мислових суден та удосконалення їхнього оснащ ення . У ці 
роки для виявлення  зграй риб ш ироко застосовувались 
повітряні спостереж ення. Завдяки повітряній (авіаційній) 
розвідці зцачцо цоліцш ився цошук риби та точність виходу 
рибопромислових суден на місця скуцчецця об'єктів цро- 
мислу. у  ті роки майже 65 % вилову становили цінні види — 
скумбрія, пеламіда та луфар. Але у 1968—1969 рр. міграції 
скумбрії ца цагул у Чорце море црактичцо црицццились, 
а у 1971—1974 рр. різко зм ецш ились  зацаси целаміди 11 лу- 
фаря. Проте обсяги загального вилову продовжували не
ухильно зростати насамперед за рахунок добування хам
си, особливо у місцях її зимівлі. Загальний обсяг вилову 
у 1980-1985 рр. становив 700 000 т.

І Н Ш І  об'єкти промислу
Крім риби, у Чорному морі з 1930-х рр. почали промишля
ти червону водорість філофору як  сировину для отримання 
агароїду на Одеському агаровому заводі. Водорість добув . 
ли спеціалізованими суднами заводу у північній частин' 
Ф ілофорного  поля Зернова. Фахівці цідрахували, що рі '' 
цродукція ф ілофори на полі Зернова становить 554,7 тис-

сирию (Сырьевые ресурсы Черного моря, 1979), а 
щорічний видобуток ф ілофори дорівнював лише 
І5- 20 тис. т. і не міг впливати на запаси водорості. 
Промисел цієї водорості ц ри ц ц ц и вся  цацрикіцці 
1980-х рр. у зв'язку з різким зм ен ш ен н ям  'її запасів. 
Причиною було різке зн и ж ен н я  прозорості морсь
кої води на північно-західному шельфі моря.

Загальна біомаса мідії на північно-західному 
шельфі у 1960-1975 рр. коливалась у межах від 400 
до 1200 тис. т (Сырьевые ресурсы Черного моря, 
1979), причому з 1975 р. не перевищувала 400 тис. т. 

Добували 'її не більше 6 тис. т на рік, здебільшого на 
північно-західному шельфі. З мідії виготовляли 
консерви та кормове борошно, яке користувалось 
великим попитом у птахівництві та твариццицтві. 
У зв'язку зі зц и ж ец ц ям  зацасів цього молюска цро- 
мисел мідії ц ри ц ц ц и вся  у 1980 р.

До 1960-х рр. у прибережних водах України, а у 
турецьких водах Чорного моря — до 1980-х рр. ви
ловлювали дельфінів як  сировину для отрим ання  
жиру та кормового борошна. У 1964 р. промисел 
Дельфінів у СРСР, Румунії та Болгарії було заборо
нено. Туреччина приєдналась до цього мораторію 
у 1983 р.

Чисельцість дельфіців у Чорцому морі З Ц И З И -  

лась з 1 млц голів цацрикіцці 1940-х рр. до 300 тис. 
голів на початку 1960-х рр. Це поясню вали інтен
сивним промислом. Але, незважаючи на призупи
нення вилову, чисельність дельфінів продовжувала 
знижуватись і у 1980 р. становила не більше 80 тис. 
голів. Це свідчило про те, що причиною  зни ж ен н я  
чисельності дельфінів є не промисел, а інші ч и н н и 
ки. Нині основною причиною  вважають забруднен
ня моря, від якого найбільше страждають останні 
ланки так званих харчових ланцюгів. У морі такими 
є насамперед дельфіни та рибо'їдні птахи. Хоча сьо

годні дельфінів у Чорному морі не виловлюють.



значна їх кількість гине у донних сітках, які виставляють 
для ловлі калкана. Особливо це стосується азовки, котра 
живиться д о н н и м и  рибами, а також крабами (Биркун 
К ривохиж ин , 1996).

Небезпечні прибульці
у  1980—1981 рр. до Чорного моря у баластних водах суден 
завезли з Атлантичного океану реброплава мнеміопсиса. 
Реброплави — це прозорі, схожі на медуз істоти, котрі меш
кають у всіх морях. У Чорному морі також є свій реброплав — 
плевробрахія, як и й  мешкає у глибинних холодних шарах 
води. М неміопсис, навпаки , вид тепловодний, і у Чорному 
морі він опанував верхні шари води. Основу раціону мне
міопсиса складають рачки та інші організми планктону, ік
ра та л и ч и н к и  риб. На новому місці непроханий гість почав 
настільки інтенсивн о  розмнож уватись , що наприкінці 
1980-х рр. його загальна біомаса у Чорному морі досягла 
близько 1 млн т. Хоча тіло цього реброплава майже на 99 % 
складається з води, він поїдав настільки багато планктону, 
що його вже не вистачало хамсі і почалося небувале знижен
ня (його образно називають колапсом) запасів основної 
промислової риби. У 1989 р. загальний вилов риби у Чор
ному морі знизився до 300 тис. т, а у 1991 р. — до 100 тис. т. 
Такого ще не траплялося.

Фахівці ФАО' підрахували, що річний збиток чорно
морських країн від зни ж енн я  вилову риби становив 200 млн 
доларів СІЛА і ще 500 млн доларів від простою промисло
вих суден, риболовецьких портів, заводів з переробки риб
ної продукції та інщої інфраструктури галузі. Заморський 
гість панував у верхніх щарах води над всіма інщими ор
ганізмами планктону. За підводними спостереженнями ав

З
тора, в 1 м води у прибережній зоні Одеської затоки мож
на було нарахувати до 300—400 реброплавів цього виду 
різного розміру.

^^2 ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УК; ииц

Біологічна подія (ненавмисне занесення  щкід- 
ливого виду) сп ри чин ила  настільки серйозні еко
логічні (погірщ ення кормової бази пелагічних риб) 
та економічні наслідки, що привернула до себе ува
гу ООН. У 1995 р. у Женеві (Ш вейцарія)  відбулась

2
нарада експертів О Е З А М Р  , на якій  було обгово
рено ситуацію, що склалася у Чорному морі і роз
роблено рекомендації щодо виходу з кризи. Це був 
перщий випадок, коли екологічну проблему Чор
ного моря розглядали на рівні експертів ООН. Вче
ні обговорили ситуацію ід ій щ ли  висновку, що най- 
більщ оптимальним щляхом подолання кризи є 
вселення у Чорне море біологічних ворогів мнеміо
псиса, які б не завдали щкоди інщим видам. Серед 
таких було названо масляну рибу з Атлантичного 
океану (РеркЫ) та реброплава берое, або морсько
го огірка (Вегое), також з Атлантичного океану.

Рекомендації експертів було н ап равлено  до 
ООН. Ч орном орськ і країни мали домовитись, як 
найкраще втілити рекомендації експертів, якщ о  
вони їх влащтовують. Проте такого р іщ ен н я ,  з 
різних причин, не було прийнято . Тим часом, неке- 
Роване вселення заморських організмів до Ч орно
го моря тривало, і серед них був реброплав берое. У 
1997 р. його майже одночасно виявили у Чорному 
морі українські, румунські та болгарські біологи. 
Характерною ознакою цього виду є те, що він не 
поідає планктон , а живиться майже виключно реб- 
Р°плавом мнеміопсисом. Зн ай щ овщ и  у Чорному 
Мер чудову кормову базу, берое почав щвидко 
Розмножуватись і щвидко скорочувати чисельність 
мнеміопсиса (рис. 34). Це позначилося на морсько
му середовищі: збільщилась кількість планктону, а 
згодом і кількість хамси, зріс її вилов, хоч і не до 
рівня 1985 р., але все таки досить істотно.

Оологічні (ж и в і)р е сур си  Чорного моря □

' Організація ООН з питань сільського господарства і продовол , -ТВІ*- •Об-єднана група експертів з наукових асгісктів охор<знн моря.
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Таким чином , все відбулося згідно з рекомендаціями 
експертів ООН, але без свідомого втручання людей, бо 
природні "механізми" діють часто оперативніш е, ніж дер. 
жавні установи. Проте було б великою помилкою  цілком 
покладатися на природу, сподіваючись, що вона все "вип
равить". Лю дина створює настільки багато екологічних 
проблем, що виріщити їх, а ще краще — запобігти їм, мо
жуть лище свідомі дії суспільства.

Випадок з мнеміопсисом дуже повчальний. Цей вцц 
вже ніколи не покине Чорного моря, змінюватиметься ли
ще його кількість. Подальщі події розгортатимуться, оче
видно, за таким сценарієм: берое зни зить  чисельність 
мнеміопсиса і цим збільщить кількість зоопланктону та за
паси хамси (вже відбулося). Згодом запаси мнеміопсиса 
вже не зможуть забезпечувати подальще збільщення п »гу- 
ляції берое і вона почне скорочуватися. Цим скористається 
мнеміопсис і почне розмножуватись з усіма наслідками для 
планктону і хамси. Потім знову виникнуть умови для роз
витку берое і т.д. У подальщому конкуренц ія  між двома 
антагоністичним и видами реброплавів істотно впливати
ме на кормову базу пелагічних риб та обсяги їх вилову. А 
почалося все з того, що якесь судно (навіть невідомо чиє) 
у баластних водах доправило у Чорне море реброплава 
мнеміопсиса.

Перщі екземпляри нового для Чорного моря виду були 
виявлені біологами поблизу Судака (П івденний берег Кри
му) у 1982 р., адалі події розгортались дуже щвидко і з надз
вичайно серйозним и наслідками.

Однак проблема непроханих прибульців у Чорному мо
рі не вичерпується двома згаданими видами реброплавів- 
Екзотични м и видами називаються всі невластиві даному 
району види рослин та тварин, які було випадково або нав
мисно завезено лю диною  і які приж илися у новому місці. 
Протягом останніх десятиліть проблема екзотів набула ве
ликого значення  для екології та економ іки  багатьох морів 
світу. Збільщуючи свою чисельність у нових для себе умо
вах, екзоти починаю ть відігравати важливу роль у житті во

дойм. З метою дослідження та моніторингу цього 
процесу останнім часом було створено національні 
та міжнародні комісії.

Чорне море виявилось надто "гостинним" для 
багатьох екзотичних видів. Цьому сприяла низка 
природних обставин: різноманіття підводних ланд- 
щафтів як у самому морі, так і у приморських во
доймах — лиманах, лагунах та гирлах річок, неве
лике, як  для моря, різноманіття видів рослин та 
тварин, добрі кормові умови для мещ канців  водної 
товщі та дна.

О сновний щдях п р о н и к н е н н я  екзотів у Чорне 
море — водний. Організми мандрують у складі об
ростань підводних частин суден або у баластних 
танках, до яких вони потрапляють разом із заборт
ною водою. Це робиться з метою збільщення осад
ки судна, коли воно відправляється порож няком , 
та відновлення мореплавних якостей.

Багато десятків видів рослин та безхребетних 
тварин здатні прикріплю ватися до підводної части
ни судна. Це різні водорості, м олю ски, моховатки, 
^соногі раки тощо. Між ним и знаходять притулок 
неприкреплені види, такі як  бокоплави, креветки, 
краби і навіть риби. Вони ховаються у порожніх 
хатках балянусів, у стулках молюсків і не змиваю ть
ся водою під час руху судна. Підводні частини біль- 
щості сучасних суден вкриті спеціальними фарба
ми, токсични ми для живих істот, і тому обростання 
підводних частин корпусів суден м орськими істо
тами практично не відбувається.

Баластні води набирають у спеціальні ємності 
аластні танки) здебільщого у прибережній зоні.

в них трапляється багато планктон них  орга
нізмів, зокрема л и ч и н к и  донних організмів. Деяк і з 
них, наприклад, циститаспориводоростей , грибів, 
яйця безхребетних тварин знаходять сприятливі 
для себе умови в осаді, як и й  утворюється надн і ба-
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ластних танків. З прибуттям судна у порт призначення  ба
ластні води, якщ о  не існує якихось правових обмежень, ви
качують за борт, і організми, що в них мандрували, опиня
ються у новому морі. Якщо умови життя їм підходять, вони 
починають пристосовуватися до них.

Історія вселення екзотів у Чорне море налічує багато 
століть і навіть тисячоліть. Н айстаріщ им видом серед них 
фахівці вважають молюска під назвою тередо-червиця 
{Teredo navalis), якого до Ч орного  моря завезли ще античні 
мореплавці — стародавці греки або фінікійці — з Атлантич
ного океану, бо у Середземному морі цього небезпечного 
руйнівника деревини немає.

Значно пізніще, десь у XIX ст. (точна дата невідома), до 
Чорного моря в обростаннях суден завезли морських жо- 
лудів-балянусів (Balanus improvisus і В. eburneus). їх могли 
доправити з атлантичних берегів Північної Америки. У 
нащ час балянус, особливо перщ ий вид, настільки масовий 
організм у Чорному морі, що навіть важко собі уявити, що 
колись його тут не було. Л и ч и н к и  балянусів складають 
значну частину прибережного планктону, а дорослі особи
ни беруть активну участь у фільтрації морської води.

Щодо вселенців XX ст., то існують точні дані щодо їх 
походження, часу і місця перщої знахідки у Чорному морі, 
а також ролі у морській екосистемі.

У 1925 р. біля узбережжя Болгарії було виявлено гідро
медузу блакф орд ію  (Blackfordia virginica). Ця невеличка 
прозора істота походить з атлантичного узбережжя Північ
ної Америки. Цей вид не став масовим у Ч орном у морі, то
му ЙОГО вплив на місцеві види не визначено.

Багатошетинкового хробака мерцієрелу ( rW/'' 
enigmatica) вперше було виявлено у солонуватому озер' Пз 
леостома поблизу м. Поті у Грузії, а пізніше у Геленжімь^'"' 
бухті біля Новоросійська, у гирлі Чорної річки, шо вн̂ -̂тз̂  
у Севастопольську бухту та в інших місцях з невисіжо^' 
солоністю води. Мешкає у зігнутих вапнистих ц и л ітР ''‘’ 
них трубках довжиною до 4 см. Трубки переплітають^
між собою і утворюють суцільне химерне покриття н; іЮ'

Верхні кам ін ня , інщих підводних предметах та на 
корпусах суден. М ерцієрела походить із солонува
тих прибережних озер Індії. У 1923 р. її було вияв
лено у гирловій частині р. Сени у Франції, а звідти 
вона потрапила у Чорне море, а також в Азовське і 
Каспійське моря. Як один з видів, що утворюють 
обростання, мерцієрела завдає збитків, а її планк
тонні лич інки  поїдаються інщ им и видами.

У 1937 р. у Д ніпровсько-Бузьком у лим ані було 
вперще знайдено новий вид краба, я к и й  отримав 
назву «голландський» (КМіНгорапореик каггікі triden- 
іаіа), тому що до Чорного моря він потрапив із за
токи Зейдер-Зе на п івнічноморському узбережжі 
Голландії. О.К. М акаров (1937) припускає, що цьо
го невеличкого краба було завезено між 1932 та 
1935 рр. суднами з Голландії, які заходили у порт 
Миколаїв. До Є вропи його було завезено з атлан
тичного узбережжя Північної Америки. У нащ час 
голландський краб щ и р о ко  розп о всю дж ен и й  у 
прибережних опріснених водах Чорного моря та у 
лиманах, у 1948 р. його було виявлено в Азовсько
му морі, а у 1957 р. — у Каспійському. Цей краб є 
одним з важливих кормових об'єктів донних  риб — 
бичків, глоси, калкана, севрюги, білуги, осетра, т о 
му як  додатковий корм овий організм голландський 
краб може вважатися кори сним  екзотичним  видом, 
тим більщ, що не має даних щодо його конкурент
ах відносин з м ісцевими видами.

У 1946 р. у Чорному морі вперше було виявлено 
®^ликого черевоногого молюска рапану {Карана 
’̂ ^omasiana) родом з Японського моря. Це активний 

що поїдає устриць, мідій та інших двостул- 
молюсків. Рапана успішно розмножилась у 

'̂^Рному морі і у 1950-х рр. знищила майже цілком 
^*^^ичну банку поблизу Гудаути на Кавказькому 
і^березкжі, після чого взялася за мідію та морсько- 
'^Щебінця. Пізніше рапана почала знищувати по-
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селения мідії біля П івденного  берега Криму, а потім 
навпроти берегів Болгарії. П рон и кла  у південну частину 
Азовського моря, а у 1970-х рр. — у Мармурове море.

Спочатку єдини м  ф актором , як и й  деякою  мірою стри
мував чисельність хижака, була місцева індустрія уве- 
нірів. У 1980 р. за кордоном в и н и к  попит на м'ясо рапани 
Ін тен си вн и й  промисел цього молю ска за допомогою во
долазів та дон н и х  драг зд ійсню вали біля берегів Туреччи
ни , Болгарії, а пізніше — і біля К авказького  узбережжя. 
Через н еобм еж ени й  промисел чисельність молюска істот
но знизилась.

Це поки що єдини й  приклад успішного зни ж енн я  під 
дією антропогенного фактора чисельності виду, якого було 
нен авм и сно  завезено до Чорного моря. Згодом фахівці ви
явили природного ворога рапани серед чорноморських ор
ганізмів. Це губка кліона {Сііопа vastiflca), здатна просверд
лювати черепаш ки рапани.

У 1966 р. у складі штормових викидів на березі Одесь
кої затоки було знайдено черепаш ки двостулкового молюс
ка мії п іщ аної (Муа агепагіа). її білуваті стулки довжиною 
до 10 см чітко виділялись на тлі стулок більш дрібних міс
цевих видів молюсків (Бешевлі, Колягін, 1967). Вважають, 
що вид було завезено суднами з Північного моря, а можли
во, з берегів Північної А мерики. Мія набула пош ирення в 
опріснених мілководних районах Чорного моря та в Азов
ському морі. Молоді молюски цього виду поїдаються дон-

Тними рибами, а л и ч и н к и  входять до складу планктону. У ' 
ворюючи щільні поселення, мія відіграє значну роль серед 
організмів-біофільтраторів прибережної зони.

Відомо ще кілька десятків видів рослин і тварин, я# 
випадково потрапили до Ч орного  моря і згодом опини
лись серед його звичайних, іноді масових меш канців . На 
цю тему останнім часом з 'явилось чимало публікацій' 
особливо після того, я к  на проблему екзотичних видів 
звернула увагу М іжнародна морська організація ООН, яка 
ініціювала створення міжнародної програми Тлобаласт 
(ОІоВаІІазІ).

Слід назвати ще два види, які поки що не набу
ли масового розповсю дж ення у Чорному морі, але у 
разі успіху матимуть важливе екологічне та еко
номічне значення . Це два види крабів, яких  легко 
розпізнати серед чорноморських видів крабів.

Великий блакитний краб (CaUinectes sapidus) 
має ш ирину п ан цира  до 20 см і масу до 450 г. Він 
добре плаває у воді і може занурюватись у пісок. 
Активний хижак, переслідує і наздоганяє навіть пе
лагічних риб. Крім того, живиться д о н н и м и  ор
ганізмами — поліхетами, молю сками тощо. Родом 
блакитний краб з берегів Північної Америки, де він 
має велике економічне значення  як  делікатесний 
продукт. У Ч орном у морі відомі поодинокі знахідки 
цього краба з характерним зовніш нім видом (рис. 
35). Його бачили у Керченській протоці, у районі 
Одеської затоки, біля берегів Румунії, Болгарії та 
Туреччини.

У Середземному морі блакитного краба вперше 
виявили у 1951 р. у Венеціанській затоці. Згодом 
він пош ирився в інші рай он и , віддаючи перевагу 
опрісненим лагунам. У 2004 р. авторові пощастило 
навіть зловити цього краба на вудочку у лагуні 
Дальян на південному сході Егейського моря. Там 
чисельність блакитного краба є великою і його до
бувають для гастрономічних цілей. Отже, н и н і бла
китний краб є масовим видом поблизу Босфору. 
Повідомлення любителів природи щодо знахідок 
Цього виду дали б змогу з'ясувати райони проник
нення блакитного краба.

Інш им  можливим екзотом є ки тай ський  мох- 
наторукий краб (Eriocheirsinensis) (див. рис. 35). Він 
родом із С хідно-Китайського моря, звідки потра
пив до берегів П івнічної Європи ще у 1912 р. Тут у 
гирлах річок він знай ш ов  сприятливі умови існу- 

і швидко розм нож ився. Цей краб особливо 
активний вночі, коли він мігрує у річки. Розмножу-
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ється у прибережній зоні моря. У річках меш кає у норах 
які вириває у берегах, прискорю ю чи їх р о зм и ван н я  та руй
нування. Ж ивиться  рослинам и , безхребетними тваринами 
зокрема м олю сками, рибою. П отрапивш и до рибальських 
сіток та інших знарядь лову, псує виловлену рибу. Ширина 
п ан цира  китайського мохнаторукого краба досягає 5-6 см. 
В опріснених районах Чорного моря та в Азовському морі 
знаходили поодинокі екзем п ляри крабів цього виду. Ок
ремі з них мали ш ирину  п ан цира  7 см. Є підстави вважати 
імовірним р озм н ож ен н я  цього краба у Ч орцом у морі.





Як вже зазначалось, берегова зона має особливе значення у  
відносинах між людиною і морем. Багато видів людської 
діяльності відбуваються у  цій зоні, де є скупчення живих 
істот- Цс надає особливої гостроти проблемі антропоген
ного тиску на довкілля, насамперед на морське середовище.

Промисловість 
та сільське господарство

Некерований промисел живих ресурсів призводить 
до підриву їхніх запасів, як це сталося з осетровими 
рибами, пеламідою, луфарем, калканом , а також з 
дельфінами. Застосування донних тралів для вило
ву мідії та придонних скупчень шпроту спри чин яє  
руйнування поселень донних організмів та кормо
вих угідь донних риб. Крім того, донн і трали під
німають величезну масу часток мулу, які розносять
ся течіями і осідають в інших районах. Так, частки 
мулу, підняті тралами на південь від півострова Тар- 
ханкуту 1970-ті та на початку 1980-х рр., було пере
несено течіями у Каркінітську затоку на відстань
150-200 км, де вони осіли, вкривши пухким шаром

2
Дно на площі майже 5000 км . Цей шар товщ иною  
від 2—5 до 40—50 см фактично зн и щ и в поселення 
Донних рослин та тварин. У результаті, біомаса 
Донних організмів на цій д іляц ц і скоротилась на 
95 %, а загальні втрати становили майже 800 000 т 
біомаси. Це негативно відбилося на всій екосистемі 
Шельфу (Зайцев и др., 1992).

Під час видобутку горючих копалин і особливо 
будівельних матеріалів — піску та гравію — руйну
ється дно та знищуються донні організми. Іноді ці 
Роботи сп ри чин яю ть руйнування берегів. Видобу
ток нафти на щельфі призводить до забруднення 
Прибережної зони  під час її транспортування та пе
ревантаження. Н екерован и й  видобуток лікуваль
них грязей у лиманах  руйнує місця, де мещкаю ть 
донні організми, як і  беруть участь у процесі їх ут
ворення.



1 6 4 ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРлГ іігіїїи На і берегова зона Чорного моря

Випускання у море промислових стічних вод, у разі їх 
неповного оч и щ ен н я ,  сп р и чи н яє  велику кількість нега
тивних екологічних наслідків. Зокрема погірш ення умов 
життя у воді та на дні, хімічне, радіоактивне, нафтове та 
інше забруднення, зн и ж ен н я  кормової та харчової ціннос
ті морських організмів, виродж ення окремих популяцій 
морських організмів. Стічні води промислових підпри
ємств забруднюють прибережну зону моря та приморські 
водойми, сп ри чи н яю ть  н ак о п и ч ен н я  шкідливих речовин 
у водних організмах, з подальшою передачею їх по харчо
вому ланцюгу.

Сільське господарство також негативно впливає на 
прибережну зону моря. Стоки від рослинництва , тварин
ництва тощо потрапляють до моря з р ічковими, Д О Щ О І І  іми, 
талими водами, а деякі тверді речовини — через повітря. 
Вони містять мінеральні та органічні добрива і спричиня
ють евтрофікацію моря: "цвітіння" води, зн и ж ен н я  її про
зорості, затримку розвитку донних рослин, масови замори 
донних організмів через нестачу кисню  у придонних шарах 
води, зни ж ен н я  біологічної різноманітності. Отрутохіміка
ти накопичуються у водних рослинах та тваринах до рівня, 
небезпечного для них та для лю дини.

Від заморів (задухи) гине величезна кількість безхре
бетних тварин та риб, у тому числі ц інних об'єктів про
мислу. Вперше такі незвичні для Ч орного  моря явиш а Су
ло зареєстровано у 1973 р. на північно-західному шельфі- 
Влітку, під час вітрового згону поверхневих шарів води У 
відкрите море, до берега підходять холодні глибинні води- 
В них можна побачити напівживих і мертвих бичків, глосу, 
мерланку та інших риб, а також крабів, креветок та іншй* 
безхребетних. Більшість з них з останніх сил дістаються бе
рега і тут помирають, а хвилі викидають їх на положисті бе
реги. Це справляє гнітюче враження (рис. 36). Проте не всі 
риби, які підійшли до берега, гинуть. Ч имало з них, пере
буваючи у напіврухомому стані, можуть дочекатись прихо
ду води, збагаченої киснем, і ожити. У такі дні відпочива
ючі радіють нагоді піймати руками у крижаній воді біля

самого берега екзем пляри калкана, глоси чи якоїсь 
іншої риби (рис. 37). Найдосвідченіші добувають у 
такі дні калканів вагою понад 10 кг.

Ще один негативний наслідок сільськогоспо
дарської діяльності полягає у замуленні внаслідок 
ерозії лиманів, заток та прибережної зони моря, що 
погіршує умови життя багатьох видів. Перетворен
ня солоних лиманів  на водосховища прісної води 
для цілей зрош ування, як у випадку лиману Сасик 
поблизу дельти Дунаю, веде до зн и щ е н н я  морської 
флори і фауни, до вилучення лиманів  з мережі важ
ливих кормових угідь молоді морських риб, до 
погіршення санітарних якостей водойми.

Рибництво
Рибництво, або штучне розведення риб, як  галузь 
сільського господарства вважається еф ективною  
формою збільшення запасів промислових видів. Це 
дійсно так, коли вся вирощ ена риба спож ивається, 
як, наприклад, 500 тис. т атлантичного лосося, що 
його щорічно вирощують у норвезьких фіордах, 
або 150 тис. т жовтохвоста, вирощ еного у прибе
режних водах Японії. Але коли мальків, отриманих 
від обмеженої кількості плідників, підрощують у 
садках, а потім випускають у море з метою попов
нення популяції, як  у випадку з осетровими рибами 
У чорноморсько-азовському басейні, наслідки мо
жуть бути надто серй озн и м и . М альки  від близько- 
споріднених батьків — генетично н еп овн оц ін н і і їх 
випуск у море не сприяє поп овн ен н ю  популяцій 
природних видів п о в н о ц ін н и м и  особинами, а нав
паки, прискорю є виродж ення популяцій. На жаль, 
таку перспективу не передбачають рибоводи, але 
наукова думка з цього приводу досить очевидна, 
тому ФАО вкрай негативно оцінює такий вид риб
ництва.
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Морський транспорт

Діяльність морського транспорту сп р и чи н яє  цілу низку Не
гативних наслідків у морському середовищі. Розширення 
існуючих та створення нових морських портів призводить 
до зн и ж ен н я  чисельності популяцій суто прибережних ви
дів, таких як бура водорість цистозіра і пов 'язані з нею де
сятки видів безхребетних тварин та риб. Акваторії морсь
ких портів — це д ілян ки  прибережної зони , вилучені з 
мережі кормових угідь молоді риб, п отенц ійн і джерела за
бруднення моря.

П еретворен ня  лиманів  на акваторії морських портів 
сп р и ч и н я є  докор інн і зміни у природі лим ан ів , робить їх ді
л я н к а м и  з високим  ри зи ком  забруднення. Днопоглиблю
вальні роботи у портах та судноплавних каналах знищують 
поселення  донни х  організмів, збільшують темпи замулен
ня прилеглих д ілян ок  дна. Такі ж екологічні наслідки має 
демпінг — відвал ґрунтів від днопоглиблю вальних робіт на 
окремих ділянках шельфу.

У разі створення судноплавних ходів через заповідні те
риторії, як  у випадку каналу по гирлу Бистре у Дунайсько
му біосферному заповіднику, екологічні наслідки можуть 
бути значно серйозн іш им и : гідрологічні зміни удельті вна
слідок п р о н и к н е н н я  морських вод по дну заглибленого 
судноплавного ходу, відповідні гідрохімічні зміни у при
д онни х  шарах води з негативними наслідками для плід
ників  риб у зимувальних ямах — природних поглибленнях 
на дні гирл. До того ж, судноплавство загрожує забруднен
ням вод, акустичним та світловим відлякуванням водних 
та наземних організмів. Тому Н аціональна академія наук 
України була категорично проти створення судноплавного 
ходу через заповідни к і для цього були вагомі екологічні та 
екон ом ічні підстави.

Влітку 2004 р. днопоглиблю вальне судно "Josef Möbius 
з Гамбурга, на зам овлення  Міністерства транспорту Украї
ни виконувало роботу у гирлі Бистре. Величезне судно з 
його складними механізмами та гуркотінням спричинило

надзвичаинии стрес у зоні суворого заповідання. 
Велика гніздова колонія крячків була настільки роз
полошена, що птахи роздзьобали я й ц я  у гніздах, 
покинули пташ енят  (така поведінка п ри там анн а  у 
разі стресу багатьом видам колоніальних птахів) і 
залишила зону гирла Бистре (рис. 38). Там було 
1380 пар рябодзьобого крячка (Thalasseus sandvicen- 

sis) і 120 пар річкового крячка {Sterna hirundo). Куди 
подівались птахи, невідомо. М ожливо, перелетіли у 
румунську частину дельти Дунаю, де є більш без
печні місця. Ш кода, заподіяна заповіднику, за офі
ційними підрахунками, становить 144 000 гривень. 
Але реальні збитки ще більші. К рячки  — активні 
споживачі комах, зокрема ш кідників сільськогос
подарських культур. Ц им, особливо під час году
вання пташенят, вони надають велику допомогу 
навколишнім ланам. Відтепер колонія крячків з бе
регів Бистрого допомогає інш им  ланам.

"Цьому можна було б запобігти, — перекона
ний директор Д унайського б іосферного заповідни
ка канд. біол. наук О. Волошкевич (газета "Дельта и 
человек" від 10 вересня 2004 р.), — якби судно не 
підходило ближче ніж 150 м від колонії, як це пе
редбачено П о лож ен н ям  про заповідник". Але кого 
хвилює доля різних "крячків" та інших тварин? У 
2005 п. вихід гирла Бистре занесло піском та мулом 
згідно з ф ізико-географ ічними особливостями дель
ти, судовий прохід п р и п и н е н о ,  а у 2006 р. днопог
либлювальні роботи відновились.

Завезення небезпечних екзотичних організмів — 
Ще один дуже важливий екологічний наслідок мор
ського судноплавства.

Аварії суден, особливо з небезпечним ванта
жем, становлять велику загрозу для екології прибе
режної зони моря. Так було, наприклад, у 1955 р. 
Після аварії судна "Моздок", яке  перевозило пести
цид ДДТ на експорт, і танкера "Ужгород" у січні
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1986 р., коли на пляжі північно-західного узбережжя Чор
ного моря вилився мазут.

З потребами судноплавства пов 'язане вторгнення мор
ської води у л и м ан и , а іноді навіть на суходіл. На початку 
1950-х рр. у мілководному Дністровському лимані (глиби
ною до 2,6 м) було пітучно поглиблено Цареградське гирло 
та створено судноплавний канал глибиною до 6 м до Білго- 
рода-Дністровського, де було побудовано м орський порт. 
М орська вода заповнила днигце каналу, а під час вітрів пів
денного напрямку вона попіирюється на реготу території 
лиману, доходячи іноді навіть до гирла Дністра. Там зже 
знаходили морських медуз аурелій. Це явигце досить небез
печне, оскільки неподалік, у пон иззі Дністра, розтапіова- 
ний водозабір, з якого прісна питна вода надходить до 
м. Одеси.

У 1950—1970 рр. з морем пітучно було сполучено Сухий 
і Григорівський л и м ан и  на північно-західному узбережжі 
та Донузлав у Криму і побудовано порти. М орська вода 
потрапила у л и м ан и  і докор інн о  змінила умови життя вод
них організмів, зокрема скоротилися чисельність та поши
ренн я  солонуватоводних реліктових видів, місце яких ай- 
няли морські види.

Ц ікавий приклад штучного вторгнення морської води 
на суходіл можна спостерігати у Балаклавській бухті на 
П івденному березі Криму. Це старови нни й  центр рибаль
ства, а на думку деяких авторів, бухта згадується навіть в 
античних міфах як  місце, де нібито меш кали "людожери- 
листригони". Балаклавська бухта — глибока вузькогорла і 
там багато риби. Канд. біол. наук А.Р. Болтачев знайш ов са
ме тут декілька нових для Чорного  моря видів риб. У після
воєнні роки бухту було закрито для сторонніх і  у ЦЬОМУ 

місці створено най б ільш и й  в ій ськ о в о -м о р сь к и й  об'єкт 
планети. П р и н а й м н і так пише журналістка В. Гаташ у газеті 
"Известия" від 21 серпня  2004 р. У Балаклаві було побудо
вано величезний підземний завод для ремонту підводних 
човнів. Справж нє підводне місто! Його було видовбано У 
скелі, а зверху вкрито настільки міцним залізобетоном»
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щоб місто могло витримати пряме влучення ядер
ної бомби. Тут були канал із сухим доком , цехи для 
ремонту субмарин, склади для зберігання зброї, 
продуктів, хлібопекарні, командні пункти, госпі
таль, житло для екіпажів, 'їдальні, кухні, ванни і 
кімнати для відпочинку. Загальна довж ина тунелю 
під горою становила 500 м. Ч овни  розміщ ались у 
каналі довжиною  360 м, щ ирин ою  12 м і висотою 
над водою —18 м. Глибина каналу була не менще 
7 м. У світі не існувало інщого такого об'єкта. У 
щтольнях могли вільно розміститись 7 підводних 
човнів, а у разі необхідності — до 14 човнів різного 
класу. Як стало відомо недавно, за ЗО років експлу
атації цього "об'єкта 825 TTC", не було жодного ви
падку зриву графіка ремонту суден.

У 1991 р. об'єкт було закрито, унікальне облад
нання знято і вивезено, сліди секретних технологій 
і секретного обладнання зни щ ен о . Н ині це об'єкт 
туризму. М іжнародного. У колись надсекретних 
щтольнях побували туристи із СІЛА, Канади, Ізраї
лю, Голландії, Франції, Н імеччини. Ця екскурсія 
стала дуже популярною і отримала назву "Балак- 
лавський екстрім". І справді, навіть рещтки гігант
ської споруди, на яку свого часу було витрачено ба
гато часу, людських сил, нервів, інтелекту і кощтів, 
справляють надзвичайне враження!

Підземне місто будували багато людей, у тому
числі і жителі Балаклави. Очевидці згадують, що 
к . „оди підводний човен заходив у док 1 з нього за тех
нологією робіт випускали воду, у тунелі збиралось 
багато риби. Робітники коп ти ли  її власними сила
ми, і над горою вився см ачний димок. П о п р и  всю 
суперсекретність об'єкта, цей д и м ок  повідомлял 
спостережливому, що черговий підводний човен 
став на ремонт.
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Комунальне господарство

К омунальне господарство також негативно впливає на 
прибережну зону. Вже йпілося про те, гцо людські поселен
ня традиційно розташовуються поблизу берегів, і тут вони 
віддавна розвиваються найбільш ш видкими темпами. Стіч
ні води великих населених пунктів сп ри чин яю ть численні 
екологічні, санітарні та економічні проблеми. Через річко
вий стік ці води потрапляють у море, насамперед у прибе
режну зону.

Один із засобів зн еш кодж ен н я  недостатньо очищених 
стічних вод полягає в їх глибоководному випуску у море. 
Так, на П івденному березі Криму стічні води випускаються 
на глибині близько 90 м. За підрахунками проф . В.І. Заца 
з Інституту біології південних морів у Севастополі, такий 
випуск на глибині, значно більшій за глибину шару термо- 
кліну (різкої зміни температури води), забезпечує розбав
л ен н я  стічних вод у холодній глибинній  воді та знищення 
патогенних мікроорганізмів.

У мілководній Одеській затоці такої глибина немає 
(відстань до неї становить майже 100 км), і стічні води пів
нічної частини міста накопичуються спочатку у Хаджибей- 
ському лимані, а потім випускаються в Одеську затоку на 
відстані 300 м від берега на глибині 5 м, тобто значно вище 
за щар термокліну (рис. 39). Ці води "збагачують" і без того 
багату на пож ивні речовини та м ікроорганізми морську во
ду. Тому вона "цвіте", і не дивно, що зн ам ен и ти й  Лузанівсь- 
кий  пляж так часто закривають за санітарними показника
ми. Вихід з цього становищ а полягає у повному очищенні 
стічних вод перед їх випуском у море або у випуску їх на 
такій відстані від берега, де вони не зможуть погірщувати 
екологічний та сан ітарний стан рекреаційної зони.

Зливостоки , часто зовсім не очищені, відносять у море 
все, що можна змити з поверхні вулиць, тротуарів, плоїщ та 
інщих д ілян ок  міста. Подекуди до зливової каналізації не- 
закон н о  підключають побутову каналізацію, у такому В 
склад зливових вод ще більще погірщується. Відповідно

попрщуються Я К О С Т І  морської води 1 дна, а живі ор
ганізми накопичую ть у своїх тілах різні щ кідливі 
речовини — детергенти, важкі метали, наф топро
дукти тощо, а також бактерії та віруси. Р ослини  та 
тварини стають н ебезпечним и для сп ож и ван н я  лю
диною і можуть спри чи н и ти  щ дун ково-ки щ к ові та 
інщі захворювання. У таких випадках пляжі закри
вають за сан ітарним и п о к азн и к ам и , а вж ивання  
морепродуктів, особливо організмів-фільтраторів, 
забороняють.

Хаотичне будівництво у прибережній зоні спри
чиняє перевантаж ення схилів та може спровокува
ти зсуви з усіма їхніми негативними наслідками.

Укріплення берегів
З позицій екології моря, берегоукріплення можна 
визначити як  своєрідне "хірургічне втручання" у 
прибережну зону, яке може мати я к  позитивні, так 
і негативні наслідки. Серед пози ти вних  — припи
нення зсувів та руйнування берегів. Н ам и ти м  на 
берег піском вкриваються кам ін н я ,  на яких ростуть 
водорості, мідії, морські жолуді та інщі сидячі мещ- 
канці прибережної зони моря. На піщаному ґрунті 
Ці організми існувати не можуть, тому п р и п и н яєть 
ся процес біологічного о чи щ ен н я  моря, як и й  від
бувається здебільщого саме завдяки життєдіяль
ності сидячих організмів. До того ж, н ам итий  пісок 
часто буває др ібнозернистим , а у такому ґрунті не 
може розвиватись батата фауна, до якої належить 
більщість "санітарів" піщаното дна. Тому еколотіч- 
ну щкоду від намиву піску слід компенсувати дода- 
н н я м у водне середовище відповідної кількості 
твердото субстрату. Таким субстратом стають к а м 'я 
ні, залізобетонні, металеві та інщі беретозахісні 
тідротехнічні споруди — буни, траверси, хвилерізи 
тощо. Вони збільщують площу для п ри кр іп лен н я
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сидячих організмів і це позитивно відбивається на екології 
прибережної зони  моря. Але гідротехнічні споруди створю
ють також д ілян ки  застою вод і це негативно впливає на 
ж иття  багатьох морськи х  видів, а також  людини 
Тому перевагу слід надавати екологічно пози ти вним  спору
дам (наприклад, штучним риф ам ), що спричиняю ть най
менш і негативні наслідки для водного середовища.

Зарегулювання стоку річок

Хоча роботи, пов'язані з потребами гідроенергетики, на
самперед спорудження гребель та створення водосховищ, 
проводяться на річках здебільшого далеко від морського 
узбережжя, вони істотно впливають також на море. Зміню
ється об'єм річкового стоку, сезонна динам іка  впливу пріс
них вод на море, а також концентрація  в них пожи них 
речовин та твердих часток, водообмін у лиманах, в які впа
дають зарегульовані р ічки , поси лю ється  п р о н и кн ен н я  
морських вод у такі лим ани . Греблі створюють серйозні пе
реш коди на шляху нерестових міграцій прохідних риб, а це 
у свою чергу вкрай негативно відбивається на природному 
відтворенні 'їхніх запасів. Зарегулювання стоку Дніпра, 
Дністра та Дунаю стало основною  причиною  різкого зни
ж ен н я  чисельності популяцій видів осетрових та оселедце
вих риб у північно-західній частині Чорного  моря.

Туризм, рекреація, спорт

На морські узбережжя, особливо під час сезонних канікул, 
приїжджає велика кількість людей з метою відпочинку та 
укріплення здоров'я. Цей процес, я к и й  у помірних широ
тах можна назвати сезонною  "літоралізацією суспільства , 
крім істотних соціальних та економічних аспектів, має та
кож екологічні, які необхідно враховувати для створення 
умов ком ф ортного  дозвілля та ефективного лікування мо
рем (таласотерапія). Великі скупчення людей на обмеже
них територіях зазвичай зумовлюють небажані явищ а та

процеси. У цьому контексті пригадуються трагічні 
події, які мали місце на морських узбережжях країн 
П івденно-Східної Азії у грудні 2004 р. або у Н овому 
Орлеані у 2005 р. П ер ш о п р и ч и н о ю  були підводне 
виверження вулкана і тайфун, тобто природні про
цеси. Але масовий туризм, що призводить до скуп
чення великої кількості людей на узбережжях, — 
процес цілком антропогенн ий , соціальний. Без та
кого скупчення людей трагічні наслідки були б у 
багато разів м енш им и.

Щ о стосується природних умов ниніш нього  
чорноморського узбережжя, то екологічні аспекти 
масового туризму, рекреації та спорту тут досить 
різноманітні.

Розвиток туризму означає відповідне розш и
рення курортної інфраструктури у прибережній 
зоні — спорудження будівель, басейнів, шляхів 
сполучення тощо. В ип уску  море недостатньо очи
щених побутових стоків сп ри чи н яє  хімічне та мік
робне забруднен ня  води, дна  та морськи х  орга
нізмів. Перебування великої кількості людей на 
піщаному пляжі зумовлює ефект так званого ви
топтування, тобто ущ ільнення піску, і механічне 
пошкодження та зн и щ е н н я  його фауни і флори, які 
беруть участь у біологічному очищ енні пляжів. Ма
сове купання людей у застійних акваторіях, обме
жених гідротехнічними спорудами, сп р и чи н яє  до
даткове органічне та мікробне забруднення.

Атракціони, побудовані у прибережній  зоні, 
наприклад, дискотеки , через надмірне шумове та 
світлове забруднення нічного довкілля порушують 
спосіб життя прибережних організмів. Вважають, 
що саме будівництво гучних розважальних установ 
(ресторану, кафе, танцю вальних площадок) на ма
льовничому мисі Каліакра стало основною  причи
ною остаточного витіснення тю леня-монаха з ц ьо 
го морського заповідника Болгарії, бо лише тут на
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Ч орном у морі, у П І Д В О Д Н И Х  гротах та на узбережжі, існува
ла велика популяція  цього обережцого і цолохливого мор
ського звіра.

Д ельф іц ар ії  можуть бути додаткови м и  джерелами за
бруднення прибережних вод органічними речовинами та 
м ікроорганізмами. Водномоторний спорт, особливо швид
кохідні катери та водні м отоцикли, є ф актором шумового 
забруднення та механічного п о ш к о д ж ен н я  водних рослин 
та тварин. Підводне п олю ван н я  призводить до зниження 
чисельності великих м еш канців  моря — кеф алей , горбилів, 
калкана, крабів. Аматорське рибальство є причиною  зни
щ ен н я  великої кількості мідій та інших морських тварин, 
яких  використовують для наж ивки .

П олю ван н я  на дичину у при м орських  водоймах також 
є фактором  шумового забруднення прибережної зони.





Заповідники та інші території, 
що охороняються

Врахування екологічної ємності

Вітчизняні напрацювання з проблем 
екології та охорони Чорного моря

Матриця екологічних процесів 
та конфліктів у  прибережній 
зоні Чорного моря

Всологічна етика

Заповідники створюють для збереження типових або 
унікальних природних комплексів, вивчення процесів і явищ, 
що відбуваються у  довкіллі, та для розробки наукових основ 
охорони природи. Це перевірений часом спосіб уберегти 
природу від негативного впливу людини та відновити її  
багатства. Історія заповідної справи в Україні бере поча
ток ще з часів Ярослава Мудрого, коли було зроблено перші 
спроби виділити території, в межах яких суворо регламен
тувалися мисливство, рубка лісу, рибальство та інші види 
господарської діяльності. Поступово заповідна справа 
вдосконалювалась і нині в усіх країнах функціонують чис
ленні заповідні території різного екологічного статусу, що 
утворюють заповідну мережу.

Заповідники та інші території, 
що охороняються

Високий статус мають біосферні заповідники, ство
р е н і з метою збереж ення різноманітності природ- 
|но-територіальних комплексів  та генетичних ре
сурсів (генофонду) рослинного  та тваринного світу, 
[моніторингу навколиш нього  середовища, приро
доохоронної освіти та підготовки відповідних кад
рів. Конгіепгіію біосферних заповідників розроб
л е н о  в рамках П рограм и  Ю Н Е С К О  "Людина і 

[біосфера" для ф орм ування міжнародної мережі те
риторій, що підлягають особливій охороні, з метою 
Рагііонального ви користання  ресурсів природи. У 
Центрі біосферного заповідника існує одне чи кіль
ка заповідних ядер, а навколо них розтащ овані те
риторії, що зазнають помірного антропогенного 
впливу.

Ще вищій статус мають міжнародні заповідни
ки, які створюють на територіях сусідніх країн і 

де охороняють види, життєвий гіикл яких охоплює 
території кількох держав (мігруючі риби, птахи, 
ссавгіі та інщі тварини).

На чорном орських берегах України функгііону- 
ють всі види заповідних територій.

1 ,
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Д унайський біосферний заповідник (ДБЗ), підпорядкова
ний НАН України, було утворено на базі заповідника "Ду. 
найські плавні", створеного у дельті Кілійського гирла Ду. 
наю у 1981 р. Н ині його плогца з протоками і внутріпініми 
водоймами, а також з прилеглою до дельти двокілометро
вою смугою Чорного моря, становить 46 402 га.

Д Б З  був четвертим б іосф ерни м  запов ідни ком  Украї
ни (після Ч орном орського , Карпатського і "Асканії-Но- 
вої") і 356-м заповідником у мережі заповідників планети. 
Ю Н Е С К О , як  спеціалізована установа ОО Н , офіційно 
підтвердила м іжнародний статус заповідника і 2 лютого 
1999 р. видала сертифікат про вклю чення Д Б З  у світову ме
режу біосферних заповідників. На підставі спільної заяви 
від України та Румунії, Ю Н Е С К О  п ри йняла  також рішен
ня про створення румунсько-українського біосферного за
повідника "Дунайська дельта".

Ф лора Д Б З  налічує близько 570 видів вищих рослин, а 
також багато видів водоростей, папоротеподібних тощо. 
Дві рослини — водяний горіх та сальвінія плаваюча — зане
сені до Ч ервоної книги України. Зелене тло заповідника 
утворюють такі масові види, як  очерет та рогіз, верби, облі
пиха, тамарикс. Поверхні плавневих озер прикращ аю ть бі
ла водяна лілія та жовте латаття.

Фауна Д Б З  також надзвичайно різноманітна. Личинки 
багатьох видів комах (комарів, водяних жуків, одноденок, 
бабок) мещкають у воді.

Риб у заповіднику налічують 92 види. Серед них два 
ендеміки Дунаю — йорж смугастий та дунайський лосось. 
Найбільщу промислову цінність мають такі масові риби, як 
сазан, карась, лящ , оселедець, товстолобик, а також релік
товий вид щ ирокоп али й  річковий рак.

Птахів зареєстровано майже 250 видів, з них понад 7® 
видів гніздяться у Д Б З .  У заповіднику гніздиться рідкісний 
вид — орлан-білохвіст. У холодну пору року тут зимують Д° 
ЗО птахів цього виду, які прилітають з північних регіоні 
Європи. Серед масових птахів Д Б З  — качки, гуси, баклани» 
пелікани, чаплі, мартини тощо.

Ссавців у межах ДБЗ більше 50 видів — гри
зунів, кажанів, хижаків. З останніх іноді трапляєть
ся рідкісний лісовий кіт, а ше кілька років тому 
длітку заходив, мабуть вже зниклий у Чорному 
морі, тюлень-монах. Звичайними видами є завезе
ний з Далекого Сходу єнотоподібний собака, ли- 
лшя, ондатра (також поселенець), дикий кабан. 
Останнім часом спостерігали шакала, родом з Бал- 
канського півострова. Його вже бачили і у пониззі 
Дністра.

Науковці ДБЗ проводять велику дослідницьку 
роботу, а також екологічне виховання широких 
верств населення. Цьому сприяють відвідування 
.Музею природи ДБЗ та екологічні екскурсії для ук
раїнських та іноземних туристів.

Чорноморський біосферний заповідник (ЧБЗ), 
створений у 1927 р., підпорядкований НАН Украї
ни. Розташований у Голопристанському районі 
Херсонської області та Очаківському районі Мико
лаївської області. Загальна площа ЧБЗ — 87 348 га, 
з них ЗО 300 га — буферна зона і 11 011 га — охорон
на. Крім суходолу, до складу ЧБЗ входять більша 
частина Ягорлииької та Тендрівської заток і при- 
■зегла смуга Чорного моря.

До складу наземної флори заповідника входять 
бОО видів вищих рослин, з них 13 видів, занесених 

Червоної книги України. У ЧБЗ мешкає 300 ви- 
птахів, з них понад 145 видів гніздяться у за- 

'Ювіанику, інші тут зимують або вшпочивають під 
Час міграцій. 22 види птахів занесено до Червоної 
■̂ ниги України.

Одним з масових видів птахів заповідника є 
Чорноголовий, або середземноморський, мартин, 
'колонії якого у межах ЧБЗ у 1983 р. складалися з 

000 пар. Цей птах живиться не стільки морсь- 
•̂ Ими безхребетними та рибами, скільки наземни- 

комахами. Значну частину його раціону скла-
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дають Ш К І Д Н И К И  сільськогосподарських рослин, такі як 
хлібний жук, або жук-кузька, шкідлива черепашка, турун 
хлібний та метелик лучний. Це пош ирені види комах, які 
завдають великої шкоди злакам, а метелик луговий — и\у. 
ровому і кормовому бурякам, капусті, гороху тощо. Заради 
цих комах чорноголовий мартин залітає на прилеглі поля і 
поїдаючи велику кількість ш кідників, надає чималу допо
могу сільському господарству. Найбільшої чисельності всі 
ці комахи досягають на монокультурах злаків, як и м и  є ла
ни пш ениц і,  жита, ячм еню , буряків та інших сільськогос
подарських рослин. На необроблених ділянках степу, з їх 
великим різноманіттям диких рослин, цих комах у десятки 
разів менше, тому чорноголовий мартин їх практично не 
відвідує. Ось чому, коли у 1990-х рр. під дією певних еко
номічних чи н н и к ів  площі під зерновим и культурами знач
но зм ен щ и ли сь ,  чисельність щ кідників  також зменщи- 
лась, а це, в свою чергу, сцри чиц ило  істотце скорочецця 
цоцуляції чорцоголового мартица. Саме так цоясцю є цо- 
мітце зм ец щ ец ц я  кількості цтахів цього виду канд. біол. 
наук Т.Б. Ардаматська (усне повідомлення).

Серед п ар н о к о п и тн и х  високої чисельності досяг пля
мистий олень, завезений у Ч Б З  у 1957 р. із заповідника 
"Асканія-Нова". Олень успіщно приж ився та розмножив
ся. У 1974 р. його чисельність сягала вже 400 голів. Жи
виться травою, листям дерев та кущів. На морському узбе
режжі охоче підбирає викинуте хвилями листя морської 
трави, або кам ки , іноді рибу, крабів, креветок тощо із 
щ тормових викидів. Добре плаває, може перепливати не- 
щ ирокі морські протоки (рис. 40). Головний ворог іля- 
мистого оленя — вовк, у  запов ідни ку  цей хиж ак не роз 
множується, але іноді приходить ззовні і завдає велико 
щкоди стаду оленів, особливо молодняку. Інколи вовки 
нападають і на дорослих тварин, навіть на озброєних р о ґ З '  

м и  самців. М олодцяку  цлямистого олеця завдають ш к о д "  

також єц отоц од ібций  собака та л и си ц я .  Проте, завдяки 
охоронним заходам, чисельність стада плямистого оленя У 
Ч Б З  неухильно зростає і його вивозять на інщі території-

,1

У мілководних затоках та у прибережній смузі 
"оря розвивається багата фауна безхребетних та 
риб. Тут розміщуються нерестовищ а багатьох риб 
та нагулюється їхня молодь. З м ещ канців  Ч Б З  до 
Червоної книги  України занесено 9 видів безхре
бетних та 6 видів риб.

Н айстар іщ и й у чорном орськом у регіоні Украї
н и  Ш иїтський ботанічний сад було з а к л а д е н о  у 
1812 р. на П івденному березі Криму у кількох кіло
метрах на схід від Ялти. Його загальна площ а ста
новить близько 1200 га. Тут зібрані численні предс
тавники р о сл и н н о го  світу п ри береж н их  земель 
субтропічної зони — види пальм, бамбуків, кедрів 
тощо. Науковці саду цроводять велику роботу з ін
тродукції, акліматизації та селекції дерев, техціч- 
цих та квітцикових культур (рис. 41).

Поряд  з Н ікітським  ботанічним садом на Пів
денному березі К ри м у  р о з т а щ о в а н и й  заповідник 
"Мис Мартьян" ( З М М ) , створений у 1973 р. і під

порядкований Українській академії аграрних наук. 
Загальна площа заповідника — 240 га, у тому числі 
120 га на схилах мису М артьян і 120 га прибережних 
вод Чорного моря (рис. 42). Схили вкритілісом , пе
реважно з дуба пухнастого та реліктового ялівцю 
віком до 200 років. Досить п ощ и р ен и м  є єдине у 
Криму вічнозелене листяне дерево — суни чни к 
Дрібноплодий, я к и й  занесено до Червоної книги 
України (рис. 43). У морі налічують понад 70 видів 
Крупних водоростей, зокрема зарості цистозіри 
(бородача), і понад 200 видів тварин, серед них уст- 
Риця, креветки, краби та риби. З тварин, які мещ- 
кають в охоронній зоні З М М , до Ч ервоної книги 
"Країни занесено чорноморську устрицю, 6 видів 
Крабів та 12 видів риб.

Карадазький природний заповідник (К П З), ство
рений у 1979 р., п ідпорядкований ПАН України. 
Загальна площ а становить 2900 га, зокрема 809 га
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прибережних ВОД Чорного моря. Понад ЗО видів наземної 
флори заповідника занесено до Червоної книги України 
Зустрічаються близько 190 видів птахів, з яких  60 видів 
гніздяться у заповіднику. М орська рослинність  налічує 
близько 450 видів, твари н н и й  світ — понад 900 видів, зок
рема 80 видів риб. До Червоної книги України занесено 
майже ЗО видів морських організмів, гцо мепікають у ці“ 
мальовничій ділянці Кримського півострова (рис. 44).

Відіграючи дуже важливу роль у збереженні біологічної 
р ізноманітності Чорного моря та прилеглих водойм, їхніх 
біологічних ресурсів, запов ідни ки  допомагаю ть знайти 
способи п о м 'як ш ен н я  негативного впливу на прибережну 
зону. Проте в умовах швидкого посилення  антропогенного 
тиску цього це досить, потрібні додаткові заходи.

Врахування екологічної ємності
Екологічною ємністю називають здатність природного се
редовища асимілювати певну кількість різних зовнішніх 
речовин та реагувати на подразн и ки , зберігаючи свій нор
мальний розвиток. Н априклад , рекреаційна  ємність ланд
шафту — це здатцість території забезпечувати ту чи іншу 
кількість відпочиваючих психофізіологічним комфортом 
і м ож ливостям и для спортивн ої та укріплюючої діяльнос
ті без деградації цриродцого  середовища. Цей вид ємно
сті вираж ається кількістю людей (або лю дин о/дн ів)  на 
одини цю  цдощі (або ца рекреац ій ц и й  об'єкт) за цевций 
церіод часу.

Розрізцяю ть екологічцу ємцість цриродцого  середо
вища до хімічних та інщ их забруднюючих речовин, Д°
ф ізичних факторів  впливу тощо. Всі проблеми, пов 'язан і

.мекологією природного середовища, спри чин яю ться, крі 
інщих причин, недотрим анням  норм екологічної ємності, 
а іноді навіть через н езн ан н я  таких критеріїв. Наприклад, 
відбувається різке зростання відвідувачів пляжів, у приб 
режній зоні споруджують нові будівлі за п ри н ц и п о м  "скіл 
ки влізе". Зрозуміло, що в ідпочинок на таких пляжах і пр

р в а н н я  у таких будинках не дають очікуваного 
ефекту і не виправдовують себе, навпаки , це може 
сцричицити якесь  лихо.

В изначення екологічних ємностей територій та 
акваторій потребує спеціальних досліджень на міс
цях, бо кожца црибережца діляцка суходолу та моря 
має свої межі і захисці "мехацізми" від ацтроцогец- 
цого тиску. Наприклад, вузький щельф, близькість 
до берегів великих глибин, відсутність великих 
поселень, потужних індустріальних об'єктів та ве
ликих сільськогосподарських угідь на Південному 
березі Криму — це ф актори, які зменщують забруд
нення і дають змогу зберігати морське середови
ще у непорущеному стані, на відміну від північно- 
західного узбережжя Ч орного  моря. Там великі 
глибини розтащовані на відстані 100-150 км від 
берегів, мілководні морські д ілян ки  з трьох боків 
оточені суходолом, а на навколищ ніх  берегах роз
тащовані великі міста, індустріальні центри , мор
ські порти, великі сільськогосподарські угіддя. То
му північно-західна частина Ч орного  моря менщ 
захищена від антропогенного  впливу і у цілому 
мецщ цридатца для цілей відцочицку, хоча і тут є 
Діляцки досить високого рекреаційного  статусу.

Отже, визначення  екологічної ємності та допу
стимого рекреаційного навантаження є необхідною 
Передумовою курортно-туристичного освоєння  уз
бережжя і запобігання його рекреаційній  деграда
ції. Але цасамцеред коцче цотрібце комцлексце уц- 
равліцця, або мецеджмецт, берегової зоци. Наголос 
Частіще робиться на організаційних труднощах, на 
Недосконалому законодавстві щодо при родоко
ристування і на неправильному його застосуванні, 
''а слабкій співпраці між різцим и галузями. Все це 
Дійсцо так. В осцові еф ективцого  мецеджмецту 
Прибережцої зоци лежать природні екологічні про
цеси, які відбуваються у межах моря, суходолу і
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прісних вод. Саме на зн ан н і цих процесів у цормі та у раз| 
відхилець від цеї мають груцтуватися цормальці відцосици 
між сусцільством і морським середовищем. Визначення еко
логічної ємності — одна із складових частин такої роботи

Це дуже складна робота, яка  передбачає використання 
даних різних галузей науки і техніки — біології, екології 
хімії, географії, геології, м едицини, архітектури, будівни
цтва, екоц ом іки  тощо. Вже є Ц О З И Т И В Ц І  зрущ ецця у цьому 
цацрямі. Нацриклад, у рамках міжцародцої громадської 
оргацізації M E D C O S T  (К о м ц д ек сц и й  мецеджмецт берего
вої зоцц) цід цауковим керівцицтвом цроф . Е. Озхаца 
(Ozhan, 2002) досягцуто зцачцої міцімізації цегативцого 
тиску лю дини на деяких ділянках рекреаційного узбереж
жя Середземного моря. Також є певні до сягн ен н я  у галузі 
охорони біологічного різноманіття прибережних зон низки 
країн-членів Європейського союзу охорони берегів (EUCC). 
Еіроте остаточного р іщ ення  всіх серйозних екологічних 
конфліктів  у прибережній зоні ще не досягнуто і це ЦОЯС- 

цю ється, зокрема, тим, що не всі суперечності досліджено 
фундаментальною наукою.

Еіа думку багатьох аналітиків, найближче до реалізації 
мети підійщли вчені України, і це має історичці цоясцецця.

Вітчизняні нанрацювання з проблем 
екології та охорони Чорного моря
Еіайстаріщу біологічцу стаццію в усьому середземцоморсь- 
кому басейці було оргацізовацо ца цівцічцому березі Чор- 
цого моря. Цю ідею висуцули та цідтримали видатці вітчиз- 
цяці вчеці, црофесори Одеського (тоді — Еіоворосійського) 
уціверситету, єдццого ца той час вищого навчального зак
ладу на Ч орном у морі — 1.1. М ечн иков  та 0 . 0 .  Ковалевсь- 
кий . Еіерщі кілька років станція ісцувала у Одесі, а цотім У 
Севастоцолі і ввійщла у світову цауку цід цазвою "Севасто- 
цольська біологічца стацція" (С Б С ).  її церщ им директорок 
був 0 . 0 .  К овалевський. Вченими С Б С , а також Одеського 
університету було виконано  перщі дослідження фауни

флори Чорного моря та умов їх існування. Еіізніще 
ящття Чорного моря вивчали науковці Одеської і 
Карадазької біологічцих стаццій АЕ1 Україци, Іцс- 
титуту морського рибцого госцодарства та океацо- 
графії (Керч) тощо.

Заслугою саме вітчизцяцих вчецих було від
криття таких важливих рис біології та екології 
Чорного моря, як  наявність сірководню у глибин
них щарах води (М .І. Андрусов, АА. Лебедінцев, 
1891), величезного (у масщтабах світового океану) 
скупчення червоних водоростей роду ф ілоф ора  
(СО. Зернов, 1909), дослідження угруповань (біо
ценозів) донних організмів (С О . Зернов, 1913), 
біологічної продуктивності Чорного моря (В.О. Во- 
дяницький , 1948), відкриття специфічного  угрупо
вання організмів — нейстону на поверхні Чорного 
моря (Ю .П . Зайцев, 1960), досліджецця радіоеко
логії чорцоморських оргацізмів (Е.Е. П олікарцов, 
1964), екологічцої морфології водцих оргацізмів 
(Ю.Е. Алєєв, 1986), виявлецця  та досліджецця еко- 
логічцо-критичцих зоц Чорцого моря (з 1960-х рр., 
вчеці Іцституту біології цівдеццих морів у Севасто
цолі та його Одеського філіалу) тощо.

У рамках Ч орц ом орсько ї екологічцої црограми 
Елобальцого екологічцого фоцду ООЕ1, Програми 
Розвитку ООН та інщих міжнародних проектів ос
таннім часом біологами та екологами України ра
зом із зарубіжними вченими було створено такі 
основні документи, як  Т рансгранични й діагнос
тичний аналіз Чорного  моря (Н ь ю -Й о р к ,  1997), 
Біологічне різноманіття Чорного моря (Н ь ю -Й о р к ,
1998) , Ч ервона  книга Чорного  моря (Н ь ю -Й о р к ,
1999) , Екзотичні види Егейського, Мармурового, 
Чорного, Азовського та К аспійського морів (Стам
бул, 2001) та ін.

Ці та інщі здобутки вітчизняних учених отри
мали в и зн ан н я  світової науки та використовуються
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як  наукова основа у багатьох національних та міжнародних 
програмах і проектах.

Матриця, екологічних процесів 
та конфліктів у прибережній зоні 
Чорного моря

На підставі сучасних знан ь  з біології та екології прибереж
ної зони  Чорного  моря, автором вперше створено гене- 
ралізовану матрицю протиріч та конфліктів  між різними 
видами практичної діяльності лю дини, з одного боку, і жи
вими організмами та їх угрупованнями — з другого (Зай
цев, 2005) (рис. 45). Це дуже узагальнене уявлен н я  проте , 
що відбувається біля північних берегів Чорного моря, ос
новна мета якого — привернути увагу до найгостріших 
існуючих та можливих екологічних суперечностей. Матри
ця вказує, ца що саме слід зверцути увагу цід час виріщец- 
ця цроблеми ца місці, маючи на меті якісну та кількісну 
оцінку, зокрема економічну, соціальну та вартісну оцінку 
тих екологічних наслідків, які в и н и кли  або можуть виник
нути у даній ситуації. На цих слід звернути перщочергову 
увагу під час розробки  планів комплексного  управління 
(менеджменту) тими чи ін щ и м и  к о н к р етн и м и  ділянками 
узбережжя. К інцева мета такої роботи — мінімізація цега- 
тивцих явищ , а у разі необхідності — п ри йняття  науково 
обгрунтованих ефективних ком п енсац ійн их  заходів.

Дослідження екологічних процесів та коцфліктів  у су- 
часцій црибережцій зоці моря важливе також у стратегічно
му довгостроковому аспекті для прогнозування та оцінки 
тих явищ , які відбудуться у разі п ідвищ ення рівня світового 
океану та внаслідок глобальних кліматичних змін.

Екологічна етика
Коли йдеться про вплив суспільства на довкілля, багато за
лежить від особистого ставлення лю дини як  користувача 
тими чи інщ им и ресурсами природи до свого природного

оточення (рис. 46). Ж одні встановлені правила чи 
існуючі закон и  не завадять відпочиваючому на пля
жі встромити у пісок недопалок або рещ тки бутерб
рода, залищ ити поліетиленові кульки чи ще щось, 
якщо він не має етичних при н ц и п ів  щодо довкілля. 
За відсутності таких п ри н ц и п ів ,  в умовах великого 
скупчення рекреантів на пляжах, безпосередній не
гативний тиск  лю дини на прибережну зону моря 
може спри чи н и ти  надто небезпечні наслідки. Ось 
чому величезне зн ач ен н я  надається екологічній 
освіті та вихованню молоді і всього суспільства. З 
цією метою цещ одавцо за активцої участі україцсь- 
кого вчецого, академіка НАН Україци Г.Г. П ол ікар-  
цова та цроф есора О. К іцце (Німеччица) було ство- 
рецо М іж ц ар о дц и й  союз екологічцої етики  
lE co-E th ics  In ternational U nion) — громадську ор
ганізацію ц ри хи льц и к ів  етичцого ставлецця  до 
довкілля. Союз об'єдцує тих, хто вважає обережне, 
усвідомлене та етичне ставлення до нащого спіль
ного довкілля своїм важливим моральним обов'яз
ком. Заяви про бажання вступити до цієї црестиж- 
цої оргацізації можца цадсилати за адресою:

Академіку НАН України 
Геннадію Григоровичу Нолікарпову,
Інститут біології південних морів 
и*. О .О. Ковалевського НАН України, 
нроснект Нахімова, 2,
* • Севастополь,99011, Україна
E-mail: iiir@iikrcom.sebastopol.iia

Виховацця особистої та громадської екологіч
ної етики — одне з найваж ливіщ их завдань сучас
ності, бо різного роду негативні яви щ а у довкіллі 
Не лище не п р и п и н яю т ь с я ,  а й посилю ю ться. Про 
Це вже багато сказано  та н ап и сан о .  Цю проблему 
Не раз обговорювали наукові, політичні та гро-

mailto:iiir@iikrcom.sebastopol.iia
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мадські діячі. Наведемо лиш е два ви словлю ван н я  на зга
дану тему.

Відомий англ ійський зоолог-натураліст, любитель при
роди та п и с ь м ен н и к  Джеральд Даррелл писав: "Мы полу
чили в наследство несказуемо прекрасн ы й и многообраз
ный сад, но беда наш а в том, что мы — плохие садовники 
которые не усвоили простейш их правил садоводства. С 
пренебреж ением  относясь к этому саду, мы делаем это с 
благодушным самоудовлетворением несовершеннолетнего 
идиота, которы й кромсает н о ж н и ц ам и  картину Рембранд
та". М ож ливо, це надто сильно сказан о , але у при н ц и п і — 
правильно.

Еколог із Сенегалу Баба Діум ще у 1968 р. на Генераль
ній асамблеї Союзу охорони природи сказав: "К інець кін
цем ми будемо охороняти лиш е те, що лю бим о, будемо 
любити лищ е те, що розуміємо, і будемо розуміти лище 
те, чому навчились". Ці слова не втратили своєї актуаль
ності і досі.

Я кщ о ця книга  хоча б трохи спри ятим е пропагуванню 
екологічної етики серед читачів, автор вважатиме свою ос
новну мету досягнутою.







Рис. 46. Бурі в о д о р о с т і, бл ак и тн а  тубка (ф о т о  О . К овтун а)



Цей роздьі книги орієнтовано на таких зацікавлених та до- 
питшвих читачів, як юні натура.іісти, студенти біоло
гічних та географічних факультетів, які, опинившись на 
морському узбережжі, намагаються власними сшіами виз
начити, як себе почуває море.

Отримати попереднє загальне уявлення з цього при
воду можіиво. Звичайно, експедиція у  складі висококва
ліфікованих фахівців, до того ж озброєних спеціальною 
технікою, дасть набагато повнішу і грунтовнішу оцінку. 
А.ІЄ експедиції працюють не часто і не всюди, а їх ор
ганізація та проведення вимагають великах .шітеріа.іьних 
та інших витрат. А любителі природи, юні натураіісти, 
студенти відвідують різні ділянки узбере.жжя, і, во.юдіючи 
основними початковими знання.чи, .можуть помітити чи- 
маїо фактів та явищ, частина з яких, .можливо, не потра- 
паш у  П0.1Є зору наукових експедицій. А можливо, експе
диція тут ще .жодного разу не побувала. Дані таких спос
тережень здатні істотно доповнити знання про стан 
природи того чи іншого краю. Автор впевнений у  то.му, що 
результати таких спостере.жень, проведених за єдиною 
системою на різних ділянках узбере.ж.жя, .могли б допо
могти у  дослідженні Чорного .моря і тих змін, яких воно 
зазнає останнім часо.м. Проанаїізовані й узагальнені фа
хівцями матеріа,іи .любительських спостережень .могли б 
стати вагомим внеском у  розвиток біології та еко.югії 
Чорного моря.

Успішні спостереження у  природі .мо.жна проводити 
са.мому або разом з друзями. А.іе слід дотримуватись пев
них правій. Насамперед необхідно усвідо.мити, що спі.іку- 
нання з природою потрібне для того щоб дізнатися про неї 
Нове, а тако.ж щоб переключитися на інший вид занять і 
нідпочити від повсякденних турбот.

Слід пам’ятати, що повноцінним натура.іістични.м 
спостереженням заважають деякі звички, яких .ми, мо.ж- 
ниво, і не по.мічаємо. Необхідно припинити роз.мови на сто
ронні теми, бо вони відволікають. Темні окуляри не дозво
ляють розрізняти природні кольори морської води, піску, 
берегів та їхніх .мешканців. Музика відволікає від звуків 
природи, а тютюновий дим — від її запахів. Інакше кажу- 

потрібно ’’перетворитись"на зір, слух, нюх, розмовляти 
Спід тихо і лише на тему спостережень.
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Із собою потрібно мати блокнот, щоб записувати результати 
спостережепь. Бажапо мати термометр для визпачеппя темпе

ратури води, кишепькову лупу, ліпійку з поділкою 1м м , фотоапа
рат, біпокль.

Такого роду запяття, що вимагають великого терпіппя, вміппя 
та цілеспрямовапості, — хороша школа природозпавства, особливо 
для молоді, а також спосіб виховаппя правильпих екологічпих пог
лядів та перекопапь.

У  цьому зв 'язку треба врахувати ще одпу обставипу. В паш час, 
у  результаті прямого чи пепрямого впливу діяльпості людипи, приро
да дедалі сильпіше зазпає аптропогеппого преса. Наслідки такого 
впливу буваютьрізпими, але переважпа більшість — пегативпі для 
суспільства. Ті чи іпші сліди діяльпості людипи можпа бачити всюди 
па вершипах гір і па рівпипах, у  річках та озерах, у  морях та океапах. 
Одпаку горах таких слідів мепше, піж па рівпипах т ау глибипах оке- 
апів, бо все скочується, сповзає та стікає зверху впиз. До пайбільших 
глибип океапів вопи поки що пе доходять, а у  попиззяхрічок і у  прибе- 
режпій зопіморя та па шельфах виявляються часто.

Чорпе море дехто вважає одпим з пайбільш забрудпепих морів 
світу, але це пе так. Забрудпепо пе все море, а окремі його прибе- 

режпірайопи, такі, паприклад, як півпічпо-західпа частипа. Щодо 
цептральпих вод моря, а також прибережпих зоп Криму, Кавказу і 
Малої Азії, то вопи перебувають у  задовільпому екологічпому етапі. 
Одпак засоби масової іпформації частіше звертають увагу па падз- 
вичайпі ситуації, різпі катастрофи і досить рідко показують ту 
природу, яку людипі бачити приємпо. Та й активісти деяких гро
мадських оргапізацій, орієптовапих па проблеми екології, чи то че
рез педостатпю іпформовапість, чи з іпших міркувань, часто, так 
би мовити, перебирають міру. Звичайпо, кожпому треба зпати про 
те, що трапляється у  природі, для того щоб отримати урок і виро
бити свою ліпію поведіпки. Одпак через падмір пегативпої іпфор- 
мацїї, пайбільш вразливі люди впевпепі, що в природі все вже "зпиІТ^~ 
по "чи "отруєпо "що очікуються ще страшкіші катастрофи, а там > 
хтозпа, може і до "кіпця світу" вже педалеко. Це лише деякі з чис- 
леппих психологічпих та соціальпих паслідків аптропогеппого впливУ 
па екологічпі процеси, що відбуваються у  сучаспому Чорпомумор -

Можливість отримати власпу іпформацію про етап природ 
морського узбережжя дає патуралісту велику перевагу пад іпшим 
Для отримаппя цієї іпформації пеобхідпо таке.

Вибір місця для проведення 
регулярних спостережень
Це може бути я к а с ь  п о м ітн а  точ ка , н ап р и к л ад , м ис, 
виступаюча у море ск еля  чи  ін ш а д іл я н к а  узбереж
жя, не дуже лю дна, але зручна для регулярних 
відвідувань. Д об ре , коли  у р а й о н і сп о стер еж ен ь  є 
причал для човн ів  та катерів , з як о го  м ож н а вико
нувати роботу. Д о в ж и н а  в и б р ан о ї д іл я н к и  берега 
може бути р ізн о ю , залеж но  від м ож ливості піш ого 
пересування спостер ігача або групи. С п остереж ен 
ня п о в и н н і бути р егу л яр н и м и  і тр и в ал и м и , охоп
лювати всі пори  року  і р ізн і погодн і ум ови. За
довільні результати м ож н а о тр и м ати , п ровод ячи  
сп остереж ення оди н  раз на ти ж ден ь  або один раз у 
10 дн ів . У разі м енш  частих сп о стер еж ен ь  м ож на 
пропустити д е як і істотн і деталі.

Визначення
гідрометеорологічних умов*
Записати у гцоденнику м ісце , дату і час спостере
ж ення. В и зн ач и ти  (за к о м п а со м ) н а п р я м о к  вітру: 
п івн ічний  (П н .) ,  п ів н іч н о -сх ід н и й  (П н .-С х .) ,  пів
денний  (П д .) , зах ідний  (Зх.) тогцо, а тако ж  його 
Ш видкість. В ек с п е д и ц ій н и х  умовах це р о б и ться  за 
Допомогою сп ец іаль н и х  прилад ів  і ви раж ається  в 
балах ш кал и  Б о ф о р та  або в м етрах за секунду. 
С постерігачеві д о с та тн ьо  за п и с а т и  у гц о д е н н и к
приблизн і зн а ч е н н я  н ап р я м к у  та ш ви д кості вітру, 
.Як—от: ш тиль (б езв ітр я), п о м ір н и й , си л ь н и й  вітер, з 

рами пов я за н і явигца згону та нагону. Вітри з бо-

Туг і далі дано найзагальніші рекомендації щодо прове
дення спостережень. У кожному окремому випадку вони 
Можуть бути доповнені або скориговані залежно від конк
ретних умов місцевості.
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ку берега зганяють поверхневу воду у відкрите море і підтя
гують до берега глибинну воду. У разі таких вітрів поверхня 
моря біля берега буває рівною , а вода (в літню пору) — 
лодною і прозорою . Вітри з боку моря (нагінні) наганяють 
до берега поверхневу воду і породжують хвилі. Вода під час 
нагінних вітрів буває теплою і каламутною.

Визначити хмарність, у даному випадку відносну кіль
кість хмар на небі. Визначається на око. Наприклад, хмар
ність 50 % означає, гцо половина небозводу вкрита хмарами.

Визначити висоту хвиль. За відсутністю спеціальних 
приладів, визначається на око.

Визначити напрям течії. Біля берегів водні маси пе
ремішаються зазвичай в один або інш ий бік. На напрямок 
течій впливають вітри, близькість річки, конфігурація бе
рега та інші ч и н н и к и .  Н ап р я м о к  течії визначають, слідку
ючи за рухом плаваючих предметів: обривків водоростей, 
піни, наземних ком ахтощ о. За відсутності таких можна ки
нути у море ш маточок деревини і прослідкувати, в як и й  бік 
він переміш ається. При дуже слабкій течії предмет може 
довго перебувати на одному місці. Н а п р я м о к  течій вира
жається в румбах горизонту: П н .,  П н .-Зх . ,  Зх. тощо. При 
цьому мається на увазі той н ап р ям о к ,  куди тече вода. Тому 
вода, яка  переміщається з півночі на південь, називається 
південною течією, а вітер, як и й  дме з півночі на південь, — 
північним.

Визначити прозорість води. В даному випадку визна
чити на око, до якої глибини (у метрах) видно морське дно 
і окремі великі предмети на дні. П розорість води зрзшно 
визначати з пірса.

Відмітити у запи снику  присутність або відсутність на 
поверхні води стійкої піни, що не зни кає  протягом тривало
го часу. Піна з 'являється у результаті розкладання маси во
доростей та інщих морських організмів або випуску у мор 
стоків, що містять органічні і піноутворюючі речовини. Під 
впливом нагонного вітру піна може виявлятися на березі-

Виміряти температуру води за допомогою  термометра- 
У теплу пору року в и м ір ю в а н н я  м ож н а проводити '

ввшщовщи до води з термометром у витягнутій 
руці, у  холодний час термометр опускають у відро з 
морською водою. М айте на увазі, що точність 
вимірювання залежить від точності термометра. 
Доцільно пор івн яти  п о к а за н н я  даного термометра 
з п о к азан н ям  точного ртутного термометра і зро
бити відповідне вип равлен ня . Слід урахувати, що 
на п о к а з а н н я  термом етра, витягнутого з води, 
впливають температура повітря, руки спостерігача 
та інщі ч и н н и к и .  Тому знімати п о к а за н н я  термо
метра необхідно я к н ай щ в и д щ е  після витяган ня  з 

оди, захищ аю чи його від п рям ого  со н я ч н о го  
:вітла і вітру.

Записати  час появи  і з н и к н е н н я  льоду на по
верхні моря, я к щ о  таке спостерігається у даному 
районі. Визначити густину плавучого льоду (в % від 
поверхні м о р я ) .

Запи сати  відстань по берегу до найближ чої 
річки і вказати 'її назву.

З ап и сати  час п о я в и  біля берега і відльоту 
птахів, що зимують.

Записати  випадки  масового в и к и д ан н я  на бе
рег під впливом нагінних вітрів водоростей, мо
люсків, риб, дельфінів та інщ их організмів. Вив
чення щ тормових викидів дає уявлення  про флору і 
фауну прибереж них вод моря.

Результати спостережень за гідрометеорологіч
ними умовами важливі для розум іння  особливос
тей біології морських організмів і екологічних про
цесів, що відбуваються у даному район і моря.

Спостереження, за флорою і фауною 
біля піщаних берегів
Біля всіх м орськи х  берегів, як  п іщ ан и х , так  і 
Кам'янистих, простежуються три о сн овн і яруси 
вертикального розщ аруван ня  ж ивих істот та їх уг
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І Е Я

руповань. Верхній з них — супралітораль — лише іноді змо
чується бризками морської води, а зазвичай це сухий пісок 
пляжів і суха поверхня прибережного кам іння .

Далі йде ярус псевдоліторалі, або медіоліторалі. Це та 
частина прибережної зони  моря, яка  регулярно змочується 
морською водою при накочуванні хвилі на пляж та її відко
чуванні і має нахил у бік моря.

Третій ярус — це верхня сублітораль. Вона починається 
відразу за псевдолітораллю і простягається  (тільки в да
ному випадку!) до тієї глибини , яку мож на охопити спос
тереж ен н ям и  без спеціального обладнання  і навичок. На 
практиці це глибина 1,0—1,5 м, на якій  у теплу пору року 
спостереження можна проводити не тільки з берега або 
пірса, а і перебуваючи у воді. Підводна маска і дихальна 
трубка полегшать таку роботу.

П ісок  супраліторалі буває сухим лише на поверхні, а 
починаю чи з глибини 10-15 см він вологий, простори між 
п іщ и н кам и  (інтерстиції) заповнені морською, солонува
тою або прісною водою, залежно від природних умов конк
ретної д ілян ки  узбережжя.

На поверхні піщ аної супраліторалі можна побачити 
рослини , які використують вологу з нижніх щарів піску: 
осоки (види роду Сагех), пирій (Elytrigia), керм ек  (Ьіто- 
піит), син ьоголовн ик  р ів н и н н и й  (Eryngium campestre), ву- 
д як  (види роду Cirsium), подорож н ик при м орськи й  (Planta
ge maritima) та ін. На засолених грунтах виростає солянка 
чумна, або курай (Salsola pestifera). Н ап р и к ін ц і  літа ця рос
лина набуває червоного і бордового відтінку, створюючи 
осінній колорит, характерний для супраліторалі лиманів та 
лагун. У місцях виходу прісних вод трапляється  очерет 
{Phragmites australis), а на старих піщ аних косах лиманів " 
кущі м аслинки вузьколистої (Elaeagnus angustifolia) і тама
рикса (Tamarix).

З безхребетних тварин на сухому піску можна побачШ" 
різних комах, зокрема прибережну щипавку 
гірагіа). Харчується щипавка залишками рослин і твap̂ '̂̂  
Трапляється також скакун-межняк (C id n d e la  hybrida)

невеликий жук довж иною  12-15 мм, буро-зелену
ватого кольору з металевим блиском. Він населяє 
побережжя моря і островів дельт, мещ каю чи пере
важно на межі між водою і суходолом (звідси і наз
ва "межняк"), дуже щвидко бігає і стрибає по піску 
("скакун"), миттєво злітає і знов опускається, чер
гуючи біг з коротким и  зупинками . Його важко 
піймати, але сам він легко ловить інщих наземних 
комах та бокоплавів, що залищ ились після відкочу
вання хвилі, хапаючи їх своїми велики м и гострими 
щелепами. Через них жук отримав ще одну назву 
"жук-тигр" (Tiger beetle). Його л и ч и н к и  живуть тут 
же на пляжі у норках і ловлять бокоплавів та інщих 
водних і наземних дрібних безхребетних. Скакун- 
межняк — масова комаха супраліторалі, зокрема 
приморських островів дельти Дунаю.

На сухих піщаних пляжах трапляється  ще бага
то інщих видів комах, особливо там, де хвилі вики
нули на берег водорості. Під п ром ен ям и  сонця во
дорості щвидко висихають, але їх р е щ тк и  є кормом 
Для комах та інщих істот. Якщ о підняти над піском 
щар таких висущених водоростей і морської трави, 
під ним можна знайти безліч морських бокоплавів 
Роду орхестія (Orchestia). Цікаво, що інщі види бо
коплавів не наважуються з 'являтися на сухій суп
раліторалі, а види орхестії знаходять тут кормову 
базу. По'їдаючи органічні залищ ки , орхестії викону
ють екологічно дуже важливу функцію "морських 
санітарів". У даному разі, санітарів пляжів.

У п іщ ан ій  псевдоліторалі м ещ каю ть багато 
*Идів безхребетних. Серед них особливо численні 
бокоплави, а вид понтогамарус (Pontogammarus 
''aeoticus) іноді трапляється у такій кількості, що 
”ого біомаса досягає кількох кілограмів на 1 м во
логого піску. Висока чисельність бокоплавів СВІД

ЧИТЬ про велику кількість залищків водяних рослин 
і тварин, які складають кормову базу цих рачків.
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Тут же мешкають інші види безхребетних тварин, зок
рема невеликий двостулковий молюск донаціла (Donacilin 
cornea) і поліхета офелія (Ophelia bicornis). Зазвичай вони 
трапляються в пісках великої і середньої зернистості, 
кількість органічних залишків не перевищує прийнятні для 
цих видів норми, у  сприятливих умовах кількість донаціли 
та офелії може досягати сотень екземплярів на 1 м псев- 
доліторалі.

Біологічне різноманіття у верхній субліторалі біля пі
щаних берегів дуже високе, хоча, на перщ ий погляд, піща
не дно виглядає немов підводна пустеля. Насправді, якщо 
уважно придивитися, навіть не занурюючись у воду, можна 
побачити безліч організмів. Водорості тут здебільщого не 
виростають, оскільки їм потрібні тверді поверхні, трап
ляється морська трава зостера, або камка, двох видів — 
Zostera marina і Z. noltii. Довге листя морської трави утворює 
густі підводні "луки", починаю чи вже з глибини півметра, 
але за умови, що ця д ілянка побережжя захищена від вели
ких хвиль. На листях кам ки  поселяються дрібні водорості і 
деякі безхребетні тварини, у заростях живуть креветки та 
інщі ракоподібні, а також риби — морська голка та морсь
кий кон ик . Серед кореневищ  кам ки  добре почувають себе 
поліхети, деякі молюски та інщі безхребетні.

На вільних від камки ділянках піщ аних мілководь мож
на побачити раків-сам ітників  двох видів — білонового 
д іо ген а  (Diogenes pugilator) і ч е р в о н о н о г о г о  клібанарія 
(Clibanarius erythropus). Свої незахищені панциром  черевця 
ці раки ховають у порож ні черепащ ки молюсків. Кількість 
раків-самітників  на певній ділянці дна також є показником 
його екологічного стану. Н априклад, у результаті погір- 
щ ен н я  умов життя у північно-західній частині Чорного мо
ря у 1970-1980-х рр. ці раки  місцями зовсім зникли.

У п ісок  м айстерно  зариваю ться п іщ ан і креветки 
(Crangon crangon) та к р а б и -п л а в у н ц і  (види роду Масгорір''’ 
Останні, під час полю вання  за рибами, здатні занурюва
тись у водну товщу. Вони також було зни кли  під час еко
логічної кризи разом з ракам и-сам ітникам и .

П іщ ані мілководдя верхньої субліторалі — це 
основні кормові угіддя молоді багатьох видів дон
них риб, таких як  бички, калкан, глоса, м орський 
язик, барабуля та ін.

На глибину до 15-20 см зариваються у піщане 
дно двостулкові молю ски виду мія (Муа агепагіа). 
Цей випадково завезений у Ч орне море вид став од
ним з наймасовіщ их молюсків у верхній субліто
ралі моря і у лиманах. Заривщ ись у пісок, мія вис
тавляє на поверхню дна свої трубк и -си ф он и , крізь 
які у тіло молюска надходить вода, що постачає 
частинки їжі і кисень. Зарита у п ісок мія мало дос
тупна рибам, але великі хвилі витягують її з укрит
тя і викидають на берег. Після щтормів на піщаних 
пляжах можна побачити цілі гори сіро-білих стулок 
мїї. На березі м 'ясо мії поїдають птахи та інщі тва
рини, а крихкі стулки з часом подрібнюються і вхо
дять до складу пляжу.

Про екологічний стан або неблагополучність 
Даної д ілян ки  верхньої п іщ аної субліторалі можна 
непрямо судити за розмірами ракови н  мії. Так, ве
ликі ракови н и  завдовжки 8-10 см свідчать про те. 
Що впродовж декількох років умови життя були 
при й н ятн и м и  для цього виду. Інакщ е молю ски 
загинули б у молодому віці. Н айкрупніщ і ракови
ни мії, відомі автору, мали довж ин у  11,5 см і бу
ли знайдені на пляжах Одеської затоки у 1970- 
1971 рр. Потім розміри ракови н  помітно зменщи-

Л И С Я ,  а  в і к  м о л ю с к і в ,  с у д я ч и  з  р о з м і р і в  с т у л о к ,  С К О 

Р О Т И В С Я .  Цікаво було б д ізнатися, якого розміру 
Досягають найбільщі стулки мії в інщих районах 
Шорного моря.

Велику різноманітність морських істот можна 
Побачити на березі у свіжих щтормових викидах. 
Крім морської трави і водоростей, у викидах можна 

найти губок, моховаток, молюсків, бокоплавів, 
Раків-кротів і раків-самітників , креветок, крабів.



ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРАїш

асцидій, риб та інші організми, які значно доповнять уяв
лення  про флору і фауну верхньої субліторалі, одержані 
шляхом візуальних надводних і підводних спостережень.

Спостереження за флорою і фауною 
біля нам 'янистих берегів
Загальна довж ина скелястих і кам 'янистих берегів у Чорно
му морі не менша, а на певних ділянках берега навіть біль
ша, ніж піщаних. В одних місцях скелі п рям овисн о  висту
пають в море, в інших — відступають від лінії урізу води, 
залишаючи біля підніжжя галькові пляжі.

Супралітораль кам 'янистих берегів представлена над
водною поверхнею скель, які змочуються бризками води 
під час дії нагонних вітрів. З бризками води на кам'яну по
верхню викидаються живі істоти. Більшість з них розби
вається, але деякі міцні дрібні ф орм и, такі як  цисти водо
ростей, я й ц я  деяких безхребетних, не тільки зберігаються у 
живому стані, а й прикріплю ю ться до поверхні каміння і 
залишаються над водою. У безвітряну погоду ці організми 
висихають, не втрачаючи при цьому життєздатності, і у та
кому стані перебувають до того часу, коли високі хвилі зми
ють 'їх назад у море.

Безвітря (штиль) може тривати багато днів, і живі об
ростання  надводної частини скель усихають до стану тон
кої плівки темного, майже чорного, кольору. За цією вису
шеною плівкою можна дізнатись, до якої висоти доходять 
бризки хвиль і де пролягає верхня межа супраліторалі на 
кам 'янистому березі. Цю зону ще називають "чорним поя
сом". Ч орн а  смуга висохлих водоростей справді нагадує 
гігантську стрічку, що оперізує море по всьому скелястому 
побережжю.

т т  зП ерекон атися  у тому, що чорнии пояс складається 
живих істот, неважко. Для цього потрібно акуратно зняти 
щматочок плівки і помістити його у морську воду. Перед 
цим воду слід ретельно пропустити крізь фільтрувальний 
папір для того щоб не занести в експерим ент сторонні ор'

ганізми з води. Через декілька годин під мікроско
пам можна побачити як плівка оживає: з неї почи
нають проростати водорості і з 'являються мікрос
копічні тварини.

Тимчасове перебування у складі "чорного поя
су" на супраліторалі захищає морські організми від 
в о р о г і в ,  які знаходяться у воді. М ожливість прово
д и т и  частину життєвого циклу поза водою є захис
ним  пристосуванням  певної групи видів. Проте це 
не гарантує абсолютної безпеки. Під час туманних і 
дощових днів супраліторальна плівка зволожуєть
ся, набухає, набуває зеленуватого кольору і у тако
му стані вона стає привабливою для тварин, як і  ви
х о д я т ь  з морської води на повітряну поверхню 
скель. Це насамперед мармуровий краб (Pachigrap- 
SUS marmoratus) і черевоногий молю ск морське блю
д е ч к о ,  або патела {Patella tarentina). Краб схоплює 
окремі частинки плівки кл іщ ням и , а морське блю
дечко користується спеціальним органом — терт
кою, або радулою. За допомогою тертки молюск 
зіскоблює ("збриває") чорну плівку на поверхні 
каміння. Блюдечко частіще відвідує супралітораль 
У нічні часи. За залищ еним  ним слідом можна 
з'ясувати, наскільки високо над водою він виби
рається і напрям  його руху у пощуках'їжі. Ракови на  
патели має форму низького конуса з розміром ос
нови до 35—40 мм. У багатьох місцях цей молюск 
з б и р а ю т ь  і вважають їстівним.

Що стосується мармурового краба, то його 
можна спостерігати на скелях навіть на висоті 4— 
5 м над рівнем води. Коли зверху з 'являється якась 
Н е б е з п е к а ,  наприклад, мартин, що низько  пролітає 
Над берегом, або людина, яка  стала на край скелі, 
•Фаб каменем падає у воду.

Зазвичай мармуровий краб і морське блюдечко 
М е ш к а ю т ь  у воді, і обидва ці види біологи викорис
т о в у ю т ь  я к  чутливі індикатори  (б іоіндикатори)
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забруднення морської води біля берегів, у  разі погіршення 
умов існування кількість цих видів помітно скорочується 
у крайніх випадках вони зникаю ть. Так, наприклад , щ е  у  

кінці 1970-х та на початку 1980-х рр. морське блюдечко бу
ло зви чай н и м  видом не тільки на П івден ном у березі Кри
му, але навіть у Севастопольській  бухті, яка  характери
зується зн а ч н и м  а н т р о п о г е н н и м  впливом  на море. У 
дан и й  час цей вид у бухті вже не трапляється , а на інших 
д ілянках  узбережжя півострова виявляю ть лиш е пооди
нокі екзем п ляри .

у  кам 'янистій  псевдоліторалі меш каю ть ті самі види, а 
також л іторина {Меіагарке пегііоісіе.^), декілька видів крабів 
та інш их безхребетних і чимало видів водоростей.

Н айбільш а видова р ізноманітн ість п р и там анн а  верхній 
субліторалі кам 'янистих берегів. Тут панують водорості — 
зелені, бурі та червоні. Вони вкривають усі тверді підводні 
поверхні і створюють основне тло підводних ландшафтів. 
Серед водоростей виділяються кущі цистозіри . Великі 
слані (таломи) цієї багаторічної бурої водорості трапляють
ся вже на глибині 0,5 м. У сон ячн і дні у прозорій воді, 
відображаючись від морської поверхні, вони створюють у 
підводного спостерігача враж ення  якогось казкового лісу. 
Ця розповсю дж ена водорость відіграє роль ключового виду 
(виду-домінанту) цілого угруповання (біоценозу) живих 
істот, до складу якого входять десятки  видів інших водорос
тей, безхребетних тварин та риб.

Але цистозіра  не витримує ан тр о п о ген н о ї  евтрофіка- 
ції п р и береж н и х  вод. її кущі спочатку рідшаю ть, таломи 
вкриваються нитчастим и водоростям и-епіф ітами , а потім 
вид зни кає  (М ин ичева , 1993). Таке сталося в кінці 1970-х - 
на початку 1980-х рр. уздовж п івн ічн о-зах ідного  узбереж
жя моря.

Відстежування стану заростей цистозіри є надійним 
методом екологічного моніторингу вод біля кам'янистих 
берегів.

Серед водоростей і кам ін н я ,  а також на д ілянках піща
ного дна кам 'янисто ї субліторалі меш кає багато видів тв^'

рИн, пристосованих до цих умов. Для цілей еко
логічного моніторингу найчастіше використовують 
мідій, устриць і крабів.

Мідія — один з масових молюсків Ч орного  мо
ря. Вона досить добре переносить евтрофікацію та 
інші види забруднень за умови достатнього наси
чення води киснем . Однак мідія здатна накопичу
вати у своєму тілі різні токсичн і речови ни , зокрема, 
важкі метали і пестициди , а також радіонукліди. Це 
позначається на фізіологічному стані молюска, що 
виражається в уповільненні темпу росту і здрібнен
ні популяції. В иявлення великих мідій є ознакою  
[того, що впродовж багатьох років на них не вплива
ли кри ти чн і концентрації  шкідливих речовин, роз
чинених у воді. Здр ібн ення  популяції може бути 
також наслідком ін тенсивн ого  добуванн я  мідії. 
Найбільші екзем п ляри цього молюска можуть до
сягати довж ини 8-11 см. Зрідка у Ч орном у морі зу
стрічали мідій довжиною  14 см.

Щ е більш чутлива до забруднення води чорно
морська устриця. її стулки міцно прикріплю ю ться 

[ До поверхні кам еня  і добре переносять  удари хвиль. 
Після потужного нагінного вітру на березі можна 
побачити багато викинутих мідій і жодної устриці. 

['Втім, 'їхня кількість у морі також  незначна. Проте 
точних даних щодо кількості устриці вздовж пери
метра Ч орного  моря немає, і спостереж ення  нату
ралістів могли б бути дуже к о р и сн и м и  у цьому 
відношенні. Достовірно відомо, що в район і мису 
Тарханкут (Західний К р и м ),  а також м ісцям и на 
П івден ном у березі К рим у живі устриці інколи  
зустрічаються.

Головного ворога мідій і устриць — рапану і 
К л а д к и  'її яєць можна знайти у ш тормових викидах. 
Відомості щодо в и явлен н я  р ап ан и  біля різних бе
регів Чорного  моря також становлять науковий і 
П р а к т и ч н и й  Інтерес.
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У кам 'янистій  субліторалі мешкають різні види крабів- 
окрім мармурового — прибереж ний, волохатий, кам'яний 
та інші види. У найбільшого з них — кам'яного краба (Eriphin 
verrucosa) ш ирин а  пан цира  досягає 8-9 см. Останніми ро
ками такі великі особини майже не трапляються, що спри
чинено  діяльністю підводних мисливців. Усі краби чутливо 
реагують на забруднення морсько'і води, а за показниками 
'іх видово'і р ізном ан ітності і кількості судять про еко
логічний стан прибережно'і зони моря.

Спостереження у 
та на ї ї  поверхні

товщі води

Результати спостережень натуралістів за кількістю мальків 
різних видів кефалей і за нап рям ком  'їхнього руху є корис
ною інформацією  для оцінки фахівцями врожайності да
ного покол іння  риб і визн аченн я  перспектив вирощування 
мальків у лиманах та лагунах.

З повітря можна проводити спостереження за велики
ми медузами — аурелією та коренеротом: 'їхньою кількістю, 
розмірами, забарвленням та поведінкою.

Маючи навичку спостережень крізь підводну маску, у 
товщі води на глибинах до 1,0—1,5 м можна побачити бага
то цікавого. Н априклад, поблизу коренерота, одного з 
мещ канців  мілководних заток та прибережної зони моря, 
можна часто побачити мальків риб, які у разі небезпеки 
щвидко ховаються під куполом медузи. Це мальки ставри
ди, єдиної з чорноморських риб, яка  не боїться отруйних 
щупальців коренерота. М альки живляться планктоном, 
як и й  вони зчищають з поверхні щупальців медузи. Побли
зу одного коренерота можна нарахувати кілька десятків і 
навіть сотню мальків ставриди. Це один з приклади 
симбіозу, тобто взаємовигідного співіснування морських 
організмів.

Під водою у прибережній зоні можна побачити великі 
зграї невеличкої риби атерини, її л и ч и н о к  і мальків. Вона 
відкладає ікру на водорості (це також можна побачити)-

Молодь і дорослих риб цього виду легко впізнати 
По сріблястій смузі вздовж боків тіла. Зграї атери
ни приваблюють до берега хижих пелагічних риб, 
таких як сарган, луфар та чорноморський лосось. 
Спостерігати у воді цих щвидких риб складніще, 
але 'їх можна побачити в уловах рибалок.

У л и п н і - с е р п н і ,  перед тим, я к  відправитися на 
нерест у відкрите море, біля берегів годується вели
ка кефаль. Іноді можна спостерігати, як  ці риби за
черпують нижньою щелепою поверхню дна з його 
дрібними м ещ к ан ц ям и  або зіщкрябають з кам іння 
те, що росте на 'їх поверхні.

Крізь маску під водою зручно спостерігати 
бичків, морських собачок, губанів, калкана, морсь
кого язик а  та інщих риб, але це під силу лище 
досвідченому підводному спостерігачеві і за умови 
гарантування його цілковитої безпеки у воді.

На поверхні моря спостерігають також марти
нів, крячків, бакланів, буревісників та інщих пта
хів. У щ оденнику слід записати, яких саме птахів 
було помічено (взимку 'їх буває навіть більще, ніж 
влітку), чим вони займаються (відпочивають, жив
ляться), якщ о пірнають, то визначити час 'їхнього 
перебування під водою (за годи н н и ком ).  Результа
ти цих спостережень цікаві у багатьох віднощеннях. 
Вони дають відомості про сезонні зміни видового 
складу птахів, їхню кількість, способи добування 
Ькі Крім того, присутність у даному районі протя
гом тривалого часу рибо'їдних птахів та їхня висока 
кількість є доказом великої кількості риби. Інакще 
Птахи відлетіли б в інщ ий район моря.

^ ш і  спостереження 
а  прибережною зоною

Наукову цінність можуть становити дані про вилов 
Рідкісних або незвичайних для даного району риб
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чи інших тварин, наприклад, тунця, меч-риби, морської 
черепахи тощо. У Чорному морі їх іноді помічали, але но
вих даних вже тривалий часу не було.

Цікавою є інформація  про основних промислових риб 
удан ом у  районі: які саме види складають основу промислу 
та аматорського лову, як  змінюється склад улову за сезона
ми тощо.

Випадки в и к и д ан н я  на берег мертвих дельфінів заслу
говують на особливу увагу і мають бути зафіксовані у що
ден никах  спостережень. Якщ о можливо, слід визначити 
вид дельфіна і його довжину.

Особливий інтерес становлять відомості про знаход
ж ен ня  нових видів водоростей, безхребетних тварин та риб 
у Чорному морі. Зазвичай це можна зробити лищ е за допо
могою фахівців, але деякі нові види розпізнати досить лег
ко. Н априклад, мохнаторукого китайського та блакитного 
крабів. П редставники цих видів зрідка трапляються у Чор
ному морі, але на пи тан ня , як  щ ироко  вони розповсюди
лись, можуть дати відповідь лище регулярні спостереження 
багатьох натуралістів уздовж всіх чорном орських берегів.

Усі дані про видовий склад і кількість ("одинично", "ма
ло", "багато") морських організмів, їхню поведінку та інщі 
спостереж ення, занесені у щ о ден н и к и , можуть стати до
датковим матеріалом для ґрунтовного наукового аналізу і 
оц ін ки  екологічної ситуації у районі робіт, за умови, Ш° 
спостереж ення проводять регулярно, за єдиною методи
кою та впродовж тривалого часу.

Закінчилась розповідь про чорноморські береги України. 
Вона була недовгою і тому згадано далеко не все важливе 
про цей чудовий край, я к и й  приваблює до себе людей зі 
стародавніх часів до нащ их днів. У геологічній історії 
північної частини та узбережжя Чорного моря траплялись 
кризи і потрясіння . Але в усі часи цей край дивував людей і 
незмінно приваблював до себе.

П івнічна частина і північні береги Ч орного  моря, що 
належать Україні, є головним регіоном зосередження жит
тя моря, саме тут відтворюється найбільща частина його 
живих ресурсів. Але, з інщого боку, ніде на чорном орсько
му узбережжі немає такої кількості людей, такого скупчен
ня об'єктів рекреаційного п ри зн ачен н я .  Тут розтащовано 
великі поселення , великі морські порти, потужні промис
лові підприємства, транспортні артерії, великі сільськогос
подарські угіддя, а також санаторії, будинки відпочинку та 
інщі будівлі і території лікувального та оздоровчого приз
начення. Всі вони так чи інще впливають на море та на йо
го мещ канців  і це породжує екологічні та інщі проблеми.

Проте слід зазначити, що не всі д ілян ки  українського 
узбережжя зазнають однакового потужного антропогенно
го тиску. Наприклад, на П івденному березі Криму перева
жає туристично-рекреаційна діяльність. Є ще великі майже 
незабруднені д ілян ки  узбережжя — навколо островів Тенд- 
ра та Джарилгач, а також деякі інщі. На рещті д ілян ок  еко
логічне становище складніще, але і воно піддається уп
равлінню та ком п лексном у менеджменту. Для того щоб 
здійснювати такий менеджмент, потрібні зн ан н я  про про
цеси, які відбуваються, та їхні п ри чи н и , розуміння значен
ня цих явищ  для природи і суспільства тими, хто приймає 

І Ріщення.
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Д о д а т о к  і

Основні населені пункти 
чорноморського узбережжя України —  

об'єкти туризму та відпочинку

Вилкове — місто у Кілійському районі Одеської області. Розташова
не у дельті р. Дунаю на лівому березі Кілійського рукава, за 18 км від 
Чорного моря. Засноване у 1746 р., хоча є відомості про те, що части
на донських козаків після поразки повстання під проводом Гната 
Некрасова втекла з Дону і поселилася в гирлі Дунаю ще у 1740-1742 
рр. У 1770-х рр. сюди переселилися також запорізькі козаки. Посе
лення стали називати Липованським і під цією назвою його вперще 
було нанесено на російські географічні карти (1775). З 1840 р. В. - 
місто. Територія В. розчленована численними протоками і каналами, 
тому місто називають "українською Венецією". Види господарства: 
рибальство (у Дунаї та у морі), сільське господарство, харчова про
мисловість. У межах В. розтащовано морський порт Усть-Дунайськ, 
Дунайський біосферний заповідник Національної академії наук Ук
раїни, що входить до складу заповідників Ю НЕСКО. У 2004 р. 
Міністерством транспорту і зв'язку України побудовано перщу чергу 
судноплавного каналу Д унай-Чорне море крізь протоку Бистре. На
буває розвитку національний та міжнародний туризм, насамперед 
екологічний.

Лебедівка — селище у Татарбунарському районі Одеської області. 
Розтащоване на березі моря та лиману Бурнас на мисі Бурнас. Кліма
тичний курорт, грязелікування. Грязі добувають у солоному лимані 
Бурнас. Літній туризм. *

* Відомості щодо Дунайського природного біосферного заповідника. 
Чорноморського природного біосферного заповідника, Нікітсько- 
го ботанічного саду, заповідника "Мис Мартьян", Карадазького 
природного заповідника наведено у відповідних розділах книги.

Миколаївка — село у Білгород-Дністровському районі Одеської об
ласті. Розтащоване на березі моря. Виникло у 1811 р. Перщими посе
ленцями були кріпаки з різних губерній України. На південь від села 
Виявлено поселення часів пізньої бронзи (II — початок І тис. до н. е.). 
Основний напрям господарства — виробництво зерна та м 'ясо-мо- 
лочне тваринництво. У цівденній частині М. (колищнє с. Балаба- 
мівка) — будинок відпочинку Академії наук Молдови. Літній туризм.

Курортне — село у Білгород-Дністровському районі Одеської області.
• >озтащоване на березі моря та Будацького лиману. У 1930-х рр. К.
• тоді село мало назву Кордон) було досить популярним курортом се

ред відпочиваючих з Румунії, Польщі, Чехословаччини та інщих 
країн, насамперед завдяки цілющим грязям із солоного Будацького 
лиману. Практикувалась також ампелотерапія (лікування за допомо
гою винограду). У післявоєнні часи К. користується попитом як

• місце відцочинку, віддалене від великих міст, промислових об'єктів та 
інщих джерел забруднення природного середовища.

Сергіївка — селище міського типу у Білгород-Дністровському районі 
Одеської області. Розтащоване на північному березі Будацького ли
ману. Засноване у 1921 р. С. — приморський кліматичний і грязьовий 
курорт. Основні лікувальні фактори — клімат і сульфідна мулова 

І грязь Будацького лиману. До Чорного моря дістаються піщки по мос- 
Жу довжиною 500 м через лиман або катерами.

Затока — селище міського типу у Білгород-Дністровському районі
• Одеської області. Розтащоване на березі моря між лиманами Будаць- 
ри й  та Дністровський за 18 км відм. Білгорода-Дністровського. Зас- 
Іноване у 1909—1912 рр. Як курорт 3. відома з початку XX ст. Особли
вої популярності 3. набула після того, як у  1936 р. (на той час Затока 
К вся Бессарабія належали Румунії) тут було відкрито дитячий кістко
во-туберкульозний санаторій, побудований на кощти Ліги Націй. 
Нині цей санаторій називається "Затока". Крім того, у 3. розтащовані 
інщі оздоровниці, будинки відпочинку. З лікувальною метою вико
ристовують грязі Будацького лиману. Функціонує морський порт Бу-

№"аз, через який Цареградською протокою та Дністровським лиманом 
VДнa прямують у морський порт Білгород-Дністровський. Поблизу 
З- на березі Будацького лиману знайдено поселення пізньоскіфсько- 
о часу (ІУ—II ст. до н. е.). На початку 1960-х рр. 3. і сусіднє селище 

Кароліно-Бугаз було злито в адміністративному віднощенні і прого- 
лощено курортною зоною. Літній туризм.

Кароліно-Бугаз — курортна місцевість на піщаній косі Дністровсь- 
^РОго лиману. Це молоде утворення, бо ще на початку 1930-х рр.
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Дністровський лиман сполучався з Чорним морем двома гирлами — 
Очаківським на сході та Цареградським на заході. Між ними розта
шовувався піщаний острів Кароліна. Він був "диким і цілком безлюд
ним", як характеризував ці місця В. Катаев у цовісті "Біліє царус оди
нокий". Після того, як Очаківське гирло було занесено піском 
утворилась єдина піщана коса, що відокремлює Дністровський ли
ман від Чорного моря і простягається від корінного берега до Царе- 
градського гирла. її щирина — від 500 м на сході до 70 м на місці ко- 
лищнього Очаківського гирла, довжина — 8 км. Протягом останніх 
десятиліть тут побудовано велику курортну зону (майже 150 баз від
починку), де (разом із Затокою) щорічно оздоровлюються понад 100 
тис. людей. Це рідкісне на чорноморському узбережжі місце, де з од
ного боку є щирокий природний морський пляж, а з інщого — пляж 
прісноводного Дністровського лиману. На східному березі Дністров
ського лиману поблизу с. Роксолани, за 6 км від коси виявлено рещт- 
ки стародавнього городища Ніконій, яке існувало з VI ст. до н. е. до 
III ст. н. е. Літній туризм.

Білгород-Дністровський — місто обласного підпорядкування в Одесь
кій області. Розтащоване на західному березі Дністровського лиману. 
Відоме з VI ст. до н. е. (давньогрецьке місто Тіра). Б.-Д. — багатога
лузевий промисловий центр з розвинутою харчовою і медицинською 
промисловістю та виробництвом будівельних матеріалів. Морський 
порт, краєзнавчий музей. Залізничний, автомобільний та водний 
зв'язок з берегом моря (Затока, Кароліно-Бугаз). Найпопулярніщий 
об'єкт туризму Б.-Д. — Акерманська фортеця XIV ст., а за деякими 
даними, навіть XII ст. Як кожний середньовічний замок, фортеця 
пов'язана з багатьма легендами, загадками і таємницями. Б.-Д. — од
не з небагатьох мість світу, що за свою тривалу історію змінило біть- 
ще десяти назв.

Іллічівськ — місто обласного підпорядкування в Одеській області. 
Розтащоване на північно-західному березі Чорного моря. Відоме з 
кінця XVIII ст. під назвою Бугове, місто з 1973 р. Тут, на Сухому ли
мані, було побудовано великий морський порт, який прийняв перщ 
морське судно у серпні 1958 р. Міжнародна поромна переправа. Се
ред об'єктів туризму — музей художнього фарфору.

Одеса — місто з 1794 р., обласний центр. Розтащований навколо 
Одеської затоки Чорного моря. Найбільще місто на узбережжі Чор' 
ного моря (м. Стамбул розтащоване у басейні Мармурового моря)- 
Великий індустріальний центр. Морський порт. О. — центр Одесько
го рекреаційного району, до складу якого входять кліматичні та баль
неологічні курорти. У місті 15 вищих навчальних закладів, зокре^ '

айстаріщий на Чорному морі Одеський національний університет 
1.1. Мечнікова, заснований у 1865 р. Багато науково-дослідних ус
ов, зокрема, інститути Національної академії наук України — 

ізико-хімічний інститут ім. О.В. Богатського, Інститут проблем 
инку та економіко-екологічних досліджень. Одеський філіал Інсти- 
ту біології південних морів ім. 0 .0 .  Ковалевського, Одеський ар- 
еологічний музей. Літературно-меморіальний музей ім. О.С. Пущ
ена. У 2005 р. відкрито дельфінарій. Великий туристичний центр.

аків — місто у Миколаївській області, райцентр. Розтащований на 
івнічному березі Дніпровсько-Бузького лиману. Морський порт. 

Водний зв'язок з пляжами на Кінбурнській та Тендрівській косах, на 
•о. Березань. Курорт. Історичний музей. Діорама щтурму фортеці Оча

к ів  під час російсько-турецької війни 1787—1791 рр. На північний 
•схід від О. поблизу селища Парутине знайдено рещтки великого ан- 
Вгичного міста Ольвія, яке існувало з VI ст. до н. е. до IV ст. н. е.

Скадовськ — місто у Херсонській області, райцентр. Заснований у 
1894 р. Розтащований на березі Джарилгацької затоки Чорного моря. 
Морський порт. Приморський кліматичний курорт.

Лазурне — селище міського типу у Скадовському районі Херсонської 
області на північному березі Каркінітської затоки. Приморський клі
матичний курорт.

Чорноморське (до 1944 р. — Ак-Мечеть) — селище міського типу в АР 
Крим, райцентр. Розтащоване на південному березі Каркінітської за- 
Гоки. На північно-західній околиці Ч. збереглися руїни давньогрець
кого міста Калос-Лімена (Гарна Гавань), заснованого у IV ст. до н. е.

Євпаторія — місто у АР Крим, розтащоване на узбережжі Євпато
рійської бухти Каламітської затоки Чорного моря. Засноване у VI ст. 
ро н. е. під назвою Керкінітіда. Наприкінці XV ст. — фортеця Гевлев, 
з 1784 р. — місто із сучасною назвою. Морський порт. Кліматичний і 
бальнеогрязелікувальний (переважно дитячий) курорт. Серед 
об'єктів туризму — пам'ятки архітектури XVI — XIX ст.

Саки — місто республіканського підпорядкування у АР Крим, рай
центр. Розтащоване на березі Сакського озера, за 5 км від берега 
Каламітської затоки Чорного моря. Відоме з кінця XVIII ст., місто з 
1952 р. С. — бальнеогрязелікувальний і кліматичний курорт, нале- 

і Жить до Євпаторійського рекреаційного району. Основні лікувальні 
Фактори — мулові грязі, рапа озера та термальні води. Клімат 
помірно континентальний з порівняно холодною зимою і дуже теп
лим літом. Єакський парк — пам'ятка садово-паркового мистецтва.
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Севастополь — місто республіканського підпорядкування (з 1948 р ) 
Розташований на південному заході Криму на березі Чорного моря 
Заснований у 1783 р. як військово-морський оборонний пункт Ах- 
тіяр, з 1784 р. — Севастополь. Морський порт, великий індустріаль
ний центр. Науково-дослідні установи Національної Академії наук 
України — Морський гідрофізичний інститут, Інститут біології 
південних морів ім. 0 .0 . Ковалевського. Численні об'єкти туризму, 
зокрема. Панорама оборони Севастополя під час Кримської війни 
1853—1856 рр., морський акваріум, дельфінаріум та ін.

Алупка — місто на Південному березі Криму. Вперше згадується у 
X ст. під назвою Аубіна, місто з 1938 р. Входить до Ялтинського рек
реаційного району. Кліматичний курорт відомий з другої половини 
XIX ст. Численні об'єкти туризму.

Сіме'із — селище міського типу у АР Крим. Розташоване на Півден
ному березі Криму. На території С. у УІ-Х ст. існувало кілька фор
тець і цоселень. Приморський кліматичний курорт. Численні об'єкти 
туризму.

Ялта — місто у АР Крим. Відома з 1145 р. як Джаліта, місто з 1837 р. 
Великий приморський кліматичний курорт. Всесвітньо відомий 
центр туризму, один з основних пунктів зупинки у круїзах по Чорно
му морю. Численні об'єкти туризму.

Гурзуф — селище міського типу на Південному березі Криму, 
підпорядковане Ялтинській міськради. Входить до Ялтинського 
рекреаційного району. Від північних вітрів Г. захищений масивами 
Головного пасма Кримських гір. Клімат субтропічний середземно
морського типу. Г. — приморський кліматичний курорт, який почав 
розвиватися з другої половини XIX ст. Об'єкти туризму — залищки 
середньовічної фортеці Гурзувіте (VI ст.), Гурзуфський парк — пам'ят
ка садово-паркового мистецтва. Будинок, у якому у 1820 р. жив 
О.С. Пущкін.

Алушта — місто на Південному березі Криму. Виникла у VI ст. н. е. У 
зв'язку з будівництвом візантійської фортеці Алустон, місто з 1902 Р- 
Приморський курорт з кінця XIX ст. Численні об'єкти туризму.

Новий Світ — ботанічний заказник республіканського значення. На 
його території охороняється одне з двох кримських місць зростання 
сосни Станкевича, а також популяція ялівцю високого — реліктових 
видів, занесених до Червоної книги України.

Судак — місто у АР Крим. Розтащоване на Південному березі КримУ- 
У 1212 р. на місці сучасного С. було збудовано фортецю під назвою

:угдея, пізніще — Сурож, Солдайя. Приморський кліматичний ку
рорт. Один з найвідоміщих об'єктів туризму — пам'ятка архітектури 
ХІУ-ХУСТ. — Генуезька фортеця.
Планерське — селище міського типу у АР Крим. Розтащоване на 
узбережжі Коктебельської бухти біля підніжжя гірського масиву 
Карадаг. У VIII ст. на березі бухти існувало поселення і порт, у X ст. 
поселення зруйнували печеніги, у X I I I  ст. воно відродилося. При
морський кліматичний курорт. Серед об'єктів туризму — літератур
но-меморіальний музей поета і живописця М.О. Волощина у бу
динку, де він жив.

Орджонікідзе — селище міського типу, підпорядковане Феодосій- 
ській міськраді. Розтащоване на мисі Каїк-Атлама за 12 км на південь 
від Феодосії. Засноване у 1914 р. Літній туризм.

Феодосія — місто у АР Крим. Розтащоване на березі Феодосійської 
затоки. Відома з VI ст. до н. е., місто з 1787 р. Морський порт. При
морський кліматичний і бальнеогрязелікувальний курорт. Серед 
об'єктів туризму — Літературно-меморіальний музей письменника 
О.С. Гріна, картинна галерея ім. І.К. Айвазовського.

Приморський — селище міського типу у АР Крим. Розтащоване на бе
резі Феодосійської затоки Чорного моря. Утворене у 1952 р. Літній 
туризм.

Керч — місто у АР Крим. Розтащоване на березі Керченської прото
ки. На місці К. у VI ст. до н. е. було античне місто Пантикапея. Перщі 
відомості про місто Корчев датовані 1068 р., місто з 1821 р. Промис
ловий центр. Гірнича, суднобудівна, рибна промисловість. Морсь
кий порт, поромна переправа через Керченську протоку. Південний 
науково-дослідний інститут рибного господарства і океанографії. Чис
ленні об'єкти туризму, зокрема, розкопки античного міста Пантика
пея, городищ Мірмікія, Тіритак, Царський курган, фортеця Єнікале.
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Д о д а т о к  2

Риби (pisces) українських вод Чорного моря*

Назва

Північно-
західний

район

ЯЕ
S
и
л

S Z

«
S
X
U
X
«  X

Примітки
>
t Море Лима

ни
Родина Катранові (Здиаіісіае)

Катран, колюча + + + Придонний вид, живить-
акула ся рибою. Об'єкт про-
Здиаіиз асапіИіа5 мислу

Родина Скатові {Яа]і(іае)
Морська лисиця + + + Донний вид, живиться
Rajaclavata рибою та молюсками.

Об’єкт промислу
Родина хвостоколові (ОазуаМае)

Хвостокол + + + Донний вид, живиться
Оазуаіізразііпаса рибою та молюсками.

Об'єкт промислу. Укол 
токсичний

Родина Осетрові (Асіреп5егі(іае)
Осетер чорномор
сько-азовський, 
осетер російський 
Acipenser gulden - 
stadti colchicus

Шип
Acipenser nudiven- 
tris

Реліктовий донний вид, 
нереститься у річках, жи
виться рибою та молюс
ками. У минулому цін
ний об'єкт промислу. За
несений у Червону книгу 
Чорного моря
Реліктовий донний ВІЬІ, 
нереститься у річках, жи 
виться рибою та молюс
ками. У минулому ЦІН' 
ний об'єкт промислу. За
несений у Червону книгу 
України, Червону книгу 
Чорного моря

* За матеріалами публікацій: Ю.П. Зайцев (1959), А.Н. Световидо*’ 
(1964), ТС. Расе (1987), Ф.С. Замбриборш (1990), А.Р. Болтачев 
(2003), Yu. Zaitsev (1993), Yu. Zaitsev and V. Mamaev (1997) та неопу^' 
лікованими матеріалами автора.
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Продовження

Північно- 4С
західний ? Л

с Назва район Л
Ц X

О
X Примітки

Море Лима
ни

X °
ї ї S.

6 Севрюга -1- + + + Реліктовий донний вид.
Acipenser Stella tus нереститься у річках, жи

виться рибою та молюс
ками. У минулому цін
ний об’єкт промислу. За
несений у Червону книгу 
Чорного моря

7 Осетер -І- Рідкісний (можливо, зни-
атлантичний клий) вид атлантичного
Acipenser sturio походження, нереститься 

у річках. Занесений у 
Червону книгу України

8 Білуга -І- -1- + Реліктовий донний вид.
Huso huso нереститься у річках, жи

виться рибою та молюс
ками. У минулому цін
ний об’єкт промислу. За
несений у Червону книгу 
Чорного моря

Родина Оселедцеві {Clupeidae)
9 Алоза каспійська -f Реліктовий пелагічний

Alosa caspia nord- вид, нереститься у річ-
manni ках, живиться зоопланк-

тоном. Об'єкт промислу
10 Алоза середзем- + Нечисленний пелагічний

поморська вид середземноморсько-
Alosa falax nilotica го походження, нерести

ться у річках, живиться 
зоопланктоном

11 Оселедець чорно- + -f- + Реліктовий пелагічний
морсько-азовсь- вид, нереститься у річ-
кий, оселедець ках, живиться зоопланк-
дунайський тоном. Цінний об'єкт
Alosa kessleri pontica промислу



216 ЧОРНОМОРСЬКІ БЕРЕГИ УКРлїНи

Продовження
Північно- :3: —

західний J3

с Назва район л
а І X

W т Примітки

Море Лима
ни

і  о
^  я  

о .
І -

12 Тюлька + + + Реліктовий пелагічний
СІиреопеИа вид, нереститься у соло-
сиИгіуепігіз нуватих водах, живиться
сиіігіуетгіз зоопланктоном. Об'єкт 

промислу
13 Сардина атлан- + + Нечисленний пелагічний

тична вид середземноморського
Загдіпа ріІсНагдиз походження, живиться

зоопланктоном
14 Сардинка золо- + Те саме

тиста
ЗагсИпеІІа аигііа

15 Шпрот + + + Масовий пелагічний вид
Зргапиз зргаїшз атлантичного походжен-
рИаІегісиз ня, живиться зоопланк-

тоном. Об'єкт промислу
Родина Анчоусові {Engraulidae)

16 Хамса азовська + + + + Масовий пелагічний вид
Engraû is епсгазі- середземноморського
сИоІиз таеоіісиз походження, живиться 

зоопланктоном. Цінний
об'єкт промислу

17 Хамса чорно
морська
Engraulis епсгазі- 
сИоІиз ромісиз

+ + + + Те саме

Родина Лососеві (Заїтопідае)
Рідкісний пелагічний 
атлантичного поход>‘‘̂ й' 
ня, нереститься у гір‘̂ ь- 
ких річках, живиться рй' 
бою. Занесений у ЧервО' 
ну книгу України

18 Лосось чорно + + 4̂
морський, кумжа
Заїто ігиНа ІаЬгах
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Продовження

Північно- зХ

західний X и
м

Назва район л

5  X
X

X
Примітки

Море Лима
ни О. ^

S.
S-â

Родина Вугрові {Anguillidae)
19 Вугор європей- -ь -1- + + Рідкісний придонно-пе-

ський лагічний вид, живиться
Anguilla anguilla рибою, нереститься в 

Атлантичному океані
Родина Коропові {Cyprinidae)

20 Карась сріблястий -1- -1- Зустрічається в опрісне-
Сагаззіиз аигаШз них районах моря, при-
gibelio донний вид, живиться 

молюсками. Об'єкт про
мислу

21 Короп -1- + Зустрічається в опрісне-
Сургіпиз сагріо них районах моря, при

донний вид, живиться 
молюсками. Важливий 
об'єкт промислу

22 Товстолобик + + Вид далекосхідного по-
амурський ходження, зустрічається
НурорИіИаІтісНіИіз в опріснених районах
тоШгіх моря. Придонний вид, 

живиться фітопланкто
ном. Важливий об'єкт
промислу

23 Чехоня + + + Пелагічний вид, зустрі-
Реіесиз сиіігашз чається в опріснених 

районах моря, живиться 
зоопланктоном. Об'єкт
промислу

Родина Тріскові {Gadidae)
24 Морський минь + + + Придонний холодновод-

Gaidropзaruз ний вид атлантичного
mediterraneuз походження, живиться

безхребетними та рибою
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28

29

ЗО

Продовження

с Назва

Північно-
західний

район
ес
S
и
л

Ч І

S
лU
X

Море Лима
ни

і оI t  ̂1
25 Мерланг чорно

морський 
Merlangius тегіап- 
gus euxinus

+ + -І- -1-

26 Північна путасу
Micromesistius
poutassou

+

Примітки

Придонно-пелагічний
холодноводийй ви;і ат
лантичного походжен
ня, живиться безхрсост- 
ними та рибою. Об'єкт 
промислу

Придонний вид атлан
тичного походження. 
Поодинокі знахідки бі
ля берегів Південного 
Криму

Родина Ошибневі (ОрНісШсіае)
Придонно-пелагічний 
вид середземноморсько
го походження, живить
ся безхребетними та ри
бою

Родина Атеринові (АіНегіпідае)
Прибережний пелагіч
ний вид середземномор
ського походження, жи
виться зоопланктоном

Те саме

Масовий прибережний 
пелагічний вид серед* 
земноморського поход
ження, живиться зоо
планктоном. Корхн’ва 
база багатьох видів 
Об'єкт промислу

27 Ошибень + + +
Ophidian rochei

Атерина бонапар- +
това
Atherina boyeri bona- 
partii

Атерина середзем
номорська 
Atherina hepsetus

+

Атерина чорно
морська 
Atherina mochon 
pontica

+ + + +

Продовження

Назва

Північно-
західний

район

«
Xил
ї  X

а :
X
J B
и
X
«  X Примітки

t
Море Лима

ни
і оI t

Родина Сарганові (Belonidae)
31 Сарган чорномор

ський
Betone betone euxini

-І- + + Пелагічний вид серед
земноморського поход
ження, живиться рибою. 
Об'єкт промислу

Родина Колючкові (Gasterosteidae)
32 Колючка тригол- 

кова
Gasterosteus аси tea- 
tus
Багатоголкова ко
лючка південна 
Pungitius ptatygaster

+

+

-1-

+

-1- + Прибережний пелагіч
ний вид моря та прісних 
вод, живиться зооплан
ктоном
Прибережний пелагіч
ний вид реліктового по
ходження, живиться 
зсю планктоном

Родина Іглицеві (Syngnathidae)
1 34 Морський коник 

Hippocampus гати- 
tosus

+ -1- + прибережний вид се- 
рюдземноморського по
ходження, живиться 
зоопланктоном. Занесе
ний у Червону книгу 
України

1 Іглиця змієподібна 
Memphis ophidian 
teres

+ + + Прибережний вид се
редземноморського по
ходження, живиться 
зоопланктоном

,  36 Іглиця Шмідта, або 
Іглиця пелагічна 
Syngnathus phtegon 
schmidti

+ + + Пелагічний вид відкри
того моря середземно
морського походження, 
живиться зоопланкто
ном, поїдається дельфі
нами

37 Іглиця тонкорила
Syngnathus
tenuimstris

+ + + + Прибережний вид серед
земноморського поход
ження, живиться зоо
планктоном

219
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Продов.ж енни
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38 1 глиця довгорила 

чорноморська 
Syngnathus typhle 
argentatus

+ + + + Прибережний вил се
редземноморського по
ходження, живиться 
зоопланктоном та ли
чинками риб

39 1 глиця товсторила 
Syngnathus variega- 
tus

■f- + + + Прибережний вид се
редземноморського по
ходження, живиться 
зоопланктоном

Родина Баракудові {Sphyraenidae)

40 Баракуда тупорила 
Sphyraena obtusata

+ Пелагічний вид атлан
тично-середземномор
ського походження, 
живиться рибою. По
одинокі знахідки

41 Баракуда дрібно- 
лускова
Sphyraena sphyraena

+ Те саме

Родина Риби-сонцевики (Zeidae)
42 Риба-сонцевик

звичайна
Zeus /aber pungio

+ -1- Пелагічний вид серед
земноморського поход
ження, живиться рибою. 
Поодинокі знахідки

Родина Кефалеві (Mugilidae)

43 Кефаль стрибка 
Che Ion labrosus

+ Тепловодний П р И Д О И '
ний вид атлантично-
середземноморського
походження, живиться 
дрібніми донними ор
ганізмами. Поодино*̂ ' 
знахідки
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Продовження

45

46

47

48

49

Назва

Північно-
західний

район
ss
X
у =

S
XUX X Примітки

Море Лима
ни

і  о
^ а. 1 -  ^  а

Кефаль золотиста 
Liza aurata

-f- ■¥ + + Тепловодний придон
ний вид атлантично- 
середземноморського 
походження, живиться 
дрібними донними ор
ганізмами. Об'єкт про
мислу

Пелінгас, або 
піленгас
Liza haematocheila 
(syn. Mugilsoiuy)

+ + + + Придонний вид дале
косхідного походжен
ня, акліматизований у 
Чорному морі у 1980-х 
рр. Цінний об'єкт про
мислу

Кефаль головач 
Liza ramada

+ + -1- Тепловодний придон
ний вид атлантично-се
редземноморського по
ходження, живиться 
дрібними донними ор
ганізмами. Поодинокі 
знахідки

Кефаль гостроніс 
Liza saliens

+ + + + Тепловодний придон
ний вид атлантично-се
редземноморського по
ходження, живиться 
дрібними донними ор
ганізмами. Об'єкт про
мислу

Лобан
Mugil cephalus

+ + + -t- Те саме

Родина Морські окуні (Serranidae)

Кам’яний окунь 
чорноморський 
Serranus scriba

Прибережний пелагіч
ний вид середземно
морського походження, 
живиться рибою
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Родина Лавракйві pMoronidae)
50 Лаврак звичайний + Прибережний пелагіч-

Dicentrarchus labrax ний вид середземно- 
морсвкого походження, 
живитвся рибою. Зане
сений у Червону книгу 
України

Родина Вухаті окуні (Centrarchidae)
51 Сонячний окунв + + + Прісноводний вид пів-

звичайний нічноамериканського
Lepomis macrochirus походження. Зустрічає-
(syn. L. gibbossus) ться в опріснених райо

нах моря та лиманах, 
живиться донною ри
бою

Родина Окуневі (Percidae)
52 Судак звичайний + + + + Прісноводний вид, ау-

Slizostedion lucioper- стрічається в опріснених
ca районах моря та лима

нах, живитвся рибою. 
Об'єкт промислу

53 Судак морсвкий + + Реліктовий вид, зустрі-
Lucioperca marina чаєтвся в опріснених 

районах моря та лима
нах, живитвся рибою. 
Об'єкт промислу. Зане
сений у Червону книгу 
України

Родина Луфареві (Pomatomidae)
54 Луфар + + + Пелагічний вид атлан-

Pomatomus saltatrix тично-середземномор- 
ського походження, жи
виться рибою. Об’єкт 
промислу

Назва

Північно-
західний

район

«
S

я  ® 5 5Я Оч â
^  &

5S
S

о
Я
CD я

Примітки

Море Лима
ни

 ̂ ООч 5S

Родина Ставридові (Carangidae)

55 Ставрида чорно- 
морсвка
Trachurus mediterra- 
neus ponticus

+ + + + Масовий пелагічний 
вид середземноморсько
го походження, живить
ся зоопланктоном та ри
бою. Цінний об’єкт про
мислу

56 Ставрида серед- 
земноморсвка 
Trachurus trachurus 
trachurus

+ + Пелагічний вид серед
земноморського поход
ження, живиться зоо
планктоном та рибою

57 Лоцман звичайний 
Naucrates ductor

+ Пелагічний вид атлан
тично-середземномор
ського походження, жи
виться рибою. Пооди
нокі знахідки

Родина Смаридові (Сentracanthidae)

58 Смарида чорно- 
морсвка 
Spicara flexuosa

+ + + Прибережний пелагіч
ний вид середземномор
ського походження, жи
виться зоопланктоном 
та рибою

59 Смарида смугаста 
Spicara maena

+ + + Те саме

Родина Спарові (Sparidae)

60 Бойс
Boops boops

+ Прибережний пелагіч
ний вид середземномор
ського походження, жи
виться зоопланктоном 
та рибою. Поодинокі 
знахідки
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61

62

63

64

65

66
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Назва

Морський карась 
кільчастий, ласкир 
Diplodus annularis

Пагель червоний 
Pagellus erythrinus

Зубарик смугастий 
Puntazzo puntazzo

Сарпа 
Sarpa заїра

Спарус золотистий 
Sparus aurata

Продовження
Північно-
західний

район

Море Лима
ни

о.
^  1 §.

Примітки

Прибережний пелагіч
ний вид середземномор
ського походження, жи
виться зоопланктоном та 
рибою

Прибережний пелагіч
ний вид середземномор
ського походження, жи 
виться зоопланктоном та 
рибою. Поодинокі зна
хідки

Прибережний пелагіч
ний вид середземномор 
ського походження, жи
виться зоопланктоном 
та рибою. Поодинокі 
знахідки. Занесений у 
Червону книгу України

Прибережний пелагіч
ний вид середземномор
ського походження, жи
виться зоопланктоном 
та рибою. Поодинокі 
знахідки

Те саме

Родина Горбилеві (Sciaenidae)

Горбиль темний 
Sciaena umbra

Прибережний придон
ний вид середземномор
ського походження, ЖН' 
виться безхребетними та 
рибою
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Продовження
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67 Горбиль світлий 
Umbrina cirrosa

4" -І- Прибережний придон
ний вид середземномор
ського походження, жи
виться безхребетними та 
рибою. Поодинокі зна
хідки. Занесений у Чер
вону книгу України

Родина Барабулеві {Mullidae)

68 Барабуля чорно
морська
Mullus barbatus роп- 
ticus

-І- + Прибережний придон
ний вид середземномор
ського походження. Жи
виться безхребетними. 
Об'єкт промислу

69 Барабуля смугаста 
Mullus surmulletus

+ Прибережний придон
ний вид середземно.мор- 
ського походження, жи
виться безхребетними. 
Поодинокі знахідки

Родина Рифові риби (Ротасепігідае)

70 Хроміс ластівка 
Chromis chromis

+ Прибережний пелагіч
ний вид субтропічного 
походження. Живиться
зоопланктоном та обро
станням

Родина Губанові {Labridae)

71 Гребінчастий
губань
Ctenolabrus rupestris

+ -1- Прибережний придон
но-пелагічний вид се
редземноморського по
ходження, живиться без
хребетними
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72 Губань зеленушка 
Labrus viridis

-t- Прибережний придон
но-пелагічний вил се
редземноморського по
ходження, живиться 
безхребетними. Занесе-
ний у Червону книгу 
України

73 Губань сірий + + Прибережний прилон-
Symphodus cinereus но-пелагічний вид се

редземноморського по
ходження, живиться 
безхребетними

74 Губань окатий 
Symphodus oceliatus

+ + -1- Те саме

75 Губань перепілка 
Symphodus roissali

+ +

76 Губань носатий 
Symphodus roslratus

-*■

77 Рулена
Symphodus tinea

-1- +

Родина Піскориєві {Ammodytidae)
78 Піскорий

Gymnammodytes
cicerellus

+ + Прибережний пелагіч
ний вид атлантично-сс- 
редземномор>ського по
ходження, живиться 
зоопланктоном

Родина Морські дракончики (Trachinidae)
79 Морський дракон- -¥ ■¥ + Ірибережний доннийи̂к

Trachinus draco
вид середземноморсько
го походження, живи ІЬ - 

:я рибою та безхребег- 
тими. Укол токсичииі« 1

с Назва

Північно-
західний

район
S

i ä

а:
S
jaU
Xо т Примітки

Море Лима
ни

Родина Зіркоглядові (Uranoscopidae)

80 Зіркогляд звичай
ний
Uranoscopus scaber

+ + + Прибережний донний 
вид середземноморсько
го походження, живить
ся рибою та безхребет
ними

Родина Скумбрієві (Scombridae)

81 Пеламіда атлан
тична 
Sarda sarda

+ + + Пелагічний вид атлан
тично-середземномор
ського походження, жи
виться рибою, у  мину
лому — цінний об'єкт 
промислу

82 Скумбрія японська 
Scomber japonicus 
colias

+ + Пелагічний вид атлан
тично-середземномор
ського походження, жи
виться рибою

83 Скумбрія атлан
тична
Scomber scombrus

•f + Пелагічний вид атлан
тично-середземномор
ського походження, жи
виться рибою. Нерес
титься у Мармуровому 
морі, у  минулому — цін
ний об’єкт промислу

84 Тунець синій 
Thunnus thynnus

+ + + Пелагічний вид атлан
тично-середземномор
ського походження, жи
виться рибою. Пооди
нокі знахідки

Родина Мечоносові (Xiphiidae)

85 Мечоніс 
Xiphias gladius

-t- + Те саме
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Назва

Північно-
західний

район

Море Лима
ни

Продовження Продовження

Примітки

Родина Бичкові (Gobiidae)
86 Бланкет, або криш

талевий бичок 
Aphia minuta 
mediterranea

+ + 4 +

87 Пуголовка зірчаста 
Bentophiloides stella- 
tus stellatus

+ +

88 Пуголовка Брауне- 
pa
Bentophiloides
brauneri

+ +

89 Бичок золотистий 
Gobius auratus

+ +

90 Бичок Букчича 
G obius bucchichi

+

91 Бичок кругляш 
Gobius cobitis

+

92 Чорний бичок 
Gobius nigerjozo

+ + +

Прибережний пелагіч
ний вид середземномор- 
свкого походження, жи- 
витвся зоопланктоном

Реліктовий прибереж
ний донний вид, жи
витися безхребетними та 
дрібного рибою

Те саме

Прибережний донний 
вид середземноморсв- 
кого походження, жи
витися безхребетними та 
дрібного рибою. Пооди
нокі знахідки. Занесе
ний у Червону книгу 
України

Прибережний донний 
вид, живитися безхре
бетними та дрібного ри
бою

Те саме

Прибережний донний 
вид середземноморсв- 
кого походження, жи
витися безхребетними та

Назва

Північно-
західний

район

S
S

к

«
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93 Бичок трав'яний 
Gobius орМо- 
cephalus

+ + + + Прибережний донний 
вид середземноморсв- 
кого походження, жи- 
витвся безхребетними та 
црібного рибою

94 Бичок-паганелв 
Gobius paganellus

+ Те саме

95 Бичок кнут 
Mesogobius Ьаіга- 
chocephalus

+ + + + Реліктовий прибереж
ний донний вид, жи- 
витвся безхребетними та 
дрібного рибою. Об'єкт 
промислу

96 Бичок рудий
Neogobius
cephalargoides

+ + + + Те саме

97 Бичок рижий 
Neogobius еигі- 
cephalus

+ Реліктовий прибереж
ний донний вид, жи- 
витвся безхребетними та 
дрібного рибою

98 Бичок річковий 
Neogobius fluviatilis 

fluviatilis

+ + + + Реліктовий прибереж
ний донний вид, жи- 
витвся безхребетними та 
дрібного рибою. Об'єкт 
промислу

99 Бичок гонецв 
Neogobius gymno - 
trachelus

+ + Реліктовий прибереж
ний донний вид, жи- 
витвся безхребетними та 
дрібного рибою

100 Бичок кругляк, 
або чорноротий 
бичок
Neogobius melanos- 
tomus

+ + + + Реліктовий прибереж
ний донний вид, жи- 
витвся безхребетними та 
дрібного рибою. Об'єкт 
промислу
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101 Бичок плоскоголо- + + + Реліктовий прибереж-
вий ний донний вид. живи-
Neogobius platyrostris ться безхребетними іа 

дрібною рибою. Занесе-
ний у Червону книгу 
України

102 Бичок ротань + + + + Реліктовий прибереж-
Neogobius гагап ний донний вид, живи

ться безхребетними та 
дрібною рибою. Об'єкт 
промислу

103 Бичок ширман 
Neogobius syrman

+ + -1- + Те саме

104 Бичок цуцик + ■ у Реліктовий прибереж-
Proferorhinus mar- ний донний вид, живи-
moratus ться безхребетними іа 

дрібною рибою
105 Бобир мармуровий -І- + + + Прибережний донний

Pomatoschistus mar- вид, живиться безхре-
moratus бетними та дрібною ри

бою
106 Бобир довгохвостий 

Pomatoshistus тіпи- 
tus elongatus

+ + Те саме

107 Кніповічія довго- + Реліктовий прибереж-
хвоста ний донний вид, жи-
Knipowitschia виться безхребетними
georgievi та дрібною рибою

Родина Лірові (Callionymidae)
108 Піскарка бура + + Прибережний донний

Callionymus pusillus вид середземноморсько
го походження, живить
ся безхребетними. Зане
сений у Червону кииг>' 
України

Назва
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109 Піскарка сіра 
Callionymus risso

+ -І- -1- + Прибережний донний 
вид середземноморсько
го походження, живить
ся безхребетними. Зане
сений у Червону книгу 
України

Додатки 231

Продовження

Родина Морські собачки (Blenniidae)

110 Морський собачка + Прибережний донний
сфінкс вид середземноморсько
Aidablennius sphinx го походження, живить

ся безхребетними та об
ростанням

111 Морський собачка + Те саме
метелик
Blennius ocellaris

112 Морський собачка + + + Прибережний донний
чубатий вид середземноморсько
Coryphoblennius го походження, живить
galerita ся безхребетними та об

ростанням

113 Морський собачка 
корюткоплавцевий 
Lipophrus adriaticus

+ Прибережний донний 
вид середземноморсько
го походження, живить
ся безхребетними та об
ростанням. Поодинокі
знахідки

114 Морський собачка + Те саме
павич
Lipophrus pavo

115 Морський собачка + + Прибережний донний
плямистий вид середземноморсько
Parablennius san- го походження, живить
guinolentus ся безхребетними та об

ростанням
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116 Морський собачка 
щупальцевий 
Parablennius tenta - 
cularis

+ + + прибережний донний 
вид середземноморсько 
го походження, живить 
ся безхребетними та об
ростанням

117 Морський собачка 
Звоніміра 
Parablennius zvoni- 
miri

+ + + Те саме

Родина Троєперові (Tripterygndae)

118 Троєпер звичайний
Tripterygion
tripteronotus

+ Те саме

Родина Скорпенові (Scorpaenidae)

119 Скорпена звичайна 
Scorpaena porcus

+ + + прибережний донний 
вид середземноморсько
го походження, живить
ся рибою. Об’єкт про
мислу

Родина Триглові (Triglidae)

120 Тригла жовта 
Trigla lucerna

+ + + Донний вид атлантич
но-середземноморсько
го походження, живить
ся безхребетними та 
рибою. Занесений у Чер
вону книгу України

121 Тригла червона 
Trigla ріпі

+ прибережний донний 
вид середземноморсько
го походження, живить
ся безхребетними та об
ростанням. Поодинокі 
знаходки
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Родина Ботусові (Bothidae)

122 Арноглос Кеслера 
Arnoglossus kessleri

+ + Прибережний донний 
вид середземноморсь
кого походження, жи
виться безхребетними. 
Поодинокі знахідки. За
несений у Червону кни
гу України

Родина Ромбові ( Scophthalmidae)

123 Калкан 
Psetta maxima 
maeotica

+ + + + Донний вид атлантич
но-середземноморсько
го походження, нерес
титься біля берегів, жи
виться рибою. Цінний 
об'єкт промислу

124 Калкан азовський 
Psetta maxima torosa

+ + Донний вид атлантич
но-середземноморсько
го походження, нерес
титься біля берегів, 
живиться рибою. Не
численний

125 Калкан гладенький 
Scophthalmus rhom
bus

+ + Донний вид атлантич
но-середземноморсько
го походження, нерес
титься біля берегів, жи
виться рибою

Родина Камбалові (Pleuronectidae)

126 Річкова камбала, 
або глоса
Platichthis flesus lus- 
cus

+ + + + Прибережний донний 
вид атлантичного по
ходження, живиться 
безхребетними та ри
бою. Об'єкт промислу
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Родина Морсвкі язики (Soleidae)
127 Морсвкийязик Прибережний донний

$оІеа lascaris нашій середземноморсвко-
го походження, живи- 
твся безхребетними та 
рибою. Об'єкт промислу 

Родина Спинорогові (Balistidae)
128 Спинорогєвро- Придонно-пелагічний

пейсвкий атлантично-серед-
Batistes cavolinensis земноморсвкого поход

ження, живитвся рибою. 
Поодинокі знахідки

Родина Т1\тсоса,ош (Сobiesocidae)
129 Диплекогастер 

плямистий 
Diplecogaster ЬІта-

Дрібний прибережний 
донний вид середзем- 
номорсвкого походжен
ня, живитвся безхребет
ними 
Те саме

сиіаіа еихіпіса

130 Риба-присосок 
Декандоля 
Lepadogaster сап- 
dollei

131 Риба-присосок 
типова
Lepadogaster lepado- 
gaster lepadogaster

Родина Вудилвникові (Lophiidae)
132 Вудилвник евро- Донний вид атлантич

но-середземноморсв 
кого походження, жи
витвся безхребетними І 
рибою. Поодинокі зна
хідки. Занесений у Чер
вону книгу України

пеисвкии
Lophius piscatorius
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Антропогенні (антропічні) фактори — чинники, пов'язані з практич
ною діялвністю людини.
Баластна вода (водяний баласт) — забортна вода, яку беруть на борт 
судна для забезпечення потрібної посадки та остійності, коли корис
ного вантажу і запасів для цього це вистачає.
Бентос — сукупність організмів, які мещкають на дні водойми, прис
тосованих до тих чи інщих ґрунтів. Розрізняють рослинний Б. (фіто- 
бентос), тваринний Б. (зообентос) та бактеріальний Б. (бактеріобен- 
тос).
Біомаса — маса живих організмів на одиницю цдощідца (бецтос) або 
об'єму води (планктон). Виражається в одиницях маси (мг, г, кг) на 
одиницю цдощі дца або об'єму води.
Біоценоз — сукупність видів рослин, тварин та мікроорганізмів, які 
населяють певну ділянку (біотоп) водойми або суходолу. Біоценоз ра
зом з біотопом утворює екосистему.
Демпінг — узаконене скидання грунту від поглиблювальних робіт на 
відведеній ділянці морського дца.
Бвтрофікація (євтрофікація) — збагачецця водцих мас цоживцими 
речовицами — сцолуками азоту і фосфору, вцаслідок чого відбуваєть
ся іцтецсивций розвиток водцих рослиц (див. "Цвітіння" води). 
Екзотичні види (екзоти) — невластиві даному району види рослин та 
тварин, свідомо або випадково занесені з інщих місць.
Екологія — цаука цро сціввідцощецця між живими організмами, їх 
угрупованнями та природним середовищем.
Забруднення моря — згідно з визначенням  Міжурядової океаногра
фічної комісії (МОК) Ю НЕСКО, це безцосередцє або оцосередкова- 
це вцесецця людицою речовиц або ецергії у морське середовище, що 
спричиняє небажані наслідки для біологічних ресурсів, здоров'я лю
дей і погірщує естетичні якості морських ландщафтів.
Замор (задуха) — масова загибель водних організмів, що спричиняє
ться зниженням вмісту розчиненого у воді кисню. На щельфі Чорно
го моря 3. — один з наслідків антропогенної евтрофікації.
Зообентос — тваринна складова бентосу.
Зоопланктон — тваринна складова планктону.
Контурні угруповання морських організмів — скупчення (біоценози) 
морських рослин, тварин та мікроорганізмів у зовніщніх (контурних) 
біотопах моря, на межі між морем та атмосферою, берегом, дном та 
річковими водами.
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Лагуна — мілководна природна водойма, відокремлена від моря ему 
гою суходолу з наносного матеріалу або сполучена з ним вузвкою 
протокою.
Лиман — затоплене водами моря розширене гирло річки, перетворе 
не на мілководну затоку. Відкриті лимани сполучаютвся з морем, зак
риті — відокремлені від моря піщаними косами.
Мейобентос — донні організми розміром 0,1—1,0 мм. До М. належатв 
багато морсвких організмів, які відіграютв важливу ролв у водном\ 
середовищі.
Міграції морських тварин — регулярні (добові, сезонні) масові пере 
міщення морських тварин до місць розмноження, нагулу та зимівлі.
Нейстон — сукупність морських організмів, що населяють верхнії! 
щар пелагіалі завтовщки до 5 см.
Пелагіаль — товща води в океанах, морях та озерах.
Пелагічні організми — м еш канці целагіалі.
Планктон — сукуцність організмів, які пасивно пересуваються у пе
лагіалі лл переносяться течіями. Розрізняють бактеріальний П. (бак- 
теріопланктон), рослинний П. (фітопланктон) і тваринний П. (зоо
планктон).
Радіоактивність — властивість нестійких ізотопів елементів, розкла
даючись, виділяти радіацію, переважно альфа-, бета- і гамма-частки 
які становлять небезпеку для живих істот.
Регресія — відступ моря від берегів внаслідок утворення островів 
наносного матеріалу або підняття земної кори.
Солоність — загальна кількість усіх твердих мінеральних речовин ) 
грамах, розчинених в 1 кг морської води. Виражається у проміле (%о) 
Трансгресія — наступ моря на суходіл внаслідок опускання материко 
БОЇ частини земної кори.
Фітобентос — рослинна складова бентосу.
Фітопланктон — рослинна складова планктону.
"Цвітіння" води — масовий розвиток водоростей планктону, впас 
лідок чого вода набуває зеленого, бурого, коричневого, червоного за 
барвлення залежно від того, який вид дав "сплеск" чисельності. 
Циклонічні течії (циклонічна циркуляція) — рух води із замкненою 
поверхневою течією, у Північній півкулі — проти стрілки годинника, 
а у Південній — за стрілкою годинника.
Шельф — мілководна материкова обмілина до глибини зазвичан 
150—200 м, що утворює прибережну зону морського та океанічного 

дна і має спільну із суходолом геологічну будову.

ПЕРЕДМОВА 5 

ГЕОЛОГІЧНЕ МИНУЛЕ
Від "моря юрського періоду" до стародавньої епохи 9 
Солоні, напівсолоні та опріснені моря 10 
Сучасне Чорне море 12

АНТИЧНІ ЧАСИ ТА С ЕРЕД Н ЬО ВІЧЧЯ

Можливо, стародавні греки з'явилися на берегах 
Чорного моря на запрощення скіфів 15 
Войовничі античні відвідувачі чорноморських берегів 18 
Ще стародавні гастрономи віддавали перевагу 
чорноморській рибі 19
Античні міфи, пов'язані з чорноморським узбережжям 21 
Гості з Апеннінського півострова 23 
Свідчення затонулих суден 25

ПІВНІЧНІ БЕРЕГИ  Ч О РН О ГО  МОРЯ

Велике різноманіття берегових ландщафтів 31 
Миси, затоки та бухти 33 
Острови та скелі 40
Водозбиральний басейн Чорного моря 45

П РИ М О РС Ь К І В О Д Н О -БО Л О ТН І УГІДДЯ

Дельти та гирла річок 49
Відкриті лимани, сполучені з морем 50
Закриті, ізольовані від моря солоні лимани та озера 51

М О РС Ь К Е Д Н О

Морське дно починається з пляжів 61 
Шельф — підводне продовження материків 
Штучні форми підводного рельєфу дна 67 
Материковий схил та морське ложе 69

6 3



2 4 0_ Зміст Зміст 2 4 1

М О Р С Ь К А  ВОДА

Солоність чорноморської води 73 
Температура чорноморської води 74 
Прозорість чорноморської води 75 
Постійні течії Чорного моря 77 
Чорноморські хвилі 80 
Коливання рівня моря 82

М ЕШ К А Н Ц І М О РЯ

На випаленому сонцем пляжі теж є живі морські істоти 87 
Таємнича чорна смуга 90 
Мешканці зоци зацліску 93
Мешкацці морських мілководь, піщаного та кам'янистого дна 94 
Мешканці мулистого дна 108 
Мешканці водної товщі 109

Ф Е Н О М Е Н  СК У П ЧЕН Н Я  Ж И Т Т Я  
БІЛ Я  М О Р С Ь К И Х  Б ЕРЕ Т ІВ

Водорості та безхребетні тварини 116 
Риби 119
Життєві шляхи окремих чорноморських риб як відображення 
їхньої екології 121

Розповідь про щасливого калкана 121
Розповідь про стрибучого лобана 128
Розповідь про реліктового бичка-кругляка 140 

Наземні тварини 144
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