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Конференция посвящена оценке современного состояния знаний и подходов к 
изучению биологии и зкологии прикрепленньїх организмов и формируемьіх йми сооб- 
ществ в морских и континентальньїх естественньїх и антропогенно-трансформированньїх 
зкосистемах; причинам и последствиям биопомех, вьізьіваемьіх развитием обрастания в 
искусственньїх зкосистемах; научньїм основам мониторинга и вьіработки стратегий и под
ходов к предупреждению его развития на технических обьектах, а также применению 
фундаментальних знаний для решения практических задач.

В числе задач конференции -  наметить основньїе направлення координации уси- 
лий ведущих институтов и зкспертов в области изучения перифитона и обрастания, рас- 
смотреть возможности сотрудничества в рамках совместньїх (международньїх) фундамен
тальних и инновационньїх проектов.
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В сборник вошли материальї, поступившие в Организационньїй комитет между- 
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М АК РО Ф АУН А  ОБРАСТАН И Я ГИ ДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖ ЕНИЙ ОДЕС-
СКОГО ПОРТА

М А С К О Р А Ш А  ОР РОШЛІЧС ОР НУОІЮ ТЕСНІМІСАЬ 8ТК ІІСТІЖ Е8 ПЧ ООЕ88А
РОКТ

Синегуб И.А., Бондаренко А.С., Рьібалко А.А., Кудренко С.А.
8упуо§иЬ І.А., Воініагспко А.8., КіЬаїко А.А., Кисігепко 8-А.

Одесский филиал Института биологии южньїх морей Украиньї
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Кеу «'огсіз: Гоиіігщ, тасгоГаипа, аЬипдапсе, Ьіотавз, Осіезва рогі.
8 и тта гу : Іп Лиіу 2006 іп {ои1іп§ оґ сопсгеїе Ьгеак\уаіег8 іп Одезза рогі гєргезепіаііуез оГ 45 
(аха оГ тасгоГаипа \уегс гесопіесі. ТІїе ауега§е депзіїу \уа8 31396 іпд.-т'2, Ьіота88 -  8303.9 
§ т ' 2. ТЬгее вресіез оГ веззіїе 8ЄвІопорЬа§є5 оГ іЬе еріГаипа -  Муііїш §аІІоргоуіпсіаІІ5 Ьа- 
тагск, Муіііааіег Ііпеаіих (О теїіп ) ап(1 Ваіапш ітргоуіі-ш Б а т іп  тасіс ир 80.6 % оГ аЬип- 
дапсе ап<і 99.5 % оГЬіота88.

Ключевьіе слова: обрастания, макрофауна, численность, биомасса, Одесский порт. 
Резюме: В июле 2006 г. в обрастании бетонних молов Одесского порта зарегистрированьї 
представители 45 таксонов макрофауньї. Средняя численность составила 31396 зкз.-м'2, 
биомасса -  8303,9 г-м'2. Основу численносте (80,6 %) и биомассьі (99,5 %) формировали 
три вида сессильньїх сестонофагов зпифауньї -  Муіііиз заііоргоуіпсіаііз Ьатагск, Муіііа- 
аіег Ііпеаїш (Отеїіп ) и Ваіапш ітргоуізш Оапуіп.

В июле 2006 г. исслєдовали обрастания вертикальних бетонних поверхноетєй Ка
рантинного и Рейдового молов Одесского порта (со сторони моря). Проби отбирали на 
4-х станциях на горизонтах 0, 1,5, и 3,0 м рамкой количественного учета (0,26 х 0,26 м). 
Зарегистрированьї представители 45 таксонов звригапинного морского комплскса: червей 
9, моллюсков 12, ракообразньїх 21, кишечнополостних 2, хирономид 1. Кромс шести ма- 
лочисленних видов, все гидробионти ранес били встреченьї в обрастаниях гидротехниче- 
ских сооружсний Одесского порта (Зайцев и др., 2004).

Средняя числснность макрофауньї составила 31396 зкз.-м'2, биомасса -  8303,9 г-м'2.
Основу численносте (80,6 %) и биомасси (99,5 %) формировали три вида сессиль

ньїх сестонофагов зпифауньї -  МуШш %аИоргоуіпсіаІі$ Ьатагск, Муіііахіег Ііпеаїш (О тс- 
Ііп) и Ваіапш ітргоуіиш Оаглуіп. Средняя численность мидии -  руководящего вида ценоза 
обрастания -  била 11243 зкз.-м"2 (35,8 %), биомасса -  7619,2 г-м'2 (91,8 %). Високая чис
лснность (11648 зкз.-м'2) отмечена и у митилястера.

Срсди таксономических групп по количеству таксонов (21) преобладали ракообраз- 
ние, по численносте (73,2 % ) и биомассе (97,9 % ) -  моллюски. По численносте и биомас- 
се беспозвоночньїе макрофауньї с пелагической стадией значительно преобладали над ви
дами є прямим развитием.

Срсди 6 трофичсских групп по количеству таксонов (15) доминировали детритофа- 
ги, по численности (80,7 %) и биомассе (99,5 %) -  сестонофаги. Индекс однообразия пи- 
щевой структури составил 0,99.

По количеству таксонов (30), численносте (99,1 %) и биомассе (99,9 % ) лидировали 
представители зпифауньї; по количеству таксонов (40) -  вагильнис форми, по численно
сте (80,6 %) и биомассе (99,5 %) -  сессильние.

Отмсчени 6 видов-аутоакклиматизантов -  Роїусіога Іітісоїа Аппепкоуа, Оогісіеііа 
оЬісига Уеггіїї, Апас/ага Іпаеципа1\пя (Вги§иіеге), Муа агепагіа Ь., Ваіапш ітргоуіхш Оаг- 
\уіп и КІііІІігорапореш Иаггізі Ігісіепіаіа/а (Маіііапсі), -  составивших 7,8 % численности и



1,6 % биомассьі. За исключением ракообразньїх, в Черном море они обнаруженьї сравни- 
тельно недавно -  в 1962 -  1989 гг.

По качеетвенному и размерному составу все гидробионтьі, за исключением кишсч- 
нополостньїх и мидий с длиной раковиньї мснсс 20 мм, относятся к кормовой (для рьіб) 
фауне (Закутский, Виноградов, 1967). Средняя биомасса кормового компонента бьіла 
1150,7 г-м'2, что соответствует 13,9 %. Основу биомассьі (85,1 % ) кормового компонента 
формировали моллюски, в основном мидия. При средней биомассе мидии 7619,2 г м'2, 
только часть ее (465,977 г-м'2 или 6,1 %) приходилась на долю моллюсков длиной менее 
20 мм.

Распредслсние показателей количественного развития макрофауньї на отдельньїх 
горизонтах бьіло неравномерньїм (табл.). На глубине 3,0 м, где условия средьі обитания 
более стабильньї, качественньїй состав макрофауньї бьм в 2 раза богаче, а срсдние числен
носте и биомасса соответственно в 10 и в 243 раза вьше, чем у поверхности водьі.
Таблица. Сравнительная характеристика количсственньїх показателей макрофауньї обра
стания на разньїх горизонтах Карантинного и Рейдового молов Одесского порта

Показатель
Г оризонт, м

0 І 1,5 1 3,0
количсство таксонов, вссго 0,00 1,50 3,00

в том числе червей 0,00 3,00 8
моллюсков 0,00 6,00 14,00
ракообразньїх 0,00 12,00 28,00
прочих групп 1 - 1

численность макрофауньї средняя, зкз.-м'2 7022 8687 71923
в том числе МуЧІиз %аііоргоуіпсіаііз 293 3167 30053 -

Муіііазіег Ііпеаіиз 105 3210 27336
Ваіапиз ітрго\ізиз 454 543 6197

биомасса макрофауньї средняя, г-м'2 88,629 2611,948 21533,497
в том числе Муіііиз %аІІоргоміпсіаІіз 12,584 2426,875 20034,875

Муіііазіег Ііпеаіиз 5,720 139,238 1114,125
Ваіапиз ітргоуізиз 11,944 33,902 337,907

биомасса кормового бентоса, г-м'2 88,629 444,185 2616,997
биомасса кормового бснтоса, % от общего 100,00 17,01 12,15
трофические группьі, численность, %, сестонофагов 12,14 79,66 88,50

- “  - дстритофагов 9,23 7,22 7,44
- “  - растительно-детритоядньїх 68,34 6,76 3,56
- “  - прочих групп 8 272,22 21 397,80 181 315,05

трофические группьі, биомасса, %, сестонофагов 34,13 99,54 99,79
- “  - дстритофагов 4,10 0,05 0,07
- “  - растительно-детритоядньїх 34,47 0,11 0,06

- “  - прочих групп
16617,1

4
0,30 0,08

индекс однообразия пищевой структури 0,14 0,99 0,99

На горизонте 0 м основу численности (94,1 % ) и биомассьі (79,2 %) макрофауньї 
формировали ракообразньїе, на горизонтах 1,5 и 3,0 м -  мидия, митилястер и балянус (со
ответственно 79,7 -  88,4 % и 99,5 -  99,8 %).

При переходе с горизонта 0 на 3,0 м, ередние показатели биомассьі макрофауньї и 
ее кормового компонента резко увеличились. При зтом доля кормового компонента, вьіра- 
женная в процентах к общей биомассе макрофауньї, наоборот, снизилась со 100,0 % на го
ризонте 0 м до 12,2 % на горизонте 3,0 м, что обусловлено увеличением в популяции ми-



дии нижних горизонтов количсства крупноразмерньїх моллюсков. Основу биомассьі кор
мового компонента на горизонтах 1,5 и 3,0 м формировали моллюски (89,7 и 85,4 %), на 
горизонте О м -  ракообразньїе (79,2 %).

Характер распределения количественньїх показателей массовьіх представителей 
макрофауньї обрастания в зависимости от глубиньї обусловлсн, главньїм образом, спек
тром их питання. С увсличенисм глубиньї от 0 до 3,0 м численность и биомасса вагильньїх 
детритофагов и ссссильньїх сестонофагов увеличиваются на 1 -  2 порядка. Численность и 
биомасса растительно-детритоядньїх и растительноядньїх форм, представленньїх ракоо- 
бразньїми, с увеличенисм глубин от 0 до 3,0 м, наоборот, снижаются на 1 -  2 порядка, что 
обт>яснястся массовьім развитием макрофитов у поверхности водьі.

В целом состояние макрофауньї обрастания бетонньїх вертикальних поверхностей 
Карантинного и Рейдового молов Одесского порта (со сторони моря) на горизонте 0 -  4,2 
м в июле 2006 г. следует характсризовать как удовлетворительное.
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