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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. В останні десятиліття екосистема Чорного моря 

знаходиться під впливом потужного антропогенного пресу. Найбільш сильне 

навантаження несуть крайові угруповання контактних зон на стику море – 

атмосфера, море – берег, море – річка. Саме на них в першу чергу доводиться 

основний вплив біогенних і забруднюючих речовин, а також такі види впливів, як 

гідробудівництво і рекреація. Особливо сильно вони проявляються на північно-

західному шельфі, в його мілководних затоках і бухтах, де водообмін з відкритим 

морем істотно обмежений.  

Разом з тим, прибережні угруповання відіграють значну роль у 

функціонуванні екосистеми всього Чорного моря. Північно-західний шельф 

характеризується як один з його найбільш високопродуктивних районів. Тут 

відбувається нерест і нагул багатьох видів риб, у тому числі і тих, що нерестяться 

далеко від берега. З огляду на те, що риби належать до вищої трофічної ланки і 

мають найбільшу практичну цінність, їх вивченню доцільно приділити більше 

уваги. Це тим більш актуально, якщо врахувати ті різкі негативні зміни, які 

відбулися в структурі іхтіоценозів протягом останніх 50 років. Ці зміни носять 

глобальний характер і стосуються видової структури, чисельності популяцій, 

якісного і кількісного співвідношення видів. 

Слід зазначити, що в останні десятиліття існує тенденція до вивчення в 

основному вузьких, специфічних питань, пов'язаних з промислом і 

марикультурою, тоді як вивчення загальних питань, таких як біорізноманіття, 

зміни клімату та різних аспектів антропогенного впливу на іхтіоценози, що 

вимагають значних витрат часу і засобів, вивчаються недостатньо. 

До теперішнього часу в повній мірі не оцінені наслідки будівництва системи 

протизсувних споруд та намивів піщаних пляжів біля берегів м. Одеси, а відомості 

про деякі прибережні іхтіоценози ПЗЧМ нечисленні і розрізнені в просторових і 

часових рамках. Все вищесказане свідчить про необхідність проведення 

спеціальних досліджень іхтіоценозів в прибережній зоні північно-західної частини 

Чорного моря. 

Дуже актуальним є проведення досліджень з вивчення сучасного видового 

складу іхтіоценозів та їх змін, а так само – впливу різних аспектів антропогенного 

пресу, який має істотне значення на відтворенні, нагулі і різноманітті прибережної 

іхтіофауни.  

Зв’язок роботи з науковими програмами. Основні дослідження 

проводилися в рамках тематики ДУ «ІМБ НАН України» з розробки методів і 

рекомендацій щодо контролю, прогнозу та управління шельфовими екосистемами, 

їх біологічною різноманітністю і біологічною продукцією: «Вивчити основи 

формування і мінливості екосистем прибережних і морських вод України для 

управління біологічною різноманітністю і біологічною продукцією в умовах 

антропогенного впливу» (№ держреєстрації 01970019248), «Основи формування 

біологічної різноманітності прибережних морських і приморських водних 

екосистем» (2001–2005 рр., № 0101U000163), «Формування біологічного 

різноманіття моря в умовах евтрофікації і біологічного забруднення» (2006–2010 

рр., № 0106U007936), партнерської угоди 1.2.1 65869.86 MIS-ETC 280 Грант-
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контракт № 40921 від 30.05.2012 р, назва проекту: Research and Restoration of the 

Essential Filters of the Sea – REEFS (Дослідження і відновлення природних фільтрів 

моря). 

Мета і завдання роботи. Мета роботи – оцінити видовий склад, структуру і 

просторово-часову мінливість прибережних іхтіоценозів для різних природних і 

антропогенних біотопів північно-західній частини Чорного моря.  

В ході виконання роботи вирішувалися наступні завдання:  

• охарактеризувати видовий склад прибережних іхтіоценозів північно-західної 

частини Чорного моря і тенденцій їх змін у часі; 

• розробити кількісні методи оцінки впливу іхтіоценозів на якість морських 

прибережних вод; 

• виявити зв’язок видового складу, чисельності та розподілу риб з основними 

прибережними біотопами північно-західної частини Чорного моря; 

• оцінити вплив природних і антропогенних чинників морської екосистеми ПЗЧМ 

на склад і чисельність прибережних риб; 

• надати рекомендації щодо використання поведінкових реакцій риб для оцінки 

загального рівня антропогенного навантаження на прибережні водні 

екосистеми; 

• показати роль риб у трансформації органічної речовини на прибережних 

ділянках північно-західної частини Чорного моря. 

Об’єкт дослідження – таксономічний склад іхтіоценозів, видове 

різноманіття та розподіл риб північно-західної частини Чорного моря. 

Предмет дослідження – часові та просторові зміни угруповань риб і вплив 

на них антропогенного фактору. 

Методи дослідження – стандартні методи збору й обробки іхтіологічного 

матеріалу, водолазні методи збору матеріалу, етологічний експеримент, аналіз 

уловів рибалок-аматорів та підводних мисливців, методи цілісного аналізу 

біологічних систем. 

Наукова новизна отриманих результатів. В дисертації вперше оцінено 

вплив штучно створених прибережних екосистем на видовий склад і структуру 

іхтіоценозів північно–західної частини Чорного моря (біля берегів Одеси, 

о. Зміїний, в Сухому і Григорівському лиманах, біля п-ва Тарханкут). Проведена 

порівняльна оцінка видового складу та просторово–часового розподілу риб у 

природних і антропогенно змінених біотопах, також вивчено склад заморних 

танатоценозів. Вперше для досліджених акваторій відмічено ряд видів риб, 

зокрема: Aidablennius sphynx, Parablennius zvonimiri, Planiliza haematocheila, 

Ophidion rochei, Coryphoblennius galerita, а в Сухому лимані – Lepomis gibbosus і 

Gobius bucchichi. 

Розроблено систему оцінки стійкості риб до фактору переляку за 5-бальною 

шкалою. Встановлено, що поведінкові реакції риб родини Gobiidae вікових груп 

2+ і 3+ можуть використовуватися для визначення загального рівня 

антропогенного навантаження на прибережні біоценози. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційної 

роботи можуть мати практичне впровадження: для надання рекомендацій з 

підтримки видового різноманіття, збереження рідкісних, зникаючих і ендемічних 
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видів риб, складання прогнозів уловів і, в кінцевому підсумку – більш 

раціонального використання іхтіофауни Чорного моря, розвитку Смарагдової 

мережі, визначення природоохоронних територій іншого типу. Також можуть бути 

запропоновані практичні рекомендації з використання іхтіофауни для оцінки 

антропогенного навантаження і управління якістю морських прибережних вод.  

Отримані данні були використані при розробці Методичних вказівок до 

практичних занять з дисципліни «Основи гідробіології» для студентів Одеського 

державного екологічного університету очної форми навчання за спеціальністю 

6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в 

обґрунтуванні теми та мети роботи, відборі і обробці проб, статистичній обробці 

та інтерпретації отриманих даних, формулюванні основних положень роботи та 

висновків, написанні одноосібних та колективних статей. Теоретичні розробки по 

можливості використання риб для регулювання якості прибережних вод виконані 

спільно з проф., д.б.н. Б.Г. Александровим. У спільних публікаціях особиста 

участь автора пропорційна числу авторів. Права співавторів публікацій при 

написанні дисертації не порушені. 

Апробація результатів дисертаційної роботи. Результати роботи 

доповідались на: Міжнародному симпозіумі «Управление и охрана побережий 

северо-западного причерноморья. (Одеса, 1996); Міжнародній науково-практичної 

конференції «Экологические проблемы городов и рекреационных зон» (Одеса, 

1999); Міжнародній науково-практичної конференції «Экологические проблемы 

Черного моря» (Одеса, 1999); Всеукраїнській науково-практичної конференції 

«Развитие зоологических исследований в Одесском университете. Академик Д. К. 

Третьяков и его научная школа» (Одесса, 1999); Міжнародна конференція 

«Биоразнообразие и роль зооценоза в естественных и антропогенных 

экосистемах». (Дніпро, 2003);  Міжнародній конф. молодих вчених «Понт 

Эвксинский III» Севастополь, 2003); Міжнародній конф. молодих вчених «Водные 

биоресурсы и пути их рационального использования» (Київ, 2000); І Міжнародній 

конференції «Структура та функціональна роль животного населення в природних 

і трансформованих екосистемах» (Дніпро, 2001); Міжнародній наук-практ. конф 

молодих вчених «Проблемы аквакультуры и функционирования водных 

экосистем» (Київ, 2002); Ювілейній наук. конф. студентів, аспірантів та молодих 

вчених, присвяченій  100-річчю з дня народження Л.С. Ценковського (Одеса, 

2003), VII з'їзді Гідроекологічного товариства України (Київ, 2015). В  2016, 2018 

та 2020 роках наукові доповіді за темою дисертації заслуховувались на засіданнях 

Вченої ради ДУ «Інститут морської біології» (м. Одеса). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 28 наукових робіт, в тому 

числі 4 монографії, 12 тез та матеріалів конференцій, 10 статей, з яких 5 – у 

фахових наукових журналах затверджених ВАК України, одна з яких – у журналі, 

зареєстрованому у Scopus і WOS. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, 

вступу, 5 розділів, висновків та списку використаних літературних джерел (267 

найменування, з яких 30 – латиницею). Загальний обсяг дисертації становить 176 
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сторінок машинопису, з яких основний текст викладено на 130 сторінках. Текст 

ілюстровано 16 рисунками та 37 таблицями. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ ДОННИХ ЛАНДШАФТІВ, БІОЦЕНОЗІВ ТА 

ІХТІОЦЕНОЗІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ В 

МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВОД УКРАЇНИ 

У розділі проаналізовані літературні дані за станом вивченості основних 

донних ландшафтів і біоценозів північно-західної частини Чорного моря. 

Оцінивши ступінь вивченості донних ландшафтів і біоценозів у північно-західній 

частині Чорного моря можна констатувати, що, незважаючи на досить добру 

вивченість різних форм зообентосу, відомості про вплив донних біотопів на 

видовий склад і розподіл прибережних іхтіоценозів незначні і майже не містять 

відомостей про чисельність риб. Крім того, не існує досить чіткої системи 

вивчення та опису донних біотопів Чорного моря. Показано, що дослідження риб, 

проведені попередніми дослідниками, базувалися головним чином на класичних 

іхтіологічних методиках, а вивчення специфічних питань, таких як розподіл та 

деякі особливості поведінки риб з використанням водолазних методик, майже не 

проводились.  

 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження прибережних іхтіоценозів проводилися біля берегів Одеси, в 

Сухому і Григорівському лиманах, біля берегів півострова Тарханкут і острова 

Зміїний протягом 1997–2019 років. За період досліджень з 1996 по 2002 рр. було 

проведено понад 900 годин підводних спостережень. 

В основу досліджень був покладений водолазний метод. Поведінкові реакції 

риб оцінювалися в балах від одного до п'яти, згідно їх реакції на стандартний 

подразник, в якості якого виступав повільно пливучий дослідник без акваланга. 

Під час занурень риб відловлювали за допомогою пасток, сачка і спорядження для 

підводного полювання. Спіймані риби піддавалися іхтіологічному аналізу, який 

проводився на нефіксованому матеріалі протягом не більше двох годин з моменту 

вилову риб відповідно до загальноприйнятої методики (Правдин 1966). 

Всього за період досліджень повному біологічному аналізу було піддано 

понад 5000 екземплярів риб. Всі живі об’єкти ідентифіковані до виду за 

допомогою визначників (Световідов 1964, Георгиев 1966, Замбриборщ 1968, 

Щербуха 1982, Смирнов 1986). Систематичний порядок і назви риб наводяться 

відповідно до міжнародної бази FishBase.  

В гирлі Григорівського лиману влітку 2000 року були проведені спеціальні 

дослідження з вивчення танатоценозів, які сформувалися в результаті проявів 

задухи. Вивчення впливу аматорського рибальства було проведено біля берегів 

Одеси та в акваторії Сухого лиману методом прямого обліку 395 уловів рибалок-
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аматорів. Для вивчення ролі риб в трансформації органічної речовини в акваторіях 

пляжів м. Одеси були вивчені деякі аспекти з живлення бичка-кругляка.  

Обробка даних виконана за допомогою наступних пакетів прикладних 

статистичних програм: MS EXCEL 2016 (MicrosoftTM), PRIMER v. 5.2.8., Serfer 

9.7.543. 

 

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОСЛІДЖЕНИХ 

ІХТІОЦЕНОЗІВ 

В ході досліджень в ПЗЧМ встановлено 8 характерних донних біотопів, які 

відіграють значну роль у формуванні прибережних іхтіоценозів: пісок, мушля, 

галька, валуни, брили, прибережні скелі, гідротехнічні споруди и зарості 

макрофітів.  

Використання комплексного підходу дозволило у складі прибережних 

іхтіоценозів ПЗЧМ виявити 71 вид риб, які належать до 34 родини. В Одеській 

затоці та прилеглих районах моря було виявлено 59 видів риб, що відносяться до 

24 родин, в прибережній зоні півострова Тарханкут – 38 видів, що належать до 23 

родин, біля берегів острова Зміїний – 25 видів риб, що належать до 16 родин, у 

Сухому і Григорівському лиманах – 43 і 41 види, що відповідно входять до складу 

19 та 18 родин.  

Досліджувані акваторії за середньогруповою подібністю поділяються на два 

кластери, в один з яких входять подібні іхтіоценози прибережних вод Одеської 

затоки та прилеглих районів моря, Сухого та Григорівського лиманів, в другий – 

акваторії о. Зміїний та п-ова Тарханкут, які характеризуються рядом відмінностей 

(рис. 1). 
 

 

Рис. 1. Подібність видової структури іхтіоценозів досліджених акваторій (за індексом 

Чекановського–Серенсена) 

 

До складу всіх досліджених іхтіоценозів входять морські 

середземноморські, морські бореальні види риб, Понто-Каспійські релікти та 
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чужорідні види (рис. 2). Розглядаючи співвідношення демерсальних і пелагічних 

видів риб в досліджуваних акваторіях, можна констатувати, що у всіх досліджених 

районах переважають демерсальні форми у приблизному співвідношенні 2:1. 
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Понто-Каспійскі релікти Чужорідні види  
 

Рис. 2. Співвідношення різних зоогеографічних груп в іхтіоценозах досліджених акваторій 

 

У досліджених акваторіях кількість видів риб, занесених до Червоної книги 

України, досить невелика – біля берегів Одеси їх зафіксовано всього 5 (Хуторной 

2001) а біля о. Зміїний – виявлено не було. У той же час видів, занесених до 

Червоної книги Чорного моря (Black Sea Red Data Book), досить багато у всіх 

акваторіях, за винятком прибережної частини о. Зміїний, де їх виявлено лише 3 

види. 

 

СУЧАСНИЙ ВПЛИВ АНТРОПОГЕННОГО ЧИННИКА НА ПРИБЕРЕЖНІ 

ІХТІОЦЕНОЗИ 

Антропогенне евтрофування Чорного моря стало причиною виникнення та 

розвитку придонної гіпоксії. Значною мірою розвитку процесу гіпоксії сприяє 

низький рівень хвильової активності (Адобовский 2001). У деяких випадках 

придонна гіпоксія стає причиною виходу на мілководдя великого числа різних 

видів риб, частина з яких гине (Сальский 1982). За рівнем впливу гіпоксії на 

прибережну іхтіофауну можна виділити три основних ступеня інтенсивності її 

прояву: 

I. похід до берега калкана чорноморського і глоси з їх масовою концентрацією 

на глибинах понад 5 м, загибелі риби не спостерігається; 

II. концентрація калкана чорноморського і глоси на глибинах менше 3 м, поява 

холодолюбивих видів риб, зустрічаються поодинокі загиблі особини різної 

видової приналежності; 
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III. вихід різних представників іхтіофауни на глибину менше 1 м, аж до урізу 

води, масова загибель різних видів риб.  

В ході вивчення впливу гідротехнічних споруд на розподіл риб в 

прибережних іхтіоценозах було встановлено, що хвилеломи і траверси є місцем 

концентрації багатьох видів риб. Виявлено кілька причин утворення скупчень 

іхтіофауни поблизу гідротехнічних споруд. Дослідження показали, що 

конструкція хвилелому влаштована таким чином, що проникнення донних видів 

риб в акваторію пляжу значно легше, ніж їх вихід назад у відкрите море 

(Хуторной 1998) (рис. 3). 

 

 

 

              Відкрите                                                     Акваторія  

                  море                                                           пляжу 
                                                      профіль 

                    А                    хвилелому           Б 

                              

 
Рис. 3. Схематичне зображення траєкторії заходу та виходу риб в акваторію пляжу, оснащеного 

хвилеломом: А – траєкторія заходу риб; Б – траєкторія виходу риб 

 

Як видно з рисунка 3, співвідношення різних зоогеографічних груп в 

іхтіоценозах досліджених акваторій, захід риби в акваторію пляжу здійснюється 

по похилій площині в 30–45о, в той час як риба, що виходить, натрапляє на гладку 

вертикальну бетонну стіну заввишки від 0,5 до 3 м. Для пелагічних видів риб 

вихід з акваторії пляжу не є особливою складністю, однак, для молоді калкана 

чорноморського і глоси – типових бентосних видів, хвилелом є серйозною 

перешкодою. У цьому випадку він працює за принципом риболовецької верші, 

вхід до якої значно легший, ніж вихід з неї. Проте, внаслідок обростання 

вертикальних поверхонь траверсів і хвилеломів на них формується змішаний 

біоценоз обростання, скель і заростей макрофітів. У цьому біотопі постійно 

існують кілька видів бичків та іглиць. На вертикальних поверхнях траверсів з 

добре розвиненим перифітоном живуть Aidablennius sphynx, Parablennius 

tentacularis, Parablennius zvonimiri, Proterorhinus marmoratus. При цьому 

чисельність риб безпосередньо залежить від ступеня розвитку періфітона. За 

період досліджень лише в біоценозі обростання гідротехнічних споруд траплявся 

Benthophiloides brauneri та Coryphoblennius galerita. 

Для оцінки уловів рибалок-аматорів та підводних мисливців, а також з 

метою підрахунку обсягів риби, що виловлювалась ними в акваторіях пляжів 

м. Одеси було проведено прямий облік їх уловів. З грудня по березень біля берегів 

Одеси в уловах зустрічаються переважно Ponticola eurycephalus, Gaidropsarus 

mediterraneus і зрідка Squalus acanthias. В кінці лютого – на початку березня, при 

температурі води 7–8С починає активно ловитися Mesogobius batrachocephalus. 

Трохи пізніше (кінець березня, початок квітня), при прогріванні води до 9–10С 

починає активно ловитися Ponticola cephalargoides і P. eurycephalus. З бичків 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6061
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21389
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останнім до берега підходить бичок-кругляк Neogobius melanostomus, який 

протягом усього теплого сезону домінує в уловах рибалок-аматорів (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Процентне співвідношення чисельності різних видів риб в уловах рибалок-аматорів в 

акваторіях пляжів м. Одеси за період 1997–1999 рр. 

 

Таксон 

Місяць 

б
ер

ез
ен

ь
 

к
в
іт

ен
ь 

тр
ав

ен
ь
 

ч
ер

в
ен

ь
 

л
и

п
ен

ь 

се
р
п

ен
ь
 

в
ер

ес
ен

ь
 

ж
о
в
те

н
ь
 

л
и

ст
о
п

ад
 

–
 л

ю
ти

й
 

Neogobius melanostomus 15 25 47 53 55 48 43 34 2 

Ponticola eurycephalus 25 33 27 22 24 22 23 25 55 

Ponticola cephalargoides 24 27 22 23 18 20 18 24 40 

Mesogobius batrachocephalus 35 14 3 _ _ _ _ _ 2 

Scophthalmus maeoticus – – – – – 3 3 3 – 

Platichthys flesus – – – – – 3 5 5 – 

Mugilidae – – – – – 2 5 7 – 

Інші види 1 1 1 2 3 2 3 2 1 

Примітка: – - вид в уловах не траплявся, або його доля менше 1 % 

 

Найбільш активний вилов бичків підводними мисливцями здійснюється в 

квітні і травні переважно на ділянках з пересіченим рельєфом дна біля скупчень 

підводних каменів і хвилелому. Досвідчені мисливці за одне занурення (від 30 хв. 

до 2,5 годин) ловлять від двох до п'яти кг риби, при максимумі – 17 кг протягом 3 

годин лову. 

За результатами підводних спостережень риби розділені на 2 основні групи 

– стійкі і нестійкі до фактору лякливості (табл. 2). Стійкість риб до фактору 

лякливості простежується в чіткому зв’язку з приналежністю виду до пелагічних 

або бентосних форм. Перші досить рухливі, і при появі в полі зору аквалангіста, 

що пливе, намагаються триматися з ним на відстані мінімум 3–5 м. Другі 

вважають за краще затаїтися, маскуючись під колір субстрату. Навіть будучи 

потривоженими рукою підводного плавця, вони, пропливши відстань від 2 до 10 м 

знову зариваються в ґрунт.  

Вивчення впливу рефулювання на прибережні донні біотопи показало, що 

середня площа кам’янистого субстрату на досліджених акваторіях скоротилася з 

28 до 13%, а нерестового з 8 до 3%, в той час як в одній з акваторій він зник 

повністю. Все це спричинило значні зміни у видовому і кількісному складі 

іхтіофауни. Іхтіценози вертикальних стінок траверсів і хвилеломів трохи 

відрізнялися від донного кам'янистого субстрату в силу того, що тут сформований 

специфічний іхтіоценоз запліску (табл. 3). 

До постійних видів іхтіоценозу запліску відносяться P. marmoratus, 

P.eurycephalus і P. tentacularis. При активному розвитку мідійного обростання тут 

виявляється B. brauneri, який віддає перевагу цьому біотопу серед всіх інших. Як 

видно з таблиці 3, видовий склад і чисельність іхтіценозів на вертикальних 
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поверхнях гідротехнічних споруд нижча за відповідні показники для донного 

кам’янистого субстрату. Крім того, всі виловлені тут екземпляри представників 

родини Gobiidae належать до вікової категорії 1+, в той час як на донному 

субстраті зустрічалися особини вікових груп 2+ і 3+. 

 
Таблиця 2 

Стійкість прибережних риб до фактору лякливості 

Таксон 

Стійкі  Нестійкі 

Syngnathidae Mugilidae 

Callionimidae Gymnammodytes cicerellus  

Lepadogaster candollei  Belone euxini  

Solea nasuta  Merlangius merlangus  

Platichthys flesus Gaidropsarus mediterraneus  

Scophthalmus maeotica Salmo labrax  

Scorpaena porcus   

Benthophiloides brauneri   

 

Таблиця 3 

Частота трапляння і чисельність риб на вертикальних поверхнях гідротехнічних споруд в 

акваторіях пляжів м. Одеси в період червень–серпень  

Таксон 1997–2005 рр. 2010–2011 рр. 

 
Трапляння, %  Чисельність, 

екз∙м-2 

Трапляння, %  Чисельність, 

екз∙м-2 

Syngnathidae  

Syngnathus abaster  

 

45,7 

 

3±12 

 

60,8 

 

3±5 

Blenniidae  

Parablennius tentacularis  

 

25,3 

 

0,1±2 

 

12,3 

 

0,1±1 

 Gobiidae  

Ponticola сephalargoides 

Ponticola eurycephalus 

Proterorhinus marmoratus 

 

17,2 

27,3 

12,7 

 

0,7±4 

1,3±5 

0,5±2 

 

7,5 

12,3 

6,5 

 

0,3±2 

0,7±4 

0,2±3 

 

В усіх акваторіях, які зазнали впливу рефулювання, спостерігалося не тільки 

повне або часткове знищення нерестового субстрату, але і значна зміна донних 

біотопів (зникнення мідійної щітки, заростей макрофітів, розсипів битої 

черепашки, щілин і вибоїн у гідроконструкціях), які виконували не тільки 

нерестові, але і біотопооутворюючі функції. У всіх досліджених акваторіях 

зареєстровано значне зменшення глибини в середньому на 1–1,3 м. У зв’язку з 

перерахованими вище факторами, цілком закономірним явищем можна вважати 

те, що на останніх донних кам’янистих субстратах в акваторіях пляжів чисельність 

Aphia minuta значно знизилася, місцями спостерігалося її повне зникнення. Крім 

того, в цьому ж році в акваторіях пляжів з видів риб, що раніше реєструвалися і 

постійно зустрічалися, не траплялись наступні: Nerophis ophidion, Symphodus 
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roissali, Gobius niger, Zosterisessor ophiocephalus, Neogobius fluviatilis і S. maeoticus. 

Свідченням гострої нестачі нерестового субстрату в акваторіях пляжів слугувало 

те, що відкладання ікри бичками відбувалось на будь-які випадкові предмети 

антропогенного походження, переважно на пластикові пляшки, малопридатні для 

цих цілей, а основні нерестові ділянки масових видів змістилися з акваторій 

пляжів за зону хвилерізу на глибини 2–4 м. 

Трапляння і чисельність молоді риб на вертикальних стінках траверсів і 

хвилеломів в 2010–2011 рр. також значно відрізнялися від відповідних показників 

у порівнянні з періодом досліджень 1997–2005 рр. (табл. 3). 

Як видно з вищенаведеної таблиці, трапляння молоді риб родини Gobiidae на 

вертикальних поверхнях гідроконструкцій після рефулювання акваторій 

зменшилося майже в 2 рази, в той час як чисельність іглиці пухлощокої не зазнала 

істотних змін. Цей факт може служити додатковим підтвердженням того, що після 

засипки донного кам’янистого субстрату піском, акваторії пляжів м. Одеси 

значною мірою втратили свої функції в якості нерестовищ і середовища існування 

багатьох видів прибережних риб, в першу чергу представників родини Gobiidae. 

 

ДИНАМІКА ПРИБЕРЕЖНИХ ІХТІОЦЕНОЗІВ І РОЛЬ РИБ У 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ 

Спрогнозувати зміни динаміки чисельності іхтіофауни, що розмножується і 

нагулюється в прибережній зоні моря набагато складніше в силу цілого ряду 

прямих і непрямих причин, що безпосередньо впливають на всі ланки 

прибережної екосистеми, в тому числі і безпосередньо на сам іхтіоценоз. 

Як показують результати досліджень, отримані в ході виконання даної 

роботи, видовий склад риб досить складно використовувати для характеристики 

тієї чи іншої акваторії, оскільки у всіх досліджених районах ПЗЧМ він у значній 

мірі подібний. Аналіз різних за походженням і способом життя груп риб також не 

дозволяє виявити відмінності іхтіоценозів, не зважаючи на те, що вивчені 

акваторії мають чітко виражені відмінності в географічному, гідролого-

гідрохімічному і біоценотичному відношенні. Основною причиною тому є той 

факт, що розподіл риб в першу чергу залежить від солоності води. При аналізі 

спектра живлення масових видів риб встановлено, що найактивніший споживач 

молюсків – бичок-кругляк. У період досліджень масова частка мідій в його раціоні 

в деяких випадках сягала 85% (Шербуха 1982). Споживання мідій самцями бичка-

кругляка навесні і восени виявилося трохи вище, ніж самками – в середньому 

близько 0,70 і 0,55 відповідно. У літній період спостерігалося деяке зближення 

індексів споживання між самцями і самками відповідно близько 0,65 і 0,59. 

На основі даних, отриманих практичним шляхом, а також деяких значень, 

узятих з літературних джерел (Ковтун 1974, Синегуб 2001) була складена схема 

визначення середньорічного споживання Mytilus galloprovincialis популяцією 

бичка-кругляка в акваторіях пляжів м. Одеси, яка може бути використана для 

розрахунку утилізації органіки, що накопичується по трофічному ланцюгу 

(рис. 4). 
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Таким чином, на прикладі пляжних акваторій м. Одеси нами наведено 

приклад розрахунку утилізації бичком-кругляком надлишкової органіки через 

споживання мідій (Alexandrov & Khutornoy 1998). 
 

                                                                        R 

 

                                        R - 100 %                              R - 100 % 

                                         x1 - 68 %                                x2 - 57 % 

 

                                         y1=x1 30                              y2=x2 30                                         

 

                                          z1=y1 7                               z2=y2 7             

                                         

                                         C1=z1 n1                             C2=z2 n2 

                                                                                                                        

                                                               C=C1+C2         

 

                                           Визначення параметрів акваторії 

                                                                 пляжу 

                                  

                                     Оцінка ролі бичка-кругляка в утилізації  

                                     органічної речовини в акваторії пляжу 

                                  

Рис. 4. Схема оцінки ролі бичка-кругляка в утилізації органічної речовини пляжних акваторій м. 

Одеси. R – добове споживання мідій популяцією бичка-кругляка; x1,y1,z1 – добове, місячне та 

сезонне споживання мідій самцями бичка-кругляка; x2,y2,z2 – добове, місячне та сезонне 

споживання мідій самицями бичка-кругляка; n1,n2- середня чисельність самців и самок бичка-

кругляка в акваторії пляжу; C1,C2,C – сезонне споживання мідій всією популяцією бичка-

кругляка. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Видову структуру прибережних іхтіоценозів ПЗЧМ формує 71 вид риб, які 

належать до 34 родин. З них у Одеський затоці та прилеглих ділянках моря 

відмічено 59 видів, у Сухому і Григорівському лиманах – 43 і 41 види 

відповідно, біля мису Тарханкут і о. Зміїний – 38 і 25 види риб.  

2. Відзначено зміни у складі іхтіоценозів, які відбулися у прибережних водах 

Одеської затоки та прилеглих районах моря протягом останніх кількох 

десятиліть. Так, з кінця 1990-х років тут зареєстровано збільшення чисельності 

Hippocampus guttulatus, Pegusa lascaris і Chelon auratus. З 2000 р. біля берегів 

м. Одеси трапляються Callionymus pusillus і Callionymus risso, які не 

відзначались тут більше 20 років. Вперше для Одеської затоки зареєстровано 

низку видів, зокрема: Aidablennius sphynx, Parablennius zvonimiri, Planiliza 

haematocheila, Ophidion rochei, Coryphoblennius galerita, а для Сухого лиману – 

Lepomis gibbosus і Gobius bucchichi.  

3. У складі іхтіоценозів досліджених акваторій виявлені Понто-Каспійські релікти, 

середземноморські, бореально-атлантичні, а також чужорідні види. В усіх 

районах переважають середземноморські іммігранти, частка яких складає від 59 

% в акваторії Григорівського лимана до 84 % біля берегів п-ова Тарханкут. Біля 
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берегів Одеси, Сухого та Григорівського лиманів другу за чисельністю групу 

складають Понто-Каспійські релікти (26, 23 та 24 % відповідно), а біля о. 

Зміїний – середземноморські іммігранти (12 %). 

4. Виявлені зміни видового складу та розподілу прибережних іхтіоценозів в 

залежності від природних та антропогенних біотопів: пісок, мушля, галька, 

валуні, глиби, прибережні скелі, гідротехнічні споруди и зарості макрофітів. 

Видовий склад та розподіл прибережних іхтіоценозів варіює в залежності від 

співвідношення піску та кам’янистого субстрата. Найбільше видове 

різноманіття зареєстроване в біотопі скель (57 видів), найвища чисельність риб 

відмічена для біотопа валунів (37±5 экз∙м-2). Середня кількість видів риб в 

біотопі піску для різних районів коливаєтся в межах 8–12 видів. 

5. Оцінено вплив гіпоксії на склад прибережних іхтіоценозів, встановлені три 

ступені прояву: 1) підхід до берега особин Scophthalmus maeoticа і Platichthys 

flesus з їх концентрацією на глибині більше 5 м, загибель риби не 

спостерігається; 2) концентрація S. maeoticа і P. flesus на глибині менше 3 м, 

поява холодолюбивих видів риб, трапляються поодинокі загиблі особини різної 

видової приналежності; 3) вихід різних представників іхтіофауни на глибину 

менше 1 м, аж до урізу води, масова загибель різних видів риб. 

6. Відмічено, що хвилеломи через подібність своєї конструкції з риболовецькою 

вершею, створюють перепони для добових, сезонних та нерестових міграцій 

риб. Разом з тим, при нестачі твердого субстрату, наявність гідротехнічних 

споруд в деяких випадках створює умови для існування, нересту та нагулу 

представникам родин Gobiidae, Syngnathidae та Blenniidae. Встановлено, що 

рефулювання акваторії призводить до скорочення видового різноманіття в 

середньому на 25–30%. Найбільше зменшення чисельності риб спостерігається 

для родин Gobiidae та Syngnathidae (в 4 та 2 рази відповідно). 

7. По відношенню до фактору лякливості прибрежні риби розділені на 3 групи: 

стійкі до переляку (6 видів та представники двох родин), помірно стійкі (два 

види) та нестійкі (п’ять видів та представники однієї родини). Для оцінки 

загального рівня антропогенного навантаження на прибережні водні екосистеми 

рекомендовано використовувати поведінкові реакції бичка-кругляка (Neogobius 

melanostomus) вікових груп 2+ і 3+. 

8. За аналізом спектру живлення виявлено, що найактивнішим утилізатором 

надлишкової органіки в акваторіях пляжів м. Одеси є бичок-кругляк, для якого 

характерні високі показники середньорічного індексу споживання мідій. 
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Анотація 

Хуторной С.О. Структура прибережних іхтіоценозів північно-західної 

частини Чорного моря. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. Інститут морської біології НАН України, 

Одеса, 2021. 

Дисертація присвячена вивченню складу, структури і просторово-часової 

мінливості прибережних іхтіоценозів для різних природних і антропогенних 

біотопів північно-західної частини Чорного моря (ПЗЧМ). Вперше 

охарактеризовано видовий склад прибережних іхтіоценозів біля берегів Одеси, 

о. Зміїний, в Сухому та Григорівському лиманах та біля п-ва Тарханкут з 

використанням підводних спостережень, підводного полювання, а також 

врахуванням аматорського лову і вивчення складу заморних танатоценозів.  

Визначено видовий склад прибережних іхтіоценозів ПЗЧМ, який 

складається з 71 видів риб, що належать до 34 родин. З них у Одеський затоці та 

прилеглих ділянках моря знайдено 56 видів, у Сухому і Григорівському лиманах – 

43 і 41 види відповідно, біля мису Тарханкут і о. Зміїний – 54 і 41 види риб 

відповідно. 

Вперше для досліджених акваторій відмічено ряд видів риб, зокрема: 

Aidablennius sphynx, Parablennius zvonimiri, Planiliza haematocheila, Ophidion 

rochei, Coryphoblennius galerita, а в Сухому лимані – Lepomis gibbosus і Gobius 

bucchichi. 

Відмічено довгострокові зміни прибережних іхтіоценозів ПЗЧМ. Так, 

починаючі з кінця 1990-х років минулого століття, в прибережних водах Одеської 

затоки і суміжних районах моря зафіксовано збільшення чисельності Hippocampus 

guttulatus, Pegusa lascaris і Chelon auratus. У 2000 р біля берегів м. Одеси 
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відмічена поява Callionymus pusillus і Callionymus risso, що не зустрічалися тут 

більше 20 років. 

Виявлено зв’язок основних прибережних біотопів північно-західної частини 

Чорного моря з видовим складом, чисельністю і розподілом прибережної 

іхтіофауни. На видовий склад і розподіл прибережної іхтіофауни впливають 8 

основних природних і антропогенних прибережних біотопів: пісок, ракуша, 

галька, валуни, брили, прибережні скелі, гідротехнічні споруди і зарості 

макрофітів. 

Відзначено, що хвилеломи через схожість своєї конструкції з рибальською 

вершою створюють перешкоди для добових, сезонних і нерестових міграцій риб. 

Разом з тим, при нестачі твердого субстрату наявність гідротехнічних споруд в 

деяких випадках створює умови для проживання, нересту і нагулу представникам 

риб родин Gobiidae, Syngnathidae і Blenniidae. 

Показано, що видовий склад і розподіл прибережної іхтіофауни залежить від 

співвідношення піску і кам’янистого субстрату. Найбільше видове різноманіття 

зафіксовано в біотопі скель (57 видів), а найвища чисельність риб відзначена для 

біотопу валунів (37 ± 5 екз.∙м-2). Середня кількість видів риб в біотопі піску для 

різних районів коливається в межах 8–12 видів. 

Оцінено вплив природних і антропогенних чинників морської екосистеми 

ПЗЧМ на склад і чисельність прибережних риб. Вплив гіпоксії на склад 

прибережних іхтіоценозів описаний у вигляді трьох ступенів її проявлення:  

1) міграція до берега особин Scopthtalmus maeoticus і Platichthys flesus з їх 

подальшою концентрацією на глибинах понад 5 м; загибелі риби не 

спостерігається;  

2) концентрація S. maeoticus і P. flesus на глибинах менше 3 м, поява 

холодолюбивих видів риб, зустрічаються поодинокі загиблі особини різної 

видової приналежності;  

3) відхід різних представників іхтіофауни на глибини менше 1 м, аж до урізу 

води, масова загибель різних видів риб. 

Встановлено, що рефулювання акваторії призводить до скорочення видової 

різноманітності в середньому на (25–30%). Найбільше скорочення чисельності риб 

спостерігається для родин Gobiidae і Syngnathidae в 4 і 2 рази відповідно. 

Надані рекомендації щодо використання поведінкових реакцій риб для 

оцінки загального рівня антропогенного навантаження на прибережні водні 

екосистеми. Розроблено систему оцінки стійкості риб до фактору переляку за 

п'ятибальною шкалою. Встановлено, що поведінкові реакції риб родини Gobiidae 

вікових груп 2+ і 3+ можуть використовуватися для визначення загального рівня 

антропогенного навантаження на прибережні біоценози. 

Всі вищенаведені дані дозволяють дати рекомендації з підтримки видового 

різноманіття, збереження рідкісних, зникаючих видів та ендемічних видів риб, 

складання прогнозів уловів і, в кінцевому підсумку, більш раціонального 

використання іхтіофауни Чорного моря. Ці дані вкрай важливі для розвитку 

Смарагдової мережі, визначення природоохоронних територій іншого типу, 

оцінки ризиків для інвазійних видів. Також запропоновані практичні рекомендації 
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по використанню іхтіофауни для оцінки антропогенного навантаження і 

управління якістю морських прибережних вод. 

Ключові слова: прибережні іхтіоценози, риби, біотопи, антропогенний 

чинник, ПЗЧМ.  

 

Summary 

Khutornoy S.O. The structure of the off-shore ichthyocenoses of the North-

Western Black Sea. – manuscript. 

Thesis for the PhD Degree in Biology by specialty 03.00.17 – Hydrobiology. – Institute 

of Marine Biology, National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2021. 

The dissertation is devoted to the study of the composition, structure and 

spatiotemporal variability of the coastal ichthyocenoses for various natural and 

anthropogenic habitats of the North-Western Black Sea (NWBS). The species 

composition of coastal ichthyocenoses off the coast of Odessa, Snake Island, in the 

Sukhyi and Hryhorivsky estuaries and near the Tarkhankut peninsula are studied for the 

first time using underwater observations, spearfishing. As well, the data of amateur 

angling and composition of fish thanatocenoses are taking into account for the first time. 

The species composition of the coastal ichthyocenoses of the NWBS, which 

consists of 71 species, related to 34 families. Among them, 56 species found in the Gulf 

of Odessa, 43 in the Sukhyi Estuary, 41 in the Hryhorivskyi Estuary, 54 near the 

Tarkhankut and 41 near the Snake Island. Several fish species are recorded for the 

studied water bodies for the first time, i.e. Aidablennius sphynx, Parablennius zvonimiri, 

Planiliza haematocheila, Ophidion rochei, Coryphoblennius galerita, but in the Sukhyi 

Estuary also Lepomis gibbosus and Gobius bucchichi. 

Long-term changes of coastal ichthyocenoses of the NWBS are registered. So, the 

increasing of the number of Hippocampus guttulatus, Pegusa lascaris and Chelon 

auratus in the Gulf of Odessa and adjacent waters are recorded since the end of 1990s. 

In 2000, Callionymus pusillus and Callionymus risso, which were not registered in the 

Gulf of Odessa in last 20 year, were found there. 

The connection of the main coastal habitats of the North-Western Black Sea with 

the species composition, number and distribution of the coastal ichthyofauna has been 

revealed. The species composition and distribution of fish are influenced by 8 main 

natural and anthropogenic coastal habitats: sand, shells, pebbles, boulders, concrete 

blocks, coastal rocks, mooring lines and macrophytes. 

Key words: coastal ichthyocenoses, fishes, habitats, anthropogenic influence, 

NWBS. 
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