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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сьогодні країни Азово-Чорноморського регіону 

знаходяться в процесі змін підходів до моніторингу, екологічної індикації та 

управління водними екосистемами. Розвиток цих підходів потребує сучасної 

інформації про природні процеси, їх теоретичного узагальнення та розробки 

практичних методів та підходів. Зокрема, це стосується біологічних інвазій та 

пов’язаного з ними біологічного забруднення, що визнані одним з провідних 

чинників трансформації водних екосистем Європи (Galil et al., 2007; Leuven et al., 

2009; Panov et al., 2009). В умовах масштабної гідроморфологічної трансформації 

водних екосистем (будування дамб, каналів, штучних водойм, трансформація 

берегів та ін.) стає необхідним аналіз зв’язку цих процесів з біологічним 

забрудненням. 

Окремі такі аспекти вже були розкриті у дослідженнях регіону, зокрема щодо 

будівництва каналів і водосховищ (Журавель, 1965, 1974; Плігін, Ємельянова, 1989), 

створення специфічних тепловодних техноекосистем (Протасов и др., 2011; 

Lukashev, 2002), екосистем портів (Виноградов и др., 2012, 2014). Разом з тим, 

цілісне уявлення про роль гідроморфологічної трансформації екосистем Азово-

Чорноморського регіону як чинника процесів біологічних інвазій було відсутнє. 

Крім цього, низка ключових тенденцій, що мають місце переважно в естуарних 

водах сформувалася відносно нещодавно і не була дослідженою. 

Екосистеми Азово-Чорноморського басейну мають також низку особливостей, 

які унеможливлюють автоматичне поширювання на них результатів досліджень в 

інших районах Світу. По-перше, це неприпливний характер внутрішніх морів, який 

створює унікальні типи екосистем, угруповань та оселищ берегової зони, а також 

локальні типи естуаріїв. По-друге, це наявність ендемічної понто-каспійської 

реліктової фауни, яка водночас є раритетним ядром місцевих екосистем та одним з 

головних у Світі джерел біологічних інвазій (Ricciardi, MacIsaac, 2000; Grigorovich et 

al., 2002, 2003), що потребує особливих підходів до управління екосистемами, 

зокрема в сфері охорони природи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна 

робота виконана впродовж 2011–2020 рр. в ДУ «Інститут морської біології» НАН 

України згідно з темами держбюджетних науково-дослідних робіт. Матеріали 

дисертації увійшли до звітів по темам: «Інтегральна оцінка якості морської води та 

донних відкладів Азово-Чорноморського басейну в умовах антропогенного 

навантаження» (2011–2013, № 0111U006733), «Формування якості морського 

середовища в умовах антропогенної трансформації берегової зони північно-західної 

частини Чорного моря» (2014–2018, № 0114U000467), «Фенотипічна пластичність і 

функціонування біологічних систем в прибережних водах Азово-Чорноморського 

басейну в умовах дій негативних природних і антропогенних чинників» (2012–2016, 

№ 0112U001363), «Моніторинг та прогнозування змін екосистеми північно-західної 

частини Чорного моря з метою забезпечення сталого використання біологічних 

ресурсів» (2013–2015, № 0113U004986), «Поширення чужорідних безхребетних в 
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водоймах Азово-Чорноморського екологічного коридору: оцінка біологічного 

забруднення, прогнозування та моделювання» (2015–2016, № 0115U000000), 

«Антропогенне забруднення та евтрофування як елемент формування екологічного 

стану контактної зони берег-море Азово-Чорноморського регіону» (№ 0119U000654 

(2019 – дотепер), «Адаптації Азово-чорноморських біологічних систем в сучасних 

умовах антропогенних навантажень та кліматичних змін» (2017 - дотепер, № 

0117U001577), а також низки міжнародних проектів. 

Мета дисертаційної роботи – з’ясування наслідків впливу гідроморфологічних 

змін водних екосистем Азово-Чорноморського регіону на процеси біологічних 

інвазій чужорідних видів макробезхребетних. 

Для досягнення мети в роботі поставлені та розв’язані наступні задачі:  

- з’ясувати рівень та розподіл біологічного забруднення в морській 

інфраліторалі (на прикладі північно-західної частини Чорного моря) в умовах 

різноманіття природних гідроморфологічних показників берегів та різних 

типів гідроморфологічних змін; 

- розробити біоіндикаційні підходи до оцінки гідроморфологічних змін 

морських берегів для порівняння їх з показниками біологічного забруднення; 

- описати процеси біологічних інвазій в умовах гідроморфологічних змін 

естуаріїв та з’ясувати вплив ключових різновидів антропогенної 

трансформації; 

- описати процеси біологічних інвазій в умовах гідроморфологічних змін 

великих річкових басейнів та степових безстокових водойм та з’ясувати вплив 

ключових різновидів антропогенної трансформації; 

- розглянути процеси біологічних інвазій в контексті функціональних змін 

угруповань в умовах природних та трансформованих оселищ; 

- ідентифікувати практичні проблеми моніторингу біологічних інвазій при 

переході до сучасних міжнародних систем управління водними екосистемами; 

- ідентифікувати практичні проблеми природоохоронного менеджменту понто-

каспійських реліктів як водночас раритетного ядра регіональної фауни та 

джерела біологічних інвазій.  

Об’єктом дослідження є процеси формування біологічних інвазій в умовах 

гідроморфологічних змін 

Предметом дослідження є зміни ареалів, оселищ та угруповань чужорідних 

донних безхребетних, а також особливості формування біологічного забруднення 

під впливом гідроморфологічних змін в водних екосистемах 

Методи дослідження. Під час проведення досліджень використовували 

польові гідробіологічні, біоіндикаційні та зоологічні методи, камеральні методи 

морфологічних досліджень, кореляційний аналіз за допомогою комп’ютерної 

програми Microsoft Excel 2010 та спеціалізованих калькуляторів кореляційних 

зв’язків. Під часвиконання досліджень дотримані всі норми біоетики. 

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше для світу: 

- виявлений різнобічний вплив нових підходів до управління баластними 

водами на ризики біоінвазій в морських екосистемах; 
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- виявлена тенденція експансії екзотичних видів морського походження в 

великих річкових системах, що знаходяться під одночасним впливом 

кліматичних змін та зарегулювання стоку;  

- виявлена методологічна проблема криптичних інвазій в екосистемах водойм, 

що пересихають; 

- здійснена реконструкція та рекласифікація історичних угруповань реліктової 

понто-каспійської фауни в контексті теорії функціональних трофічних груп; 

- здійснена категоризація статусу видів понто-каспійської реліктової фауни за 

методиками МСОП 

Уперше для Азово-Чорноморського регіону: 

- виявлений зв’язок біозабруднення з гідроморфологічними умовами берегів; 

- описані механізми впливу окремих складових гідроморфологічної деградації 

на фауну супраліторалі та процеси біозабруднення у прибійній зоні моря; 

- розроблені підходи до біоіндикації морських берегів з використанням оселищ, 

супраліторальних видів та угруповань; 

- виявлені специфічні процеси біологічного забруднення при трансформації 

штучними каналами режиму солоності лиманів та при штучній фрагментації 

лиманів; 

- описана контурна екосистема «малий потік – море», її угруповання та 

специфічні процеси біологічного забруднення;  

- описане різноманіття сценаріїв експансії понто-каспійської фауни в великих 

річкових басейнах; 

- цілісно описаний феномен експансії ендемічної фауни Каспійського моря в 

Азово-Чорноморський басейн;  

- описаний біотопічний розподіл чужорідних видів з використанням 

класифікації оселищ EUNIS; 

- виявлений функціональний зв’язок угруповань та оселищ в процесах 

біозабруднення в контексті теорії функціональних трофічних груп; 

- описаний ряд нових угруповань з домінуванням екзотичних видів; 

- виявлена різноманітність сценаріїв зв’язків біозабруднення з якістю води.  

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційна робота загалом 

надає основу для подальшого розвитку систем моніторингу, екологічних оцінок та 

природоохоронного менеджменту в Азово-Чорноморському регіоні, зокрема в 

контексті інтеграції законодавства України з рядом європейських та міжнародних 

директив та конвенцій: Водної рамкової директиви (ВРД), Рамкової директиви 

морської стратегії (РДМС), Бернської конвенції та ін. 

Розроблені підходи до біоіндикації морських берегів з використанням оселищ, 

супраліторальних видів та угруповань для потреб екологічних оцінок за вимогами 

європейських директив. При цьому розроблена схема зонування морських берегів 

Чорного моря за гідроморфологічними критеріями, ідентифікований регіональний 

перелік морських оселищ з виділенням нових та некодифікованих оселищ, 

тестовано стійкість індикаторів до парадоксу «естуарної якості». 

Результати досліджень використані в роботі низки робочих груп українських 

урядових, регіональних та відомчих структур, обговоренні офіційних документів, 
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підготовці робочих документів та звітів для Бернської конвенції, Конвенції по 

біологічному різноманіттю, Чорноморської комісії тощо. 

В сфері охорони природи, результати досліджень були використані в роботі по 

створенню міжнародних Червоних переліків МСОП, регіональних переліків 

рідкісних видів, розвитку Державного кадастру тваринного світу України, 

обґрунтування територій Смарагдової мережі, літописів природи природоохоронних 

установ (НПП «Тузлівські лимани», Нижньодністровський та ін.), пропозицій до 

нової редакції Червоної книги України.  

Результати досліджень використані в сфері популяризації науки та 

позашкільної освіти: увійшли до освітніх та наукових програм молодіжних 

експедицій, шкіл та тренінгів, шкіл екологічної журналістики, тощо; використані 

при підготовці учнівських наукових робіт, для науково-популярні лекторіїв. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

дослідженням здобувача, яке виконувалось автором протягом 10 років (2011–2020 

рр.). Дисертантом особисто виконані всі розділи роботи, обґрунтована методологія 

проведення досліджень, розроблені робочі гіпотези, проведені камеральні та польові 

дослідження, виконані статистичні обрахунки зібраних матеріалів, узагальнені 

результати у наукових публікаціях.  

Обробка даних, узагальнення та інтерпретація отриманих результатів 

проведені самостійно здобувачем або при його безпосередній участі. Значна частина 

публікацій підготовлена у широкому міжнародному співробітництві (зі 

співавторами з понад п’ятдесяти країн). У таких публікаціях дисертант брав участь у 

різних аспектах роботи: постановці завдань, зборах та обробці матеріалу, 

інтерпретації результатів, підготовці рукопису чи організації досліджень. Права 

співавторів колективних публікацій не порушені. Наукові результати дослідження, 

які виносяться на захист, отримані автором особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження обговорювали на засіданнях Вченої ради ІМБ НАН 

України, нарадах міжнародних організацій та проектів enviroGRIDS, MARSTAT, 

МСОП, INVASIVESNET (2010–2020). Матеріали роботи доповідали також на 

Міжнародних та Всеукраїнських конференціях: «Біорізноманіття та роль зооценозу 

в природних і антропогенних екосистемах» (Дніпропетровськ, 2009); міжнародних 

конференціях молодих вчених «Pontus Euxinus” (Севастополь, 2009, 2011); «Invasion 

of alien species in Holarctic. Borok» (Борок, 2010, 2013); «3rd Bi-annual BS Scientific 

Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference» (Одеса, 2011); 

“Біорізноманіття. Екологія. Адаптація. Еволюція” (Одеса, 2011); «Актуальные 

проблемы изучения ракообразных континентальных вод» (Борок, 2012); «Молюски: 

результати, проблеми і перспективи досліджень» (Житомир, 2012, 2016);  

«Дрейссениды: эволюция, систематика, экология» (Борок, 2013); «40 лет 

природному заповеднику Мыс Мартьян» (Ялта, 2013); «Актуальні проблеми 

сучасної гідроекології» (Київ, 2013); «Динаміка біорізноманіття – 2014» (Луганськ, 

2014); «Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку» (Шацьк, 

2014, 2015); «Харківські зоологічні читання по безхребетним, присвячені пам’яті 

Є.І. Лукіна» (Харків, 2014); «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних 



5 

 

досліджень» (Путила, 2015; 2017); «Природничі музеї та їх роль в освіті і науці» 

(Київ, 2015); «Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних 

досліджень» (Харків, 2016); «Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя 

від створення Надморських заповідників)» (Маріуполь, 2016); «Животные в 

современном мире: экологические и социальные аспекты» (Одеса, 2016); 

«Досягнення у вивченні крайового ефекту водних екосистем та їх практичне 

значення», присвячена 95-річному ювілею академіка Ювеналія Петровича Зайцева» 

(Одеса, 2019). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 31 

науковій праці, у тому числі в 24 статтях у наукових фахових виданнях, серед яких 

16 – у виданнях, що входять до наукометричних баз WOS та Scopus (зокрема 3 – 

першого та 9 – другого квартиля). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

списку термінів і понять, 9 розділів та висновків, списку використаної літератури 

(265 найменувань, з них 157 – латиницею), додатку. Загальний обсяг дисертаційної 

роботи 325 сторінок, у тому числі основного тексту – 280 сторінок. Робота 

ілюстрована 42 рисунками і 32 таблицями.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ БІОЛОГІЧНИХ 

ІНВАЗІЙ В ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

 

Розвиток міжнародних підходів до екологічної індикації водного 

середовища. Міжнародні угоди і конвенції містять положення про необхідність 

використання екологічних індикаторів. Єдиною міжнародною системою 

екологічних індикаторів, впровадженою у світовому масштабі, є система 

індикаторів Конвенції про охорону біологічної різноманітності (Convention..., 2006).  

При впровадженні ВРД та РДМС мав місце масштабний розвиток розробки 

індикаторів стану водних екосистем, який для моря був структурований переліком 

аспектів «доброго стану довкілля», встановленим Рішенням Європейської Комісії 

від 1 вересня 2010 р. (Commission…, 2010).  

Європейські підходи до організації систем моніторингу водних екосистем. 

Директиви ЄС впроваджують кілька різних систем моніторингу та екологічної 

оцінки. Моніторинг важливих видів та оселищ здійснюється в системі Natura 2000 

(Council Directive..., 1992) В країнах, не в складі ЄС їй відповідає Смарагдова 

мережа. ВРД визначає системи проведення контрольного, робочого, 

дослідницького, аварійного моніторингу та моніторингу зон, що охороняються 

(Directive..., 2000), які зокрема включають біологічний, гідроморфологічний та 

фізико-хімічний дескриптори. Моніторинг РДМС включає 11 дескрипторів, зокрема 

дескриптор 2 «Вселенці, занесені в регіон людиною, знаходяться на такому рівні, 

який не може змінювати екосистему регіону». 

Розвиток підходів до моніторингу та аналізу процесів біологічних інвазій 

в Азово-Чорноморському регіоні. Просторова організація моніторингу та оцінки 
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біологічних інвазій може формуватися за різними концепціями. Ключовими є три 

наступні: виділення «мережі» інвазійних процесів, басейнове зонування з тотальним 

моніторингом та моніторинг реперних точок з різними природними умовами. 

Інвазійна мережа, що є різновидом екомереж, формується сукупністю 

«коридорів» та «воріт» інвазії (Vaate et al., 2002; Galil et al., 2007; Panov et al., 2009;  

Son et al., 2020).  

Басейнове районування розвивається згідно принципів ВРД. Такий підхід 

легко узгоджується з «інвазійною мережею» і вони здатні взаємно підтримувати 

один одного. 

Пострадянський підхід до моніторингу реперних точок з різними природними 

умовами, який, зокрема, зберігається в Російській Федерації, формує мережу 

моніторингу, що охоплює економічно важливі, слабо забруднені (заповідники) та 

сильно забруднені райони, без системного зв’язку з районами річкових басейнів 

(Буйволов и др., 2016).  

У рамках проекту “European Commission 6th Framework Program Integrated 

Project ALARM” був уперше розроблений комплекс показників, необхідних для 

моніторингу nf аналізу біоінвазій (Olenin et al., 2007; Arbačiauskas et al., 2008; Panov 

et al., 2009), що відображають інтенсивність біоінвазій, роль окремих векторів 

інвазій, інвазійність вселенців, ризик біозабруднення, локальне забруднення 

угруповання чужорідними видами, вплив вселенців на екосистему. 

Індикатор надходження нових видів-вселенців “new non-indigenous species” 

(nNIS) був визначений як ключовий при застосуванні для Чорного моря для 

імплементації дескриптора D2 (Olenin et al., 2016). 

Високий потенціал для використання має нова система оцінки ризиків 

інвазійних видів  МСОП (Hawkins et al., 2015), яка дозволяє оцінювати ситуацію в 

сукупності з трендами стану нативної біоти.  

Стан сучасних досліджень біологічного забруднення в Азово-

Чорноморському басейні. Окремі регіони та річкові басейни в різній мірі охоплені 

дослідженнями. В цілому, регіон є добре дослідженим, але для ряду транскордонних 

великих басейнів (Дунай, Дністер, Дон) відсутні роботи з узагальненням ситуації, 

що охоплює всі національні сектори. 

Морська фауна інвазійних макробезхребетних регіону активно досліджується 

в більшості чорноморських країн та відповідні дані збираються в рамках роботи 

Чорноморської комісії. У 2017 р. комісією був сформований офіційний перелік 

чужорідних видів, для якого ми проводили валідацію даних. 

Великою проблемою в аналізі біологічного забруднення є отримання 

реалістичних даних. Захоплення виявленням вселенців обумовлює гіпертрофований 

обсяг їх переліків. Насамперед, помилки в них пов’язані з низкою проблем: технічні 

помилки, невірні цитування чи переклад першоджерел, таксономічні та 

зоогеографічні проблеми.  

 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 
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У роботі був застосований комплекс формалізованих показників (індексів) для 

різних аспектів аналізу: інвазійність окремих видів – Species-specific Biopollution 

Risk Index (SBPR) (Panov et al., 2009); біологічне забруднення на рівні екосистем – 

Integrated Biopollution Risk Index (IBPR) (Panov et al., 2009); біологічне забруднення 

на рівні окремих проб – Site-specific Biological Contamination Index (SBCI) 

(Arbačiauskas et al., 2008); якість водного середовища – Biological Monitoring 

Working Party Index (BMWP), Average Score Per Taxon Index (ASPT), Rhithron 

Feeding Type Index (RETI), Trent Biotic Index (TBI) (Семенченко, Разлуцкий, 2010; 

Семенченко, 2014); ризик зникнення фаун та груп видів – система  індексів 

Proportion of threatened species МСОП (Propthreat, Propthreat. lower, Propthreat upper) (Bohm et 

al., 2020); схожість переліків – Індекс Соренсена (Лебедева и др., 2004). 

В оцінках стану морського узбережжя використовували елементи індексу 

CARtography of LITtoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (CARLIT) 

(Ballesteros et al., 2007).  

Оскільки використані біотичні індекси не відповідають вимогам нормалізації, 

використовували непараметричний коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для 

оцінки взаємозв'язку між ними та іншими показниками. 

Для різних дослідницьких елементів роботи використані різні просторові 

масштаби аналізу та різні типи і джерела даних.  

Для аналізу тенденцій процесів розселення чужорідних видів в морських 

екосистемах на світовому рівні було проведене узгодження формату даних для 

Чорного моря з базами даних системи AquaNIS. Після узгодження формату даних, 

було проведене велике порівняльне дослідження, що охопило 48 морських 

екосистем та містило дані за період 1965–2015, як накопичені системою AquaNIS, 

так і дані, зібрані експертами безпосередньо в рамках цього порівняння (Bailey et al., 

2020).  

Другим типом аналізу, що був проведений на світовому рівні, став аналіз 

охоронного статусу та ризику зникнення видів молюсків, що проводили в рамках 

діяльності МСОП (Bohm et al., 2020). На етапі попередньої категоризації окремих 

видів групами експертів ми брали участь в процесі створення Європейських 

червоних переліків МСОП. Після цього, з переліку всіх описаних видів молюсків 

внутрішніх вод за процедурою «Sampled Red List Index» були відібрані 1500 видів. 

Для видів, які ще не були оцінені в європейських та інших регіональних переліках, 

були оновлені або надані нові оцінки. Була проведена колективна валідація та 

переоцінка даних, яка включала зміни в категоризації, уточнення про природне 

поширення видів та включення даних про інвазійний ареал. В межах цієї спільної 

роботи оцінені 7 великих фаун (Океанічна, Індомалазійська, Неотропічна, 

Афротропічна, Австралазійська, Палеарктична, Неарктична) та фауна Світу в 

цілому. В рамках дисертації додатково оцінена Понто-Каспійська фауна (без 

Каспійського моря) без процедури «Sampled Red List Index» (тобто, в повному 

обсязі). 

Басейновий рівень дослідження був використаний для оцінки розповсюдження 

видів в масштабах річкових басейнів або великих секторів морів. Для оцінки 
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використовувалитри джерела інформації: власні збори; колекційні фонди та надані 

колегами матеріали; літературні дані. 

Наші власні збори на територіях України, Росії та Молдови (710 станцій 

відбору проб) в період 1999–2020 років охоплюють більшість великих річкових 

басейнів Азово-Чорноморського регіону (рис. 1).  

Оброблені колекції десяти музеїв наукових установ; проаналізовані 4705 

одиниць зберігання фондових колекцій з територій всіх країн Азово-

Чорноморського регіону, басейну Каспійського моря та з регіонів нативних ареалів 

екзотичних видів.  

 

 
 Рис. 1. Район власних зборів матеріалу. 

 

Низка колекційних матеріалів (кілька сотень вибірок окремих видів або 

збірних проб) з території України, Росії та Туреччини були передані нам 

В.Г. Дядичко, М.В. Вінарським, О.В. Мартиновим, О.В. Кошелевим, 

М.В. Набоженко, С.А. Кудренко, Р.О. Новіцьким, С.Ю. Утевським, Г.М. Моргун, 

В. А. Трачом. Порівняльні матеріали з басейну Балтійського моря були надані нам 

В.Є. Пановим та Д.П. Філіпенко. Масиви фотоматеріалів та первинних даних 

моніторингу басейну Перської затоки були надані нам М. Насером в рамках 

спільних досліджень. 

Для оцінки індексом IBPR та індикації за показниками оселищ морського 

узбережжя був використаний масштаб ділянок (виділених за методологією CARLIT) 

від кількох кілометрів до десятків кілометрів (51 ділянка). Для індикації морського 

узбережжя за показниками супраліторальної фауни були використані невеликі 

полігони субкілометрового масштабу (50–200 м залежно від типу берегу; 182 

оцінки). 
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Для розрахунку індексів, що використовують показники окремих проб (SBCI, 

ASPT, BMWP, TBI, RETI) використовували точкові станції. Всього були 

розраховані 835 оцінок SBCI (з них 336 для станцій, що мали біозабруднення), 323 – 

BMWP, 321 – ASPT, 280 – RETI, 23 – TBI. 

Для збору базової інформації щодо поширення видів та їх розподілу за 

біотопами використовували широкий спектр методів відбору проб.  

Для розрахунку окремих індексів та показників використовувалися конкретні 

знаряддя чи протоколи відбору проб, зокрема, протокол AQEM з використанням 

сачка ISO 7828 для індексів SBCI та RETI з додатковими методами для роботи на 

твердих субстратах.  

На твердих субстратах водойм без течії використовувалась рамка (20 на 20 

см). Для швидких гірських річок з гальковим дном нами був нами був використаний 

сачок ISO 7828. Для малих річок та струмків з мозаїкою твердих та м’яких 

субстратів застосовувався пробовідбірник Surber (25 x 25 см, діаметр вічка = 1 мм). 

При розрахунку індексів ASPT, BMWP та TBI до описаних вище методів додавалася 

інформація, що була отримана усією сукупністю якісних методів. 

При дослідженнях макрофауни супраліторалі відбір проб проводили вручну 

(під сховищами) та методом просіювання піску через лабораторні сита для 

гранулометрії осадів металевою дротяною сіткою (діаметр сітки = 2 та 1 мм) та при 

нічних відловах – з приманюванням за допомогою яскравого світла ліхтаря.  

Для відбору проб в псевдоліторалі, до відбору проб гідробіологічними 

знаряддями додавалось риття шурфів в зоні осциляції хвиль з просіюванням піску, 

відібраного на різних глибинах шурфу.  

Окрім традиційних польових досліджень, використаний експериментальний 

метод штучної активації латентних яєць та культивування організмів зі стадій, що є 

у спокою (латентних яєць, спор, цист) (Сон и др., 2017; Son et al., 2017).  

Всі зібрані макробезхребетні фіксували 70% або 96 % етиловим спиртом (для 

подальших молекулярних досліджень). 

Для оселищ використовували EUNIS Habitat Classification. Для класифікації 

стану екосистем – п’ятирівневу шкалу ВРД. Використана теорія функціональних 

трофічних груп (Merritt, Cummins, 1996) яка поєднує класифікацію видів за 

трофічною роллю та класифікацію джерел живлення. Категоризації охоронних 

статусів видів та ризиків інвазійних видів  проводили за протоколами МСОП.  

Ідентифікація видів проводилась переважно за допомогою класичних 

камеральних морфологічних методів. Допомогу в ідентифікації видів та 

таксономічні консультації надали О.С. Бондаренко (поліхети), Н.М. Шурова 

(олігохети),  М. Грабовський та С.А. Кудренко (амфіподи).  

Додаткові молекулярні підтвердження ідентифікації понад 200 проб 

здійснювали в лабораторіях Польщі, Германії та України (за допомоги Г.М. Моргун, 

С. Ю. Утевського, М. Грабовського, М. Швентнера, К. Шнейбс, П. Глоєра). 

Висловлюємо щиру вдячність колегам, що надали організаційну та польову 

допомогу в експедиційних дослідженнях: О.В. Кошелеву, С.Є. Дятлову, 

В.Г. Дядичко, С.А. Доценко, Р.В. Мігас, В.В. Адобовському, І.О. Синьогубу, 

С.О. Запорожцю, М.О. Грандовій, С.Ю. Утевському, М.Ю. Шрестхе, Р.О. 
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Новіцькому, К. Арбачаускусу, О.О. Прокіну, В.О. Панову, О.М. Хоменко, В.А. 

Трачу, О.М. Гайдашу, В.С. Топоренко, Д.Б. Радіонову, Б.Г. Лінецькому, І. К. 

Поліщуку; а також у музеях при роботі з фондовими колекціями: Ю.В. Суворову, 

В.О. Лобкову, Л.Л. Ярохнович,  Н.В. Гураль-Сверловій, М.А. Сеник,  

І.В. Шідловському, С.Г. Погребняку, О.В. Мартинову, М.В. Вінарському, 

О.Н. Дрогваленко. 

 

 

БІОЛОГІЧНІ ІНВАЗІЇ В ПРИБІЙНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ В УМОВАХ 

РІЗНОМАНІТТЯ ГІДРОМОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

Методологія CARLIT (Ballesteros et al., 2007) впроваджує виділення 

«релевантних геоморфологічних ситуацій» – найбільш поширених поєднань 

природних геоморфологічних умов узбережжя та співвідносить індикатори 

типоспецифічних умов з типологією берегів. Ми провели зонування берегів ПЗЧМ 

за такими показниками, як акумулятивний чи абразивний тип берегу, домінуючий 

субстрат, відкритість для хвиль та опріснення гідрофронтами великих річок. В 

ПЗЧМ нами виявлені 14 типів морських берегів, з яких вісім є «релевантними» для 

регіону (займають значні ділянки узбережжя, протяжність яких більше відсотка 

загальної берегової лінії).  

Аналіз поширення біологічних інвазій уздовж ««релевантних» типів берегів 

показав ключову роль опріснення – ділянки районів з високим біозабрудненням 

практично співпадають з районами гідрофронтів Дніпра та Дунаю (рис. 2). В ПЗЧМ 

два сценарії біологічного забруднення структуровані наявністю річкового 

опріснення та субстратом: а) масовий розвиток окремих екологічних інженерів на 

піщаних берегах та б) формування високого різноманіття вселенців на кам’янистих 

берегах в зонах опріснення.  
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Рис. 2. Розподіл біологічного забруднення в морській інфраліторалі ПЗЧМ: 1 – 

поганий стан; 2 – незадовільний; 3 – мозаїчно задовільний та незадовільний; 4 – 

добрий; 5 – відмінний. 
 

Серед масштабних антропогенних порушень гідроморфологічної структури 

берегової зони найбільш типовими є розташування в прибережній і прибійній зонах 

протизсувних, берегоукріплювальних, хвилевідбійних та хвилегасних споруд; 

фрагментація берегової лінії пірсами і траверсами, розчищення і просіювання 

пляжів; заміна, вилучення або досипання природних субстратів; порушення 

природного рівня і характеру стоку ґрунтових і зливових вод, перетворення 

приморських схилів і зміни фізичних властивостей поверхонь субстрату. Всі ці типи 

порушень негативно впливають на природні угруповання прибійної зони моря та на 

види, що мешкають в супра- та псевдоліторалі. 

Залежно від просторового розподілу, використання різних штучних та 

природних матеріалів і субстратів, конструкцій гідротехнічних споруд та ін., ці 

порушення можуть сприяти біологічному забрудненню, стримувати його або не 

мати на нього впливу. 

 

ЕКОЛОГІЧНА ІНДИКАЦІЯ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ ОЦІНЦІ 

ГИДРОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН МОРСЬКИХ БЕРЕГІВ 

 

Ключовою проблемою екологічної індикації районів, що знаходяться в межах 

дії гідрофронтів великих річок є «парадокс естуарної якості».  Вплив естуарних 

умов у багатьох випадках неможливо відділити від впливу антропогенного 

навантаження (Elliott, Quintino, 2007). Аналіз чинників, що впливають на 

індикаторні види та угруповання ПЗЧМ, демонструє критичний вплив як 

опріснення, так і пов'язаного з ним заледеніння берегів. 

Аналіз цього явища в українському секторі ПЗЧМ відносно видів, що 

потенційно є індикаторними: «екологічних дозорних» (Александров, Зайцев, 2016), 

облігатних мешканців супраліторалі та ключових видів, що формують типові ценози 

та оселища, показав, що їх сукупність не охоплює весь спектр умов берегів ПЗЧМ в 

зоні дії гідрофронту та поза його межами. Серед наявних індикаторів, види 

супраліторальних угруповань «талітридної смуги» максимально охоплюють різні 

ділянки.   

Альтернативою методам індикації, що використовують види та угруповання, є 

оселищний підхід. Оселища є найбільш незалежними від ефекту парадоксу 

естуарної якості екологічними індикаторами, оскільки в умовах гідрофронтів 

формуються специфічні оселища, не відповідні «морським» оселищам в умовах 

антропогенного впливу. 

Створення стандартної п'ятибальної шкали для віддзеркалення стану 

середовища, що узгоджується з ВРД і РДМС, на підставі вже знайдених індикаторів 

можливе для піщаних і кам'янистих берегів, а також берегів, які сформовані валами 

рослинних викидів. Для виявлення «повного» набору індикаторів для скелястих 

берегів потрібні додаткові дослідження. Окремі типи берегів (глинисті, галькові та 
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черепашкові пляжі) практично не мають відповідного комплексу індикаторів. 

Індикація гідроморфологічної деградації за показниками супраліторальних видів та 

угруповань для узбережжя ПЗЧМ дозволяє оцінювати ділянки в субкілометровому 

масштабі.  

Виділені нами типи берегів мають історично характерну для них сукупність 

оселищ, частина з яких («фонові») первинно характерна для ділянок такого типу в 

непорушеному стані. Окремим типам берегів в непорушеному стані відповідають 

також специфічні «раритетні» оселища. Індикаторами негативних змін можуть 

слугувати штучні (техногенні) оселища та оселища, сформовані чужорідними 

видами. Як індикаторні нами також виділений окремий клас «катастрофічних» 

оселищ (замори, надмірні викиди водоростей, супралітораль без організмів-

біотурбаторів тощо) з низьким біологічним різноманіттям. 

Рівень збереження природного комплексу оселищ може бути сформульований 

у вигляді шкали екологічного стану: «відмінний» (помітних змін немає); «добрий» 

(помітних змін фонових оселищ немає; зникнення чи зменшення площі локальних 

раритетних оселищ або поява техногенних, «катастрофічних», або сформованих 

чужорідними видами оселищ); «задовільний» (помітне зменшення загальної площі 

фонових оселищ за рахунок появи оселищ антропогенного походження чи втрата 

фонового оселища за рахунок заміщення іншими фоновими оселищами; 

«незадовільний» (частина фонових втрачена та заміщена оселищами антропогенного 

походження); «поганий» (ділянка сформована оселищами антропогенного 

походження). 

Оцінка 51 ділянки, віднесеної до того чи іншого типу берегу, що охоплюють 

більшу частину берегової смуги українського сектору, показує надмірний рівень 

антропогенної трансформації в зонах, які використовуються для рекреації та 

урбанізованих ділянках – Одеській міській агломерації та прилеглих курортах та 

курортних зонах Херсонської області.  

Обидва підходи демонструють узгоджені результати з прямим помірним 

зв’язком оцінок за шкалою Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 0,478, 

p<0.05). 

Тільки 28 % ділянок віднесені до відмінного чи доброго стану. Рівень 

антропогенної трансформації розрізняється для окремих типів берегів. 

Спостерігається прямий помірний зв’язок (ρ = 0,442, p<0.05) біологічного 

забруднення (IBPR) з результатами індикації з використанням оселищ. При 

окремому аналізі, для берегів з домінуванням м’яких субстратів залежність не є 

статистично значимою, а для берегів з домінуванням жорстких мобільних субстратів 

та скельних порід має місце прямий високий зв’язок (ρ = 0,778, p<0.05).  

Це узгоджується з тим, що на м’яких субстратах не виявлені фактори, що 

надають преференції чужорідним видам. Прямий слабкий зв’язок може бути 

поясненим тим, що значна частина трансформованих берегів з м’якими субстратами 

спостерігається в зонах гідрофронтів Дніпра та Дунаю, що є місцями акумуляції 

чужорідних видів. Всі береги з м’якими субстратами дуже чітко розподіляються за 

цим фактором. Ділянки в межах цих двох гідрофронтів мають високий або 
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екстремально високий рівень біологічного забруднення (IBPR = 3–4), тоді як за їх 

межами біологічне забруднення відсутнє, або має низький стан (IBPR = 0–2). 

Для берегів з домінуванням жорстких мобільних субстратів та скельних порід, 

всередині районів гідрофронтів спостерігається більш широкий градієнт 

біологічного забруднення – від низького до екстремально високого (IBPR = 1–4). 

Прямий високий зв’язок між ним та рівнем трансформації берегів узгоджується з 

тим, що чужорідні види можуть мати преференції, пов’язані з введенням штучних 

твердих субстратів. При нашому аналізі більшість ділянок скелястих берегів поза 

зоною гідрофронтів (Каркінітська затока) водночас характеризувалися відсутністю 

як гідроморфологічної трансформації, так і відсутністю або низьким рівнем 

біологічного забруднення. Разом з цим, в Чорноморському басейні місцями 

акумуляції чужорідних видів стають райони кам’янистих берегів з розгалуженою 

гідротехнічною інфраструктурою, що знаходяться за межами гідрофронтів 

(Керченська протока, район Севастополя) (Alexandrov et al., 2007).  

 

ПРОЦЕСИ БІОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В УМОВАХ 

ГІДРОМОРОЛОГІЧНИХ ЗМІН ЕСТУАРНИХ ЕКОСИСТЕМ 

 

Процеси біологічних інвазій в умовах трансформації гирл 

солонуватоводних лиманів. Уздовж підхідних каналів портів та інших каналів в 

естуарній зоні спостерігаються інтрузії морської води (дельта Дунаю, Дністровський 

та Дніпро-Бузький канали, Таганрозька затока). Деградація понто-каспійської 

фауни, нестійкої до швидких змін солоності призводить до формування вакантних 

ніш для екзотичних видів з атлантичних припливних естуаріїв (Amphibalanus spp., 

Mytilopsis leucophaeata, Rhithropanopeus harrisii), що формують нові угруповання з 

високим біозабрудненням. Показано, що первинне поширення M. leucophaeata в 

Азово-Чорноморському регіоні пов’язане з ділянками естуаріїв з порушеними 

гідрологічними режимами. 

Дослідження зон уздовж трас судноплавних каналів (пониззям Дністровського 

та Березанського лиманів і спільного гирла Південного Бугу та Інгулу показують 

швидкі зміни угруповань при різких змінах солоності в цій районах. В 

Дністровському лимані системи рибопропускних каналів стають рефугіумом для 

чужорідних видів при затяжних підвищеннях солоності. Загалом, трансформація 

гирл лиманів при забезпеченні потреб судноплавства стає важливим фактором як в 

формуванні донних угруповань в цілому, так і в процесах експансії чужорідних 

естуарних видів. 

Біологічні інвазії в умовах порушення зв’язку з річковим стоком. В 

умовах порушення зв’язку з річковим стоком штучна фрагментація дамбами, 

понтонними переправами та іншими спорудами, що відсікають річковий стік, часто 

призводить до порушення природного режиму солоності та водообміну лиманів та 

навіть пересихання окремих віддамбованих ділянок. Окремі типи умов на таких 

ділянках сприяють розвиненню деяких чужорідних видів, що стають в сформованих 

угрупованнях ключовими видами. При віддамбуванні верхніх ділянок, що 



14 

 

опріснюються малими річками, формуються водойми з підвищеною мінералізацією 

та збідненою прісноводною фауною.  

У випадку потрапляння чужорідного виду в оптимальні умови такої 

фрагментованої ділянки, він швидко стає ключовим видом в локальному 

угрупованні. У випадку Сухого лиману (рис. 3), його нижня днопоглиблена частина 

з розвиненими штучними спорудами колонізується великою кількістю чужорідних 

видів, але жоден з них не стає домінантом чи ключовим видом на фоні численної та 

різноманітної  нативної фауни.  

 

 
Рис. 3. Чужорідні донні макробезхребетні в фрагментованому Сухому лимані: 

1 – велика кількість чужорідних видів; 2 – ключовий вид A. senhousia; виключно 

M. nipponense; 4 – виключно Rh. harrisii; виключно  P. antipodarum. 

У випадку фрагментованих мілководних ділянок, навпаки, спостерігається 

домінування окремих чужорідних видів в деяких оселищах. При цьому, 

фрагментація водойми різко розділяє режими солоності на різних ділянках та 

комплекси чужорідних видів: на ділянках з солоністю 10-16 ‰ масовими 

чужорідними видами стають Arcuatula senhousia, Amphibalanus eburneus та Rh. 

harrisii, а на ділянках з солоністю до 6 ‰ – Macrobrachium nipponense та 

Potamopyrgus antipodarum. 

Специфіка екотону малий потік – море та чужорідні види в умовах 

зміненого берегового стоку. Для природних та слабо змінених водостоків 

характерне формування в гирлі угруповань, в яких макробезхребетні представлені 

переважно прісноводними вторинноводними видами, супраліторальними та 

прибережними морськими видами, а також евригалінними видами прісноводного 

походження. Два інвазійні види (P. antipodarum та Physa acuta) переважно 

колонізують штучні та трансформовані оселища: каналізовані гирла річок, дренажні 

канали та ін., де стають домінантами та формують високій рівень біозабруднення. 

Біозабруднення в штучних оселищах в гирлах малих водостоків має значно 

більші масштаби, чим в природних. Уздовж морських берегів мережа 

трансформованого берегового стоку (рис. 4) стає коридором для розповсюдження та 
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оселищем де формуються угруповання чужорідних видів. При цьому, в аналогічних 

природних водних об’єктах подібні процеси виражені мінімально. 

 

 
Рис. 4. Мережа трансформованого берегового стоку Одеської агломерації: А – 

локації з високим рівнем біозабруднення в гирлах малих потоків; Б –розподіл 

біозабруднення в природних  джерелах та струмках; В – розподіл біозабруднення в 

штучних та трансформованих потоках; 0–4 – бали SBCI. 

Формування нових можливостей для розповсюдження естуарних видів в 

умовах нових підходів до управління баластними водами. Підходи Міжнародної 

конвенції про баластну воду змінили систему використання баластних вод та 

механізми розповсюдження чужорідних видів. Спільний аналіз векторів 

розповсюдження чужорідних видів в 49 великих морських та естуарних екосистемах 

світу (Bailey et al., 2020) показав, що інтенсивність інвазій нових для окремих 

морських екосистем при цьому знизилася як для інтенсивності інвазій в цілому, так 

і, окремо, для видів, що змогли затриматися в регіонах та формують інвазійні 

популяції.  

Якщо до цих змін головними ризиками пов’язаними з баластними водами 

були прямі трансконтинентальні перевозки, то після зниження цих ризиків, 

особливу роль стали грати інвазії, пов’язані з транспортуванням ізольованих 

баластних вод. Райони, де одночасно збігаються інтенсивна транзитна заміна 

ізольованих баластних вод та присутність каналів, що дестабілізують соленосний 

режим, стають зонами з підвищеними темпами вселення нових чужорідних видів. 

«Воротами» інвазії стають не стільки порти, скільки протилежні кінці 

днопоглиблювальних каналів. 

Щоб порівняти швидкість розповсюдження чужорідних видів до та після 

введення нових протоколів IMO, нами були відібрані донні види-вселенці,  інвазії 

яких пов’язані з судноплавством. Середній інтервал між реєстраціями видів, що 

розселялися в різних чорноморських країнах, до введення нових правил заміни 

баласту в 1994 р., складав 7,5±2.35 років. Після початку дії нових правил він 

скоротився майже в два рази (4,1 ±1.02). 

 

ПРОЦЕСИ БИОЛОГИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В УМОВАХ 

ГІДРОМОРФОЛОГИЧНИХ ЗМІН ВО ВНУТРІШНІХ ВОДАХ 

 

Експансія евригалінних видів в умовах дефіциту стоку річкових басейнів 

та кліматичних змін. В умовах інтрузій морської води та дефіциту стоку, що 
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формується водночас зарегулюванням річкових басейнів Чорного та Азовського 

морів і кліматичними змінами, в великих річкових басейнах формується тенденція 

експансії вгору за течією екзотичних евригалінних видів морського походження 

(краби, креветки, молюски, вусоногі раки, поліхети). 

Формуються три межі (рис. 4) поширення таких видів: 1) зона катадромної 

міграції Eriocheir sinensis; 2) мобільних видів, Macrobrachium spp. та Rh. harrisii, що 

здатні самостійно розселятися уздовж річного русла, але не здійснюють масштабних 

міграцій; 3) немобільних видів (Amphibalanus spp., M. leucophaeata та екзотичні 

Polychaeta), що обмежені в можливостях та темпах колонізації. 

 

 
Рис. 4. Межі поширення екзотичних евригалінних видів в великих річках 

Азово-Чорноморського регіону: 1 – мігруючі катадромні вселенці; 2 – мобільні, без 

прохідних міграцій; 3 – види зі слабкою мобільністю.  

 

Друга та третя межи поширення складають відповідно 5–15 та 70–110 км в 

Дону, Дністрі та Дунаї; біля 60 та 400 км в Дніпрі; співпадають та складають біля 

50–60 км в Південному Бузі та Інгулі. Це узгоджується з найбільш вираженим 

загострення дефіциту стоку Дніпра серед інших. Угруповання з домінуванням 

екзотичних видів морського походження формуються в пригирлових районах 

Дністровського лиману та пониззях Південного Бугу та Інгулу. В Азовському 

басейні вони відомі для Таганрозької затоки на межі з дельтою Дона (Syomin et al. 

2016). Таким чином, поширення таких угруповань приблизно співпадає з межею 

поширення немобільних видів. 

Ми порівнюємо ці данні з ситуацією в басейні Перської затоки – найближчому 

до Понто-Каспійського регіону басейні, що має великі річкові системи, які 

знаходяться в схожих умовах впливу масштабної трансформації водойм, дефіциту 

стоку та кліматичних змін, а також мають практично ідентичний набір екзотичних 

видів. Водна система Шат-Ель-Араб з притоками Тигр, Євфрат та Карун першою 

стала ареною «війн за воду», що призводить до регулярних повних припинень 

подачі води в її нижні ділянки (Naser et al., 2011). 
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Наш аналіз біологічних інвазій в цьому регіоні (Naser et al., 2011) показав 

високі рівні біологічного забруднення (IBPR та SBCI) уздовж суцільної 

двохсоткілометрової зони угруповань з домінуванням екзотичних видів морського 

походження, ключову роль в яких відіграють мобільні декаподи.  

Межі максимального поширення окремих мобільних видів (у вигляді 

нечисленних знахідок) в Азово-Чорноморському басейні вже наближаються до 

ситуації в Шат-Ель-Араб. Ця тенденція, на нашу думку, є початковою стадією 

можливого катастрофічного сценарію зміни природних угруповань.    

Експансія понто-каспійських безхребетних в умовах штучної ліквідації 

екологічних бар’єрів в великих річках. Ми виділяємо великий комплекс видів 

морського походження, поширений в середніх і навіть верхніх течіях річок Чорного 

і Азовського морів до початку їх масштабного перетворення (Dikerogammarus spp., 

Chelicorophium spp., Obesogammarus spp., Pontogammarus robustoides, 

Chaetogammarus ischnus, Jaera sarsi, Potastacus leptodactylus, Dreissena polymorpha, 

Theodoxus fluviatilis, Cordillophora caspia) як «понто-каспійську фракцію 

прісноводної реофільної фауни». Вона збіднена в басейнах Дніпра і в ще більшому 

ступені – Південного Бугу, які зазнали впливу льодовикових процесів. Створення 

водосховищ не було для них ключовим фактором в розселенні таких видів, а зони 

порогів – екологічним бар’єром для самостійного розселення, але ліквідація порогів 

сприяла судноплавству, а гідротехнічні споруди, пов’язані з портами та шлюзами, 

стали твердими субстратами для колонізації цими реофільними видами. Переважно, 

ці види і складають комплекс широко поширених агресивних вселенців (окрім них, 

Hypania invalida, Dreissena bugensis і деякі Mysida). 

Для понто-каспійських видів, спеціалізованої до умов великих напівпроточних 

водойм або ділянок річкових дельт з уповільненою течією (Ampharetidae, Cumacea, 

Cardiidae, Hydrobiidae, більшість Mysida), зони порогів історично ставали 

екологічними бар’єрами, а штучні водосховища надавали принципові преференції в 

формуванні популяцій, порівняно з непорушеними річковими ділянками. Їх 

експансія значно пов’язана з масовою інтродукцією понто-каспійської фауни при 

рибогосподарському використанні водосховищ (Semenchenko et al. 2015). 

Ми виділяємо чотири сценарії експансії понто-каспійських безхребетних: 1) 

розширення ареалу видів, що вже історично мешкали вище зон порогів (розширення 

ареалу вгору за течією, вселення в притоки); 2) послідовна експансія вгору за течією 

з пониззя басейну після ліквідації порогів; 3) послідовна експансія вниз за течією, 

після проникнення за допомогою судноплавства чи навмисної інтродукції у верхню 

частину басейну; 4) вселення з інших понто-каспійських басейнів. 

Річкові басейни відрізняються за співвідношенням цих сценаріїв. Для басейнів 

Дунаю та Дону ліквідація екологічних бар’єрів та пов’язана з цим експансія вгору 

проти течії з пониззя басейну не була домінуючим фактором, як в інших басейнах. 

Для басейнів Дунаю та Дону значну роль грає експансія понто-каспійських видів з 

інших басейнів через системи каналів. 

При цьому, спостерігається загальний тренд поступового нарощення 

біологічного забруднення (рис. 5) в усіх річкових басейнах регіону, хоча і темпи, і 
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терміни початку процесів біологічного забруднення в різних басейнах та групах 

басейнів відрізняються. 

Біологічні інвазії в умовах створення міжбасейнових каналів. З часів 

пліоцену Азово-Чорноморський та Каспійський басейни характеризувалися 

схожими екологічними умовами та періодичними поєднаннями та ізоляціями 

(Krijgsman et al. 2019).  

 

 
Рис. 5. Поступове нарощення біологічного забруднення в усіх річкових 

басейнах Азово-Чорноморського басейну: чорні кола – облікові одиниці з 

максимальним рівнем біозабруднення (IBPR = 4). 

 

До 2000-х років обмін видами був асиметричним, тварини вселялися у дельту 

Волги та Каспійське море з басейнів Чорного та Азовського морів (Grigorovich et al. 

2003), але не в протилежному напрямку. Нами вперше було проведене спеціальне 

дослідження процесів біологічного забруднення при  вторгненні донських 
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макробезхребетних, через  Волго-Донський канал (ВДК) з басейну Каспію. В 

останні два десятиріччя спостерігається експансія видів з Каспійського басейну 

(Theodoxus major, Adacna glabra, Dikerogammarus caspius) в басейн Дону, де вони 

витісняють місцевих понто-каспійських реліктів або розділяють з ними ніші, 

локально домінують в донних угрупованнях та формують високий рівень 

біологічного забруднення. 

Існуючі схеми основних інвазійних коридорів Європи мають бути переглянуті. 

Первісна концепція Північного коридору інвазій базувалася на експансії понто-

каспійських реліктів від естуаріїв до верхніх частин річок та нових басейнів (Bij de 

Vaate et al., 2002). У цьому контексті «широтний» обмін понто-каспійською фауною 

між різними лиманами Азовського, Чорного та Каспійського морів або розширення 

екзотичних видів за течією вважався другорядним. Наше дослідження дозволяє 

ідентифікувати єдиний Понто-каспійський коридор інвазії, який з’єднує всі три 

морські басейни Понто-Каспійського регіону.  

Басейн Каспійського моря стає новим важливим джерелом вселенців, першою 

межею експансії яких на шляху до річкових басейнів Чорного моря та інших районів 

Європи є басейн Дону. 

Обмін понто-каспійськими макробезхребетними між Чорноморським та 

Азовським басейнами, окрім морського поєднання через Керченську затоку, 

здійснюється завдяки каналу «Дніпро-Донбас», який, на відміну від більшості 

міжбасейнових каналів, не призначений для судноплавства. Понто-каспійські 

безхребетні з басейну Дніпра колонізують трасу каналу (Grigorovich et al., 2002). 

Переважно ті з них, що змогли вселитися через канал в прилеглі райони Сіверського 

Донця, історично вже присутні в басейні Дона або навіть в пониззях самого 

Сіверського Донця. Успішним вселенцем, новим для басейну Азовського моря, є 

D. bugensis. 

Приховані процеси інвазій в раритетних угрупованнях степових водойм. 

Наші дані свідчать про існування в тимчасових водоймах степу своєрідних 

раритетних угруповань, що включали спеціалізовані види, які завдяки знищенню 

оселищ, стають в Європі рідкісними та зникаючими (Vinarsky et al., 2010; Son et al., 

2017).  

Знищення оселищ тимчасових водойм пов’язане з двома типами 

гідроморфологічної деградації: а) безпосереднім знищенням ландшафтів (орання 

степу та знищення заплави) та б) порушення можливостей водозбору.  

Метод реконструкції такої прихованої раритетної фауни за допомогою 

штучної активації яєць, що покояться з ґрунту висохлих водойм, дозволив вести 

фауністичні дослідження у великих водоймах, таких як поди, під час їх сухої фази 

(Son et al., 2017). При тестуванні методу в біосферному заповіднику «Асканія-Нова» 

ім. Ф.Е. Фальц-Фейна (де на степових ділянках в умовах «сухого» року, водойми 

були населені широко поширеними видами) та в ряді інших локацій, виявило 

різноманітну раритетну фауну  Branchiopoda, що включала рідкісні та 

малодосліджені спеціалізовані види астатобіонтів.  

Зміна ареалів кріптічних видів є складним для вивчення процесом. Експансія в 

Понто-Каспійському регіоні встановлена для Eocyzicus orientalis, Leptestheria 
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dahalacensis та Wlassicsia pannonica. Одночасно зі зникненням в частині нативних 

регіонів, для них характерна експансія в нові локації.  

 

ПРОЦЕСИ КОЛОНІЗАЦІЇ ОСЕЛИЩ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ 

УГРУПОВАНЬ ЧУЖОРІДНМИ ВИДАМИ 

 

Використання природних та штучних оселищ чужорідними видами. 

Аналіз різноманіття екзотичних видів в різних типах оселищ за класифікацією 

EUNIS демонструє високе різноманіття чужорідних видів (5–9 видів) в рівнинних та 

дельтово-естуарних оселищах великих річок, на піщаній та кам’янистій морській 

інфраліторалі, приморських лагунах (рис. 6). Найбільший показник (17 видів) 

характерний для оселищ чорноморських лиманів. 

 

 
Рис. 6. Кількість екзотичних видів (в дужках) в різних типах природних 

оселищ прибійної зони моря та внутрішніх вод (позначення за кодифікацією 

EUNIS). 

  

Для  естуарних оселищ частка станцій без біологічного забруднення завжди 

менша, а станцій з високими рівнями біозабруднення – вища, ніж в прісних водах та 

морській інфраліторалі.  

Для ряду штучних оселищ (тверді субстрати портів, «морські стіни», солоні та 

солонуватоводні канали, штучні водойми з антропогенними  донними субстратами) 

характерне високе різноманіття екзотичних видів. 

Кілька видів (Ph. acuta, P. antipodarum, Rh. harrissii, Amphibalanus improvisus) 

мають суттєво більший спектр колонізованих оселищ, чим більшість екзотичних 

видів в Азово-Чорноморському регіоні (рис 7).  

 



21 

 

 
Рис. 7. Кількість оселищ, що колонізують різні інвазійні види в Азово-

Чорноморському басейні: чорний – природні; сірий – штучні. 

 

Кількість оселищ, що займає вид, має прямий та високий зв’язок з тривалістю 

його інвазійної історії в регіоні (ρ = 0.709, p<0.05). Навіть види з давньою 

інвазійною історією продовжують колонізувати нові оселища (як приклад – сучасне 

освоєння A. improvisus м’яких седиментів, активне вселення Rapana venosa в 

естуарні водойми). 

Одним з найбільш масштабних процесів змін водних оселищ в Азово-

Чорноморському басейні стало знищення епіпотамальних (реофільних передгірних 

або порожистих) річкових оселищ з метою розвитку судноплавства та 

гідроенергетики, що призвело до перетворення їх у великі мезотрофні водойми. В 

басейнах Дніпра, Дністра, Дунаю та Дону, реофільні оселища повністю або частково 

зникли в межах історичних ареалів понто-каспійських видів. В естуарних та нижніх 

ділянках річок, зарегулювання стоку зменшує площу оселищ мезотрофних водойм 

за рахунок перетворення в евтрофні чи заростання.  

Таким чином, спектр оселищ понто-каспійської фауни звужується за рахунок 

гідроморфологічних змін басейнів, але їх сумарна площа розширюється. В процесі 

експансії понто-каспійська фауна, за винятком Dreissenidae, не розширює, а звужує 

спектр природних оселищ в інвазійному ареалі. 

Функціональний зв’язок оселищ та угруповань у процесах 

біозабруднення в контексті теорії функціональних трофічних груп. Теорія 

функціональних трофічних груп (Merritt, Cummins, 1996), що поєднує класифікацію 

видів за трофічною роллю та класифікацію джерел живлення, дозволяє зрозуміти 

зв’язок між оселищами та угрупованнями при аналізі процесів біозабруднення. 
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Аналіз розподілу локацій з різним рівнем біозабруднення (SBCI) для різних типів 

водойм, показує, що в естуарних водах високе біозабруднення має місце в більш 

вузьких діапазонах індексу RETI, ніж у схожих за характером течії прісноводних 

екосистемах. В окремих типах водних об’єктів високе біозабруднення може 

спостерігатися в різних діапазонах RETI в залежності від домінуючого екзотичного 

виду. 

У досліджених екосистемах спостерігаються різноманітні сценарії 

формування угруповань з домінуванням екзотичних видів. У контексті 

функціонально-трофічних процесів більшість інвазійних видів конкурує з 

нативними всередині домінуючої трофічної групи (фільтраторів, скраперів та ін.).  

Виключенням є P. antipodarum, який при вселенні трансформує екосистему за 

рахунок зміни донних субстратів великою кількістю псевдофекалій та стає 

домінантом в межах створеної ним же трофічної ніші колекторів. При цьому 

угруповання можуть принципово змінювати трофічно-функціональну структуру, 

формуючи нішу для колекторів та фільтраторів та кардинально знижувати показник 

RETI.  

Угруповання з домінуванням екзотичних видів. В Азово-Чорноморському 

регіоні виділений  та описаний ряд угруповань з домінуванням екзотичних видів.  

Надзвичайно різноманітні угруповання в широкому спектрі оселищ 

формуються при домінуванні P. antipodarum (до 550000 екз./м
2
), який може 

формувати нові угруповання на базі похідних угруповань з різним складом та 

трофічно-функціональною структурою. В Азово-Чорноморському басейні вони 

формуються переважно в джерелах, струмках, малих річках та дренажних каналах 

морського узбережжя (зокрема, солонуватих), що є локальною специфікою регіону. 

Наші спостереження та матеріали спільних досліджень в басейні Балтійського моря 

показали, що цей вид був постійним та масовим в морських екосистемах Фінляндії 

(власні збори), російському секторі Фінської затоки та в штучних приморських 

непроточних водоймах Калінінградської області. 

Угруповання піщаної інфраліторалі з домінуванням A. improvisus (до 16000 

екз./м
2
) формується в Придунайському районі ПЗЧМ  при трансформації первинного 

угруповання піщаних берегів з Lentidium mediterraneum.  

Естуарні угруповання з домінуванням сукупності вселенців-фільтраторів 

атлантичного походження (M. leucophaeata, A. improvisus, A. eburneus) утворюються  

в умовах трансформованого режиму солоності. 

Збіднені естуарні угруповання з домінуванням всеїдних екзотичних Decapoda 

формуються в олігогалинних ділянках лиманів (Rh. harrisii) та 

високомінералізованих ставках (M. nipponense в періоди масового виходу молоді 

виду). 

В прісних водах зустрічаються угруповання скраперів (акваріумних 

Gastropoda). За межами штучних та трансформованих водойм (ставки-охолоджувачі, 

міські декоративні ставки, фонтани, затоплені кар’єри тощо) вони характерні в 

малих річках та струмках з домінуванням Ph. acuta, яка на відміну від більшості 

акваріумних видів, повністю акліматизувалася в природних екосистемах. Як 
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правило, цей вид не досягає в таких оселищах щільності вище 150–200 екз./м
2
, але в 

умовах збідненої та нечисленної фауни може при цьому домінувати.  

В 2019 р. в Азово-Чорноморському басейні нами вперше зареєстровані 

естуарні угруповання з домінуванням A. senhousia ( до 800–1000 екз./м
2 
).  

Первинні понто-каспійські угруповання в нативному ареалі. понто-

каспійських угруповань, що застосовувалася при описі їх непорушеного стану, 

виділяла «ценози» за домінуючим видом і першим субдомінантом, в результаті чого 

були виділені більше 40 різновидів естуарних «ценозів» (Марковский, 1953, 1954, 

1955; Мордухай-Болтовской, 1960). Незначні зміни (зокрема, сезонні) чисельності 

домінанта та субдомінанта призводили до штучного розділення угруповання на різні 

ценози. Крім цього, домінанти та субдомінанти в різних річкових басейнах часто 

представлені еволюційно та екологічно близькими видами-вікаріантами, в наслідок 

чого, ідентичні угруповання були описані як різні «ценози».  

Рекласифікація первинних угруповань понто-каспійської фауни за 

показниками складу функціональних трофічних груп та екосистемних інженерів 

виділяє типи угруповань, історично присутні в більшості естуарних зон Азово-

Чорноморського басейну: 

Група A. Угруповання  з домінуванням фільтраторів:  

A.1. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні інженери – 

Dreissenidae та Monodacna. A.2. Угруповання з домінуванням фільтраторів; 

екосистемні інженери – Monodacna A.3. Угруповання з домінуванням фільтраторів; 

екосистемні інженери – Dreissenidae. A.4. Угруповання з домінуванням 

фільтраторів; екосистемні інженери – Adacna/Hypanis (з можливим додаванням 

Corophiidae). A.5. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні інженери 

– Corophiidae.  

Група B. Угруповання  з високою роллю скраперів та всеїдних видів.  

Група С. Угруповання  з домінуванням всеїдних Gammaridae. 

Група D. Збіднені угруповання колекторів. 

Групи E. Збіднені угруповання з домінуванням понто-каспійських Cumacea. 

Спостерігається схожій розподіл таких функціонально аналогічних 

угруповань за ключовими оселищами Азово-Чорноморських естуаріях. Ядром 

первинної понто-каспійської екосистеми є угруповання фільтраторів з різними 

екосистемними інженерами, а літоральну зону займають угруповання з високою 

роллю скраперів та всеїдних видів на твердих субстратах або домінуванням 

всеїдних Gammaridae на піщаних ділянках. Інші типи угруповань (переважно, 

збіднені або тимчасові) формуються на ділянках з нестабільними гідрологічними 

умовами.  

Формування нових інвазійних угруповань при трансформації водних 

оселищ Азово-Чорноморського басейну. Каскади водосховищ великих річок стали 

зоною масової експансії понто-каспійської фауни та формування різноманітних 

угруповань з домінуванням понто-каспійських видів (Набоженко та ін., 2010, 

Плигин, 2012, Плигин, Кружилина, 2015).  

Їх угруповання відрізняються від історичних угруповань чорноморських 

естуаріїв, зокрема, функціонально зміщені з процесу фільтрації в бік вживання 
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детриту – в усіх випадках спостерігається висока роль колекторів детриту та 

всеїдних видів. А ні в цих водоймах, ні в інших водосховищах в інвазійному ареалі 

не спостерігалися чисті «поля фільтраторів» з мінімальною роллю інших груп, які 

первинно є ядром понто-каспійських угруповань лиманів.  

Формування в водосховищах нових дрейсенових консорцій проходило за 

рахунок «понто-каспійської фракції прісноводної реофільної фауни», що історично 

мешкала в середніх течіях річок до початку масової експансії інших видів. Ці види, 

які вже були масовими та інтегрованими в різноманітні природні реофільні 

угруповання, при цьому історично мали преадаптацію до мешкання в великих 

мезотрофних водоймах (лиманах, лагунах та ін.), на відміну від багатьох 

представників давньопрісноводного реофільного комплексу. 

Безпосередньо «інвазійний» характер «дрейсенові консорції» отримували при 

поступовому просуванні вгору проти течії D. bugensis та Ampharetidae. Більшість 

понто-каспійських видів не стають постійними елементами дрейсенових консорцій, 

а займають різноманітні екологічні ніші в угрупованнях прісноводних видів. 

Таким чином, власне феномен формування понто-каспійських угруповань 

водосховищ на перших стадіях був пов’язаний насамперед з гідроморфологічною 

трансформацією, а не з біологічними інвазіями.  

Виключенням є нові глибоководні угруповання, в яких ключову роль 

відіграють D. bugensis та Ampharetidae, а також нове угруповання піщаної літоралі з 

домінуванням Pontogammarus maeoticus (поширення цих видів історично було 

обмежене зонами порогів).  

 

ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ БІОЛОГІЧНИХ ІНВАЗІЙ В 

ТРАНСФОРМОВАНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ В УМОВАХ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ОФІЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 

 

В країнах Азово-Чорноморського басейну здійснється поступовий перехід до 

систем моніторингу ЄС. 

Однією з фундаментальних змін в управлінні водними ресурсами є 

підвищення важливості біологічних показників. Незважаючи на загальне 

впровадження цього в країнах Азово-Чорноморського басейну, ряд документів та 

практичних заходів містять підходи до моніторингу, розроблені в рамках 

пострадянської парадигми нормативів забруднення, в якіх біологічні процеси 

розглядаються як другорядні.  

Якщо в Україні та чорноморських країнах ЄС, моніторинг біологічних 

показників згідно останнім змінам в законодавстві, починає організовуватися згідно 

з басейновим та інтегральним підходами ВРД, то в окремих країнах (зокрема у 

Російській Федерації) зберігається мережа моніторингу, що порівняльно аналізує 

слабо та сильно забруднені райони, без системного зв’язку з районами річкових 

басейнів (Буйволов и др., 2016).  

Такий підхід може відповідати цілям оцінки ризиків біологічних інвазій тільки 

при сценаріях кореляції процесів біологічного забруднення з хімічним/органічним, 

коли найбільш забруднені локації мають підвищений ризик вторгнення та розвитку 
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чужорідних видів, в протилежність слабо забрудненим (зокрема, заповідним) 

територіям. Це в певній мірі відповідає гіпотезі «вакантних ніш», які звільняються 

нативними видами в результаті погіршення екологічних умов (Simberloff, 1981).  

Разом з тим, в Азово-Чорноморському регіоні спостерігаються різні сценарії 

зв’язку біологічного забруднення з якістю води.  

Для обрання допоміжних показників якості нами був проведений аналіз 

існуючих методів біоіндикації. Дев’ять поширених бентосних індексів якості 

водного середовища були протестовані відносно наступних критеріїв: охоплення 

ключових видів місцевої фауни; «гамаридної проблеми»; парадоксу естуарної якості 

та інших практичних проблем використання. В результаті, для оцінки якості була 

обрана система показників BMWP-ASPT як найбільш коректна для використання в 

умовах різної мінералізації та присутності в угрупованнях естуарних видів. 

Першим прикладом є експансія вселенців каспійського походження в басейні 

Дона та у Волго-Донському каналі (рис. 9). В зонах найбільшого біозабруднення 

спостерігалися відносно сприятливі умови якості води і, навпаки, станції без 

біозабруднення були тими, що перебувають під найпотужнішим антропогенним 

тиском (сильний прямий зв’язок показника SBCI з BWMP, ρ = 0,69, p<0.05).  

Іншими випадками достовірного позитивного зв’язку є інвазії в струмках та 

джерелах Дністровського лиману (помітний прямий зв’язок показників SBCI з 

ASPT, ρ = 0,662, та SBCI з BWMP, ρ = 0,488, p<0.05); малих потоках Одеської 

агломерації (помірний прямий зв’язок SBCI з ASPT, ρ = 0,446 та SBCI з BMWP, ρ = 

0,434, p<0.05).  

Деякі полігони (наприклад, водні об’єкти в басейні дельти Дніпра та малі і 

середні річки приморських районів) демонструють відсутність достовірного зв’язку 

цих показників. 

 

 

Рис. 8. Розподіл показників біозабруднення (SBCI) та чистоти води (BMWP) в 

басейні Дона та у Волго-Донському каналі. 

 

В усіх цих випадках серед вселенців, виявлених у відповідних локаціях, не 

було опортуністичних видів, які могли б скористатися погіршенням якості води, 

пов’язаної з забрудненням. «Вакантні ніші» займались нативними видами-

опортуністами, що формувало прямі зв’язки або відсутність достовірного зв’язку 
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між біологічним забрудненням та якістю води. Це демонструє необхідність 

використання окремої стратегії розподілу станцій моніторингу біологічних інвазій, 

не орієнтованої при створенні на розподіл хімічних та гідрохімічних показників вод. 

Разом з цим, існують сценарії інвазій, коли чужорідні види отримують 

перевагу при колонізації вакантних ніш. Аналіз багаторічної інвазії Corbicula в 

басейні Дунаю демонструє можливий зв’язок вибухового характеру експансії 

Corbicula в 2000–2003 рр. з пригніченням нативних угруповань після двох хімічних 

аварій в румунському секторі Тиси в 2000 р.  

Додаткових досліджень потребують верхів’я річок, заселені вразливою до 

забруднення фауною, оскільки там сценарій з заповненням вакантних ніш 

чужорідними видами повинен виявлятися найбільш чітко. 

Однією з принципових проблем в розвитку систем екологічного моніторингу 

та менеджменту є обмін інформацією між учасниками моніторингу та іншими 

державними та суспільними установами комунікації. 

В 2017-2018 рр. ми брали участь в спеціальному аналізі рівня та характеру 

взаємодій різних державних та суспільних інституцій в процесі досліджень біоти 

естуарних та морських екосистем (з фокусом на дослідження реліктових понто-

каспійських видів та угруповань, які є принциповою складовою біологічних інвазій 

[Gogaladze et al. 2020а,b]. Румунія та Україна були вибрані як модельні країни, що 

входять чи не входять до ЄС.  

Ці дослідження дозволили оцінити характер комунікації між організаціями 

різних типів: Міністерством екології, академічними та відомчими інститутами, 

організаціями – об’єктами ПЗФ, регіональними адміністраціями, університетами, 

неурядовими організаціями. 

В обох країнах комунікація не є ієрархічною, тобто значна частина взаємодії, 

обміну інформацією та ін. проходить безпосередньо між організаціями різних 

відомств, серед яких в Україні Міністерство екології та ключові наукові інститути 

НАН України є центрами зв’язку. Таким чином комунікація йде «горизонтально» 

без її реальної акумуляції та передачі вгору різними проміжними структурами 

(місцевими департаментами екології або регіональними науковими центрами).  

Інший важливий аспект полягає в тому, що мобільність кадрів (на відміну від 

ситуації в ЄС) практично відсутня в українській системі комунікації. На практиці це 

означає, що максимальна централізація експертизи з акумуляцією фахових 

спеціалістів у вигляді якоїсь окремої урядової агенції мало вірогідна. Таким чином, 

отримання експертної інформації може бути здійснене тільки у вигляді координації 

фахівців з різних організацій. 

Серед відмінностей між Румунією і Україною також можна назвати наступні – 

вступ Румунії в ЄС призвів до збільшення фінансування екологічних програм за 

рахунок європейських грантів, але одночасно, держава перекладає витрати на такі 

дослідження на зовнішнє фінансування (кількість подібних проектів принципово 

більше, ніж в Україні). При цьому відбувається перекіс в бік короткострокових 

моніторингових досліджень, які проводяться в рамках співробітництва різних 

організацій і припиняються після завершення грантів. 
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В Україні ситуація інша – випадкового фінансування менше і, як правило, 

воно відповідає довготривалим темам організацій, що його отримують. В результаті, 

теми грантів зазвичай мають продовження у вигляді базової діяльності та 

налагоджена в їх ході комунікація теж не обривається. 

У Румунії, технічні вимоги ЄС щодо участі в європейських грантах та 

особливості законодавства призводять до того, що різні державні організації 

підбирають партнерів по політичним критеріям і це сильно відсікає від комунікації 

окремі відомства і, зокрема неурядові організації. В результаті, комунікація з 

останніми, всупереч очікуванням, виявилася ще більш маргінальною ніж в Україні. 

Ще однією різкою відмінністю між Україною та Румунією є проблема 

протиріч в екологічному законодавстві та пов'язаному адмініструванні, яка є 

ключовою в Україні і малозначимою в Румунії. 

Одним з проблематичних факторів для розвитку зв'язків між організаціями в 

Румунії є «перетік» кадрів, в тому числі між організаціями (в умовах високої 

значимості «політичних» моментів комунікації між організаціями, стійкість кадрів 

стає принциповою). 

 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕЛІКТОВОЇ ПОНТО-

КАСПІЙСЬКОЇ ФАУНИ 

 

В естуарних зонах басейнів Дунаю, Дністра, Дніпра, Південного Бугу, в 

Тилігульському та Березанському лиманах впродовж XX-XXI століть 

спостерігається масштабний негативний тренд стану понто-каспійської фауни на 

рівнях зникнення чи скорочення площі угруповань з домінуванням понто-

каспійських видів, зникнення окремих видів чи скорочення площі їх поширення.  

Це обумовлене комплексним впливом евтрофікації, деградації водойм при 

зарегулюванні річкових басейнів, зміни режиму солоності естуаріїв.  

Відносно благополучним залишається найменш зрегульований басейн Дону та 

прилеглий район Таганрозької затоки, але в ньому в останні два десятиріччя 

починається перебудування угруповань  внаслідок біологічних інвазій. 

Головними підходами до охорони природи на рівні видів є підходи МСОП. На 

відміну від всіх інших переліків видів, Червоних книг тощо, вони передбачають 

тотальну оцінку груп.  

Як модельну групи ми розглядаємо понто-каспійських молюсків. Одночасна 

категоризація понто-каспійської малакофауни за методиками МСОП дозволяє 

оцінити ризики її вимирання та порівняти з іншими фауністичними комплексами. 

Спостерігається унікальна ситуація (рис. 10): для понто-каспійських реліктів 

характерні водночас висока частка вразливих видів (VU, EN) та видів-вселенців з 

високим рівнем ризиків для біорізноманіття (MR, MV).  

Це може перетинатися (17 % видів): для видів високих категорій вразливості 

відомі інвазії з мінімальним ризиком (MC), а для видів, близьких до загрози (NT) – 

інвазії з низьким рівнем ризику (MN). 

Відповідний аналіз, проведений за нашою участю в рамках діяльності МСОП 

(Böhm et al., 2020) показує, що близько третини водних молюсків світової фауни, 
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знаходяться під загрозою зникнення (найбільш поширеними загрозами є 

забруднення та модифікація природних систем).  

Зроблені в рамках дисертаційної роботи додаткові аналогічні розрахунки для 

понто-каспійської фауни, показали, що вона має високі показники ризику зникнення 

(Propthreat), близькі до найвищих серед зареєстрованих (для Неарктичної, 

Палеарктичної та Австралазійської фаун). 

 

 
Рис. 10. Представленість різних категорій МСОП серед понто-каспійських 

молюсків Азово-Чорноморського басейну: А – охоронні статуси; Б – статуси ризику 

інвазій; ієрархія охоронних статусів; Г – ієрархія статусів ризику інвазій. 

 

Відносно невеликий діапазон між Propthreat_lower та Propthreat_upper (рис. 11) 

свідчить про малу частку неоцінених видів, близьку до ситуації в Неарктиці.  

Всі понто-каспійські види категорії DD не оцінені в зв’язку з їх рідкісністю та 

реальна ситуація близька до показника Propthreat_upper (песимістичний варіант, коли всі 

види DD прирівнюються при розрахунку до вразливих категорій).  
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Інші ключові документи, що включають охорону на видовому рівні, містять 

переліки видів, які не базуються на тотальному досліджені тих чи інших груп та 

обираються за різними процедурами експертами.  

Діюча редакція Червоної книги України (2009) охоплює значну кількість 

таксономічних груп безхребетних: Cnidaria, Hirudinea, Copepoda, Mysida, 

Amphipoda, Gastropoda, Bivalvia.  

 

 
Рис. 11. Показники ризику зникнення великих фаун молюсків внутрішніх вод 

Світу: 1 – Океанічна, 2 – Індомалазійська, 3 – Неотропічна, 4 – Афротропічна, 5 – 

Австралазійська, 6 – Палеарктична, 7 – Неарктична, 8 – Понто-Каспійська фауна; 

стовпчик без позначення – світова фауна в цілому. 

 

Регіональні переліки рідкісних видів для областей України в межах нативних 

ареалів понто-каспійських видів дублюють понто-каспійські види з ЧКУ або 

включають окремі додаткові види. Червона книга Чорного моря (1999) базується 

переважно на видах національних Червоних книг, включає види Cnidaria, Copepoda, 

Mysida, Amphipoda, та, на нашу думку, вимагає перегляду. Всі ці охоронні 

документи охоплюють понто-каспійські таксони значно ширше, чим переліки 

МСОП, але не базуються на системній та сучасній інформації щодо трендів стану 

видів.  

Для аналізу підходів до охорони на рівні оселищ та територій ми порівняли 

охоплення ключових понто-каспійських оселищ Азово-Чорноморського басейну 

просторовими мережами природоохоронних територій – Смарагдовою мережею та 

мережею заповідних територій високого рівня охорони.  

У якості ключових понто-каспійских оселищ були визначені “C2.32: 

Metapotamal and hypopotamal streams”, “X01: Estuaries”, “X03 : Brackish coastal 

lagoons”, “C1.2: Permanent mesotrophic lakes, ponds and pools”, “C2.41: Brackish water 

tidal rivers” and “C2.42: Freshwater tidal rivers”.  

Заповідні території високого рівня охорони охоплюють значні ділянки дельт 

та нижніх частин великих річок (Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро), але 

ігнорують більшість значних лиманів.  

Покриття Смарагдовою мережею є більш повним та цілеспрямовано будує 

систему збереження лиманів в контексті охорони Бернських оселищ. Як результат, її 
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розвиток цілком достатній у всіх розглянутих басейнах, крім басейну Південного 

Бугу.  

Якщо мережа заповідних територій спрямована на охорону всіх природних 

оселищ в межах території, то Смарагдова мережа структурує охоронні зусилля на 

переліках конкретних видів та оселищ. При цьому. охоплення ключових оселищ 

інструментами Бернської конвенції є недостатнім, але в багатьох випадках прилеглі 

наземні та прибережні оселища стають «парасольковими» для оселищ понто-

каспійської фауни. 

 

ВИСНОВКИ 

 

На підставі аналізу змін угруповань, ареалів та оселищ чужорідних донних 

безхребетних наведене теоретичне узагальнення процесів біологічних інвазій в 

умовах гідроморфологічних змін в Азово-Чорноморському басейні, розвиваються 

нові методи та підходи до оцінки стану водних екосистем, ідентифікуються та 

аналізуються проблеми моніторингу, екологічної оцінки та природоохоронного 

менеджменту, пов’язані з інвазійними видами. 

1. Аналіз біологічного забруднення 14 виділених гідроморфологічних типів 

берегів  північно-західній частини Чорного моря показав достовірні високі прямі 

кореляційні зв’язки за шкалою Чедока між показниками: кількістю чужорідних 

видів та медіаною IBPR (коефіцієнт кореляції Спірмена (ρ) = 0,890), кількістю 

чужорідних видів та максимальним SBCI (ρ = 0,929) та максимальним SBCI та 

медіаною IBPR (ρ = 0,919). Райони ділянок з високим (IBPR = 3-4) рівнем 

біологічного забруднення практично співпадають з районами гідрофронтів Дніпра 

та Дунаю. В морській інфраліторалі діють два сценарії локального формування 

високого рівня біологічного забруднення: а) формування високого різноманіття 

вселенців на кам’янистих берегах в зонах опріснення та б) масовий розвиток 

окремих екологічних інженерів на піщаних берегах. 

2. Екологічні оцінки гідроморфологічної деградації берегової зони за 

допомогою двох альтернативних типів індикаторів (оселищ та видів і угруповань) 

мають прямий помірний зв’язок (ρ = 0,478). Спостерігається надмірний рівень 

антропогенної трансформації в зонах, що використовуються для рекреації та на 

урбанізованих ділянках. Оцінка за показниками оселищ відносить 28 % виділених 

ділянок до відмінного чи доброго стану. Найбільш трансформованими є піщані 

береги, де надмірний рівень рекреації легко знищує оселища супра- та 

псевдоліторалі, та абразивні береги в районах впливу гідрофронту Дніпра, де 

зникнення типоспецифічних угруповань привело до значної перебудови комплексу 

оселищ в інфраліторалі. 

3. Антропогенні зміни берегів, пов’язані з розвитком гідротехнічних споруд та 

штучних твердих субстратів, в залежності від використання різного матеріалу та 

конструкцій, розміщення гідротехнічних споруд та екології окремих чужорідних 

видів можуть сприяти біологічному забрудненню, стримувати його або не мати на 

нього впливу. Трансформація піщаних берегів (трамплінг, руйнування 

акумулятивних форм, розчищення пляжів) має негативний вплив на природні 
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угруповання, але не створює преференцій для чужорідних видів. Спостерігається 

прямий високий зв’язок біологічного забруднення (IBPR) з гідроморфологічною 

деградацією (оцінена за індикаторними показниками оселищ) для берегів з 

домінуванням жорстких мобільних субстратів та скельних порід (ρ = 0,778). Для 

піщаних берегів, залежність не є статистично достовірною. 

4. В усіх великих басейнах інтрузії морської води та швидкі зміни солоності, 

що пов’язані з будівництвом підхідних та судноплавних каналів в естуарних зонах 

та загостренням дефіциту стоку, пригнічують місцеву понто-каспійську фауну та 

створюють вакантні ніші для евригалінних екзотичних видів (Amphibalnus spp., 

Mytilopsis leucophaeata, Rhithropanopeus harrisii та ін.), що формують нові 

угруповання з високим (SBCI = 3–4) рівнем біозабруднення. В Дністровському 

лимані системи рибопропускних кефальних каналів стають рефугіумом для таких 

чужорідних видів при тривалих підвищеннях солоності. Трансформація зв’язку 

естуаріїв з річковими системами та штучна фрагментація водообміну всередині 

водойм, що перетворює їх в ланцюги частково ізольованих «відсіків» з різними 

гідрологічними умовами, підвищують різноманіття вакантних екологічних ніш для 

вселення чужорідних видів. Це дозволяє, в межах одної естуарної водойми, 

сформуватись масовим популяціям чужорідних видів з різною солоністною 

толерантністю, що домінують або грають ключову роль в просторово ізольованих 

угрупованнях з високим (SBCI = 3–4) рівнем біозабруднення. 

5. В специфічних естуарних оселищах гирл малих потоків (джерела, струмки, 

дренажі), що впадають в море, при штучному внесенні твердих субстратів, 

створюються умови для вселення чужорідних видів (Potamopyrgus antipodarum та 

Physa acuta). Концентрація таких ділянок при трансформації берегового стоку 

урбанізованих районів формує уздовж морських узбережь мережу ділянок, в яких 

мають місце процеси біологічного забруднення (SBCI = 2–4) і які формують 

інвазійні коридори. 

6. В умовах системи багаторазової заміни баласту штучні оселища підхідних, 

судноплавних та інших каналів в морських та естуарних зонах стають зонами 

вторгнення чужорідних видів. Ця система водночас скоротила інтенсивність 

трансконтинентальних інвазій (у світовому масштабі) та підвищила ризики 

розселення чужорідних видів всередині морів, зокрема для нових видів  

(M. leucophaeata, Arcuatula senhousia), що колонізують, насамперед, естуарні зони. 

Середній термін поширення екзотичних видів між чорноморськими країнами 

шляхом судноплавства при цьому скоротився з 7,5 (±2.35) до 4,1 (±1.02) років. 

7. В умовах інтрузій морської води та дефіциту стоку, що формується 

водночас зарегулюванням річкових басейнів і кліматичними змінами, в великих 

річкових басейнах (Дуная, Дністра, Південного Бугу Дніпра, Дону) формується 

тенденція експансії вгору проти течії евригалінних видів морського походження 

(краби, креветки, молюски, вусоногі раки, поліхети). Порівняння з розташованою 

південніше системою басейнів Перської затоки з більш загостреним дефіцитом 

стоку, що має тотожні екологічні проблеми та практично ідентичний набір 

екзотичних видів, показує, що ця тенденція є початковою стадією катастрофічного 

сценарію зміни природних угруповань.    
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8. Значна частина випадків інвазій понто-каспійських видів всередині Азово-

Чорноморського басейну (та більшість – поза його межами) стосується видів, що 

історично широко поширені у річкових екосистемах, зокрема, в верхів’ях річок і 

навіть передгірних ділянках (Dreissena polymorpha, Cordylophora caspia, Jaera sarsi, 

різноманітні амфіподи та ін.). Серед видів, ареал яких історично був обмеженим 

естуаріями, тільки невелика частка видів (Dreissena bugensis, Hypania invalida, деякі 

види Mysida) здійснює інвазії за межами водосховищ. В останні два десятиріччя 

спостерігається експансія видів з Каспійського басейну (Theodoxus major, Adacna 

glabra, Dikerogammarus caspius) в басейн Дону (зокрема його естуарну частину) та 

прилеглу Таганрозьку затоку. При цьому каспійські вселенці витісняють місцевих 

понто-каспійських реліктів або розділяють з ними ніші, локально домінують в 

донних угрупованнях та формують високий рівень біологічного забруднення. 

9. В умовах деградації екосистем безстокових степових водойм 

спостерігається прихована експансія спеціалізованих видів Branchiopoda, що можуть 

значний час проводити у вигляді стадій, що покояться та не фіксуються 

стандартними методами досліджень. 

10. Кілька видів (Ph. acuta, P. antipodarum, Rh. harrissii, Amphibalanus 

improvisus) мають суттєво більший спектр колонізованих оселищ, ніж більшість 

екзотичних видів в Азово-Чорноморському регіоні.  Кількість оселищ, що займає 

вид має прямий та високий зв’язок з тривалістю його інвазійної історії в регіоні (ρ = 

0.709) Доведено, що навіть види з інвазійною історією пона 100 років продовжують 

колонізувати нові оселища. Естуарні оселища мають більше видове різноманіття 

екзотичних видів, частку локацій з біологічним забрудненням та частку локацій з 

високим (SBCI = 3–4)  рівнем біологічного забруднення ніж схожі прісноводні та 

морські інфраліторальні оселища. У прісних водах екзотичні види використовують 

штучні оселища як довготривалі рефугіуми для акліматизації, а в естуарних – як 

рефугіуми під час екстремальних змін довкілля, тоді як у морських водах подібний 

ефект не відмічений. Понто-каспійська фауна Азово-Чорноморського басейну, в 

процесі експансії, за окремими винятками (зокрема, D. polymorpha), не розширює, а 

звужує спектр природних оселищ в інвазійному ареалі.  

 11. В досліджених екосистемах спостерігаються різноманітні сценарії 

формування угруповань з домінуванням екзотичних видів. В контексті 

функціонально-трофічних процесів більшість інвазійних видів конкурує з 

нативними всередині домінуючої трофічної групи, але один вид (P. antipodarum) 

змінює абіотичні умови, що призводить до домінування нової трофічної групи 

(збирачів). 

12. Рекласифікація первинних угруповань понто-каспійської фауни за 

показниками складу функціональних трофічних груп та екосистемних інженерів 

показує східний розподіл функціонально аналогічних угруповань за ключовими 

оселищами в усіх великих басейнах Азово-Чорноморського регіону. Ядром 

первинної понто-каспійської екосистеми є угруповання фільтраторів з різними 

екосистемними інженерами, а літоральну зону займають угруповання з високою 

роллю скраперів та всеїдних видів (на твердих субстратах) або домінуванням 

всеїдних Gammaridae (на піщаних ділянках). Інші типи угруповань (переважно 
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збіднені або тимчасові) формуються на ділянках з нестабільними гідрологічними 

умовами. При перетворенні порожистих ділянок річок у водосховища дрейсенові 

консорції сформувалися з реофільної фракції понто-каспійської фауни, що вже 

мешкала на цих ділянках та була преадаптована до умов великих водойм. Цей 

процес первинно не був інвазійним, а представляв собою формування нових 

угруповань при катастрофічній зміні оселищ. Дрейсенові угруповання водосховищ 

не є аналогами первинних естуарних за показниками функціональних трофічних 

груп та таксономічним складом. Угруповання P. maeoticus що сформувалося на 

піщаних берегах водосховищ найбільш подібне до морських та естуарних аналогів 

серед нових понто-каспійських угруповань. 

13. В Азово-Чорноморському регіоні спостерігаються різні сценарії зв’язку 

біологічного забруднення з якістю води (прямі та зворотні зв’язки, а також 

відсутність достовірних зв’язків). Це потребує використання окремої стратегії 

розподілу станцій моніторингу біологічних інвазій, не орієнтованої при створенні на 

розподіл хімічних та гідрохімічних показників вод. 

14. Одночасна оцінка понто-каспійських реліктів двома системами 

категоризації МСОП (оцінка охоронної категорії та інвазійних ризиків для 

біорізноманіття) демонструє унікальну ситуацію щодо одночасно високої частки 

загрозливих видів категорій «зникаючі» (EN) та «вразливі» (VU) та видів-вселенців 

з «великим» (MR) та «максимальним» (MV) ризиком. Інвазійний та загрозливий 

статуси перетинаються для 17 % видів: для видів високих охоронних категорій (VU-

EN) відомі інвазії з «мінімальним» (MC) рівнем ризику, а для видів, що знаходяться 

«майже під загрозою» (NT) – інвазії з «низьким» (MN) рівнем ризику. Показники 

ризику зникнення понто-каспійської фауни, розраховані для молюсків як модельної 

групи (Propthreat = 0,36), близькі до найвищих серед зареєстрованих для великих фаун 

(0,34 для австралазійської, 0,35 для палеарктичної в цілому, 0,36 для неарктичної). 

Невеликий діапазон між оптимістичним (Propthreat_lower =  0,29) та песимістичним 

(Propthreat_upper = 0,47) сценаріями оцінки (що відрізняється від всіх інших фаун, крім 

неарктичної) пов’язаний з високою інтенсивністю досліджень. При цьому види з 

дефіцитом даних (DD) не оцінені в зв’язку з їх рідкісністю, в зв’язку з чим реальна 

ситуація близька до оцінки з песимістичним сценарієм. 

15. В усіх досліджених басейнах, крім басейну Дону, протягом XX–XXI 

сторічь мали місце процеси скорочення ареалів понто-каспійських видів та 

деградація понто-каспійських угруповань. Мережа заповідних територій 

недостатньо охоплює відповідні території (зокрема, зони олігогалинних вод). 

Смарагдова мережа Бернської конвенції повністю охоплює ключові зони поширення 

понто-каспійської фауни, за винятком пониззя рік Південний Буг та Інгул. 

Інструменти Бернської конвенції лише опосередковано охороняють понто-

каспійських безхребетних та більшість оселищ реліктової фауни за рахунок інших 

«парасолькових» видів та оселищ. Інші системи охорони на видовому рівні або не 

мають розроблених системних та наукових інструментів (Червона книга України, 

Червона книга Чорного моря, регіональні переліки), або охоплюють тільки окремі 

таксономічні групи (Червоний перелік МСОП). 

 



34 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у наукових фахових виданнях. 

1. Son M. O. Native range of the zebra mussel and quagga mussel and new data on 

their invasions within the Ponto-Caspian Region. Aquatic invasions. 2007. Vol. 2, 

№ 3. P. 174–184. 

2. Filippenko D. P., Son M. O. The New Zealand mud snail Potamopyrgus 

antipodarum (Gray, 1843) is colonising the artificial lakes of Kaliningrad City, 

Russia (Baltic Sea Coast). Aquatic Invasions. 2008. Vol. 3, No 3. P. 345–347. 

(Аналіз матеріалу, формулювання висновків) 

3. Naser M. D., Son M. O. First record of the New Zealand mud snail Potamopyrgus 

antipodarum (Gray 1843) from Iraq: the start of expansion to Western Asia?. 

Aquatic Invasions. 2009. Vol. 4, No 2. P. 369–372. (Аналіз матеріалу, 

формулювання висновків) 

4. Сон М. О., Кошелев А. В., Кудренко С. А. Особенности колонизации и 

обитания морских и солоноватоводных беспозвоночных в биотопах контура 

«малый водоток – море». Морський екологічний журнал. 2010. Т. 9, № 3. 

С. 78–82. (Ідея досліджень, збір, обробка та аналіз матеріалу, формулювання 

висновків) 

5. Son M. O. Alien mollusks within the territory of Ukraine: sources and directions of 

invasions. Russian Journal of Biological Invasions. 2010. Vol. 1, №1. P. 37–44. 

6. Naser M. D., Son M. O., Yasser A. G. Assessing the Risks of Invasions of Aquatic 

Invertebrates in the Shatt Al Arab River. Russian Journal of Biological Invasions. 

2011. Vol. 2, № 2-3. P. 120–125. (Ідея досліджень, аналіз матеріалу, 

формулювання висновків) 

7. Сон М. О., Прокин А. А. О каспийской лунке Theodoxus pallasi и 

астраханской лунке Theodoxus astrachanicus в бассейне Азовского моря. 

Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету 

ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2012. № 2. С. 258–262. (Ідея 

досліджень, збір, обробка та аналіз матеріалу, формулювання висновків) 

8. Vinarski M. V., Schniebs K., Glöer P., Son M. O., Hundsdoerfer A. K. The steppe 

relics: taxonomic study on two lymnaeid species endemic to the former USSR 

(Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae). Arch. Molluskenkunde. 2012. Vol. 141. 

P. 67–85. (Збір та обробка матеріалу, формулювання висновків) 

9. Utevsky S. Y., Son M. O., Dyadichko V. G., Kaygorodova I. A. New information 

on the geographical distribution of Erpobdella vilnensis (Liskiewicz, 1925) 

(Hirudinida, Erpobdellidae) in Ukraine. Lauterbornia. 2012. Vol. 75. P. 75–78. 

(збір та аналіз матеріалу) 

10. Balashov I. A., Son M. O., Coadã V., Welter-Schultes F.  An updated annotated 

checklist of the molluscs of the Republic of Moldova. Folia Malacologica. 2013. 

Vol. 21, No 3. P. 175–181. (Збір, обробка та аналіз матеріалу, формулювання 

висновків) 

11. Son M. O., Novitsky R. A., Dyadichko V. G. Recent state and mechanisms of 

invasions of exotic decapods in Ukrainian rivers. Вестник зоологии. 2013. Vol. 47, 



35 

 

№ 1. С. 59–64. (Ідея досліджень, збір, обробка та аналіз матеріалу, 

формулювання висновків) 

12. Semenchenko V. P., Son M. O., Novitsky R. A., Kvatch Yu. V., Panov V. E. Alien 

macroinvertebrates and fish in the Dnieper River Basin. Russian Journal of 

Biological Invasions. 2015, Vol. 6, No. 1, pp. 51–64. (Збір, обробка та аналіз 

матеріалу, формулювання висновків) 

13. Novitsky R. A., Son M. O. The first records of Marmorkrebs [Procambarus fallax 

(Hagen, 1870) f. virginalis] (Crustacea, Decapoda, Cambaridae) in Ukraine. 

Ecologica Montenegrina. 2016. Vol. 5. P. 44–46. (Ідея досліджень, збір, обробка 

та аналіз матеріалу, формулювання висновків) 

14. Semenchenko V., Son M. O., Novitski R., Kvach Yu., Panov V. E. Checklist of 

non-native benthic macroinvertebrates and fish in the Dnieper River basin. 

BioInvasions Records. 2016. Vol. 5, No 3. P. 185–187. (Збір, обробка та аналіз 

матеріалу, формулювання висновків) 

15. Son M. O., Koshelev A. V., Polishchuk I. K., Dumenko V. P. Experimental 

hatching of resting eggs of large Branchiopoda from temporary ponds in the steppe 

Biosphere Reserve "Askania Nova" (Ukraine). Lauterbornia. 2017. Vol. 84. P. 103–

107. (Ідея досліджень, збір, обробка та аналіз матеріалу, формулювання 

висновків) 

16. Zhulidov A. V., Kozhara A. V., van der Velde G., Leuven R. S. E. W., Son M. O., 

Gurtovaya T. Yu., Zhulidov D. A., Nalepa Th. F., Santiago-Fandino V. J. R., 

Chuikov Yu. S. Status of the invasive brackish water bivalve Mytilopsis 

leucophaeata (Conrad, 1831) (Dreissenidae) in the Ponto-Caspian region. 

BioInvasions Records. 2018. Vol. 7. P. 111–120. (Збір, обробка та аналіз 

матеріалу, формулювання висновків) 

17. Son M. O. Alien invertebrates in Ukrainian inland waters in the context of basin 

approach to river management and monitoring. GEO and BIO. 2019a. Vol. 17. P. 

77–84. 

18. Son M. O., Prokin A. A., Dubov P. G., Konopacka A., Grabowski M., MacNeil C., 

Panov V. E. Caspian invaders vs. Ponto-Caspian locals – range expansion of 

invasive macroinvertebrates from the Volga Basin results in high biological 

pollution of the Lower Don River. Management of Biological Invasions. 2020b. 

Vol. 11, No 2. P. 178–200. (Ідея досліджень, збір, обробка та аналіз матеріалу, 

формулювання висновків) 

19. Gogaladze A., Raes N. , Biesmeijer J. C., Ionescu C., Pavel A.-B., Son M. O., 

Gozak N., Anistratenko V. A. , Wesselingh F. P. Social network analysis and the 

implications for Pontocaspian biodiversity conservation in Romania and Ukraine: A 

comparative study. PLoS ONE. 2020a. Vol. 15, No e0221833. P. 1–20. (Збір та 

обробка матеріалу, формулювання висновків) 

20. Gogaladze A., Wesselingh F. P., Biesmeijer K., Anistratenko V., Gozak N., 

Son M. O., Raes N. Using social network analysis to assess the Pontocaspian 

biodiversity conservation capacity in Ukraine. Ecology and Society. 2020b. Vol. 25, 

No 2. P. 1–25. (Збір та обробка матеріалу, формулювання висновків) 



36 

 

21. Linetskii B., Son M. O., Koshelev A. V. Contribution to the knowledge on 

supralittoral macroinvertebrates of the northwestern Black Sea. Ecologica 

Montenegrina. 2020. Vol. 34. P. 8–19. (Ідея досліджень, збір, обробка та аналіз 

матеріалу, формулювання висновків) 

22. Son M. O., Morhun H., Novitskyi R. O., Sidorovskyi S., Kulyk M., Utevsky S. 

Occurrence of two exotic decapods, Macrobrachium nipponense (de Haan, 1849) 

and Procambarus virginalis Lyko, 2017, in Ukrainian waters. Knowl. Manag. Aquat. 

Ecosyst. 2020a. Vol. 421, 40. P. 1–11. (Ідея досліджень, збір, обробка та аналіз 

матеріалу, формулювання висновків) 

23. Bailey S. A., Brown L., Campbell M. L., Canning‐ Clode J., Carlton J. T., Castro 

N., Chainho P., Chan F. T., Creed J. C., Curd A., Darling J., Fofonoff P., Galil B. 

S., Hewitt Ch. L., Inglis G. J., Keith I., Mandrak N. E., Marchini A., McKenzie 

C.H., Occhipinti‐ Ambrogi A., Ojaveer H., Pires‐ Teixeira L. M., Robinson T.B., 

Ruiz G. M., Seaward K., Schwindt E., Son M. O., Therriault Th.W., Zhan A. 

Trends in the detection of aquatic non‐ indigenous species across global marine, 

estuarine and freshwater ecosystems: A 50‐ year perspective. Diversity and 

Distributions. 2020. Vol. 26, № 12. P. 1780–1797. (Збір, обробка та аналіз 

матеріалу, формулювання висновків) 

24. Zhulidov A. V., Kozhara A. V., Son M. O., Morhun H., van der Velde G., Leuven 

R. S. E. W., Gurtovaya T. Yu., Zhulidov D. A., Kalko E. A., Kuklina Ya. A., 

Kosmenko L. S., Santiago-Fandino V. J. R., Nalepa T. F. Additional records of the 

bivalves Mytilopsis leucophaeata (Conrad, 1831) (Dreissenidae) and Arcuatula 

senhousia (Benson, 1842) (Mytilidae) in the Ponto-Caspian region. BioInvasions 

Records. 2021. Vol. 10, № 1. P. 119–135. (Збір, обробка та аналіз матеріалу, 

формулювання висновків) 

Тези та матеріали доповідей. 

25. Сон М. О., Кошелев А. В. Методы биотестирования и биоиндикации морских 

экосистем при мониторинге заповедных территорий Украины. Моніторинг 

водно-болотних угідь Міжнародного значення. Методи та результати. Київ, 

2014. С. 29–34. (Обробка та аналіз матеріалу, формулювання висновків) 

26. Son M.O. Indication of coastal ecosystem transformation based on intertidal habitat 

complexity (NWBS case study). International scientific conference, dedicated to 

95th Anniversary of Academician of the NAS of Ukraine Yuvenaly Zaitsev 

«Achievements in studies of marginal effect in water ecosystems and their practical 

significance»: Book of abstracts. Odessa-Istanbul, 2019b. P. 52.  

27. Сон М. О. Биологические инвазии в устьевой области Hижнего Днестра в 

условиях климатических изменений. Трансграничное сотрудничество в 

адаптации бассейна Днестра к изменению климата. Кишенев : “Eco-TIRAS”, 

2011. C. 184–190. 

28. Сидоровский С. А., Мартынов А. В., Сон М. О. Новые данные о 

распространении Dreissena bugensis Andrusov, 1897 в украинских реках 

бассейна Азовского моря. Дрейссениды: эволюция, систематика, экология: 

лекции и материалы докл. 2-ой Mеждунар. шк.-конф. Ярославль, 2013. С. 94–



37 

 

96. (Ідея досліджень, збір, обробка та аналіз матеріалу, формулювання 

висновків) 

Праці, які додатково відображають наукові результати дисертації. 

29. Сон М. О. Супралиторальные местообитания северо-западной части Черного 

моря. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного 

університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. 2015. №3-4 (64). 

С. 616–619. 

30. Сон М. О. Освоение различных местообитаний водных объектов Украины 

чужеродными моллюсками. Науковий вісник Ужгородського університету. 

Серія «Біологія». 2016. Вип. 41. С. 48–50. 

31. Son M. O., Koshelev A. V. Newly discovered and uncodified intertidal marine 

habitats of the north-western Black Sea and nearby areas. Морський екологічний 

журнал. 2020. Vol. 14, № 2. С. 7–13. (Ідея досліджень, збір, обробка та аналіз 

матеріалу, формулювання висновків) 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Сон М. О. Біологічні інвазії водних донних безхребетних в Азово-

Чорноморському басейні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю  03.00.17 «Гідробіологія». – Державна установа «Інститут морської 

біології НАН України», Одеса, 2021.  

 

Дисертація розкриває наслідки впливу гідроморфологічних змін водних 

екосистем Азово-Чорноморського регіону на біологічні інвазії чужорідних 

макробезхребетних.  

Виявлений вплив управління баластними водами на ризики біологічних 

інвазій; зв’язок біозабруднення з гідроморфологічними умовами морських берегів, 

якістю води, трансформацією естуарних водойм; тенденції експансії видів 

морського походження в великих річкових системах; проблема криптичних інвазій в 

екосистемах водойм, що пересихають. Описана екосистема «малий потік – море»; 

вплив гідроморфологічної деградації на фауну супраліторалі; різноманіття сценаріїв 

експансії понто-каспійської фауни; експансія ендемічної фауни Каспійського моря в 

басейн Азовського моря; функціональний зв’язок угруповань та оселищ в процесах 

біозабруднення; нові угруповання з домінуванням екзотичних видів. Проведена 

реконструкція та рекласифікація історичних понто-каспійських угруповань та 

категоризація понто-каспійської реліктової фауни за методиками МСОП. Розроблені 

підходи до біоіндикації морських берегів з використанням оселищ, 

супраліторальних видів та угруповань. 

Результати досліджень були використані при роботі в ряді урядових та 

відомчих робочих груп, обговоренні офіційних документів; для популяризації науки 

та позашкільної освіти; в сфері охорони природи.  

Ключові слова: біологічні інвазії, безхребетні гідроморфологічні зміни, Азово-

Чорноморський басейн, оселища, угруповання, біоіндикація, біологічне забруднення. 
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SUMMARY 

 

Son M. O. Biological invasions of aquatic benthic invertebrates in the Azov-Black 

Sea basin. – Manuscript. Thesis for the degree of Doctor of biological sciences with 

specialty 03.00.17 «Hydrobiology». – Institute of Marine Biology, National Academy of 

Sciences of Ukraine. Odesa. 2021. 

 

The dissertation reveals the consequences of the influence of hydromorphological 

changes of aquatic ecosystems of the Azov-Black Sea region on the processes of 

biological invasions of alien species of macroinvertebrates.  

The multifaceted impact of new approaches to ballast water management on the 

risks of bioinvasions at the global level of the process and at the level of the individual 

marine ecosystem has been revealed.  

The tendency of expansion of exotic species of marine origin in large river systems, 

which are under the simultaneous influence of climate change and regulation of runoff, has 

been revealed.  

The methodological problem of cryptic invasions in the ecosystems of temporary 

ponds is revealed.  

Reconstruction and reclassification of historical groups of relict Ponto-Caspian 

fauna in the context of the theory of functional trophic groups is carried out. The status of 

Ponto-Caspian relict fauna species has been categorized according to IUCN methods. 

For the first time for the Azov-Black Sea region, the connection of biopollution with 

hydromorphological conditions of the shores was revealed, the mechanisms of influence of 

separate components of hydromorphological degradation on the supralittoral fauna and 

biopollution processes in the surf zone were described.  

For estuaries of the Azov-Black Sea basin, specific processes of biological pollution 

during the transformation of the salinity regime of estuaries and artificial fragmentation of 

estuaries have been revealed.  

The ecotone ecosystem "small stream – sea", its communites and specific processes 

of biological pollution are described.  

For large river basins, a variety of scenarios for the expansion of the Ponto-Caspian 

fauna are described. For the first time, the phenomenon of expansion of the endemic fauna 

of the Caspian Sea into the Azov Sea basin is comprehensively described. 

Using the EUNIS classification of habitats, the distribution of alien species in 

different types of habitats is described and analyzed.  

The functional connection of groups and habitats in the processes of biopollution in 

the context of the theory of functional feeding groups is revealed.  

A number of new communities with dominance of exotic species formed in aquatic 

ecosystems of the Azov-Black Sea basin are described. A variety of scenarios of the links 

between biopollution and water quality, which are formed in different types of aquatic 

ecosystems and are related to the diversity of ecological preferences of native and invasive 

species, have been identified. 
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The dissertation largely provides a basis for further development of monitoring 

systems, environmental assessments and environmental management in the Azov-Black 

Sea region, in particular in the context of integration of Ukrainian legislation with a 

number of European and international directives and conventions: Water Framework 

Directive, Marine Strategy Framework Directive, Bern etc. 

Approaches to the marine coastal bioindication with the use of habitats, supralittoral 

species, and communities for the needs of ecological assessments according to the 

requirements of European directives have been developed. At the same time, a zoning 

scheme of the Black Sea coasts according to hydromorphological criteria was developed, a 

regional list of marine habitats with the allocation of new and uncodified habitats was 

identified, and the stability of indicators to the "estuarine quality" paradox was tested. 

The results of the research were used in a number of working groups of Ukrainian 

governmental, regional and departmental structures, official discussion of legislative 

documents, preparation of working documents and reports for the Berne Convention, the 

Convention on Biological Diversity, the Black Sea Commission and others.  

In the field of nature conservation, research results were used to create international 

IUCN Red Lists, regional lists of rare species, development of the State Cadastre of Fauna 

of Ukraine, substantiation of Emerald network areas, nature chronicles of many 

conservation institutions and proposals for a new edition of Red Book of Ukraine. 

The results of research were used in the field of science popularization and 

extracurricular education (educational and scientific programs in a large number of youth 

expeditions, schools and trainings, schools of environmental journalism, other activities; 

preparation of student research papers; popular science lectures). 

Key words: biological invasions, invertebrates, hydromorphological changes, Azov-

Black Sea Basin, habitats, communities, bioindication, biological pollution. 

 

  АННОТАЦИЯ 

 

Сон М. О. Биологические инвазии водных донных беспозвоночных в Азово-

Черноморском бассейне. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора биологических наук по 

специальности 03.00.17 «Гидробиология». – Государственное учреждение 

«Институт морской биологии НАН Украины», Одесса, 2021. 

 

Выявлено влияние управления балластными водами на риски биологических 

инвазий; связь биозагрязнения с гидроморфологическими условиями морских 

берегов, качеством воды, трансформацией эстуарных водоемов; тенденции 

экспансии видов морского происхождения в крупных речных системах; проблема 

криптических инвазий в экосистемах пересыхающих водоемов. 

 Описана экосистема «малый водоток – море»; влияние 

гидроморфологической деградации на фауну супралиторали; многообразие 

сценариев экспансии понто-каспийской фауны; экспансия эндемичной фауны 

Каспийского моря в бассейн Азовского моря; функциональная связь сообществ и 
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местообитаний в процессах биозагрязнения; новые сообщества с доминированием 

экзотических видов. 

Проведена реконструкция и реклассификация исторических понто-каспийских 

сообществ и категоризация понто-каспийской реликтовой фауны по методикам 

МСОП. Разработаны подходы к биоиндикации морских берегов с использованием 

местообитаний, супралиторальных видов и сообществ. 

Результаты исследований были использованы при работе в ряде 

правительственных и ведомственных рабочих групп, обсуждении официальных 

документов; для популяризации науки и внешкольного образования; в сфере охраны 

природы. 

Ключевые слова: биологические инвазии, беспозвоночные,  

гидроморфологические изменения, Азово-Черноморский бассейн, местообитания, 

сообщества, биоиндикация, биологическое загрязнение. 

 

 

 

 


