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Загальна характеристика роботи 

 

Актуальність досліджень. Життя на нашій планеті існує у формі дискретних одиниць, які 

мають здатність до самовідтворення. Але в реальних умовах ці одиниці, або організми, не існують 

відокремлено, а об'єднуються в надорганізменні асоціації. У зв'язку з цим гідробіологію необхідно 

розглядати, як біологічну науку, яка вивчає організми і їх асоціації різного рівня, що мешкають у 

водному середовищі (Протасов 2011). Одним з цих рівнів є угруповання.  

В прибережній зоні моря важливе місце займає перифітон або обростання, що є суттєвою 

складовою контурних екосистем (Zaitsev 2006). Встановлено, що більшість гідробіонтів мешкає 

саме в цих зонах морів (Касьянов 2002). Особливо це стосується Чорного моря, так як в його 

глибоководній частині розташована сірководнева зона (Zaitsev & Mamaev 1997). Угруповання 

обростання часто носить консортивний характер, де в ролі виду-едифікатора виступають ті чи інші 

види, в тому числи чорноморська мідія Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 (Александров 2008). 

Саме ці угруповання грають важливу роль в процесах кругообігу речовини і енергії в прибережній 

зоні моря (Долгопольская & Брайко 1974). Крім того, завдяки фільтраційним і седиментаційним 

властивостями мідії функціонування угруповання обростання з її домінуванням є одним з 

основних факторів, що забезпечують здатність моря до самоочищення (Говорин 1990). 

Відомо, що прибережні акваторії морів найбільш часто піддаються антропогенному 

забрудненню. У зв'язку з цим двостулкові молюски, що входять до складу угруповання 

обростання і мають індикаторні властивості, можуть служити надійними показниками ступеня 

антропогенного навантаження на прибережну зону моря. У багатьох країнах вже розроблені 

відповідні програми під загальною назвою «Mussel watch» (Phillips & Rainbow 1989), які цілком 

можна застосувати для здійснення моніторингу в умовах прибережних чорноморських акваторій. 

В даний час, у зв'язку з кліматичними змінами, відбувається процес певної адаптації 

гідробіонтів до нових умов навколишнього середовища. Деякі з них зникають зі складу 

угруповання обростання, в той час як інші збільшують свої кількісні показники. Розвиток 

судноплавства та інші фактори в останні роки призвели до появи нових екзотичних видів у складі 

угруповання обростання, в тому числі тих, що загрожують існуванню його виду-едифікатору мідії. 

Йдеться про вселення в Чорне море хижого молюска рапани Rapana thomasiana Crosse, 1861, який 

споживає в їжу мідій, а також двостулкового молюска Arcuatula senhousia (Benson, 1842), 

скупчення якого можуть покривати суцільним килимом поселення мідій, обмежуючи їм 

можливість дихання і харчування (Куракин & Говорин 2008; Mistri 2004). Ці обставини свідчать 

про необхідність розробки дієвих заходів з охорони прибережного угруповання обростання від 

впливу агресивних інвазійних видів. 
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Крім того, виявлення загальних закономірностей організації угруповання обростання 

розширює коло наукових уявлень про структуру і властивості надорганізменних утворень, які в 

складі асоціацій різного рівня входять в біосферу Землі. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота 

виконана у відділі екологічної інтеграції біоциклів ДУ «Інститут морської біології НАН України» 

в рамках держбюджетних наукових тем «Структурно-функціональна мінливість популяцій 

морських безхребетних в умовах антропогенних впливів» (номер державної реєстрації 

0106U007935, 2006-2010 рр.), «Взаємовідносини угруповань одноклітинних і багатоклітинних 

організмів екотонів біоциклів Азово-Чорноморського регіону» (номер державної реєстрації 

0111U006730, 2011-2015 рр.), «Структурно-функціональна організація прибережних морських і 

лиманних екосистем в умовах трансформації річкового стоку» (номер державної реєстрації 

0116U000913, 2016-2020 рр.). 

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – виявлення закономірностей структурної 

організації прибережного угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, 

внутрішньої впорядкованості цієї біологічної системи, та встановлення особливостей її динаміки в 

умовах впливу ключових чинників середовища. 

Для її досягнення були поставлені наступні завдання: 

1. Визначити закономірності формування таксономічної, видової, хорологічної і трофічної 

структур угруповання обростання, що формується чорноморською мідією. 

2. Встановити характер розмірної, статевої і фенотипічної структури популяцій масових 

видів, що входять до угруповання обростання. 

3. Виявити особливості життєвих стратегій організмів основних систематичних груп 

угруповання обростання 

4. Встановити закономірності впливу ключових абіотичних чинників середовища на 

розвиток угруповання обростання. 

5. Визначити характер біотичних зв'язків в угрупованні обростання. 

6. Встановити закономірності багаторічної, сезонної, місячної та добової динаміки 

угруповання обростання. 

7. Визначити відновний потенціал угруповання обростання в ході сукцесії після 

катастрофічних порушень його структури. 

8. Обґрунтувати використання показників розвитку угруповання обростання для 

екологічного моніторингу прибережної зони моря. 

Об'єкт дослідження – прибережне угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією Mytilus galloprovincialis Lam.  
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Предмет дослідження – закономірності структурної організації і динаміки чорноморського 

угруповання обростання та мінливості виявлених характеристик в залежності від дії факторів 

середовища.  

Методи досліджень: У період проведення досліджень були використані загальноприйняті 

польові, гідробіологічні та лабораторні методи. Аналіз отриманого матеріалу проводили на базі 

ДУ «Інститут морської біології НАН України». Оцінку залежності параметрів розвитку 

угруповання обростання від факторів навколишнього середовища проводили за допомогою 

дисперсійного та кореляційно-регресійного аналізів. Класифікацію отриманих показників 

здійснювали за допомогою кластерного аналізу та методу неметричного багатовимірного 

масштабування. Статистичну обробку даних проводили за допомогою спеціалізованих 

комп'ютерних програм. Дослідження були проведені у відповідності з усіма етичними нормами. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше простежено зміни, які відбулися за 40-

річний період у видовому складі і кількісних показниках угруповання обростання, що формується 

мідією в Одеський затоці Чорного моря. Вперше визначена характерна особливість таксономічної 

структури прибережного угруповання обростання, яка полягає в тому, що в більшості випадків 

кожен виявлений рід був представлений тільки одним видом. Вперше в українських водах 

південно-західної частини Чорного моря у складі угруповання обростання виявлений чужорідний 

двостулковий молюск Arcuatula senhousia і прогнозовано його можливий вплив на розвиток 

аборигенних видів безхребетних. Вперше виявлено характер вертикальних міграцій мешканців 

угруповання обростання (рівноногих ракоподібних і багатощетинкових червів) під впливом 

добової зміни освітленості водної товщі і циклічної зміни фаз Місяця. Також визначено характер 

горизонтальних міграцій мешканців угруповання обростання (креветок) в різни періоди доби. 

Вперше в південно-західної частини Чорного моря описані біотичні зв'язки в угрупованні 

обростання. Вперше визначено відновний потенціал угруповання обростання в ході сукцесії після 

катастрофічних порушень його структури. Вперше запропоновано використання окремих 

параметрів угруповання обростання для проведення екологічного моніторингу прибережної зони 

Чорного моря. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати проведених досліджень можуть 

знайти застосування для подальшого розвитку гідробіології, зоології безхребетних та екології. 

Отримані дані по структурі і динаміці угруповання обростання, видом-едифікатором якого є 

чорноморська мідія, можуть бути використані при розробці технологічних рішень в області 

марікультури, створення штучних рифів для біомеліорації прибережної зони моря. Виявлені 

індикаторні параметри прибережного угруповання обростання можуть бути застосовані в системі 

моніторингу морської акваторії. Отримані в дисертаційному дослідженні результати можуть бути 
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використані для розробки і впровадження природоохоронних методик захисту прибережної зони 

моря від негативних впливів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним завершеним науковим 

дослідженням, основні положення і висновки якого науково обґрунтовані, статистично достовірні 

і підтверджені достатнім обсягом фактичного матеріалу. Участь автора в роботі складалася в 

самостійному формулюванні цілей і завдань, а також у виборі методів їх вирішення, в 

узагальненні наукової літератури по темі, в проведенні польових і лабораторних досліджень, в 

обробці отриманих даних та формулюванні на основі їх аналізу обґрунтованих висновків. 

Наукові статті, в яких викладено основні результати дисертаційної роботи, опубліковані без 

співавторів. Права співавторів доповідей, представлених на наукових конференціях, не порушені. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були повідомлені на 

23 наукових конференціях, симпозіумах і з'їздах: IV, VI і VII Міжнародних наукових симпозіумах 

«Екологічні проблеми Чорного моря (Одеса, 2004, 2007, 2008), IV і VI Міжнародних наукових 

конференціях «Фальцфейнівські читання» (Херсон, 2005, 2007), IV і VІІ Міжнародних наукових 

конференціях «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» (Дніпропетровськ, 2007, 2013), Х 

Міжнародній науково-практичної екологічної конференції «Живі об'єкти в умовах антропогенного 

пресу» (Бєлгород, 2008), II і III Міжнародних наукових конференцій «Проблеми вивчення 

крайових структур біоценозів» (Саратов, 2008, 2012), Міжнародній науково-практичній 

конференції «Проблеми збереження біорізноманіття та використання біологічних ресурсів» 

(Мінськ, 2009), IV Міжнародній науковій конференції «Озерні екосистеми: біологічні процеси, 

антропогенна трансформація, якість води» (Мінськ-Нароч, 2011), Міжнародній науковій 

конференції «Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоті» (Львiв, 

2011), Міжнародній науково-практичної екологічної конференції «Структурно-функціональні 

зміни в популяціях і угрупованнях на територіях з різним рівнем антропогенного навантаження» 

(Бєлгород, 2012), VIII Міжнародній науковій конференції «Сучасні рибогосподарські та екологічні 

проблеми Азово-Чорноморського регіону» (Керч, 2013), III Міжнародній науково-практичній 

конференції «Біорізноманіття та сталий розвиток» (Сімферополь, 2014), Міжнародній наукової 

конференції, присвяченої 140-річчю від дня народження академіка Л.С. Берга (Кишинев, 2016), 

Всеукраїнській науковій конференції «Фауна України на рубежі XX-XXI ст. Нові концепції 

зоологічних досліджень» (Харків, 2017), наукових конференціях «Стан и біорізноманіття 

екосистем Шацького національного природного парку та других природоохоронних територій» 

(Львiв-Шацьк, 2018, 2020), Міжнародній науковій конференції «Фауна України на рубежі XX-XXI 

ст. Стан і біорізноманіття екосистем природоохоронних територій» (Львiв-Шацьк, 2019), 

Міжнародній науковій конференції «Досягнення у вивченні крайового ефекту водних екосистем та 
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їх практичне значення» (Одеса, 2019), VIII з'їзді гідроекологічного товариства України (Київ, 

2019). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 49 наукових праць. З них 21 стаття 

опублікована в фахових наукових виданнях, 6 з яких індексуються міжнародними 

наукометричними базами Scopus і Web of Science, 5 статей – у інших виданнях, які додатково 

відображають наукові результати дисертації, 23 роботи опубліковані у вигляді матеріалів 

міжнародних і всеукраїнських конференцій, в тому числі 7 – у зарубіжних виданнях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та англійською 

мовами, змісту, основної частини, яка включає вступ, 9 розділів, висновки і список використаної 

літератури, що складається з 454 літературних джерел (з них на латиниці – 148). Таксономія 

безхребетних приведена у відповідності до World Register of Marine Species (WoRMS Editorial 

Board, 2018). Список літератури і посилання в тексті оформлені згідно Гарвардському стилю 

(Harvard Referencing Style, Version 2017.4). Повний обсяг дисертації становить 344 сторінки, з них 

основний текст займає 294 сторінки. Робота проілюстрована 79 рисунками, 2 фотографіями і 32 

таблицями. 

Подяки. Автор висловлює щиру подяку співробітнику Інституту гідробіології НАНУ д.б.н., 

проф. А.А. Протасову за неоціненну консультативну допомогу, надану в період створення роботи, 

співробітникам Інституту морської біології НАНУ д.б.н., проф., чл.-кор. НАНУ Б.Г.Александрову, 

д.б.н. Г.Г. Мінічевой за всебічну допомогу і підтримку, А.П. Куракину за творчий підхід і 

професійну допомогу в зборі первинного матеріалу, к.г.н. Ю.І Богатовой, В.В. Адобовському і 

М.О. Мартинюку за необхідну допомогу в отриманні гидролого-гідрохімічних даних, І.А. 

Говоріну, Н.Л. Фіногеновой, Е.М. Куракіной за технічну допомогу в обробці матеріалу, О.А. 

Рибалко, І.А. Синегубу, С.А. Кудренко, С.А. Хуторному, к.б.н. О.С. Бондаренко, к.б.н. М.О. Сону і 

к.б.н. Е.С. Калашник за консультації щодо визначення деяких видів, д.б.н. Л.В. Воробйовій, д.б.н. 

О.К. Віноградову, д.б.н. В.М. Золотарьову і д.б.н. Н.М. Шуровій за консультації. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

У розділі проведено аналіз літературних джерел щодо вивчення таких біологічних систем, 

як угруповання контуробіонтів. При цьому підкреслюється, що обростання – це угруповання 

консортивного типу, при дослідженні яких часто застосовується системний підхід. Будь-яка 

система складається із сукупності взаємодіючих між собою елементів, що входять до неї. Для 

угруповання обростання такими елементами є популяції видів, що входять в нього. Екологічна 

система характеризується відповідною цілісністю, хоча кожен її елемент втрачає деяку ступінь 



6 

 

свободи від входження в неї, однак натомість отримує від системи гарантію свого існування, 

завдяки підживленню енергією взаємодій (Бурковский 2006).  

Відповідно до загальної теорії систем, під структурою маються на увазі внутрішня 

впорядкованість системи, що включає всі її частини та відносини, в яких вони складаються один з 

одним (Урманцев 1988). Крім того, будь-яка система динамічна, так як здатна змінюватися в 

просторі і часі (Налимов 1993). Таким чином, застосування системного підходу дозволяє 

описувати складні угруповання організмів за допомогою обмеженого набору вимірюваних 

параметрів (Гладишев 1990). 

 Основу чорноморського прибережного угруповання обростання становлять прикріплені 

види, а саме: двостулкові молюски мідії Mytilus galloprovincialis Lam., серед яких знаходять собі 

їжу і притулок рухливі організми (Александров 2008). Ці угруповання мають просторово складну 

структуру поєднання прикріплених і рухомих форм, що знаходяться у взаємодії між собою і 

навколишнім середовищем (Звягинцев 2005). Взагалі, угрупованням перифітону притаманна 

значна просторова складність структури (Протасов 1994, 2011). 

 Мідії в цьому угрупованні є видами-едифікаторами, або екосистемними інженерами які в 

результаті свого розвитку модифікують навколишнє середовище, створюючи сприятливі умови 

для мешкання інших видів (Jones et al. 1997). Мідії є ядром відповідної консорції і центром 

угрупування консортивного типу, з яким організми-консорти пов'язані безпосередніми стійкими 

зв'язками (Негробов & Хмелев 2000). 

 Угруповання обростання розташовані на розділі двох фаз – твердого субстрату і водної 

товщі, що визначає їх особливу просторову і таксономічну структуру (Протасов 2010). 

Характерною рисою цього угруповання є постійний рух водних мас, який для прикріплених видів 

є найважливішим екологічним фактором (Мощенко 2006). В таких контурних угрупованнях, що 

розвиваються на розділі двох фаз, завжди спостерігається прояв крайового ефекту і відбувається, 

за образним висловом В.І. Вернадського, «згущення життя» (Вернадский 1988).  

У вивчення чорноморського обростання внесли значний вклад вітчизняні вчені. Так, М.А. 

Долгопольска, досліджуючи формування обростання на експериментальних пластинах, визначила, 

що міжвидова боротьба за субстрат в умовах Чорного моря закінчується домінуванням мідій, які в 

подальшому створюють для багатьох гідробіонтів оптимальні умови мешкання (Долгопольская 

1954). Послідовні стадії сукцесії угруповання обростання детально дослідила В.Д. Брайко, 

підкресливши при цьому вирішальне значення внутрішньо- і міжвидових взаємовідносин в 

угрупованні (Брайко 1985). В результаті багаторічних досліджень був зроблений висновок, що за 

видовим складом, особливостям формування, характером сукцесій і специфічності умов 

мешкання, угруповання обростання являє собою унікальну систему, в якій всі її самодостатні 

компоненти зв'язані в єдине і нерозривне ціле (Брайко & Долгопольская 1974). 
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Для вивчення угруповань обростання в межах північно-західної частини Чорного моря Б.Г. 

Александров застосував біогеохімічний підхід. Їм був оцінений внесок обростання в процеси 

трансформації речовини та енергії в прибережній зоні моря, виявлені його біомеліораційні 

властивості і визначена роль угруповань обростання в процесах самоочищення водних екосистем 

різного типу. Також були розроблені основи управління якістю водного середовища за допомогою 

складної біогеохімічної системи «твердий субстрат – жива «пливка» обростання» (Александров 

2008), згідно з концепцією контурних біотопів та екосистем (Зайцев 2006). 

 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 Дослідження проводилися в північно-західній частини Чорного моря, для якої характерна 

підвищена гідродинамічна активність і вплив стоку великих річок (Большаков 1970). Матеріал для 

роботи був зібраний в 2004–2019 рр. в межах 13 полігонів, розташованих уздовж північного 

узбережжя північно-західної частини Чорного моря, починаючи від гирла Дніпро-Бузького лиману 

і закінчуючи акваторією Сухого лиману. Перший з цих полігонів (№ 1 «Аджіяск») був 

розташований в безпосередній близькості від гирла Дніпро-Бузького лиману, другий (№ 2 

«Григоріївка») – на південь від гирла Григоріївського лиману, третій (№ 3 «Мис Північний») – 

навпроти мису Північний, який обмежує північну частину Одеської затоки.  

 Наступний полігон (№ 4 «Нафтогавань») був розташований в північній частині Одеського 

морського порту, де тривалий період проводилася інтенсивна перевалка нафтопродуктів. Решта 

вісім полігонів послідовно змінювали один одного в рекреаційній зоні міста Одеси, а саме: № 5 

«Ланжерон», № 6 «Елінг», № 7 «Жовтий камінь», № 8 «Відрада», № 9 «Яхт-клуб», № 10 

«Біостанція», № 11 «Аркадія», № 12 «Мис Великий Фонтан». Останній дослідний полігон № 13 

«Сухий лиман» був розташований в акваторії Сухого лиману. Максимальна глибина в межах 

полігонів становила 3,2 м. На кожному полігоні були розташовані чотири постійних станції для 

збору проб. Проби збирали на глибині 2 м з підводної поверхні траверсів, які є частиною 

берегозахисних споруд. Під час збору проб вимірювали температуру и солоність морської води. 

 Збір проб проводили за допомогою металевої рамки, розміром 20×20 см, яка була обтягнута 

млиновим газом. Відібрані проби промивали через систему сит з мінімальним вічком 0,5 мм. Всі 

виявлені організми ідентифікували до виду, підраховували, вимірювали і зважували. Всього за 

період досліджень зібрано і оброблено 1483 проби.  

 Для визначення характеру добових вертикальних міграцій рухливих безхребетних 

угруповання обростання відбирали проби з підводних вертикальних поверхонь траверсів, 

розташованих в межах полігону № 7 «Жовтий камінь» на глибини 0,5 і 2,0 м. Відбір проводили 

чотири рази на добу: опівночі, на сході Сонця, в полудень і на заході Сонця. Для аналізу динаміки 

окремих видів безхребетних, що пов’язана с фазами Місяця, збір проб починали в період 
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останньої чверті Місяця, потім продовжували в період молодика, в першу чверть і закінчували в 

повний Місяць. 

Для виявлення особливостей горизонтальних міграцій безхребетних матеріал в 

прибережній частині Одеської затоки збирали за допомогою десятиметрової сітки. Для відбору 

кожної проби сітку протягували паралельно береговий лінії на відстань 50 м. Таким чином, 

обновлювана площа в кожному випадку становила 500 м
2
. Основним орієнтиром при відборі проб 

був схід Сонця. Матеріал відбирали за наступною схемою: пробу № 1 відбирали за годину до 

сходу Сонця, пробу № 2 – за півгодини, пробу № 3 під час сходу, пробу № 4 – через півгодини 

після сходу і пробу № 5 – через 2 години після сходу Сонця. 

Аналіз впливу трансформованих річкових вод на розвиток угруповання обростання 

проводили в межах полігонів № 1 «Аджіяск», № 2 «Григоріївка» і № 10 «Біостанція», в різному 

ступені віддалених від гирла Дніпро-Бузького лиману. Лише в цих випадках проби збирали з 

підводної поверхні природних твердих субстратів. Характер впливу рівня водообміну 

прибережних акваторій з відкритим морем на розвиток угруповання обростання вивчали в межах 

трьох полігонів, перший з яких № 5 «Ланжерон» мав повністю вільний водообмін з відкритим 

морем, другий № 6 «Елінг» – утруднений і третій № 7 «Жовтий камінь» – обмежений. 

Для з'ясування закономірностей сезонної динаміки кількісних показників окремих видів 

безхребетних використовували періодичні ряди спостережень, що містять дані, отримані кожного 

місяця протягом двох років. Для виявлення характеру довгострокової динаміки стану угруповання 

обростання Одеської затоки застосовували порівняння власних даних з матеріалами, отриманими 

іншими дослідниками цього угруповання в тих же районах моря в 1976 і 1994 рр. 

Для аналізу видової структури угруповання обростання використовували показник 

зустрічальності видів Р, який визначався як відношення числа проб, де зареєстрований вид до їх 

загальної кількості. Порівняння видового складу угруповання на полігонах проводили за 

допомогою коефіцієнта спільності видів Чекановського-Серенсена (Песенко 1982). Оцінку 

залежності параметрів розвитку угруповання обростання від дії абіотичних факторів 

навколишнього середовища проводили за допомогою дисперсійного та кореляційно-регресійного 

аналізів. Класифікацію отриманих показників здійснювали за допомогою кластерного аналізу та 

методу неметричного багатовимірного масштабування.  

Статистичну обробку даних проводили за допомогою спеціалізованих комп'ютерних 

програм Microsoft Excel і Statgraphics Plus. Для аналізу мінливості параметрів біорізноманіття 

угруповання застосовували індексний підхід. Відповідні індекси вираховували за допомогою 

спеціалізованої комп'ютерної програми Primer. Для індикації порушень в структурі 

досліджуваного угруповання застосовували ABC-метод (Abundance-Biomass Comparison), 

заснований на зіставленні кумулятивних кривих чисельності і біомаси видів (Warwick 1986). 
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СТРУКТУРА УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

Таксономічна структура. В результаті проведених досліджень в складі угруповання 

обростання було виявлено 65 видів безхребетних, що відносяться до 61 роду, 47 родин, 22 рядів, 

10 класів і 6 типів, а також 10 видів макрофітів, що відносяться до 3 відділів. Характерна 

особливість таксономічної структури угруповання полягала в тому, що кожен виявлений рід був 

представлений тільки одним видом. Це явище можливо обумовлено тим, що постійна міжвидова 

конкуренція призвела до витіснення одних, найменш пристосованих до існування в умовах 

нестійкого прибережного середовища видів, іншими більш екологічно пластичними. 

На рівні більш великих таксонів відношення числа родів до числа родин (G/F) в 

угрупованні обростання становило 1,30. Кожен ряд був представлений більш ніж удвічі більшим 

числом родин (F/O = 2,14). Такі ж відносини простежувалися між числом рядів і класів (O/C = 

2,20). В цілому великі таксони були представлені шістьма типами безхребетних: Cnidaria, 

Annelida, Bryozoa, Arthropoda, Mollusca, Chordata. При цьому близько половини всіх видів 

відносилися до типу членистоногих. На частку червів і молюсків доводилося п'ята і четверта 

частина від усіх видів. Решта три типи безхребетних були представлені одним або двома видами. 

Видова структура. Основу видової структури угруповання обростання складали 13 

ключових видів безхребетних, до яких, крім едифікатора Mytilus galloprovincialis, відносились 

таки види зі 100 % зустрічальністю, як Mytilaster lineatus, Amphibalanus improvisus, Platynereis 

dumerilii, Nereis zonata, Alitta succinea, Stenothoe monoculoides, Melita palmata, Microdeutopus 

gryllotalpa, Chaetogammarus olivii, Idotea balthica, Lekanesphaera monodi і Pusillina lineolata. Інші 

представники Bivalvia, серед яких найбільший розвиток в межах угруповання обростання мали 

Abra segmentum (Recluz, 1843) і Lentidium mediterraneum (O.G. Costa, 1830), мешкали серед 

переплетень ниток бісуса мідій лише в молодому віці, але досягали значної чисельності. 

Цих ключових представників угруповання обростання разом з характерними, 

зустрічальність (Р) яких була не нижче 75%, за час досліджень було виявлено 22 види. Серед 

інших безхребетних 5 видів (Р = 50–75%) відносилися до постійних, 8 видів (Р = 25–50%) – до 

рідкісних і 30 видів (P <25%) – до випадкових. Серед останніх видів поки що знаходиться 

двостулковий молюск Arcuatula senhousia, який на початку XXI сторіччя попав в Чорне море з 

південно-східної Азії. Вперше в українських водах цей інвазійний вид був виявлений в 2017 році 

на полігоні № 2 «Григоріївка». Однак можливо цей молюск через свої опортуністичні властивості 

дуже скоро стане характерним видом чорноморського угруповання обростання. 

Таким чином, понад 46% з усіх видів угруповання відносилися до категорії випадкових. У 

цьому полягає характерна риса видової структури прибережного угруповання обростання, що 

формується чорноморською мідією. Для фітокомпоненти угруповання видами зі 100% 
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зустрічальністю були представники зелених водоростей Ulva intestinalis L., 1753, а також червоних 

– Ceramium rubrum Auct. Rrauss, 1846 і Callithamnion corymbosum (Sm.) Lyngb., 1819. 

Кількість видів безхребетних, виявлених в межах вивчених полігонів, коливалася від 16 

(№ 4 «Нафтогавань») до 41 (№ 9 «Яхт-клуб»). Кількість спільних видів на полігонах становило від 

14 до 32. Коефіцієнт спільності видів Чекановського-Серенсена коливався від 0,44 (№ 4 

«Нафтогавань» – № 7 «Жовтий камінь») до 0,88 (№ 7 «Жовтий камінь» – № 5 «Ланжерон»). 

Індексний підхід, застосований для визначення характеру видового різноманіття 

угруповання, показав, що аспект домінування виду-едифікатору, розрахований за індексом 

Беренджер-Паркера d, був максимальним на полігонах № 1 «Аджіяск», (d = 0,77) і № 2 

«Григоріївка» (d = 0,78), а мінімальним – на полігоні № 9 «Яхт-клуб» (d = 0,14). За індексом 

Маргалефа Dmg, найбільш проблемним (Dmg = 1,61) був полігон № 4 «Нафтогавань», розташований 

в акваторії Одеського морського порту. 

Найменше значення інформаційного індексу різноманіття Шеннона (H' = 1,59 біт·екз
-1

) 

було зафіксовано в межах полігону № 1 «Аджіяск», який часто піддається впливу річкових вод. 

Максимальне значення цього індексу (H' = 4,27 біт·екз
-1

) було відзначено в напівзакритому 

полігоні № 9 «Яхт-клуб». Вирівняність, розрахована за індексом Пієлу E, була максимальною на 

полігоні № 9 «Яхт-клуб» (E = 0,797), а мінімальною – на полігоні № 1 «Аджіяск» (E = 0,329). 

Таким чином, видове різноманіття значно відрізнялося в межах досліджених полігонів. 

Рівень цієї відмінності був виражений за допомогою кластерного аналізу, проведеного методом 

найближчих сусідів та методу неметричного багатовимірного масштабування (рис. 1).  

 

                                     А                                                                                     Б 

          

Рис. 1. Розподіл полігонів за індексом Шеннона H', біт·екз
-1

 та видового багатства. Результати 

кластерного аналізу (А) та методу неметричного багатовимірного масштабування (Б). Номери 

полігонів зазначені у центри кожного кола. Радіус кола пропорційний числу видів на полігоні.  
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На рис. 1 (А) видно, що найбільш забруднений і збіднений за кількістю видів полігон № 4 

«Нафтогавань» утворює окремий кластер. Полігони № 1 «Аджіяск» та № 2 «Григоріївка», які 

піддаються різному ступеню впливу річкових вод і характеризується мінімальною видовою 

різноманітністю, але значно розрізняються за кількістю видів, входять в окремий кластер.  

Решта полігонів утворюють компактну групу, серед якої виділяється полігон № 9 «Яхт-

клуб» з максимальною видовою різноманітністю та найбільшою кількістю видів. Ця група 

розділена на чотири окремі підгрупи. До першої підгрупи належать полігони № 6 «Елінг» та № 7 

«Жовтий камінь», до другої – № 8 «Відрада» та № 12 «Мис Великий Фонтан», до третьої – № 3 

«Мис Північний», № 5 «Ланжерон» та № 11 «Аркадія» і до четвертої – № 10 «Біостанція» та № 13 

«Сухий лиман». 

Застосування методу неметричного багатовимірного масштабування призвело до 

аналогічних результатів (рис. 1, Б). Таким чином, узгодженість результатів, отриманих двома 

методами свідчить про адекватність їх застосування у виявлені особливостей розподілу 

досліджуваних полігонів за показниками різноманіття та видового багатства. Крим того, величина 

стресу, отримана у підсумку застосування методу неметричного багатовимірного масштабування, 

дорівнювала 0,01, що засвідчує високу якість результатів проведеної ординації.  

Розмірна структура. Діапазон розмірних характеристик видів угруповання обростання 

становив від 1,8 до 71,5 мм. Максимальний розмір в угрупованні був у його едифікатора – мідії, 

довжина якої сягала 71,5 мм. Мітілястер вчетверо поступався мідії за розмірами. До великих за 

розміром тварин відносились представники десятиногих ракоподібних, багатощетинкових червів і 

асцидій. Близько 17% всіх видів, серед яких були представники таксонів Polychaeta, Isopoda і 

Amphipoda, входили в розмірний діапазон від 10,0 до 20,0 мм. Більш ніж 60% видів перебували в 

межах розмірного діапазону від 1,8 до 10,0 мм.  

Характер розмірної структури популяцій масових видів угруповання обростання 

змінювався в градієнті факторів середовища. По мірі підвищення солоності збільшувався рівень 

виживаності найбільш великих за розміром особин двостулкових молюсків. Аналогічні змини 

характеру розмірної структурі популяцій масових видів ракоподібних спостерігались по мірі 

зниження рівню водообміну між дослідними полігонами та відкритим морем. Таким чином, 

розмірна структура популяцій масових видив є важливим маркером дії цих факторів на 

угрупування обростання. 

Хорологічна структура. Як показали проведені дослідження, організми угруповання 

обростання розподілені на поверхні субстрату досить нерівномірно. При цьому просторовий 

розподіл седентарних видів формувався поступово в результаті протікання послідовних стадій 

сукцесії. Розподіл рухомих організмів залежав від багатьох чинників, найважливішим з яких є 

глибина мешкання.  
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Домінант угруповання M. galloprovincialis в ході сукцесії закріплювався на субстраті, не 

залишаючи місця для інших видив. Таким чином, M. lineatus и A. improvisus осідали на зовнішню 

поверхню черепашок мідій. Використовуючи один одного у якості субстрату ці седентарні види 

формували своєрідне просторове ядро угрупування, яке складало основу цього надвидового 

утворення. При цьому на стулках дорослих мідій знаходилося від 1 до 36 особин мітілястерів та 

від 1 до 18 особин балянусів. У вузьких проміжках між стулками мідій серед переплетення їх 

бісусних ниток мешкали двостулкові молюски Abra segmentum і Lentidium mediterraneum. В таких 

умовах обмеженого простору ці молюски не досягали віку більше одного року, хоча в бентосних 

поселеннях вони доживають до 3 років (Варигин 2011). Щодо просторового розподілу різних 

вікових груп двостулкових і черевоногих молюсків та вусоногих ракоподібних, то ближче к 

поверхні в більшості випадків були зосереджені молоді особини, а ближче до дна – дорослі.  

Розподіл представників фітокомпоненти угруповання обростання також залежав від 

глибини, що пов'язано з рівнем освітленості водної товщі. Тут була виражена певна ярусність. 

Представники зелених водоростей Ulva intestinalis і Urospora penicilliformis (Roth) Aresch., 1874 

прикріплялися біля самої поверхні води, утворюючи смугу, шириною 30–40 см. Трохи глибше 

розташовувався Bryopsis plumosa (Huds.) C. Agardh, 1823, а самою тіньовитривалою з них була 

Cladophora laetivirens (Dillwyn) Kutz, 1843. Представники червоних (Ceramium rubrum, 

Callithamnion corymbosum, Porphyra leucostica Thur, 1863, Lomentaria clavellosa (Turn.) Gail., 1863) 

і бурих (Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngb., 1819 і Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) Link., 1833) 

водоростей зазвичай прикріплялися до мідій, що знаходилися в більш глибоких шарах води. 

Трофічна структура. До складу трофічної структури угруповання обростання входило 

п'ять трофічних груп: сестонофаги (17,5 % вид загальної кількості видів), детритофаги (15,8 %), 

фітофаги (17,5 %), хижі (12,4 %) і поліфаги (36,8 %). При цьому поліфаги були найбільшою за 

кількістю видів трофічною групою, а їх відносна чисельність (36,5%) була порівнянна з 

аналогічним показником сестонофагів. Остання трофічна група по відносній біомасі (97,7%) 

значно перевищував усі інші. Центральну роль в трофіці угруповання обростання грала 

чорноморська мідія, життєдіяльність якої сприяла отриманню харчового матеріалу 

представниками всіх інших трофічних груп. 

Фенотипічна структура. Види, що мешкають в межах прибережного угруповання 

обростання поступово адоптувались до різких змін параметрів навколишнього середовища за 

рахунок феномену фенотипічної пластичності. Під фенотипічною пластичністю зазвичай мається 

на увазі здатність одного генотипу продукувати кілька морфологічних форм, які можуть адекватно 

коригувати свою фізіологічну і поведінкову активність у відповідь на зміну умов зовнішнього 

середовища (Bayne 2004).  
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Серед основних фенотипів Mytilus galloprovincialis виділяють молюсків з коричневим 

забарвленням зовнішнього шару черепашки (Fa), з синім забарвленням (Fb) і з чергуванням синіх і 

коричневих (Fc) радіальних смуг (Шурова 2013) У мідій найбільш пристосованими до мешкання в 

прибережній зони моря виявилися особини з синім забарвленням черепашки. Їх співвідношення в 

угрупованні становило: фенотип Fb – 54,2%, фенотип Fa – 42,7% і фенотип Fc – 3,1%. У 

представників ряду Isopoda було виділено п’ять основних фенотипів, а саме: uniformis 

(монохромний або одноколірний), maculosa (плямистий, виражений в чергуванні темних і світлих 

плям), lineata (лінійчатий, з добре помітною поздовжньою смугою), albus (білий однотонний) і 

rubrum (червоний однотонний). Серед представників рівноногих ракоподібних найбільш 

адоптованими до мешкання в умовах прибережного угруповання обростання були особини 

фенотипів uniformis, maculosa і lineata, які мали змогу зливатися з фоном субстрату і уникати 

нападу хижаків. 

Статева структура. У седентарних видів угруповання обростання статевий диморфізм 

зовнішньо мало виражений. Співвідношення статей у цих тварин становить 1:1, що допомагає їм 

здійснювати розмноження знаходячись у прикріпленому стані. У вагільних організмів, як правило, 

статевий диморфізм яскраво виражений. Самці, наприклад, у ракоподібних завжди крупніше 

самок. Співвідношення статей у них складається так, що самок завжди більше ніж самців. Ця 

різниця змінюється в залежності від дії чинників середовища.  

Наприклад, у рівноногих ракоподібних Idotea baltica (Pallas, 1772) при переході від 

відкритої акваторії, яка має вільний водообмін з відкритим морем до напівзакритої з утрудненим 

водообміном, співвідношення самців і самок змінюється від 1:2 до 1:8. При цьому найбільша 

відносна кількість самок виявляється серед представників фенотипу uniformis. У 

багатощетинкових червів статевий диморфізм проявляється лише в період розмноження, коли 

кількість самців значно перевищує число самок. Переважна більшість мешканців угруповання 

обростання мають в своєму онтогенезі стадію планктонної личинки. Деякі види, наприклад, самки 

з ряду Isopoda виношують яйця в виводкових сумках, з яких згодом з’являються вже сформовані 

молоди ракоподібні. Ці особливості статевої структури популяцій видів угруповання обростання 

сприяли успішному протіканню їх репродукційного процесу, що відображалось на рівні їх 

виживання в складних умовах прибережної зони моря. 

 

ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗМІВ ОСНОВНИХ СИСТЕМАТИЧНИХ ГРУП 

УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

 

Життєва стратегія будь-якого виду являє собою деяку сукупність біологічних можливостей, 

спрямованих на підвищення для цього виду ймовірності вижити і залишити потомство в певних 
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умовах середовища (Гиляров 1990). Відомо, що існує декілька концепцій життєвих стратегій 

організмів. Л.Г. Раменский запропонував триангулярну класифікацію життєвих стратегій, в якій 

були виділені віоленти, експлеренти і патіенти (Раменский 1935). Схожа концепція була 

розроблена Д. Граймом, в якій організми з різними типами життєвих стратегій були названі 

конкурентами, рудералами і стрес-толерантами (Grim 1974). А.А. Протасов запропонував ввести 

ще одну категорію, позначивши її як стратегію екстремалів, які можуть виживати в найбільш 

нестабільних умовах середовища (Протасов 2011). Існує також концепція K- і r-стратегів, що була 

створена Р. МакАртуром і Е. Вільсоном (MacArthur & Wilson 1967). Ці концепції життєвих 

стратегій не суперечать один одному, через те, що до K-стратегів схожі віоленти і конкуренти, а 

до r-стратегів – експлеренти і рудерали. В умовах природного середовища існування серед видів 

відокремлених r- і K-стратегів вельми умовно. Кожен з організмів в різні періоди свого життя 

використовує складну комбінацію з елементів обох видів стратегій (Розенберг & Рянский 2005). 

Багатощетинкові черви. Всі види багатощетинкових червів, що мешкають в 

прибережному угрупованні обростання, мають високий ступінь еврібіонтністі. Крим того, ці види 

в процесі взаємної адаптації в умовах угруповання виробили певні схеми харчової поведінки, що 

зводять до мінімуму трофічну конкуренцію між ними. В цілому, відповідно до концепції двох 

полюсів умовного градієнта життєвих стратегій, досліджені види поліхет можна віднести до r-

стратегів. Про це свідчать їх надзвичайно висока плодючість, відсутність турботи про потомство, а 

також швидке досягнення особинами статевої зрілості і короткий життєвий цикл. 

Десятиногі ракоподібні. Серед десятиногих ракоподібних, які постійно зустрічалися в 

складі чорноморського прибережного угруповання обростання, були два види креветок Athanas 

nitescens (Leach, 1814), Palaemon elegans Rathke, 1837 і один вид крабів Rhithropanopeus harrisi 

(Gould, 1841). Ці ракоподібні зазвичай харчуються об'єктами різного розміру, тому трофічна 

конкуренція між ними значно ослаблена. За порівняно невеликою плодючістю та характером 

репродукційного процесу в його початковій стадії цих ракоподібних можна віднести до K-

стратегів. Але коротка тривалість життя зближує їх з r-стратегами. Таким чином, для цих видів 

умовне співвідношення елементів K- і r-стратегій складає 75 на 25 %. Ці характерні риси життєвих 

стратегій призводять до стійкого розвитку даних видів ракоподібних в умовах прибережного 

угруповання обростання. 

Рівноногі ракоподібні. Серед чотирьох видів рівноногих ракоподібних, що мешкають в 

угрупованні обростання, найбільш масовими були Idotea balthica і Lekanesphaera monodi 

(Arcangeli, 1934). Ці види мають значний рівень еврибіонтністі та високі адаптаційні можливості, 

що дозволяє їм спільно мешкати в прибережному угрупуванні обростання, не вступаючи в явні 

конкурентні відносини. Міжвидові відносини цих ракоподібних в угрупованні виявилися в 

достатній мірі збалансованими. Трофічна конкуренція між ними була незначною за рахунок чіткої 
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різниці у виборі харчових об'єктів. Всі їх основні елементи життєвого циклу, пов'язані з періодами 

масового розмноження, а також міграцій з прибережної зони моря були рознесені в часі. 

Розглянуті види ракоподібних за своїми розмірами тіла, невеликим рівнем плодючості і досить 

високим ступенем турботи про потомство на всіх стадіях його розвитку виявляють схожість з K-

стратегами. Однак наявність короткого життєвого циклу зближують їх з r-стратегами. Таким 

чином, для цих видів умовне співвідношення елементів K- і r-стратегій складає 75 на 25 %. 

Різноногі ракоподібні. Серед різноногих ракоподібних найбільш масовими були 

Chaetogammarus olivii (M. Edwards, 1830), Ampithoe ramondi Audouin, 1826 і Stenothoe monoculoides 

(Montagu, 1815). Перший з них дуже рухливий представник підряду Gammaridea, довжина тіла 

якого досягає 12 мм мешкає в приповерхньому шари води, другий – в саморобних трубках, а 

третій, довжиною не більше 2,5 мм – вільно пересувається серед мідій і мітілястерів. Ці 

особливості сприяють послабленню міжвидової конкуренції між ними. Завдяки невеликий 

плодючості і високому ступеню турботи про потомство різноногі ракоподібні виявляють схожість 

з K-стратегами. Однак наявність короткого життєвого циклу, а також швидке досягнення 

особинами статевої зрілості зближують їх з r-стратегами. Таким чином, у цих видів умовне 

співвідношення елементів K- і r-стратегій складає 50 на 50 %. 

Черевоногі молюски. З 8 видів Gastropoda, що мешкають в угрупованні обростання, 

найбільш масовими були два, а саме: Pusillina lineolata (Michaud, 1830) і Setia valvatoides. Перший 

вид реалізує в своєму розвитку планктотрофну личинкову репродуктивну стратегію, другий – має 

інший тип репродуктивної стратегії, основою якого є прямий розвиток. За характером своїх 

життєвих стратегій ці види наближаються до r-стратегів. При цьому найбільшу близькість, в 

цьому відношенні, проявляє P. lineolata. Для цього виду характерна висока ступінь еврибіонтністі. 

Він розмножується протягом всього року і не проявляє ніякої турботи про потомство. Дрібніший 

за розміром вид S. valvatoides поєднує в своєму онтогенезі різні елементи K- і r-стратегів. Так, за 

тривалістю життя, яка не перевищує одного року, цей молюск ближче до r-стратегів. А по 

відсутності планктонної личинкової стадії і по виходу повністю сформованого молюска з кладки, 

в якій тільки одне яйце, цей вид нагадує K-стратегів. В цілому через порівняно невеликі розміри 

тіла, низьку тривалість життя та швидке досягнення особинами статевої зрілості черевоногі 

молюски нагадують r-стратегів. Лише низка плодючість зближує їх з K- стратегами. У цих видів 

умовне співвідношення елементів K- і r-стратегій складає 25 на 75 %. 

Двостулкові молюски. Істотний вплив на розвиток чорноморського угруповання 

обростання надають тільки два види двостулкових молюсків, а саме: Mytilus galloprovincialis і 

Mytilaster lineatus. За способом харчування, як мідії, так і мітілястери є сестонофагами, які активно 

фільтрують морську воду. Однак в їх трофічний спектр входять харчові частинки різного розміру. 

Ці види виявляють в своєму розвитку складний комплекс, що складається з комбінацій різних 
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елементів K- і r-стратегій. Так, відносно великий розмір, активне споживання ресурсів, унікальні 

властивості виду-едифікатора угруповання обростання і довга тривалість життя зближують 

чорноморську мідію з K-стратегами. Однак висока плодючість і повна відсутність турботи про 

потомство свідчать про використання мідією деяких елементів r-стратегії. Таким чином, у цих 

видів умовне співвідношення елементів K- і r-стратегій складає 50 на 50 %. 

Мітілястер, який значно поступається мідії в розмірах тіла, добре пристосувався до 

спільного з нею життя в умовах угруповання обростання. Для мітілястера характерні всі ознаки r-

стратегів, за винятком щодо тривалості життя, яке становить 3–4 роки. А в своїй здатності 

переносити дію несприятливих чинників середовища він значно випереджає мідію. Таким чином, 

двостулкові молюски M. galloprovincialis і M. lineatus, використовують в своєму розвитку різні 

елементи життєвих стратегій, що дозволяє їм уникати конкуренції за ресурси і спільно мешкати в 

умовах чорноморського прибережного угруповання обростання. 

 

ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК  

УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

 

Залежність видового складу і кількісного розвитку угруповання обростання від 

температурних умов середовища. Температура води є надважливім абіотичним фактором для 

пойкілотермних організмів. У зв'язку з сезонною зміною температури морської води відповідно 

змінювалися параметри видового різноманіття угруповання обростання. Інформаційний індекс 

різноманітності Шеннона H', біт·екз
-1

 підвищувався в угрупованні в зимовий і літній період при 

найнижчих і найвищих параметрах температури води. У весняний та осінній період цей показник 

був мінімальний. За допомогою кореляційно-регресійного аналізу було виявлено характер 

температурної залежності індексу вирівняністі Пієлу Е, який можна описати формулою 

позитивного полінома другого ступеня: 

                        (R
2 

= 55,58; p = 0,02) 

де: E – індекс вирівняністі Пієлу, t – температура морської води, °С, R
2
 – коефіцієнт детермінації,  

p – рівень значущості. 

Зі зміною температури води також відбуваються циклічні коливання загальної біомаси 

угруповання, які носять дещо інший характер. Цю залежність можна описати формулою 

негативного полінома другого ступеня: 

                           (R
2 

= 67,11; p=0,007) 

де: B – загальна біомаси угруповання обростання, г·м
-2

, t – температура морської води, °С, R
2
 – 

коефіцієнт детермінації, p – рівень значущості. 
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Таким чином, залежність цих показників має виражений екологічний оптимум, тобто 

загальна біомаса угруповання циклічно підвищується в весняний і осінній періоди при середніх 

показниках температури води. Ці температурні показники найбільш комфортні для успішного 

проходження репродуктивного процесу у більшості безхребетних, що мешкають в умовах 

чорноморського прибережного угруповання обростання.. 

Вплив рівня водообміну акваторій з відкритим морем на розвиток прибережного 

угруповання обростання. Рівень водообміну акваторій дослідних полігонів з відкритим морем 

грає важливу роль в житті організмів, що входять до складу угруповання обростання. В першу 

чергу це стосується основи угруповання – двостулкових молюсків, які видобувають їжу за 

допомогою інтенсивної фільтраційної діяльності. Чим інтенсивніше водообмін в тій чи іншій 

акваторії, тим більша кількість харчового матеріалу стає доступним для цих сестонофагів. 

За характером водообміну з відкритим морем всі дослідні полігони можна розділити на три 

групи. До першої відносяться акваторії полігонів з вільним водообміном, які не захищені 

хвилеломами з морської сторони. Ці полігони розташовані як в Одеській затоці, так і за її межами. 

До другої групи з обмеженим водообміном входить велика частина полігонів, розташованих в 

Одеській затоці. Більшість з них обмежена хвилеломами, розташованими паралельно берегової 

лінії. До третьої групи з утрудненим водообміном належать полігоні, що представляють собою 

напівзакриті гавані, які мають вузький вхід в акваторії. У межах першої групи акваторій швидкості 

течій зазвичай складають 30–35 см·с
-1

, другої – близько 10 см·с
-1

 і третьої – не перевищують 3–5 

см·с
-1

 (Адобовский & Большаков 2004). 

Для оцінки впливу досліджуваного фактора на видове різноманіття угруповання 

обростання, що визначається за індексом Шеннона H', біт·екз.
-1

 був застосований дисперсійний 

аналіз. Результати цього аналізу свідчать про статистично достовірний на рівні 95 % (p = 0,0302) 

вплив фактора ступеня водообміну з відкритим морем на видове різноманіття угруповання 

обростання, розташованого в межах різних полігонів. Порівняння даних за середнім значенням 

індексу Шеннона H', біт·екз.
-1

 показало, що вони зростають при послідовному переході від першої 

групи полігонів до другої і потім – до третьої. Статистичне порівняння цих даних за допомогою 

LSD процедури (Least Significant Difference) показало, що різниця між ними для полігонів з 

вільним водообміном і іншими достовірна з імовірністю 95% (рис. 2, А). 

В межах полігонів, що представляють собою напівзакриті гавані, які мають утруднений 

водообмін з відкритим морем, створюються умови найменшого впливу на стан угруповання 

обростання підвищеної хвильової активності. Ці умови найбільш сприятливі для розвитку 

малорозмірних рухомих видів безхребетних, не здатних до активного протистояння хвильовому 

впливу. Таким чином, в межах цих найбільш захищених від руйнівного впливу хвиль полігонів за 
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рахунок розвитку цих безхребетних підвищується видове різноманіття прибережного угруповання 

обростання. 

 

                             А                                                                       Б                   

   

Рис. 2. Вплив рівня водообміну на видове різноманіття (індекс Шеннона H', біт·екз
-1

) (А) та 

загальну чисельність (N, екз.·м
-2

 ) (Б) видів угруповання обростання. Рівні водообміну: 1 – 

вільний, 2 – обмежений, 3 – утруднений. 

 

Дещо по іншому впливає рівень водообміну на кількісні показники угруповання 

обростання. Для оцінки впливу цього фактора була проведена процедура дисперсійного аналізу, 

результати якого свідчать про статистично достовірний на рівні 95% (p = 0,0162) вплив ступеня 

водообміну на показники загальної чисельності всіх видів угруповання. Причому, порівняння 

даних по їх середньої чисельності показало, що вони знижуються при послідовному переході від 

першої групи полігонів до другої і потім – до третьої. Ці зміни здійснюються в протилежному 

напрямку, ніж видове різноманіття (рис. 2, Б).  

Справа в тому, що в межах полігонів, що відносяться до першої групи, основний внесок в 

загальну чисельність безхребетних вносять двостулкові молюски Mytilaster lineatus. Відкриті води 

з інтенсивним водообміном є сприятливим середовищем для розвитку цього порівняно невеликого 

за розміром виду. Так, частка M. lineatus в загальній чисельності мешканців угруповання в першій 

групі полігонів з вільним водообміном становила в середньому 65,8±11,8%, в другій з обмеженим 

– 28,4±4,8 % і в третій з утрудненим – 26,0±5,9%. 

В межах полігонів з обмеженим і утрудненим водообміном найбільший внесок в загальну 

чисельність вносили вусоногі ракоподібні Amphibalanus improvisus, поліхети Alitta succinea 

(Leuckart, 1847), Nereis zonata Malmgren, 1867 і Platynereis dumerilii (M. Edwards, 1834), рівноногі 
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ракоподібні Lekanesphaera monodi і Idotea balthica, а також представники Amphipoda Stenothoe 

monoculoides і Chaetogammarus olivii. 

Вплив трансформованих річкових вод на видовий склад і кількісні показники 

угруповання обростання. Солоність води для мешканців угруповання обростання не менш 

важлива, ніж її температура. Вона є одним з найважливіших абіотичних факторів середовища, які 

впливають на структуру водних угруповань. Характер впливу цього фактору був досліджений в 

межах трьох полігонів (№ 1 «Аджіяск», № 2 «Григоріївка» і № 10 «Біостанція»), які розташовані 

на різний відстані вид від гирла Дніпро-Бузького лиману. Трансформовані річкові води, 

поступаючи в море, формують на ділянці від мису Аджіяск до Одеської затоки градієнт солоності 

від 8 до 16 ‰. Проведений аналіз показав, що у міру віддалення від гирла Дніпро-Бузького лиману 

в сторону Одеської затоки збільшується як видове багатство угруповання (29 – 34 – 38 видів), так і 

відносна біомаса всіх видів (1,2 – 2,1 – 6,2 %) без урахування двостулкових молюсків.  

Для виявлення порушень в структурі угруповання під впливом річкових вод був 

застосований ABC-метод (Warvick 1986). Як видно з отриманих графіків, у всіх випадках криві 

для чисельності лежать нижче кривих для біомаси (рис. 3). Найбільш зближені вони в межах 

полігону Аджіяск. Тут стан угруповання обростання можна характеризувати як нестійкий. У міру 

наближення до полігону Григоріївка і, потім, до Біостанції, криві все більш розходяться, що 

свідчить про стабілізацію стану угруповання обростання.  

 

 

Рис. 3. Розподіл накопиченої чисельності N (світлі трикутники) і біомаси B (темні трикутники) 

різних видів угруповання обростання на полігонах «Аджіяск», «Григоріївка» і «Біостанція». 

 

БІОТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ В УГРУПОВАННІ ОБРОСТАННЯ 

 

Консортивний характер біотичних зв'язків. Мідії, які є основою угруповання 

обростання, в процесі росту формують складно структуроване утворення, що істотно модифікує 
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характерні властивості субстрату, на якому воно розташоване. В цьому проявляється середовище-

утворююча роль мідії, яка в даному випадку представляє собою ядро відповідної консорції. 

Навколо цього ядра формується угруповання організмів, зв'язаних з видом-детермінантом 

стійкими консортивними зв'язками. Найбільш розвиненими серед них є топічні зв’язки, що 

впливають на умови мешкання організмів; а також трофічні, що визначають доступність і 

характер харчових ресурсів. Прямі топічні зв'язки простежуються також між мідіями і їх 

епібіонтами, до яких в першу чергу відносяться мітілястери і балянуси. Крім того, між мідіями і 

ракоподібними в період линьки простежуються прямі фензівні зв'язки через те, що ці види 

знаходять для себе притулок і захист серед поселень молюсків.  

Властивості мідії, як екосистемного інженера. Здатність побудувати на субстраті складне 

багатоярусне утворення свідчить про приналежність чорноморської мідії до організмів 

екосистемних інженерів. Причому ці молюски відносяться до аутогенних екосистемних інженерів 

через те, що вони трансформують навколишнє середовище за допомогою таких ендогенних 

процесів, як ріст і розвиток, залишаючись при цьому суттєвою частиною новоствореної структури. 

Мідії, які за способом харчування є активними сестонофагами, в процесі своєї 

життєдіяльності забезпечують транспорт харчового матеріалу з навколишнього водного 

середовища, створюючи сприятливі трофічні умови для інших організмів угруповання обростання. 

Ця особливість харчової поведінки мідій характеризує їх як екосистемних інженерів. Сформоване 

видом едифікатором і його консортами складне утворення являє собою своєрідну седиментаційну 

пастку, в якій поступово накопичуються частинки детриту. Здатність до формування запасів 

харчового детриту є ще однією рисою, що характеризує мідій як екосистемних інженерів. 

Накопичені запаси детриту залучають до угруповання різних безхребетних, в першу чергу 

представників ракоподібних і багатощетинкових червів. Крим того, активний розвиток макро- і 

мікрофітів привертає до угруповання обростання рослиноїдних безхребетних. 

Поселення мідій в процесі свого розвитку модифікують умови життя не тільки для сусідніх 

з ними організмів, але і для мешканців пелагічних фітопланктонних угруповань. В цьому випадку 

проявляються медіопатічні зв'язки між мешканцями твердих субстратів і пелагічними 

організмами. Ці зв'язки здійснюються мідіями, які впливають на загальне водне середовище за 

допомогою екскреції продуктів своєї життєдіяльності у вигляді розчиненої органічної речовини. У 

свою чергу мешканці пелагіалі надають певний вплив на розвиток поселень мідій. Так, початок 

процесу розмноження мідій зазвичай збігається з бурхливим розвитком фітопланктону в цьому 

районі моря (Kautsky 1982).  

Основні біотичні зв'язки в прибережному угрупованні обростання, а також характер 

взаємодії виду-детермінанта з пелагіаллю можна представити у вигляді блок-схеми (рис. 4). У 

центрі цієї схеми розташований вид едифікатор угруповання – чорноморська мідія. У правій 
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частині знаходяться седентарні організми-консорти, в лівій – вагільні. Таким чином, вид 

едифікатор зв'язаний зі своїми седентарними консортами, в основному, топічними зв'язками, а з 

вагільними – ще й фензівними. Прямі трофічні зв'язки простежуються між рухомими організмами, 

а також фітокомпонентою угруповання. За межі угруповання виходять медіопатічні і трофічні 

зв'язки з фітопланктоном, що розвивається в пелагіалі. 

 

                

 

Рис. 4. Блок-схема основних біотичних зв'язків в чорноморському прибережному угрупованні 

обростання. Зв'язки: топічні (пряма лінія), трофічні (пунктир), фензівні (пунктир з точкою), 

медіопатічні (пунктир з двома точками). 

 

ДИНАМІКА УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

 

Багаторічна динаміка розвитку угруповання обростання. Для визначення характеру 

довгострокової динаміки видового складу і кількісного розвитку угруповання обростання 

Одеської затоки було проведено порівняння даних попередніх дослідників з сучасними 

показниками стану цього угруповання. Аналіз отриманих матеріалів свідчить про істотну зміну за 

минулі 40 років як числа видів, що входять до складу угруповання, так і їх кількісних 

характеристик. Кількість видів, що входять до складу угруповання обростання, скоротилася з 103 

в 1976 році (Каминская и др. 1977) до 43 в 1994 році (Александров & Ходаков 1999) і потім 

протягом 2016 року досягла 62.  

Систематичний склад угруповання обростання змінився за досліджуваний період в 

основному за рахунок зникнення одних видів та появлення других. Так, декілька видів губок, що 

раніше мешкали тут, в 2016 році не були виявлені. Натомість з’явилися представники гідроїдних 

поліпів, актиній і асцидій, які раніше не були зафіксовані в складі угруповання обростання. Серед 

фітокомпоненти угруповання за цей період домінуюча роль перейшла від великих за розміром 
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багаторічних видів макрофітів, наприклад Cystoseira barbata, до дрібних форм з коротким 

життєвим циклом, таких як Ulva intestinalis, Cladophora laetivirens, Ceramium rubrum і 

Callithamnion corymbosum. 

Таким чином, за останні 40 років зі складу угруповання обростання Одеської затоки зник 41 

вид безхребетних. Однак в ядро угруповання як і раніше входять практично ті ж організми. Серед 

прикріплених форм провідну роль відіграють двостулкові молюски і вусоногі ракоподібні, а серед 

рухомих – поліхети, ізоподи, амфіподи і гастроподи. В кількісному відношенні перевага по 

відносній чисельності двостулкових молюсків за цей час збільшилася в 5 разів, а по біомасі – в 1,3 

рази. Якщо раніше найбільшу чисельність в процентному відношенні (58%) формували 27 видів 

різноногіх ракоподібних, то останнім часом ця першість (77%) перейшла до двостулкових 

молюсків, зокрема до мiтiлястера. З 25 видів безхребетних, описаних раніше в якості вперше 

позначених для Одеської затоки, в даний час в складі угруповання залишилось тільки 10. 

Річна динаміка. Сезонна мінливість розвитку масових видів. Періодичні ряди 

спостережень, проведених за сезонним розвитком найбільш масових видів угруповання 

обростання дозволили виявити закономірності мінливості їх кількісних параметрів, які 

проявляються з року в рік в один і той же час (рис. 5). Обидва піки чисельності найбільш масового 

виду рухливих безхребетних Idotea balthica в різні роки припадають на один і той же місяць – 

червень. Ця обставина пояснюється тим, що в квітні, коли температура морської води піднімається 

вище 10 °С, відбувається процес масового розмноження ракоподібних.  

 

 

 

Рис. 5. Дворічна динаміка чисельності Idotea balthica (штрихування) в угрупованні обростання на 

тлі сезонної мінливості температури морської води (пунктир). 
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Влітку в результаті появи молоді чисельність популяції помітно підвищується, а біомаса 

знижується через масову загибель дорослих особин. Далі слідом за піком чисельності I. balthica 

настає її різкий спад. Таке катастрофічне зниження чисельності цих тварин спостерігається в різні 

роки в один і той же час, а саме: в серпні і вересні. В цей час, коли температура води наближається 

до критичної для них позначки, I. balthica, уникаючи перегріву, залишають прибережну зону і 

мігрують в глибинні менш прогріті шари води. 

Характер сезонної мінливості кількісних параметрів розвитку L. monodi в угрупуванні 

обростання також тісно пов'язаний з циклом їх розмноження. На відміну від I. balthica цей процес 

у них відбувається один раз на рік в літній період. У липні чисельність L. monodi помітно 

підвищується за рахунок молоді, а біомаса знижується через масову загибель дорослих особин. У 

зимовий період, прагнучи уникнути впливу низьких температур, L. monodi мігрують в глибинні 

менш схильні до охолодження шари води. Аналогічний характер сезонної мінливості розвитку 

проявляє C. olivii. Найбільші кількісні показники цих ракоподібних були відзначені в період їх 

масового весняного розмноження. 

Для представників фітокомпоненти угруповання також характерний сезонний цикл 

розвитку. Це пов'язано, в першу чергу, з мінливістю температурних умов протягом року, а також 

коливаннями рівня освітленості водної товщі. Так, в теплий період року найбільш масово були 

представлені такі види зелених водоростей як Ulva intestinalis, Cladophora laetivirens, Bryopsis 

plumosa. Серед червоних водоростей в цей час найбільш поширеними були Ceramium rubrum, 

Callithamnion corymbosum, Lomentaria clavellosa, а серед бурих – Ectocarpus siliculosus і 

Scytosiphon lomentaria. У холодний період року серед червоних водоростей домінували Porphyra 

leucostica, а серед зелених – Urospora penicilliformis. 

Сезонна динаміка співвідношення статей у масових видів. У досліджених масових видів 

ракоподібних самки завжди кількісно переважали самців. Так, навесні на одного самця I. balthica 

іноді доводилося до 13 самок. Потім влітку часто спостерігалося різке скорочення кількості самок 

(до 7%), на тлі повної відсутності самців (через їх масову загибель після виконання своєї основної 

функції) і збільшення кількості молоді (до 93%). Восени співвідношення статей у ракоподібних 

вирівнювалося, а потім взимку самок ставало значно більше ніж самців. У L. monodi найбільше 

переважання самок спостерігалося влітку. На початку осені їх відносна чисельність знижалася до 

22,4%. При цьому молодь становила до 72,7% від загальної чисельності ракоподібних. У C. olivii 

навесні самки незначно перевищували за кількістю самців. Відносна чисельність яйценосних 

особин серед самок в цей час перевищувала 96,3%. Після закінчення процесу масового 

розмноження на одного самця доводилося вже шість самок. При цьому кількість молоді, що 

з'явилася, зросла до 78,9% від загального числа ракоподібних. Таким чином, сезонна динаміка 
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співвідношення статей у масових видів ракоподібних була повністю обумовлена особливостями їх 

репродуктивного циклу. 

Місячна динаміка. Динаміка в зв’язку з фазами Місяця. Місячна динаміка 

вертикального розподілу рухомих мешканців угруповання обростання була досліджена на різній 

глибині в різний час доби в період послідовних фаз Місячного циклу на прикладі наймасовішого 

представника багатощетинкових червів Platynereis dumerilii. При цьому виявилось, що в період 

спадного Місяця більша частина поліхет перебувала в нижньому горизонті угруповання. У фазі 

молодика найбільші кількісні параметри червів були відзначені в верхньому горизонті 

угруповання.  

У фазі зростаючого Місяця більша частина особин P. dumerilii опускалася в нижній 

горизонт угрупування, однак найбільш великі за розміром екземпляри залишалися в поверхневому 

шарі води. У зв'язку з цим чисельність P. dumerilii в цей період часу була максимальною в межах 

нижнього горизонту угруповання обростання, а біомаса – верхнього. Під час повного Місяця 

кількісні параметри цих поліхет значно знизилися в порівнянні з попереднім періодом.  

Добова динаміка. Вертикальні міграції. Характер добових вертикальних міграцій був 

визначений на прикладі чотирьох масових видів угруповання зі стовідсотковою зустрічальністю 

Platynereis dumerilii, Nereis zonata, Lekanesphaera monodi та Idotea balthica. Так, максимальна 

чисельність Platynereis dumerilii була відзначена в денний час доби в нижньому горизонті 

угруповання. Потім ближче до заходу Сонця чисельність цього виду знижувалася більш ніж 

удвічі, залишаючись приблизно на цьому ж рівні протягом всього темного часу доби.  

Аналіз добової мінливості біомаси і середньої маси особини P. dumerilii показав, що в 

світлий час доби в межах нижнього горизонту угруповання перебувала в основному молодь цих 

поліхет. У темний період доби біомаса цього виду на обох досліджених горизонтах зростала в 

основному за рахунок дорослих особин. Причому більш інтенсивно цей процес протікав в 

верхньому горизонті угруповання. Другий вид поліхет Nereis zonata проявляв аналогічний 

характер добової мінливості чисельності и біомаси, відрізняючись лише меншими кількісними 

показниками.  

Добова динаміка просторового розподілу рівноногих ракоподібних на різних горизонтах 

угруповання обростання носила дещо інший характер. Так, в темний час доби максимальна 

чисельність L. monodi була відзначена в верхньому горизонті угруповання. В кінці світлового дня 

чисельність цього виду в межах верхнього горизонту була на порядок вище, ніж на нижньому. 

Такий же характер співвідношення чисельності ракоподібних на різних горизонтах зафіксовано 

опівночі і на світанку. У денний час була відзначена протилежна тенденція розподілу цих 

ракоподібних. Так, в полудень їх чисельність в нижньому горизонті була в три рази вище, ніж у 

верхньому.  
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Чисельність більш рухомого виду рівноногих ракоподібних I. balthica була максимальна в 

кінці світлового дня в межах верхнього горизонту угруповання. Опівдні в межах верхнього 

горизонту були зосереджені молоді екземпляри цього виду, а нижнього – дорослі особини. В 

нічний час ближче до поверхні здіймалися в основному дорослі представники I. balthica. Таким 

чином, аналіз добової мінливості просторового розподілу чотирьох масових видів, що мешкають в 

угруповання обростання показав, що їх кількісні показники на різній глибині залежать від ступеня 

освітленості водної товщі. 

Горизонтальні міграції. З метою визначення характеру горизонтальних міграцій 

мешканців угруповання обростання був проведений аналіз циклічних переміщень трьох видів 

десятиногих ракоподібних Palaemon elegans, Palaemon adspersus і Crangon crangon у напрямку до 

берега в період до і після світанку. Причому останній вид не входив до складу угруповання 

обростання, а лише приєднувався до перших двох під час досвітніх міграцій. В результаті 

проведених досліджень було з'ясовано, що в разі спільного мешкання трьох видів креветок, один з 

них, а саме: P. adspersus масово з'являвся в прибережній зоні, лише після того, як її покидав інший 

вид C. crangon. Третій вид ракоподібних P. elegans з'являвся в прибережній зоні лише епізодично.  

У наступний період досліджень в прибережній зоні моря в досвітні години був виявлений 

лише один вид – P. adspersus. Характер його горизонтальних міграцій за відсутності конкурентів 

полягав у наступному: максимальні кількісні показники були відзначені в прибережній зоні за 1 

годину до світанку. Потім ближче до світанку і після нього показники чисельності і біомаси 

ракоподібних поступово знижувалися. 

У нерестовий період за годину до світанку кількість яйценосних самок становила до 91,8% 

від загального числа креветок. На долю самців приходилось лише 8,2%. Через півгодини кількість 

самців трохи перевищувало число яйценосних самок. Потім, під час світанку і після нього, 

відбувалося поступове зниження кількісних показників ракоподібних. У цей період число 

яйценосних самок коливалося на рівні, який приблизно дорівнював кількості самців, але вже через 

2 години після світанку доля самок знизилася до 3,7% від загального числа креветок. 

Динаміка розмірної структури креветок в усіх випадках носила подібний характер. Так, за 

годину до світанку в прибережній зоні моря були присутні в основному дорослі тварини 

довжиною від 45,1 до 68,5 мм. Потім через півгодини кількість великих за розміром екземплярів 

помітно зменшилася. Під час світанку і через півгодини після нього з'являлася молодь довжиною 

26,5–32,2 мм. Через 2 години після світанку спостерігалися лише молоді особини ракоподібних. 

СУКЦЕСІЇ УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

Сукцесія угруповання після руйнівного впливу льодових мас. Прибережне обростання, 

як контурне угруповання, яке перебуває на межі розділу двох середовищ – водної товщі і твердого 
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субстрату, часто піддається найбільш інтенсивному впливу різних чинників середовища. Так, 

аномально холодною зимою 2011–2012 рр. вся акваторія Одеської затоки була вкрита суцільним 

шаром льоду. У лютому 2012 року великі крижини прийшли в рух і повністю очистили від 

обростання траверс, розташований на полігоні № 5 «Ланжерон». Цей полігон не захищений 

хвилеломом і має вільний водообмін з відкритим морем. У зв'язку з цим було проведено 

дослідження процесу відновлення угруповання обростання, включаючи послідовність появи тих 

чи інших видів, а також характер їх кількісного розвитку. 

Початком цього процесу можна вважати масове осідання на поверхню траверса личинок 

мідій, яке сталося тут в серпні–вересні 2012 року. Після формування друз мідій серед них 

з’явились молоди особини двостулкового молюска Mytilaster lineatus. У пробах, взятих в листопаді 

2012 року, в обростанні були виявлені вусоногі ракоподібні Amphibalanus improvisus, а також 

представники Amphipoda Stenothoe monoculoides і Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853. Таксон 

Isopoda був представлений Idotea baltica, а серед особин Polychaeta були виявлені молоді 

екземпляри Platynereis dumerilii, Alitta succinea (Leuckart, 1847) і Polydora cornuta Bosc, 1802. 

У грудні 2012 року таксономічний склад угруповання обростання поповнився двома 

видами багатощетинкових червів Harmothoe imbricata і Salvatoria clavata (Claparede, 1863), а 

також двома видами різноногих ракоподібних Amphithoe ramondi і Apohyale perieri (Lucas, 1849). 

Ще через місяць в складі угруповання з'явилися дрібні черевоногі молюски Setia valvatoides і 

Pusillina lineolata (Michaud, 1830), а також представники Amphipoda Melita palmata (Montagu, 

1804) і Gammarus aequicauda (Martynov, 1931). У лютому 2013 року до вже зазначених видів 

додалися личинки хірономід Thalassomyia frauenfeldi Schiner, 1856.  

В березні 2013 року в складі цього угруповання виявлено лише 18 видів безхребетних. У 

той час як, за результатами попередніх досліджень тут було відзначено 30 видів. Щодо кількісних 

показників, то чисельність усіх видів знизилася в 3–5 разів. Аналогічні зміни відбулися і з 

параметрами їх біомаси. Причому найбільше зниження біомаси (в 10–15 разів) було зафіксовано у 

представників таксону Amphipoda. 

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що через рік після механічного впливу 

льодових мас екзогенна сукцесія угруповання обростання привела до неповного відновлення, як 

видового складу, так і кількісних характеристик основних видів, що входять до нього. Мабуть для 

цього необхідний більш тривалий період часу. 

Сукцесія угруповання після замору. Угруповання обростання на твердих субстратах 

зазвичай розташовується на деякій відстані від дна, тому організми, що входять до його складу, 

рідко піддаються впливу заморів. Однак в напівзакритих акваторіях з утрудненим водообміном це 

явище іноді спостерігається. Так, в жовтні 2012 року в акваторії полігону № 6 «Елінг» були 
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зафіксовані явища замору, що стався в результаті розкладання значного скупчення водоростей 

Ulva intestinalis, які були занесені в гавань після сильного шторму. 

Явища замору спостерігалися в акваторії гавані близько місяця з листопада по грудень 2012 

року. Двостулкові молюски Mytilus galloprovincialis і Mytilaster lineatus перенесли ці несприятливі 

умови, щільно стуливши свої стулки. В результаті загинула незначна кількість цих молюсків. У 

той час як на інших представників угруповання обростання замор надав катастрофічний вплив. 

Так, вже в листопаді 2012 року число видів, виявлених в складі угруповання, та їх кількісні 

показники значно скоротилися. З 16 знайдених видів були відзначені лише одиничні екземпляри з 

таксонів Polychaeta, Isopoda, Amphipoda і Chironomidae. У грудні 2012 року кількість видів 

угруповання зменшилася майже в шість разів у порівнянні з періодом до початку замору. Це були 

поодинокі екземпляри таких рухомих форм, як Chaetogammarus olivii, Gammarus aequicauda, 

Microdeutopus gryllotalpa і Stenothoe monoculoides. До складу рослинного компонента угруповання 

обростання в цей час входив лише один вид Cladophora laetivirens. 

У січні 2013 року в пробах були виявлені молоді екземпляри рухомих багатощетинкових 

червів таких видів, як Platynereis dumerilii, Alitta succinea і Harmothoe imbricata, а також 

представники Isopoda Idotea baltica і Amphipoda Amphithoe ramondi, Apohyale perieri. У лютому 

2013 року до вже згаданих видів додалися два представника Amphipoda Melita palmata, 

Crassicorophium bonelli (M. Edwards, 1830) і по одному Polychaeta Polydora cornuta, Isopoda 

Stenosoma capito (Rathke, 1837), Chironomidae Thalassomyia frauenfeldi. Фітокомпонента 

угруповання обростання до цього часу була повністю відновлена. Крім Cladophora laetivirens – 

єдиного виду макрофітів, який витримав вплив замору, в складі угруповання були виявлені 

Ceramium rubrum і Ulva intestinalis. 

У березні 2013 року в складі угруповання знову з'явилися види, які мешкали тут раніше. 

Таким чином, через шість місяців після початку замору видовий склад угруповання обростання 

повністю відновився. Вид едифікатор угруповання Mytilus galloprovincialis та його субдомінант 

Mytilaster lineatus незначно змінили кількісні параметри своїх поселень. Однак кількісні 

характеристики видів, що входять до складу угруповання, знизилися за цей час за чисельністю від 

1,4 до 8 разів, а по біомасі – від 1,2 до 7 разів.  

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ УГРУПОВАННЯ 

ОБРОСТАННЯ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

Відомо, що при організації системи моніторингу необхідно створити умови для адекватної 

оцінки виникаючих тенденцій в екосистемі за допомогою регулярного збору інформації по ряду 

показників, що характеризують стан об'єкта, природу факторів, що впливають на нього і характер 

його біологічного відгуку, як інтегральну відповідь на цей вплив (Федоров 2004 ). Ці відгуки 
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мають місце і в прибережному угрупованні обростання. До біологічних відгуків на зовнішній 

вплив можна віднести зміну кількісних показників окремих видів або в цілому видового 

різноманіття угруповання, а також порушення, виявлені в розмірної, хорологічної, статевої, 

трофічної та фенотипічної структурах цієї біологічної системи. 

Згідно з положеннями Водної рамкової директиви ЄС Кабінетом міністрів України було 

прийнято Постанову «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод». У цій 

Постанові описана процедура моніторингу морських вод і вказані конкретні механізми його 

здійснення, в тому числі визначення таких фізико-хімічних показників як температура і прозорість 

води, вміст кисню в воді, а також ряду специфічних забруднюючих речовин. Серед біологічних 

параметрів моніторингу вказані такі показники як видовий склад, просторовий розподіл, 

чисельність і біомаса гідробіонтів, в тому числи домінуючих видів, види, що підлягають особливій 

охороні, види, що перебувають під загрозою зникнення, інвазійні види. Таким чином, екологічний 

моніторинг водного середовища є невід'ємною частиною державної політики України в галузі 

захисту і охорони навколишнього середовища. Ця політика спрямована на здійснення заходів по 

збереженню навколишнього середовища, в тому числі водного, згідно європейським підходам. 

Морське прибережне угруповання обростання, як об'єкт моніторингу, відповідає основним 

критеріям, необхідним для проведення цієї процедури, а саме: 

– доступність для спостережень і відбору проб, які не потребують використання складного 

обладнання; 

– відносна малорухливість едифікаторів угруповання, розташованих на підводній поверхні 

твердого субстрату; 

– відносна велика тривалість життя едифікаторів угруповання; 

– можливість отримувати дані в обсязі, достатньому для їх коректної статистичної обробки; 

– прийнятна вартість способів отримання первинної інформації; 

З причини того, що основні структуроутворюючі організми угруповання обростання ведуть 

прикріплений спосіб життя, аналіз відгуку цієї біологічної системи на зовнішні впливи дозволить 

проводити моніторинг стану середовища в конкретних районах досліджуваної акваторії. 

Одними з найпростіших і найдоступніших характеристик стану угруповання обростання є 

показники загальної чисельності і біомаси видів, що входять до його складу. Ці параметри і 

тенденції їх мінливості дозволяють зробити попередній висновок про стан угруповання та силу 

зовнішнього впливу на нього. Найменші показники загальної чисельності (без урахування 

двостулкових молюсків, як на порядок більших за розмірами організмів) були відзначені на 

полігонах, які в тій чи іншій мірі піддаються до негативного впливу різних антропогенних 

факторів. Так, на полігоні № 4 № «Нафтогавань», розташованому в акваторії Одеського морського 

порту, загальна чисельність безхребетних не перевищувала 5550±1236 екз.·м
-2

, причому 
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формувалася вона за рахунок розвитку найбільш еврибіонтних видів, таких як I. balthica, L. 

monodi, P. dumerilii і A. improvisus. Найбільші показники загальної чисельності (до 21685±4896 

екз.·м
-2

) були зафіксовані в межах полігонів № 6 «Елінг», № 8 «Відрада», № 9 «Яхт-клуб» і № 10 

«Біостанція», розташованих в Одеській затоці. 

Відомо, що антропогенний вплив поступово призводить до зміни співвідношення стено- і 

еврибіонтних видів угруповання (Алимов 2000). Це співвідношення також використовується для 

цілей моніторингу. Так, якщо в 1976 році відношення стенобіонтних видів до еврибіонтних в 

угрупованні обростання Одеської затоки становило близько 40%, то в даний час всі характерні 

види цього угруповання представлені виключно еврибіонтними організмами. 

Для цілей моніторингу можна використовувати також показник варіабельності динаміки 

загальної біомаси угруповання, так як він відображає інтегральну відповідь угруповання на зміну 

зовнішніх умов. Чим менше цей показник, тим більший діапазон варіабельності біомаси 

притаманний тому чи іншому угрупованню. Чим ближче він до одиниці, тим стабільніше 

угруповання, варіабельність біомаси якого мінімальна (Алимов 2000). Так, на полігоні № 1 

«Аджіяск», що знаходиться під впливом річкових вод, показник варіабельності біомаси 

угруповання обростання, розрахований по сезонах 2017 року, складав 0,31. 

На полігоні № 2 «Григоріївка», де вплив трансформованих річкових вод ослаблено, його 

значення підвищується до 0,5. Мінімальні значення цього параметра (0,19) відзначені на полігоні 

№ 5 «Ланжерон», розташованого в безпосередній близькості від морського порту. Потім, у міру 

просування на південь Одеської затоки показник варіабельності динаміки біомаси угруповання 

поступово підвищувався, досягаючи максимальних значень (0,56) в межах найбільш стабільного 

полігону № 10 «Біостанція», де антропогенний вплив мінімальний. 

Отримані кількісні характеристики угруповання обростання можна використовувати для 

цілей моніторингу за допомогою ABC-методу (Warwick 1986). Застосування ABC-методу 

засноване на кількісній оцінці співвідношення видів в угрупованні, яким притаманні протилежні 

життєві стратегії. Відомо, що у відсутності стресових впливів і забруднення в угрупованні 

переважають великорозмірні види з тривалим життєвим циклом, що відносяться до K-стратегів. 

Саме тому крива для біомаси в цьому випадку проходить на графіку вище кривої для чисельності. 

Однак при підвищенні рівня забруднення видовий склад угруповання перетворюється в бік 

переважання малорозмірних, короткоживучих видів, що відносяться до r-стратегів, для яких 

характерна висока чисельність. У цьому випадку крива чисельності на графіку буде зближуватися 

з кривою біомаси, а в граничних варіантах – розташується вище її.  

Найважливішою характеристикою стану угруповання, що відбиває якість середовища і 

рівень антропогенного навантаження, є його видовий склад (Бурковский 1992). Тому для 

визначення ступеня впливу факторів середовища на стан угруповання обростання, перш за все, 
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необхідно оцінити стабільність його видового складу, а потім встановити характер мінливості 

кількісних параметрів характерних видів. Так, багаторічні дослідження показали, що 

характерними видами прибережного угруповання обростання, що формується чорноморської 

мідією, є 13 видів безхребетних зі 100% зустрічальністю. Цей набір видів присутній навіть в 

межах полігонів з найбільшим антропогенним навантаженням. Наприклад, на полігоні № 4 

«Нафтогавань» з 16 виявлених видів, 13 входили в цей список. Таким чином, ознакою значного 

стресового впливу на структуру угруповання обростання могло б служити зникнення з його 

складу одного або декількох видів з цього списку. 

Крім того, деякі види, що входять до складу прибережного угруповання обростання, мають 

індикаторні властивості. Так, представник рівноногих ракоподібних Jaera sarsi Valkanov, 1936 

відноситься до індикаторних видів, так як є характерним мешканцем прісних і солонуватих вод 

Понто-Каспійського басейну. Те ж можна сказати про черевоногих молюсків Theodoxus fluviatilis 

(Linnaeus, 1758). Ці види були відзначені лише в межах полігону № 1 «Аджіяск», який постійно 

піддається до значного впливу річкових вод. У той же час, представник різноногіх ракоподібних 

Amphithoe ramondi не був виявлений на полігоні № 1 «Аджіяск». Цей малорухливий вид 

ракоподібних уникає опріснених районів моря і мешкає в самостійно побудованих трубчастих 

оселях. Відсутність або присутність вказаних індикаторних видів в тому чи іншому районі моря 

свідчить про ступінь впливу річкових вод на стан угруповання обростання. 

 Зважаючи на те, що прибережне угруповання обростання, що формується чорноморською 

мідією, є дуже важливим елементом контурної системи Чорного моря і його функціонування 

обумовлює значну частину самоочисних властивостей прибережних морських вод, необхідно 

втілювати в життя заходи по всебічному захисту и охорони цієї асоціації організмів. В практичній 

площині в прибережній зоні моря необхідно створювати системи штучних рифів, які були 

запропоновані вітчизняними вченими для поліпшення стану водного середовища (Зайцев 2006; 

Александров 2008). Ці спорудження нескладної конструкції є ефективним засобом екологічної 

меліорації прибережних морських вод, які здатні підвищити продукцію і біомасу водної 

екосистеми та значно посилити інтенсивність її самоочищення. Крім того для цілей збереження и 

розвитку основи угрупування обростання – чорноморської мідії необхідно розвивати галузь 

морської аквакультури з вирощування цих молюсків. Вирощування водних організмів, за умови їх 

подальшій переробці на суходолі, буде сприяти очищенню морських екосистем від накопиченої 

органічної речовини.  

ВИСНОВКИ 

Отримані структурні показники прибережного угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією, дозволяють визначити його системну організацію як оглігоміксне 
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угруповання, яке характеризується високим домінуванням виду-едифікатора, з переважанням в 

його складі еврибіонтних видів, зв'язаних між собою стійкими біотичними зв'язками і адаптованих 

до екстремальних впливів нестабільного навколишнього середовища. 

1. Прибережне угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, представляє собою 

відкриту біологічну систему, структурними елементами якої є популяції 65 видів безхребетних, 

що відносяться до 61 роду, 47 родин, 22 рядів, 10 класів і 6 типів, а також 10 видів макрофітів, що 

відносяться до 3 відділів. Характерна особливість таксономічної структури прибережного 

угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, полягає в тому, що в більшості 

випадків кожен виявлений рід був представлений тільки одним видом, який в конкретних умовах 

був найбільш екологічно пластичними його представником. 

2. Основу видової структури угруповання обростання складали 13 ключових видів безхребетних, до 

яких, крім едифікатора Mytilus galloprovincialis, відносились таки види зі 100 % зустрічальністю, 

як Mytilaster lineatus, Amphibalanus improvisus, Platynereis dumerilii, Nereis zonata, Alitta succinea, 

Stenothoe monoculoides, Melita palmata, Microdeutopus gryllotalpa, Chaetogammarus olivii, Idotea 

balthica, Lekanesphaera monodi і Pusillina lineolata.  

3. Просторовий розподіл видів угруповання обростання залежить від багатьох факторів, 

найважливішим з яких є глибина мешкання. Використовуючи один одного у якості субстрату M. 

galloprovincialis, M. lineatus і A. improvisus формують трьохярусне поселення – своєрідне 

просторове ядро угрупування, яке складає основу цього надвидового утворення. 

4. До складу трофічної структури угруповання обростання входило п'ять трофічних груп: 

сестонофаги (17,5 % вид загальної кількості видів), детритофаги (15,8 %), фітофаги (17,5 %), хижі 

(12,4 %) і поліфаги (36,8 %). Не дивлячись на те, що поліфаги були найбільшою за кількістю видів 

трофічною групою, їх відносна чисельність (36,5%) була порівнянна з аналогічним показником 

сестонофагів, які по відносній біомасі (97,7%) значно перевищували усі групи. Центральну роль в 

трофіці угруповання обростання грає чорноморська мідія, яка завдяки своїм фільтраційним і 

седиментаційним властивостями, здатністю до накопичення агрегованих виділень та детриту 

серед переплетень ниток бісуса, а також надання зовнішньої поверхні черепашок для розвитку 

поселень макро- і мікрофітів, сприяє отриманню харчового матеріалу представниками всіх інших 

трофічних груп.  

5. Для розмірної структури угруповання було притаманно, що з 65 зафіксованих видів лише мідія 

мала максимальний розмір тіла 71,5 мм. Решта видів були значно дрібнішими, при цьому 60 % з 

них не досягали розміру 10 мм. Характер розмірної структури популяцій масових видів 

угруповання обростання змінювався в градієнті факторів середовища По мірі підвищення 

солоності води збільшувався рівень виживаності найбільш великих за розміром особин 
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двостулкових молюсків. Аналогічні змини характеру розмірної структурі популяцій масових видів 

ракоподібних спостерігались по мірі зниження рівня водообміну між дослідними полігонами та 

відкритим морем. Таким чином, розмірна структура популяцій масових видив є важливим 

маркером дії цих факторів на угрупування обростання. 

6. Статева структура представників Bivalvia і Gastropoda, що мешкають в угрупованні обростання, 

характеризувалась однаковим співвідношенням статей, Polychaeta – переважанням самців над 

самками, а у видів з інших таксонів навпаки – переважанням самок над самцями. Означені 

особливості сприяли успішному протіканню репродукційного процесу у видів з цих таксонів, що 

відображалось на рівні їх виживання в складних умовах прибережної зони моря. 

7. Фенотипічна структура популяції едифікатора угруповання M. galloprovincialis характеризувалась 

переважанням (54,2%) особин з синім забарвленням зовнішнього шару черепашки, які найбільш 

пристосовані для мешкання в прибережний зони моря. Мідії з коричневим забарвленням складали 

42,7 %, а зі смугастим – лише 3,1 %. У представників Isopoda визначено п’ять різних фенотипів: 

uniformis (монохромний), maculosa (плямистий), lineata (лінійчатий) albus (білий) і rubrum 

(червоний). Це різноманіття забарвлення тіла має адаптивний характер и допомагає ракоподібним 

зливатися з фоном субстрату і уникати нападу хижаків.  

8. Життєві стратегії організмів основних систематичних груп угруповання складалися з різних 

комбінацій елементів, характерних для K- і r-стратегів. Відповідно до концепції двох полюсів 

умовного градієнта життєвих стратегій співвідношення елементів, характерних для K- і r-стратегів 

у представників Polychaeta складали: 100 % r; Decapoda: 75 % K на 25 % r; Isopoda: 75 % K на 

25 % r; Amphipoda: 50 % K на 50 % r; Gastropoda: 25 % K на 75 % r і Bivalvia: 50 % K на 50 % r. 

9. Показники видового різноманіття та загальної біомаси угруповання зв'язані з температурою 

морської води складною унімодальною залежністю, яка має виражений екологічний оптимум. 

Вирівняність в угрупованні підвищувалася в зимовий і літній період року при мінімальних і 

максимальних показниках температури води. Загальна біомаса угруповання циклічно 

збільшувалася в весняний і осінній періоди при середніх показниках температури води. 

10. Зниження рівня водообміну між акваторією дослідних полігонів та відкритим морем призводить 

до зростання видового різноманіття угруповання обростання (індекс Шеннона збільшується з 

2,21±0,53 до 3,59±0,49 біт·екз.
-1

) та зниження загальної чисельності видів за рахунок зменшення в 

неї частки (з 65,8±11,8% до 26,0±5,9%), що стосується найбільш масового виду двостулкових 

молюсків Mytilaster lineatus. 

11. Трансформовані дніпровські води зниженої солоності, що надходять в Чорне море, здійснюють на 

прибережне угруповання обростання, розташоване на шляху їх поширення, певний вплив: у міру 

віддалення від гирла Дніпро-Бузького лиману в сторону Одеської затоки та підвищення солоності 
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води з 8 до 16 ‰ видове багатство угруповання збільшується на чверть, чисельність видів – втроє, 

а біомаса – вп’ятеро. 

12. Біотичні зв’язки в угрупованні обростання мають консортивний характер. Чорноморська мідія 

формує консортивну систему, в якій вона виступає в ролі виду детермінанта, зв'язаного стійкими 

біотичними зв'язками як з видами-консортами, що мешкають в межах цієї системи, так і з 

представниками пелагіалі. Найважливішими для розвитку угруповання обростання є топічні 

зв'язки між видом-едифікатором і консортами, трофічні зв'язки між різними видами, а також 

трофічні і медіопатічні зв'язки між видом-детермінантом і представниками фітопланктону, які 

мешкають у пелагіалі. Мідія в процесі формування основи угруповання обростання проявляє 

характерні властивості виду аутогенного екосистемного інженера, модифікуючи навколишнє 

середовище і створюючи сприятливі умови для мешкання інших видів. 

13. Протягом останніх 40 років під впливом процесу антропогенної евтрофікації видовий склад 

прибережного угруповання обростання скоротився майже вдвічі, в першу чергу за рахунок 

зникнення стенобіонтних видів, хоча в основу видової структури цієї біологічної системи, як і 

раніше, входять ті ж 13 ключових видів. 

14. Сезонна динаміка чисельності і біомаси рухомих видів, що входять в угруповання обростання, 

зв'язана з періодами їх репродуктивної активності, а місячна – з циклами різних фаз Місяця. Їх 

міграційна поведінка протягом доби була зумовлена добовою мінливістю рівня освітленості 

водної товщі. 

15. Відновний потенціал угруповання обростання в ході сукцесії після катастрофічних порушень його 

структури залежить від ступеня руйнування популяції виду-едифікатора. Період відновлення 

угруповання становив біля шести місяців (у разі збереження популяції мідії) та більше одного 

року (у разі її цілковитого знищення). 

16. Найбільш доступні параметри угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, а 

саме: загальна чисельність та біомаса видів, варіабельність динаміки загальної біомаси 

угруповання, середня маса особини в угрупованні, характер розмірної структури популяцій 

масових видів можуть бути використані для екологічного моніторингу прибережної зони моря. 
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АНОТАЦІЯ 

Варігін O.Ю. Структура і динаміка прибережного угруповання обростання, що формується 

чорноморською мiдiєю Mytilus galloprovincialis Lam. – Кваліфікаційна наукова робота на правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 

03.00.17. – гідробіологія. – ДУ «Інститут морської біології НАН України», Одеса, 2021. 

На основі багаторічних даних визначено структурну організацію та особливості динаміки 

прибережного угруповання обростання, що формується чорноморською мiдiєю Mytilus 
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galloprovincialis на підводних твердих субстратах. Дослідження проводилися в північно-західній 

частини Чорного моря, для якої характерна підвищена гідродинамічна активність і вплив стоку 

великих річок. Матеріал для роботи був зібраний в 2004–2019 рр. в межах 13 полігонів, 

розташованих уздовж північного узбережжя північно-західної частини Чорного моря, починаючи 

від гирла Дніпро-Бузького лиману і закінчуючи акваторією Сухого лиману.  

В результаті проведених досліджень виявлено закономірності формування таксономічної, 

видової, розмірної, хорологічної, трофічної, фенотипічної і статевої структурної організації 

прибережного угруповання обростання в умовах впливу ключових чинників середовища. Описані 

особливості життєвих стратегій організмів основних систематичних груп угруповання. 

Встановлено закономірності впливу абіотичних чинників середовища на розвиток угруповання 

обростання. Визначено характер впливу трансформованих річкових вод на видове різноманіття і 

кількісні показники угруповання обростання. Описані біотичні зв'язки в угрупованні обростання. 

Виявлено закономірності багаторічної, сезонної, місячної та добової динаміки цього угруповання. 

Описано міграційну поведінку масових видів угруповання. Визначено відновний потенціал 

угруповання обростання в ході сукцесії після катастрофічних порушень його структури. 

Запропоновано використання показників розвитку угруповання обростання для моніторингу 

прибережної зони моря. 

Зазначено, що характерна особливість таксономічної структури угруповання полягала в 

тому, що в більшості випадків кожен виявлений рід був представлений тільки одним видом, який в 

конкретних умовах був найбільш екологічно пластичним його представником. Відношення числа 

родів до числа родин (G/F) в угрупованні обростання становило 1,30. Кожен ряд був 

представлений більш ніж удвічі більшим числом родин (F/O = 2,14). Такі ж відносини 

простежувалися між числом рядів і класів (O/C = 2,20). В цілому великі таксони були представлені 

шістьма типами безхребетних: Cnidaria, Annelida, Bryozoa, Arthropoda, Mollusca, Chordata. При 

цьому близько половини всіх видів відносилися до типу членистоногих. На частку червів і 

молюсків доводилося п'ята і четверта частина від усіх видів. Решта три типи безхребетних були 

представлені одним або двома видами. 

Відмічено, що з 65 виявлених видів безхребетних лише 13 мали 100 % зустрічальність. Це, 

в першу чергу, малорухливі двостулкові молюски Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 і 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791), а також представник вусоногих ракоподібних Amphibalanus 

improvisus (Darwin, 1854). Решта видів, що входять в цю категорію, мали в дорослому стані той 

або інший ступень рухливості. Цих ключових представників угруповання обростання разом з 

характерними, зустрічальність (Р) яких була не нижче 75%, за час досліджень було виявлено 22 

види. Серед інших безхребетних 5 видів (Р = 50–75 %) відносилися до постійних, 8 видів (Р = 25–

50 %) – до рідкісних і 30 видів (P <25%) – до випадкових. В результаті проведених досліджень 
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вперше в українських водах був виявлений інвазійний вид двостулкових молюсків Arcuatula 

senhousia (Benson, 1842), який на початку XXI сторіччя попав в Чорне море з південно-східної 

Азії. Цей вид представляє певну загрозу для аборигенних мешканців через те, що його скупчення 

можуть покривати суцільним килимом поселення мідій, обмежуючи їм можливість дихання і 

харчування.  

Встановлено, що просторовий розподіл видів угруповання обростання залежав від багатьох 

чинників, найважливішим з яких була глибина мешкання. Використовуючи один одного у якості 

субстрату M. galloprovincialis, M. lineatus, A. improvisus формували своєрідне просторове ядро 

угрупування, яке складало основу цього надвидового утворення. До складу трофічної структури 

угруповання входило п'ять трофічних груп: сестонофаги (17,5 % вид загальної кількості видів), 

детритофаги (15,8 %), фітофаги (17,5 %), хижі (12,4 %) і поліфаги (36,8 %). Не дивлячись на те, що 

поліфаги були найбільшою за кількістю видів трофічною групою, їх відносна чисельність (36,5%) 

була порівнянна з аналогічним показником сестонофагів, які по відносній біомасі (97,7%) значно 

перевищували усі інші види. Центральну роль в трофіці угруповання обростання грала 

чорноморська мідія, життєдіяльність якої сприяла отриманню харчового матеріалу 

представниками всіх інших трофічних груп. Зазначено, що для розмірної структурі популяцій 

масових видів угруповання обростання було притаманно, що з 65 зафіксованих видів лише мідія 

мала максимальний розмір тіла 71,5 мм. Решта видів були значно дрібнішими, при цьому 60 % з 

них не досягали розміру 10 мм. Статева структура представників Bivalvia і Gastropoda 

характеризувалась однаковим співвідношенням статей, Polychaeta – переважанням самців над 

самками, а у видів з інших таксонів навпаки – переважанням самок над самцями. Означені 

особливості сприяли успішному протіканню репродукційного процесу у цих видів, що 

відображалось на рівні їх виживання в складних умовах прибережної зони моря.  

Встановлено, що фенотипічна структура популяції едифікатора угруповання M. 

galloprovincialis характеризувалась переважанням (54,2%) особин з синім забарвленням 

зовнішнього шару черепашки, які найбільш пристосовані для мешкання в прибережний зони моря. 

У представників Isopoda визначено п’ять різних фенотипів: uniformis (монохромний), maculosa 

(плямистий), lineata (лінійчатий) albus (білий) і rubrum (червоний), співвідношення яких залежало 

вид умов їх мешкання. Виявлено, що життєві стратегії організмів основних систематичних груп 

угруповання складалися з різних комбінацій елементів, характерних для r- і K-стратегів. При 

цьому найбільш близькими до r-стратегів були лише представники таксону Polychaeta. 

Встановлено, що показники видового різноманіття та загальної біомаси угруповання зв'язані з 

температурою морської води складною унімодальною залежністю, яка мала виражений 

екологічний оптимум. Вирівняність в угрупованні підвищувалася в зимовий і літній період року 
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при мінімальних і максимальних показниках температури. Загальна біомаса циклічно 

збільшувалася в весняний і осінній періоди при середніх показниках температури води. 

Встановлено, що по мірі зниження рівня водообміну між акваторією дослідних полігонів та 

відкритим морем видове різноманіття угруповання збільшувалось, а загальна чисельність видів – 

зменшувалась. При цьому характер розмірної структурі популяцій масових видів ракоподібних 

змінювався в сторону переважання найбільш великих за розміром особин. Зазначено, що по міри 

розповсюдження трансформованих річкових вод, що надходять в Чорне море з гирла Дніпро-

Бузького лиману збільшувалися як видове багатство угруповання, так і біомаса видів, що входять 

до нього. Встановлено, що біотичні зв’язки в угрупованні обростання мали консортивний 

характер. Чорноморська мідія, як детермінант угрупування формувала консортивну систему, в 

якій вона була зв'язана стійкими біотичними зв'язками як з видами-консортами, так і з 

мешканцями пелагіалі. При цьому мідія проявляла характерні властивості виду аутогенного 

екосистемного інженера, модифікуючи навколишнє середовище і створюючи сприятливі умови 

для мешкання інших видів. 

Встановлено, що протягом останніх 40 років під впливом процесу антропогенної 

евтрофікації видовий склад прибережного угруповання обростання скоротився майже вдвічі, в 

першу чергу за рахунок зникнення стенобіонтних видів, хоча в основу видової структури цієї 

біологічної системі, як і раніше, входять ті ж 13 ключових видів. Сезонна динаміка кількісних 

параметрів видів, що входять до угруповання обростання, зв'язана з періодами їх репродуктивної 

активності, а місячна – з циклами різних фаз Місяця. Їх міграційна поведінка протягом доби 

зумовлена добовою мінливістю рівня освітленості водної товщі. 

Зазначено, що відновний потенціал угруповання обростання в ході сукцесії після 

катастрофічних порушень його структури залежав вид ступеня руйнування популяції виду-

едифікатора. Період відновлення угруповання становив біля шести місяців (у разі збереження 

популяції мідії) та більше одного року (у разі її цілковитого знищення). Виявлено, що найбільш 

доступні параметри чорноморського угруповання обростання відображають стан навколишнього 

середовища і можуть бути використані для екологічного моніторингу прибережної зони моря. 

Отримані структурні показники прибережного угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією, дозволяють визначити його системну організацію як оглігоміксне 

угруповання, яке характеризується високим домінуванням виду-едифікатора, з переважанням в 

його складі еврибіонтних видів, зв'язаних між собою стійкими біотичними зв'язками і адаптованих 

до екстремальних впливів нестабільного навколишнього середовища. Результати досліджень 

можуть служити основою для розробки природоохоронних методик захисту прибережної зони 

моря від негативних впливів. 
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SUMMARY 

Varigin A.Yu. The structure and dynamics of the coastal fouling community formed by the Black 

Sea mussel Mytilus galloprovincialis Lam. – Qualification scientific work as a manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Biological Sciences in specialty 03.00.17. – 

hydrobiology. – Institute of Marine Biology of the NAS of Ukraine, Odessa, 2021. 

Based on long-term data, the structural organization and peculiarities of the dynamics of the 

coastal fouling community formed by the Black Sea mussel Mytilus galloprovincialis on underwater solid 

substrates were determined. The studies were conducted in the northwestern part of the Black Sea, which 

is characterized by increased hydrodynamic activity and the impact of runoff of large rivers. Material for 

the work was collected in 2004–2019 within 13 polygons located along the northern coast of the 

northwestern part of the Black Sea, starting from the mouth of the Dnieper-Bug estuary and ending with 

the waters of the Suchoy estuary. 

As a result of the conducted researches regularities of forming of taxonomic, species, size, 

chorological, trophic, phenotypic and sexual structural organization of the coastal fouling community 

under the influence of key environmental factors are revealed. The features of life strategies of organisms 

of the main systematic groups of the community were described. The regularities of the influence of 

abiotic environmental factors on the development of the fouling community have been established. The 

nature of the influence of transformed river waters on species diversity and quantitative indicators of 

fouling community was determined. Biotic links in the fouling community were described. Regularities of 

long-term, seasonal, monthly and daily dynamics of this community were revealed. The migratory 

behavior of mass species of the community was described. The restorative potential of the fouling 

community during succession after catastrophic violations of its structure was determined. The use of 

indicators of fouling community development for monitoring the coastal zone of the sea was proposed. 

It is noted that the characteristic feature of the taxonomic structure of the community was that in 

most cases, each identified genus was represented by only one species, which in specific conditions was 

the most environmentally plastic representative of it. The ratio of the number of genus to the number of 

families (G/F) in the fouling community was 1,30. Each order was represented by more than twice as 

many families (F/O = 2,14). The same relationship was observed between the number of orders and 

classes (O/C = 2,20). In general, large taxa were represented by six types of invertebrates: Cnidaria, 

Annelida, Bryozoa, Arthropoda, Mollusca, Chordata. In this case, about half of all species belonged to the 

type of arthropods. Worms and mollusks accounted for one-fifth and one-fourth of all species. The other 

three types of invertebrates were represented by one or two species. 
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It is noted that the species structure of the fouling community was characterized by a clear 

dominance of its edificator – the Black Sea mussel. Of the 65 identified invertebrate species, only 13 were 

100 % occurrence. These are, first of all, sedentary bivalve mollusks Mytilus galloprovincialis Lamarck, 

1819 and Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791), as well as a representative of the barnacle crustacean 

Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854). The remaining species in this category had some degree of 

mobility in adulthood. These key representatives of the fouling community together with characteristic, 

the occurrence (P) of which was not less than 75%, during the research 22 species were identified. 

Among other identified invertebrates 5 species (P = 50–75 %) were regular, 8 species (P = 25–50 %) 

were rare, and 30 species (P <25 %) were occasional. 

 As a result of research, an invasive species of bivalve mollusk Arcuatula senhousia (Benson, 

1842), which entered the Black Sea from Southeast Asia at the beginning of the 21st century, was 

discovered for the first time in Ukrainian waters. This species poses a certain threat to the aboriginal 

inhabitants due to the fact that its settlements can cover a continuous carpet of mussel settlements, 

limiting their ability to breathe and feed. 

It was found that the spatial distribution of fouling community depended on many factors, the 

most important of which was the depth of habitat. Using each other as a substrate M. galloprovincialis, M. 

lineatus and A. improvisus formed a kind of spatial nucleus of the community, which formed the basis of 

this supraspecies formation. The trophic structure of the community included five trophic groups: 

sestonophages (17,5% in terms of the number of species), detritophages (15,8%), phytophages (17,5%), 

carnivores (12,4%) and polyphages (36,8%). Despite the fact that polyphages were the largest trophic 

group in terms of the number of species, their relative abundance (36,5%) was comparable to that of 

sestonophages, which in relative biomass (97,7%) significantly exceeded all other species . The central 

role in the trophism of the fouling community was played by the Black Sea mussel, whose vital activity 

contributed to the receipt of food material by representatives of all other trophic groups. It is noted that 

for the size structure of populations of mass species of the fouling community it was characteristic that of 

the 65 recorded species only the Black Sea mussel had a maximum body size of 71,5 mm. The other 

species were much smaller, with 60 % of them not reaching the size of 10 mm. The sexual structure of 

Bivalvia and Gastropoda was characterized by the equal sex ratio, Polychaeta – the predominance of 

males over females, and in species from other taxa on the contrary – the predominance of females over 

males. These features contributed to the successful reproduction process of these species, which was 

reflected in the level of their survival in difficult conditions of the coastal zone of the sea. 

It was found that the phenotypic structure of the population of the edificator of the community M. 

galloprovincialis was characterized by predominance (54,2%) of individuals with a blue color of the outer 

layer of the shell, which are best suited to live in the coastal zone of the sea. Isopoda has five different 

phenotypes: uniformis (monochrome), maculosa (spotted), lineata (linear), albus (white) and rubrum 
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(red), the ratio of which depends on the type of living conditions. It was found that the life strategies of 

organisms of the main systematic groups of the community consisted of different combinations of 

elements characteristic of r- and K-strategists. The closest to r-strategists were only representatives of the 

taxon Polychaeta. It is established that the indicators of species diversity and total biomass of the 

community are related to the sea water temperature by a complex unimodal dependence, which had a 

pronounced ecological optimum. The evenness in the community increased in winter and summer with 

minimum and maximum water temperatures. The total biomass increased cyclically in the spring and 

autumn periods at average water temperatures. 

It was found that as the level of water exchange between the polygons and the open sea decreased, 

the diversity of the community increased, and the total number of species decreased. The character of the 

size structure of populations of mass crustacean species changed in the direction of the predominance of 

the largest individuals. It is noted that as the transformed river waters entering the Black Sea from the 

mouth of the Dnieper-Bug estuary spread, both the species richness of the community and the biomass of 

the species included in it increased. It has been established that the biotic links in the fouling community 

were of a consortium nature. The Black Sea mussel, as a determinant of the community, formed a 

consortium system in which it was connected with stable biotic links with both consortium species and 

pelagic inhabitants. At the same time, the mussel showed the characteristic properties of the species of 

autogenous ecosystem engineer, modifying the environment and creating favorable living conditions for 

other species. 

It has been established that over the last 40 years, under the influence of anthropogenic 

eutrophication, the species composition of the coastal fouling community has almost halved, primarily 

due to the extinction of stenobiont species, although the species structure of this biological system is still 

based on the same 13 key species. Seasonal dynamics of quantitative parameters of species included in 

the fouling community was associated with periods of their reproductive activity, and monthly – with the 

cycles of different phases of the Moon. Their migratory behavior during the day is due to the daily 

variability of the level of illumination of the water column. 

 It is noted that the restorative potential of the fouling community during succession after 

catastrophic violations of its structure depended on degree of destruction of the edificator species 

population. The recovery period of the community was about six months (in case of preservation of the 

mussel population) and more than one year (in case of its complete destruction). It was found that the 

most available parameters of the Black Sea fouling community reflect the state of the environment and 

can be used for ecological monitoring of the coastal zone of the sea. 

The obtained structural indicators of the coastal fouling community formed by the Black Sea 

mussel allow to define its system organization as an oligomix community, which is characterized by high 

dominance of the edificator species, with a predominance of eurybiont species connected by stable biotic 
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links and adapted to extreme effects of an unstable environment. The results of research can serve as a 

basis for the development and implementation of environmental techniques to protect the coastal zone 

from the sea. 

Key words: Black Sea, coastal fouling community, Black Sea mussel, consortium, structure and 

dynamics, life strategies, biotic links, migrations, successions, monitoring. 
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