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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Придунайські озера – найбільший озерний район України 

[Швебс, Iгошін, 2003]. Озера характеризуються великою бioрізноманітністю; їх вода 

використовується для зрошення та водопостачання. Озера мають велике значення як 

рибогосподарські водойми. У другій половині ХХ століття в Придунав'ї відбулися 

значні в екологічному відношенні зміни. Для захисту прилеглих до Дунаю територій 

від затоплення, регулювання рівня води в озерах в інтересах сільського 

господарства в 1960-1973 рр. була створена протяжна система дамб та каналів зі 

шлюзами. У зв'язку з частковою ізоляцією озер від Дунаю вiдбулася істотна 

перебудова їх екосистем. Населення придунайських водойм, раніше лиманного 

типу, набуває типово озерний вигляд [Харченко, Воликов, 1977; Ляшенко, Воликов, 

2001; Воликов, 2004]. До спорудження дамб річкова вода надходила в озера, 

проходячи через потужний природний біофільтр з заростей очерету та інших 

плавневих рослин; в даний час – по каналах та протоках зі шлюзами, несучи в озера 

велику кількість суспензії та забруднюючих речовин. 

Макрозообентос – важливий компонент екосистем придунайських озер, що 

характеризується великим видовим багатством, значною чисельністю і біомасою. 

Більшість видів – кормові об'єкти риб-бентофагiв [Гринбарт, 1967]. Фiльтратори – 

губки, двостулкові молюски грають важливу роль в біологічному самоочищеннi 

водойм. Багато видів – організми-показники рівня сапробності. Як і вся озерна бiота, 

макрозообентос тривалий час існував в умовах, близьких до лиманним. Після 

спорудження дамб на перші ролі вийшли інші, ніж раніше, екологічні чинники, 

змінилася інтенсивність багатьох з них. Все це неминуче позначилося на населенні 

озер, на макрозообентосi та його окремих видах [Гидроэкология ..., 1993; Деньга, 

Мединец, 2002]. Тому важливо мати уявлення про сучасний стан макрозообентосу, 

можливі його зміни в майбутньому як в якісному, так і в кількісному відношенні у 

зв'язку з динамікою абіотичних чинникiв озерного та річкового середовища, з 

антропогенним впливом. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вивчення 

макрозообентосу придунайських озер проводилося на кафедрі гідробіології та 

загальної екології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова 

(ОНУ) в рамках держбюджетних тем Міністерства освіти і науки України: 

«Вивчення закономірностей формування біорізноманіття водойм та водотоків 

Дунаю в умовах антропогенного впливу» (2006-2008 рр., № 0106U001692); 

«Вивчити біопродуктивність придунайських озер» (2009-2010 рр., № 0109U000905); 

«Оцінити рибопродуктівость придунайських озер станом донних угрупувань в 

інтересах рибного господарства» (2011-2012 рр., № 0111U001386). У перерахованих 

темах автор брав участь як виконавець. 

Мета i завдання дослідження. Мета роботи – виявити динаміку видового 

складу макрозообентосу придунайських озер України, його кількісних показників та 

розподіл в сучасних умовах. 

Для досягнення зазначеної мети вирішувалися наступні завдання: 
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1. Встановити видовий склад макрозообентосу придунайських озер та 

проаналізувати його тимчасову мінливість. 

2. Встановити основні закономірності розподілу видів макрозообентосу за 

екологічними зонами озерної бенталі, на різних типах донних відкладень. 

3. Проаналізувати динаміку кількісного розвитку макрозообентосу в сезон- 

ному та міжрічному аспекті. 

4. Проаналізувати загальні закономірності розподілу макрозообентосу в  

придунайських озерах в зв'язку з факторами середовища. 

5. Оцінити різноманітність макрозообентосу придунайських озер. 

6. Виявити домінантні види макрозообентосу на різних грунтах і ділянках 

придунайських озер. 

Об'єкт дослідження – сучасний стан макрозообентосу придунайських озер. 

Предмет дослідження – таксономічний склад, чисельність та біомаса 

макрозообентосу придунайських озер України. 

Методи дослідження: використані традиційні, загальноприйняті методи збору 

якісних і кількісних бентосних проб, камеральної обробки матеріалу, статистичної 

обробки та аналізу результатів за допомогою комп'ютерних програм (STATGRAFIC, 

STATISTIC). 

Наукова новизна отриманих результатів. Уточненi дані за таксономiчним, 

видовим складом макрозообентосу придунайських озер – виявив 174 види, в 22-х 

випадках визначення доведено до вищих таксонів. Вперше для придунайських озер 

наведено 60 видів. Вперше в нових екологічних умовах дослідження проводилися в 

режимі цілорічного моніторингу на літоралі та субліторалі озер. Це дозволило 

встановити видовий склад, чисельність і біомасу макрозообентосу в сезонній 

динаміці по екологічним зонах бенталі та ділянках озер. Найважливішими 

екологічними факторами, що впливають на розподіл та кількісну представленість 

макрозообентосу були температура води і її сезонна динаміка, мінералізація, рівень 

води, а на літоралі – також наявність заростей вищих водних рослин, перш за все 

куширу Ceratophyllum demersum L. 

Вперше виявили вид-вселенец: в озері Котлабух – голландський краб 

Rhithropanopeus harrisi tridentata (Maitland), в озері Китай – вперше встановлено 

розселення двостулкового молюска Sinanadonta woodiana Lea. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати досліджень 

можуть слугувати базою для оцінки екологічної ситуації в придунайських водоймах, 

а також для обґрунтування пунктів моніторингу придунайських озер. Дані за 

видовим складом допоможуть прогнозувати зміни екосистем озер при зростаючому 

антропогенному впливі. 

Результати досліджень макрозообентосу придунайських озер використані 

науковими та практичними рибогосподарськими організаціями для оцінки кормової 

бази риб-бентофагiв, при визначенні обсягів зариблення озер. Отримані дані, як 

частина результатів досліджень за держбюджетними темами № 0109U000905 і 

№ 0111U001386 впроваджені для практичної роботи в Одеському центрі Південного 

науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії, а 

також в Ізмаїльському територіальному відділі рибоохорони. Результати досліджень 
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увійшли в «Методичні рекомендації по оцінки рибопродуктивності придунайських 

озер за станом макрозообентосу» (ОНУ, 2012). 

Результати досліджень використовуються при читанні курсу «Екологія 

континентальних вод», на лабораторних заняттях з «Загальної гідробіології» та 

Великому спеціальному практикумі викладачами кафедри гідробіології та загальної 

екології ОНУ імені І. І. Мечникова. 

Особистий внесок здобувача. Автор брав безпосередню участь в 

експедиціях, заборі матеріалу. Автором особисто проведена ідентифікація видів 

бентосу, за винятком олiгохет та личинок хірономід; проаналізовано та узагальнено 

матеріал; написано текст всіх структурних частин роботи. У роботах, опублікованих 

у співавторстві, автор брав особисту участь в постановці мети і задач робіт, в 

практичній обробці проб, обговоренні результатів, підготовці рукописів статей і 

монографій до друку. Використання в дисертації спільних публікацій не порушує 

авторських прав співавторів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та матеріали 

дисертації були представлені на: V міжнародної наукової конференції 

«Биоразнообразие и роль животных в экосистемах», Дніпропетровськ, 2009 г.; IV 

Міжнародній іхтіологічної науково-практичної конференції «Сучаснi проблеми 

теоретичноï i практичноï iхтiологiї», Одеса, 2011 р.; Третій міжнародній конференції 

«Современные проблемы гидроэкологии. Перспективы, пути и методы решений», 

Херсон, 2012 p.; V міжнародної наукової конференції «Обновление нарушенных 

природных экосистем», Донецьк, 2014 р.; XIII Міжнародної науково-практичної 

екологічної конференції «Биоразнообразие и устойчивость живых систем», 

Белгород, 2014 р.; III Всеросійській заочно-практичної конференції з міжнародною 

участю «Биоразнообразие и рациональное использование природных ресурсов», 

Махачкала, 2015 р.; 66-69-й конференціях професорсько-викладацького складу та 

наукових співробітників ОНУ іменi. І. І. Мечникова, 2011-2014 рр. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 18 робіт, з яких двi 

монографії, 10 статей, надрукованих у фахових вітчизняних виданнях, 

рекомендованих Атестаційною колегією МОН України, шiсть матеріалів та тез 

доповідей міжнародних і регіональних конференцій. Опубліковано в співавторстві 

16 робіт. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота викладена на 169 

сторінках машинописного тексту, містить 17 рисункiв та 42 таблиці. Список 

використаної літератури включає 183 найменування, з них 30 – на латиниці. 

Загальний обсяг рукопису – 193 сторінки. 

Подяки. Автор щиро дякує науковому керівнику канд. біол. наук, доценту 

Веніаміну Веніаміновичу Заморову за допомогу протягом усього періоду 

досліджень. Автор вдячний колегам з Інституту гідробіології НАН України: ст. н. с., 

канд. біол. наук Волікову Юрію Миколайовичу, провідним інженерам Маковському 

Вадиму Васильовичу та Санжаку Юрію Олеговичу за допомогу у визначенні 

олiгохет та личинок хірономід; канд. фіз.-мат. наук, доценту Інституту математики, 

економіки і механіки ОНУ Леончику Євгену Юрійовичу за допомогу в 
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математичній обробці даних, біологу кафедри гідробіології та загальної екології 

ОНУ Соловйової Ользі Леонтіївні, яка виконала необхідні гідрохімічні аналізи, 

завідуючої навчальною лабораторією Наум Єлизаветі Олексіївні за допомогу в 

оформленні дисертації. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ЗАГАЛЬНА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА, ГIДРОЛОГО-ГIДРОХIМИЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР 

Загальна площа водного дзеркала досліджуваних озер – Кагула, Ялпуга, 

Кугурлуя, Котлабуха та Китаю близько 450 км², об'єм – більше 800 млн. м³. Озера 

мілководні, середня глибина – 0,7-2,2 м, максимальна – до 7,0 м під час водопiлля та 

паводкiв [Тимченко, Новиков, 1993]. Кугурлуй – єдине озеро, яке має кілька 

невеликих островів. Більшість озер витягнуті в меридіональному напрямку; з 

Дунаєм пов'язані штучними каналами та протоками зі шлюзами. Озера Ялпуг і 

Кугурлуй з'єднані між собою протокою та утворюють єдину водну систему. 

Середньорічні температури води в озерах становили навесні 15ºС, влітку – 23ºС, 

восени – 17ºС; взимку озера зазвичай замерзають [Владимирова, Зеров 1961; Деньга 

Мединец, 2002]. Температура води під льодом, за нашими даними, від -0,5 до + 5ºС. 

Максимальна літня температура на літоралі і в поверхневому шарі відкритих 

частинах озер становила від 29ºС в Кугурлуї до 34ºС в озері Китай. Прозорість води 

в період досліджень коливалась в межах 0,1-2,0 м по диску Секкі, залежала від 

частої та сильної взмучіваємості, «цвітіння», інших причин. Найбільша прозорість 

зафіксована в Кугурлуї та Ялпузi – до 1,7-2,0 м; найменша в озері Китай – до 0,1 м. 

Кагул і Кугурлуй – прісноводні озера. Решта, відповідно до класифікації [Алёкин, 

1970], – олігогалиннi водойми. Найбільша середньорічна мінералізація в період 

досліджень відзначена в озері Китай – 5232,0 мг·дм-3. У найбільш опрісненому 

Кагулі мінералізація не перевищувала 551,4 мг·дм-3. По складу аніонів виділяють дві 

групи озер: 1) Ялпуг, Котлабух, Китай – з переважним внеском сульфатів, 

2) Кугурлуй і Кагул – гідрокарбонатів. Кисневий режим, в цілому, сприятливий для 

озерної фауни, проте бувають замори при виникненні стійкої стратифікації водних 

мас в весняно-літній період. 

У всіх озерах зафiксовано перевищення ГДК по сульфатах і БСК5. В озері 

Китай відзначено  перевищення по кальцію, магнію, сумі натрію і калію, хлор-йону, 

мінералізації, амонійного азоту та pH. Найбільші значення цих показників 

зафіксовані в верхів'ях озер. Схожа ситуація склалася в озері Котлабух. Вiдносно 

благополучні озера Кагул і Кугурлуй, де відзначалися періодичні перевищення по 

сульфатах, БСК₅ і pH, а в Кугурлуї ще й за нітратами [Деньга, Мединец, 2002]. 

Рівень токсичності води та донних відкладень придунайських озер, як правило, 

нижчi, ніж в Дунаї. В озерах більш висока токсичність зазвичай формується в 

верхів'ях і пониззях [Дятлов, 2002]. 

Грунти дна озер, в цілому, досить різноманітні. На літоралі домінує мулистий 

пісок, в субліторалі – мул. Межi літоралі ми прийняли за А. Тінеманном 

[Thienemann, 1925]. 
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IСТОРIЯ ГIДРОБIОЛОГIЧНИХ ДОСЛIДЖЕНЬ ПРИДУНАЙСЬКИХ 

ОЗЕР 

Гідробіологічні дослідження гирлових ділянок річок, що впадають в північно-

західну частину Чорного моря, і прилеглих водойм, почалися на рубежі XIX-XX 

століть. Перший етап – фауністичний, тривав до 40-х років минулого століття 

[Остроумов, 1897, 1898; Зернов, 1909; Борча, 1924; Lepşi, 1932, Băcesco, 1934]. 

Більшість робіт цих років була присвячена якіснiй характеристицi водної фауни. 

Кількісні показники практично не розглядалися. Другий етап (кінець 40-х років – 

початок 70-х минулого століття) – гідробіологічний. В цей час великий внесок у 

вивчення придунайських озер внесли Марковський, 1955; Олiварi, 1961, 1969; 

Гринбарт, 1967; Поліщук, 1974; ін. Вивчалися структурні і кількісні показники 

донних біоценозів. Третій етап – гідроекологічний, який триває по теперішній час. 

Основні завдання етапу – вивчення функціонування озерних екосистем, пелагічних і 

донних біоценозів, зооценозiв в умовах антропогенного навантаження. У 

дисертаційній роботі ми розподілили історію існування придунайських озер на два 

нерівних за тривалiстю етапи: до та після спорудження дамб, тобто не за завданням 

досліджень, а з екологічних особливостей водойм у відповідні періоди. 

 

МАТЕРIАЛИ I МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження макрозообентосу придунайських озер Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, 

Котлабух і Китай проводили в 2006-2012 рр. Матеріал збирали цiлорiчно: в лютому, 

квітні, червні, серпні, жовтні, грудні пiд час кафедральних експедицій. Таким 

чином, всього проведено 42 експедиції, ми взяли участь в 33. 

Проби збирали на 12 станціях в Кагулі, 21 – Ялпузi, 10 – Кугурлуї, 15 – 

Котлабузi та 15 – в озері Китай. Кількість станцій визначалося морфометричними 

характеристиками озер. Всього було зібрано 1478 проб макрозообентосу. Проби на 

озерної літоралі збирали на глибині до 0,7-0,9 м, на вiддалi від лінії урізу, як 

правило, до 40 м. Для збору матеріалу використовували шкребок шириною 0,3 м, 

сачок з трикутної рамкою зі стороною 0,3 м. Двома знаряддями обловлювалися 

ділянки протяжністю 1,0 м. В сублiторалi, на відкритих ділянках – плесах проби 

збирали з човна штанговим дночерпаком з площею розкриття 0,02 м²; в кожній точці 

брали по 2-3 дночерпака. Використовували також малу озерну драгу з трикутною 

рамкою і мішком з того ж млинового газу. Матеріал промивали  на ситі з млинового 

газу, фіксували 4 % розчином формальдегіду. В цілому, збір та обробку матеріалу 

проводили за відповідними методиками [Митропольский, Мордухай-Болтовской, 

1975; Методические рекомендации…, 1984; Методи гiдроекологiчніх дослiджень…, 

2006; Мониторинг макрозообентоса, 2001].  

Олігохети та личинки хірономід визначені фахівцями Інституту гідробіології 

НАН України Ю. М. Воліковим, В. В. Маковським, Ю. О. Санжаком. 

Всі виявлені організми визначалися до виду із застосуванням бінокулярного 

мікроскопу МБС-9. У разі неможливості встановлення видової приналежності, 

визначення вели до тієї чи іншої таксономічної одиниці надвидового рангу. Надалі 

вона враховувалася як один вид. При ідентифікації форм макрозообентосу 

використовували відповідні визначники і довідники [Жадин, 1952; Чекановский, 
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1962; Панкратова, 1970; Лукин, 1976; Определитель..., 1977; Финогенова, 1977; 

Попова, 1988; Комарова, 1991; Матушкіна, Хрокало, 2002; ін.]. 

Для оцінки біорізноманіття макрозообентосу окремих озер, або їх ділянок 

використовували індекс Шеннона (Нʼ) [Shannon, 1949]. Його визначають як на рівні 

окремих видів, так і на рівні надвидових таксонів – груп безхребетних, виділення 

яких зумовлено практикою гідробіологічних досліджень [Алимов, 1990; Протасов, 

2003; Зорiна-Сахарова 2009]. На основі індексу Шеннона обчислювали показник 

вирівненності Пiєлу (J), який описує відношення спостережуванoї різноманітності 

системи до максимально можливого при даній кількості врахованих таксонів: 

J = 
𝐻

𝑙𝑜𝑔2𝑛
, де Нʼ – індекс Шеннона, n – кількість видів. Цей індекс є нормуванням 

індексу Шеннона і приймає значення від 0 до 1, причому J = 1 при рівному достатку 

всіх видів (надвидових таксонів) [Протасов, 2002]. Для виявлення домінуючих видів 

використовували також індекс щільності√𝑝𝑏, де р – зустрічальність (або частота 

зустрiчальностi) виду, b – середня для біоценозу, ділянки біомаса виду. 

Розраховували також коефіцієнти кореляції чисельності та біомаси макрозообентосу 

щодо температури води і мінералізації. 

 

ТАКСОНОМIЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА,МАКРОЗООБЕНТОСУ 

ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР 

У придунайських озерах виявлено 174 видів макрозообентосу, включаючи, як 

зазначено вище, 22 визначення до надвидового рівня. Домінували олігохети – 26 

видів, ракоподібні – 28, комахи – 84, в тому числі хірономіди – 29, черевоногі 

молюски – 28. Серед ракоподібних домінували амфіподи – 14 видів і мізиди – 8. 

Серед комах, крім хірономід, найбільш численні бабки – 22 види. Таким чином, 

п'ять груп – олігохети, амфіподи, бабки, хірономіди і черевоногі молюски 

створюють 60 % видів макрозообентосу. Наведені в табл. 1 дані про виявлення 

окремих видів в тому чи іншому озері, мають на увазі хоча б один випадок 

виявлення виду в конкретному озері за час дослідження.  

У всіх придунайських озерах зустрічалося 40 видів, близько 20 % видового 

складу – по 5 видів олігохет і амфіпод, 6 видів хірономід, 8 видів черевоногих 

молюсків, губка Spongilla lacustris, ін. Слід враховувати, що велика кількість видів 

бентосу придунайських озер характеризується дуже невеликою частотою 

зустрічальності [Марковський, 1955]. З іншого боку, до спорудження дамб озера не 

були настільки ізольовані один від одного; в період весняного водопiлля та паводків 

«велика вода» фактично об'єднувала придунайські водойми в єдину систему. 

Оцінюючи видове рiзноманiття макрозообентосу, ми розподілили 

придунайські озера на кілька груп. Перша – Ялпуг і Кугурлуй, що характеризується 

максимальною кількістю видів: відповідно, 183 і 172; причому, загальними для цих 

двох водойм, що утворюють єдину водну систему, є 135 видів; коефіцієнт видової 

подібності Чекановського-Серенсена склав 76 %. 

 Другу групу утворюють озера Кагул і Котлабух, в яких знайдено, відповідно, 

95 і 110 видів. Коефіцієнт видової подібності в цьому випадку склав 67 %. Це досить 

несподівана величина, якщо врахувати, що по екологічній обстановці ці озера 
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антиподи: озеро Кагул – найбільш благополучне в екологічному плані, тоді як озеро 

Котлабух характеризується набагато гіршою екологічною ситуацією. 

 

Таблиця 1 

Таксономічна характеристика макрозообентосу придунайських озер 

(за матеріалами 2006-2012 рр.) 

Таксони 
Всього 

видів 

Кількість видів по озерам 

Кагул Ялпуг Кугурлуй Котлабух Китай* 

Spongia 

Hydrozoa 

Turbellaria 

Annelida,  

в т. ч. Oligochaeta  

Bryozoa 

Crustaccta, 

в т. ч. Amphipoda 

Insecta, 

в т. ч.Odonata 

Chironomidae 

Acarina 

Gastropoda 

Bivalvia 

1 

1 

2 

37 

26 

1 

28 

14 

84 

22 

29 

3 

28 

11 

1 

0 

2 

16 

10 

1 

19 

10 

34 

6 

11 

0 

15 

7 

1 

1 

2 

37 

26 

1 

24 

14 

77 

19 

29 

2 

28 

10 

1 

1 

2 

37 

26 

1 

20 

14 

74 

19 

23 

3 

23 

10 

1 

0 

0 

23 

18 

0 

18 

9 

46 

8 

19 

1 

16 

5 

1 

0 

0 

13 

8 

0 

15 

6 

21 

7 

6 

1 

10 

5 

Всього видів 196 95 183 172 110 66 

Примітка:* Дані за 2006-2009 рр. - період найбільшого видового багатства 

 

В озері Китай (яке умовно вiднесли до третьої групи), найнесприятливішому в 

екологічному плані, знайдено лише 66 видів. 

Зараз, очевидно, почнеться повільний, але незворотній процес зменшення 

видової подібності макрозообентосу озер, що вже добре помітно для зоопланктону 

[Полищук 2002]. В останні 2-3 роки спостережень відзначено значне скорочення 

видового складу макрозообентосу в озері Китай внаслідок збільшення мінералізації. 

В період досліджень, як правило, в літні місяці в бенталі озер неодноразово 

фіксували заморні явища. Характерним було різке скорочення чисельності і біомаси 

бентосних форм без значного скорочення видового складу. Кількісна 

представленість бентосу зазвичай відновлювалася протягом найближчих місяців. 

 

ЯКIСНА I КIЛЬКIСНА ХАРАКТЕРИСТИКА МАКРОЗООБЕНТОСУ 

ПРИДУНАЙСКЬКИХ ОЗЕР В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

З 174 видів макрозообентосу, виявлених в придунайських озерах, загальними 

для них всіх було 40 видів, в тому числі: губка Spongilla lacustris, полiхета – Hypania 

invalida, 5 видів олігохет: Potamotrix hammoniensis, Psammoryctides barbatus, 

Limnodrilus hoffmeisteri, L. udekemianus, Ophidonais serpentina, 3 види п'явок: 

Piscicola geometra, Glossiphonia complanata, Erpobdella octoculata, ізоподи Asellus 

aquaticus, 5 видів амфіпод: Dikerogammarus haemobaphes, D. villosus, Pontogammarus 

robustoides, Chaetogammarus warpachowskyi, Corophium curvispinum, мізиди 

Limnomysis benedeni, Paramysis intermedia, один вид бабок Ischnura elegans, один вид 

одноденок – Cloёon dipterum, клопи – Sigara striata, Ranatra linearis, личинки шести 
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видів хірономід: Tanypus punctipennis, Procladius ferrugineus, Cricotopus gr. silvestris, 

Cryptochironomus gr. defectus, Chironomus plumosus, Polypedilum gr. nebuculosum, 

один вид волохокрильцiв Рhryganea bipunctata, вісім видів черевоногих молюскiв: 

Viviparus contectus, Bithynia tentaculata, B. leachi, Lymnaea stagnalis, L. auricularia, 

Physa fontinalis, Anisus vortex, Planorbarius corneus, три види двостулкових молюсків 

– Unio pictorum, Anodonta cygnea, Dreissena polymorpha. 

В ході досліджень нами виявлено вид-вселенец: голландський краб 

Rhithropanopeus harrisi tridentata в озері Котлабух в 2009 р. на літоралі верхів'я і 

пониззя на мулистому піску. До цього його виявляли тільки в озері Китай. Вперше 

зафіксовано розселення в пониззі озера Китай двостулкового молюска-вселенця 

Sinanadonta woodiana; на мулистому піску зібрані екземпляри розміром раковини 

6,0-6,5 см.  

Кількість видів по озерам коливалася від 66 в озері Китай до 183 в Ялпузi 

(табл. 1). Всі види, що мешкають в тому чи іншому озері, виявлено в їх літоральних 

зонах, в субліторалi кількість видів значно менша (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Кількість видів макрозообентосу на різних ділянках бенталі придунайських озер. 

А – на літоралі, Б – сублiтораль  

 

Найбільш помітна ця відмінність в озері Ялпуг. Кількість видів на мулисто-

піщаних грунтах літоралі в верхів'ях коливалась від 18 в озері Китай, до 63 в Ялпузi; 

в пониззях – від 66 в озері Китай до 160 в Ялпузi. У Кугурлуї максимум видового 

складу – 129 видів зафіксовано у верхів'ї, де він з'єднується з пониззям Ялпуга, 

утворюючи ділянку, на якiй макрозообентос найбільш багатий у видовому 

відношенні. У пониззі Кугурлую знайдено 98 видів. Коливання кількості видів в 

субліторалі дещо менша. Тут, на мулистих грунтах, в більш монотонних умовах 

кількість видів в верхів'ях коливалося від 11 – озеро Китай, до 52 – Ялпузi; в 

пониззях – від 23 в Китаї до 44 в Ялпузi. 

На основнi групи – олiгохети, амфіподи, бабки, хірономіди і черевоногi 

молюски прийшлось від 48 % в Ялпузi до 69 % в озері Китай видового складу 

бентосу кожного озера. Мінімум, зафіксований в Ялпузi, пояснюється найбільшим 

видовим багатством макрозообентосу в цьому озері. Максимум в озері Китай 
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пояснюється, на відміну від Ялпуга, незначною кількістю видів інших груп в цьому 

водоймі. 

В більшості озер видове багатство макрозообентосу зростало від верхів'їв до 

пониззь в міру зменшення мінералізації. Найбільша мінералізація верхів'їв Кагулу, 

Ялпуга, Котлабуха, Китаю пояснюється впаданням на цих ділянках озер 

високомінералізованих малих річок. 

Сезонна динаміка видового складу більшості груп макрозообентосу практично 

не простежувалася, на відміну від кількісних показників – чисельності та біомаси, 

сезонні значення яких відрізнялися значно. Виняток становили личинки бабок, 

черевоногі молюски, деякі інші. Наприклад, в озері Ялпуг кількiсть видів бабок 

коливалась від 4 взимку до 17 влітку, черевоногих молюсків – від 16 взимку до 28 

влітку. 

Незважаючи на велику кількість видів, загальних для п'яти озер, або для їх 

бiльшостi, в таксономiчнiй характеристиці озер є і певні відмінності. Так, у 

Котлабузi і Китаї були відсутні мохуватки Bryozoa (Plumatella sp.), у всіх озерах, 

крім Китаю, не знайдена Anisopoda. Тільки в системі озер Ялпуг-Кугурлуй були 

знайдені олігохети Chaetogaster langi, Ch. diaphanus, Eiseniella tetraedra, Lumbriculus 

variegatus, п'явка Glossiphonia heteroclita, амфіподи Orchestia bottae, мiзиди 

Paramysis lacustris tanaitica, личинки семи видів бабок: Calopterix splendens, Lestes 

sponsa, Sympecma annulata, Erythrosoma najas, Enallagma cyatigerum, Anax 

parthenope, Crocothemis erythraea, веснянки Taeniopterix nebulosa, Plecoptera gen. sp., 

личинки 10 видів хірономід, 7 видів черевоногих молюсків: Theodoxus prevostrianus, 

Th. danubialis, Th. pallasi, Valvata piscinalis, V. cristata, Physella acuta, Ancylus 

fluviatilis, ін. 

На літоралі п'яти озер всі виявлені види були приурочені до мулисто-піщаного 

грунту. Багато видів, перш за все черевоногі молюски, амфіподи та п'явки, були 

звичайні на бетонних конструкціях, каменях. Багато видів часто зустрічалися на 

живих субстратах – на стеблах очерету, куширi, iн. В субліторалi, в зоні панування 

мулистих грунтів, домінували олігохети та личинки хірономід. Представники інших 

груп – черевоногі та двостулкові молюски, п'явки, ін. зазвичай перебували на 

порожніх великих раковинах двостулкових молюскiв Unionidae, стеблах очерету, 

знесених з літоралі, подібних субстратах. 

У більшості озер в 2011-2012 рр. відзначено невелике зменшення частоти 

зустрiчальностi молюсків, яке ми пов'язуємо з поступовим погіршенням 

екологічного стану озер. Частота зустрiчальностi двостулкових молюсків родів Unio 

і Anodonta в 2006-2007 рр. в Ялпузi становила близько 70 %, в наступні роки – не 

більше 50 %. Сказане справедливо і по відношенню до більшості інших груп 

бентосу. В озері Китай в 2012 р. був виявлений лише Р. corneus, влітку на літоралі в 

пониззі з 10 видiв, знайдених у 2006-2009 рр. 

Середньорічні значення чисельності та біомаси в цілому по озерам коливалися 

від 1735 екз.·м-2 і 97,63 г·м-2 в Ялпузi до 853 екз.·м-2 і 14,45 г·м-2 в озері Китай. В 

2012 р. ці показники на літоралі озера Китай зменшилися до 352 екз.·м-2 і 3,26 г·м-2 

влітку, що склало абсолютний мінімум чисельностi та бiомаси в лiтнi мiсяцi для всіх 



10 
 

озер за весь період досліджень. Середньорічні кількісні показники макрозообентосу 

з екологічних зон та ділянок озер наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 

Середньорічні значення чисельності (екз.·м-2) і біомаси (г·м-2) 

макрозообентосу придунайських озер по екологічним зонам та ділянках 

Участки 
Сублітораль Літораль 

n чисельність біомаса n чисельність біомаса 

Кагул 

верхів'я 21 1305 ± 52,0 24,17 ± 0,96 24 1657 ±41,0 74,90 ± 2,25 

середня частина 66 1500 ± 45,0 35,31 ± 1,05 45 1959 ± 58,0 84,35 ± 2,52 

понизз'я 66 1565 ± 51,0 40,84 ± 1,20 30 2170 ± 88,0 95,38 ± 2,87 

в середньому по озеру  1457 ± 47,0 33,44 ± 1,06  1929 ± 72,0 84,88 ± 3,40 

Ялпуг 

верхів'я 74 1210 ± 46,0 64,53 ± 2,56 54 1660 ± 50,6 62,10 ± 1,86 

середня частина 74 1726 ± 52,0 132,70 ± 3,96 56 2127 ± 64,0 101,48 ± 4,04 

понизз'я 74 1368 ± 45,0 102,42 ± 4,80 56 2314 ± 72,5 122,53 ± 4,88 

в середньому по озеру  1435 ± 48,3 99,88 ± 4,10  2034 ± 62,0 95,37 ± 3,80 

Кугурлуй 

верхів'я 66 800 ± 24,0 41,85 ± 1,68 22 1924 ± 61,0 70,05 ± 2,80 

середня частина 42 860 ± 32,0 41,49 ± 1,60 22 1820 ± 55,0 70,32 ± 2,80 

понизз'я 44 850 ± 30,0 40,93 ± 1,23 22 1757 ± 53,5 67,96 ± 2,04 

в середньому по озеру  836 ± 25,5 41,42 ± 1,60  1834 ± 56,2 69,44 ± 2,76 

Котлабух 

верхів'я 44 1490 ± 46,00 33,22 ± 1,32 22 914 ± 28,0 10,25 ± 0,35 

середня частина 88 2506 ± 80,0 33,82 ± 1,60 70 1098 ± 34,5 14,37 ± 0,60 

понизз'я 66 1540 ± 52,5 44,00 ± 1,32 48 1685 ± 51,0 50,48 ± 1,60 

в середньому по озеру  1845 ± 58,0 31,01 ± 0,99  1239 ± 48,5 25,05 ± 1,00 

Китай (2006-2009 гг.) 

верхів'я 54 752 ± 24,0 9,65 ± 0,36 36 628 ± 20,0 11,74 ± 0,45 

середня частина 54 828 ± 24,8 7,93 ± 0,32 20 740 ± 23,0 15,15 ± 0,62 

понизз'я 54 1056 ± 35,0 11,21 ± 0,44 54 1140 ± 44,5 31,21± 1,24 

в середньому по озеру  879 ± 28,0 9,12 ± 0,36  836 ± 27,0 19,70 ± 0,80 

  Примітка: «n» - кількість проб 

 

В субліторалі динаміка кількісних показників досить різноманітна, вона 

залежить від форми озера, мінералізації, ряду інших чинників. У Кагулі та Китаї 

чисельність та біомаса зростали від верхів'я до пониззя, в озері Ялпуг максимальні 

показники були зафіксовані в середній частині озера – 1726 екз.·м-2 і 132,7 г·м-2. 

Дещо менші кількісні показники були відзначені в його пониззі в результатi 

зменшення в цій частині озера чисельності та біомаси ракоподібних, хірономід, 

молюсків порівняно з його середньою частиною. 

В озері Кугурлуй чисельність та біомаса по всій акваторії субліторалі були 

однакові, відмінності не виходили за величину помилки їх середніх значень. 

Очевидно, це пояснюється округлої формою озера, коли умови на всій площі дна 

рiзняться в значно меншому ступені, ніж в інших, сильно витягнутих озерах. 
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На літоралі в більшості озер відзначена, в цілому, аналогічна динаміка 

кількісних показників. Однак, в Ялпузi максимальна чисельність та біомаса 

зафіксовані в пониззі: 2314 екз.·м-2 і 123,53 г·м-2. В Кугурлуї кількісні показники 

макрозообентосу були практично однакові на всьому протязі літоральнoї зони, так і 

за її межами. 

Кількісні показники макрозообентосу на літоралі озера Китай рiзко 

відрізнялися по роках в зв'язку з ростом мінералізації та загальним погіршенням 

екологічної обстановки в водоймі (табл. 3). Наприклад, в 2012 р., в результаті 

сильного обміління, на 20 % площі озера дно оголювалося від берега до берега. 
 

Таблиця 3 

Чисельність (екз.·м-2) та біомаса (г·м-2) макрозообентосу літоралі озера Китай 

влітку 2006-2012 рр. 

Ділянки озера 
2006-2009 рр. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 

екз.·м-2 г·м-2 екз.·м-2 г·м-2 екз.·м-2 г·м-2 екз.·м-2 г·м-2 

верхів'я 760 16,55 1085 2,95 935 3,93 - - 

середня 

частина 
955 23,98 1445 9,17 1190 6,12 486 2,83 

понизз'я 1948 54,90 2439 27,06 1414 10,38 558 6,93 

в середньому 

по озеру 
1221 31,81 1656 13,06 1180 6,81 346 3,26 

 

В 2010 р. зафіксовано пік чисельності, який досягав в середньому 1656 екз.·м-2 

при її значному зростанні на ділянках озера при одночасному сильному скороченні 

біомаси. Ситуацію, що склалася, ми пояснюємо зменшенням чисельності важких 

молюсків і збільшенням кількості дрібних, легких олiгохет, ін. У 2011 р. чисельність 

була вже менше, ніж в 2006-2009 рр. в зв'язку зі зменшенням кількості олiгохет та 

інших організмів. У 2012 р. кількісні показники макрозообентосу опустилися до 

зазначеного вище мінімуму. 

У всіх озерах на літоралі та в більшості озер за її межами чисельність 

макрозообентосу зростала від зими до літа, та знижувалася восени. В Кугурлуї 

максимальна чисельність припадала на весняно-літній період. Максимальна 

чисельність на літоралі  відзначена в Ялпузi на мулистому піску – 3225 екз.·м-², 

мінімальна – в озері Китай влітку 2012 р. на аналогічному ґрунті – 346 екз.·м-². В 

субліторалi максимум чисельності був зафіксований в озері Кагул влітку на 

мулистому грунті – 1933 екз.·м-2. Мінімальна чисельність відзначена в озері Китай 

взимку 2009 р., де вона склала 673 екз.·м-2. 

Біомаса макрозообентосу на літоралі у всіх озерах збільшувалася від зими до 

літа та зменшувалася восени. Найбільша біомаса була зафіксована в Ялпузi влітку 

на мулисто-піщаному грунті – 151,0 г·м-2. Найменша, як зазначено вище, 

зафiксована в озері Китай – 3,26 г·м-2. В субліторалi більшості озер біомаса зростала 

від зими до осені; в Китаї – від зими до весни, потім вона залишалася стабільною. 

Найбільша біомаса поза літораллю в Ялпузi була зафіксована восени на мулистому 
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грунті – 171,15 г·м-2, найменша в озері Китай, також на мулистому грунті – 7,05 г·м-

2. 

По, чисельності в більшості випадків домінували олігохети та хірономіди. В 

субліторалi частка олігохет становила від 20,1 % загальної чисельності (Котлабух, 

осінь) до 68,4 % (Китай, зима); частка хірономід – від 16,9 % (Ялпуг, весна) до 

61,2 % (Котлабух, зима). На літоралі частка олігохет коливалася від 27,3 % (Ялпуг, 

літо) до 68,4 % (Китай, зима), частка хірономід – від 16,4 % (Ялпуг, весна) до 49,7 % 

(Кугурлуй, зима). 

По біомасі поза літораллю в більшості випадків домінували двостулкові 

молюски – від 25,3 % (Китай, весна) до 89,7 % (Ялпуг, літо); на літоралі – черевоногі 

молюски – від 15,6 % (Кугурлуй, зима) до 72,5 % (Ялпуг, лiто). 

Про роль окремих видів у структурі бентосних угруповань можна судити за 

індексом щільності √𝑝𝑏. Нижче наведені домінантні та субдомiнантнi види за 

індексом щільності для кожного озера в літній час, як в період найбільшого 

видового рiзноманiття, а в багатьох випадках i кількісного розвитку бентосу. 

В озері Кагул такими на мулисто-піщанiй літоралі були черевоногі молюски: 

Viviparus contectus, V. viviparus, Planorbarius corneus, Lуmnaea stagnalis, Bithynia 

tentaculata; двостулкові молюски Unio pictorum і Dreissena polymorpha (√𝑝𝑏в межах 

33,5-11,7); в субліторалi на мулистому грунті: двостулкові молюски U. pictorum і D. 

polymorpha; олігохети Limnodrilus claparedianus, Potamotrix hammoniensis; 

хірономіди Chironomus plumosus, Ch. dorsalis, Cryptochironomus gr. defectus, 

Cricotopus gr. silvestris, Tanypus punctipennis (√𝑝𝑏в межах 15,0-7,3). У списку 

помітно виділявся U. pictorum, його індекс щільності (15,0) навіть при невеликій 

частоті зустрiчальностi (30 %) через порівняно велику біомасу в 1,5 рази вище, ніж у 

Ch. plumosus (9,6), який займав друге місце. 

В озері Ялпуг на мулисто-піщанiй літоралі домінували черевоногі молюски 

V. contectus, P. corneus, L. stagnalis, Planorbis planorbis, L. ovata, Fagotia esperi, 

B. tentaculata; двостулкові молюски U. pictorum, D. polymorpha; мізиди Limnomysis 

benedeni; хірономіди C. gr. defectus, C. gr.silvestris, T. punctipennis, Ch. plumosus 

(√𝑝𝑏– 39,0-5,8). В субліторалi на мулі домiнували: двостулкові молюски 

U. pictorum, D. polymorpha; хірономіди C. gr. defectus, C. gr.silvestris, Ch. dorsalis, 

T. punctipennis, Procladius ferrugineus; олігохети P. hammoniensis, L. claparedianus 

(√𝑝𝑏– 53,0-5,4). 

В озері Кугурлуй на мулисто-піщанiй літоралі (з куширом в половині 

випадків) домінували черевоногі молюски: V. contectus, P. corneus; двостулкові 

молюски D. polymorpha; хірономіди Ch. plumosus, Cryptochironomus gr. defectus; 

личинки бабок Anax imperator (√𝑝𝑏– 35,9-7,2). B сублітораллi на мулистому грунті 

домінували двостулкові молюски U. pictorum, D. polymorpha; черевоногі молюски 

V. contectus, F. esperi, хоча їх частота зустрiчальностi порівняно невелика; личинки 

хірономід C. gr. defectus, C. gr. silvestris, Ch. plumosus; амфіподи Dikerogammarus 

haemobaphes, олігохети P. hammoniensis (√𝑝𝑏– 32,8-4,7). 

В озері Котлабух на мулисто-пiщанiй літоралі домінували двостулкові 

молюски D. polymorpha, U. pictorum; личинки бабок Ischnura elegans, Aeschna 
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grandis; черевоногі молюски B. tentaculata, P. corneus (√𝑝𝑏 – 21,2-6,3). Єдиний 

представник ізопод – водяний ослик Asellus aquaticus дещо несподівано посів 

останнє місце за індексом щільності 2,6. В сублiторалi на мулі, найбільшим 

індексом щільності, незважаючи на невелику зустрiчальнiсть, характеризувалися 

двостулкові молюски U. pictorum, D. polymorpha і Anadonta cygnea – види з відносно 

великою індивідуальною масою; хірономіди C. gr. defectus, C. gr. silvestris; олігохети 

P. hammoniensis (√𝑝𝑏 – 14,5-6,9). 

В озері Китай в 2006-2009 рр. на мулистому піску літоралі домінували 

молюски D. polymorpha, U. pictorum, V. contectus, P. corneus, L. stagnalis, 

B. tentaculata, голландський краб Rh. harrisi tridentata, хірономіди T. punctipennis, 

C. gr. defectus, Ch. plumosus, мізиди P. intermedia, L. benedeni, бабки I. elegans. У 

2012 р. індекс щільності домінуючого Rh. harrisi tridentatа знизився з 16,1 до 5,0. 

Індекс щільності всіх трьох видів бабок – I. elegans, C. pulchellum і Ae. grandis склав 

2,5. D. polymorpha, яка лідирувала за індексом щільності в 2006-2009 рр., взагалі 

була відсутня в цьому списку. 

Успішність існування донних та інших водних угрупувань в значній мірі 

залежить від їх таксономічного різноманіття. За даними наших досліджень, 

мінімальнi значення індексу Шеннона (Нʼ) поза літораллю були відзначені в 

найбільш неблагополучних в екологічному відношенні озерах Китай – 2,39 і 

Котлабух – 2,41. Найбільші значення індексу Шеннона зафіксовані в Ялпузi – 2,82 

та Кугурлуї – 2,61. На літоралі найбільші показники нами відзначені в Ялпузi та 

Кугурлуї, відповідно, 4,21 і 4,07; найменшi значення зафіксовані в озері Китай – 

3,32. 

Індекс вирівненності Пiєлу (J) характеризувався відносно великими 

значеннями: від 0,61-0,66 в озері Китай до 0,66-0,77 в Ялпузi. 

Таким чином, отримані значення обох індексів дозволяють стверджувати що, 

незважаючи на поступове погіршення екологічної обстановки в придунайських 

озерах, донні угруповання в даний час залишаються досить стабільними системами. 

 

РОЗПОДІЛЕННЯ МАКРОЗООБЕНТОСУ ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕР ПІД 

ВПЛИВОМ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА 

З великого ряду екологічних факторів, що впливають на розподіл видів та 

кількісних показників макрозообентосу по акваторії озер, ми виділили 

морфометричну характеристику озер, водозбірну площу, рівень та температуру 

води, її мінералізацію, обсяг стоку. Крім того, враховувалася і водна рослинність. 

Одним з найважливіших факторів є температура та її динаміка. На літоралі 

позитивна кореляція між чисельністю макрозообентосу та температурою в більшості 

випадків виражена більш помітніше, ніж у випадку з біомасою. На літоралі 

коефіцієнт кореляції чисельностi коливався від 0,49 в озері Китаї до 0,93 в Кугурлуї, 

біомаси – від 0,25 до 0,94 у цiх же озерах. 

Не менш значущим фактором є мінералізація води. Її середні величини за час 

досліджень наведені на рис. 2. На величину мінералізації безпосередньо впливали 

об'єми води Дунаю, що надходить в озера. Певне значення мають i 10 

високомінералізованих малих річок: Кагул, Ялпуг, Карасулак, Великий Котлабух, 
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Малий Котлабух, Ташбунар, Єніка, Киргиж-Китай, Аліяга, Єнікой, що впадають в 

озера. З них найбільш мінералізовані Киргиж-Китай та Аліяга, де, в середньому, 

мінералізація становила 3800-7600 мг·л-1, а також Великий та Малий Котлабух з 

показниками 7565 мг·л-1. 

 

 
Рис. 2. Середня величина мінералізації придунайських озер за 2006-2012 рр. 

 Спостерiгалась чітка негативна кореляція між величиною мінералізації та 

кількісними показниками бентосу. За чисельністю цей показник в більшості озер 

коливався від -0,47 до -0,77; за біомасою – від -0,35 до -0,73. Кореляція між 

мінералізацією води і величинами чисельності та біомаси макрозообентосу була 

найбільш яскраво виражена в літні місяці. В інші сезони вона виявлялася значно 

слабкіше, очевидно тому, що саме влітку мінералізація була найбільшою. 

Оцінка та прогноз екологічного стану озер неможливий без урахування 

ситуації на їх водозбірних площах. Для досліджених озер їх величини коливалися 

від 941 км² у озера Кагул до 4430 км² у Кугурлуя. На 1 км² їх водного дзеркала 

доводиться 10,0 км² і 54,0 км² водозбірної площі. Більший її розмір не завжди 

означав важчу екологічну ситуацію водойми. Так, водозбірна площа Кугурлуя 

здебільшого доводиться на плавневі ділянки, тобто на землі, де не ведеться активна 

господарська діяльність. 

Для літорального бентосу важливе значення завжди мав рівень води. При його 

зниженні оголювалися великі ділянки дна. Зазвичай при цьому гинуло велика 

кількість донних організмів. Зокрема, в озері Кагул в результаті обміління гинуло 

більше 10 тис. eкз.·га-1 молюсків Unio, Anodonta, безліч дрейссен. Рівень в озерах 

пов'язан з воднiстью Дунаю під час водопiлля та часу роботи шлюзів. Величина та 

швидкість відступу води в значнiй мiре залежили від морфометрії водойм. В озері 

Китай, особливо схильному до цього явища, відношення довжини до ширини 

складає 3,6:1, а наприклад, в Кагулі – 3,1:1. 

Одним з важливих біотичних факторів, що впливають на видове рiзноманiття 

та кількісну представленість макрозообентосу, є наявність вищої водної 

рослинності. З повітряно-водних рослин найбільше значення у всіх п'яти озерах мав 

очерет Phragmites australis (Cav.). Підводні частини його стебел служать 

сприятливим субстратом для D. polymorpha, часто утворює суцільний оброст від дна 

до поверхні води. При цьому живі молюски становили від 20 до 50 % їх загальної 

кількості. Серед коренів очерету в масі зустрічалися олігохети, а в озері Китай – 

374,8
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молодь голландського краба. Серед зануреної м'якої рослинності в усіх п'яти озерах 

помітно виділявся кушир занурений C. demеrsum. У його заростях, як на дні, так і на 

самих рослинах, зустрічалися практично всі види, характерні для даного озера, 

ділянки. Очевидно, кушир представляє кращі топiчнi та трофічні умови, зокрема, за 

рахунок більшого розвитку на ньому мікроперіфітона. У заростях рдесникiв 

Potamogeton pectinatus L., iн. були нерідкі черевоногі молюски – живородки 

(Viviparus); B. tentaculata, фаготii (Fagotia), котушка P. corneus. 

Гідрологічний та гідрохімічний режим озер в значній мірі залежить від 

відповідних характеристик дунайської води. До спорудження дамб велике значення 

мала величина стоку Дунаю, кількість води, що надходила в озера під час водопiлля 

та паводкiв. За даними [Гидроэкология ..., 1993], середньорічна величина стоку в 

1923-1985 рр. склала 208 км³, максимальна – 313 км³, а мінімальна – 136 км³. В 

даний час об'єм стоку Дунаю вже не має безпосереднього значення на рівневий 

режим в озерах. У зв'язку з будівництвом дамб і системи шлюзів на каналах і 

протоках водообмін озер з Дунаєм повністю зарегульований. 

Таким чином, незважаючи на значні зміни гідролого-гідрохімічного режиму 

придунайських озер після спорудження дамб, їх макрозообентос, за винятком озера 

Китай, характеризується значним видовим багатством, чисельністю і біомасою. 

Подальше збільшення мінералізації озер, їх забруднення призведуть до зменшення 

якісних та кількісних показників макрозообентосу. 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі проведено вивчення макрозообентосу п'яти 

найбільших придунайських озер України – Кагула, Ялпуга, Кугурлую, Котлабуха, 

Китаю в сучасних умовах. Встановлено таксономічний склад, чисельність і біомаса 

макрозообентосу різних екологічних зон та ділянок озер, їх сезонна і міжрічна 

динаміка. 

1. В макрозообентосi придунайських озер виявлено 174 види; в 22 випадках 

визначення доведено до вищих таксонів. За представленостю домінували 

Chironomidae – 29 видів, Gastropoda – 28, Oligochaeta – 26, Odonata – 22, 

Amphipoda – 14, Bivalvia – 11 видів. Виявлено також губки, турбеллярии, 

поліхети, п'явки, інші організми. 

2. В озері Кагул знайдено 95 видів, в Ялпуг – 183, в Кугурлуе – 172, в Котлабух – 

110, в Китаї – 66. Сезонна динаміка видового складу макрозообентосу практично 

не простежувалася, за винятком бабок і черевоногих молюсків, кількість видів 

яких зростала від зими до літа і знижувалося восени. Всі види зустрічалися на 

мулистому піску літоралі, в сублиторали на мулистому грунті знайдено 80 видів. 

Видове багатство зростало від верхів'їв до гирла озер. Спільними для всіх озер 

були 40 видів. 

3. Знайдено 60 видів, які раніше не зазначених для придунайських озер. Вперше в 

озері Котлабух виявлений вид-вселенец – голландський краб Rhithropanopeus 

harrisi tridentata (Maitland); вперше встановлено розселення в пониззі озера 

Китай двостулкового молюска-вселенця Sinanodonta woodiana Lea. 
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4. Один з найважливіших абіотичних чинників, що визначають видове багатство 

макрозообентосу в озерах, – величина мінералізації води. В озері Китай при її 

збільшенні з 3305,3 мг.дм-3 до 5232,0 мг.дм-3, кількість видів скоротилося з 66 в 

2009 р до 23 в 2012. При цьому коефіцієнт кореляції чисельності і біомаси 

макрозообентосу та мінералізації досягав, відповідно, -0,52 та -0,41. 

5. Важливий бiотичний фактор, що визначає розподіл видів на літоралі озер – 

зарості куширу Ceratophyllum demersum. Цей вид завжди більш воліємо 

безхребетними в порівнянні з іншими рослинами – Elodea, Myriophyllum, 

Potamogeton, Valliseria, ін. В більшості випадків на роголистняку знаходили не 

менше 90 % видів, зазначених у кожному з озер. 

6. Середньорічні значення чисельності та біомаси в цілому по озерам коливалися 

від мінімуму в озері Китай – 853 екз-2 і 14,45 г.м-2 до максимуму в озері Ялпуг – 

1735 екз -2 97,63 г.м-2. 

7. У більшості озер на літоралі чисельність і біомаса зростали від верхів'їв до 

гирла; в Кугурлує максимальні показники відзначені у верхів'ї, в районі 

з'єднання озера c Ялпуг. У сублiторалi динаміка кількісних показників більш 

різноманітна, залежить від форми озера, мінералізації, інших факторів. 

8. Чисельність макрозообентосу зростала від зими до літа і знижувалася восени. 

Біомаса в сублiторалi, як правило, збільшувалась від зими до осені, на літоралі – 

від зими до літа і зменшувалася восени. Максимальні показники зафіксовані в 

Ялпуг – 3225 екз-2 і 151,0 г.м-2 на літоралі влітку. 

9. В озерах Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Котлабух коливання чисельності і біомаси в 

міжрічному аспекті виявились незначними, в межах помилок середніх значень. В 

озері Китай зафіксовано достовірне зниження чисельності і біомаси від 2006-

2009 рр. до 2012 р 

10. Коефіцієнти кореляції чисельності макрозообентосу і температури води 

коливалися на літоралі від 0,49 в озері Китай до 0,93 в Кугурлує; в сублiторалi 

від 0,55 в Кугурлує до 0,79 в Котлабух; біомаси макрозообентосу і температури 

на літоралі – від 0,25 в озері Китай до 0,94 в Кугурлує; в сублiторалi – від 0,36 в 

Китаї до 0,75 в Кугурлує. 

11. У чисельності в більшості випадків домінували олігохети і хірономіди. Частка 

олигохет досягала 68,4 % в озері Китай взимку; хірономід – до 61,2 % в 

Котлабух взимку. У біомасі в сублiторалi в більшості випадків домінували 

двостулкові молюски – до 89,7 % в Ялпуг влітку; на літоралі – черевоногі 

молюски – 72,5 % в Ялпуг, взимку. 

12. Найбільшим значенням різноманітності характеризувалися озера Ялпуг (4,21-

4,25 біт/екз.) i Котлабух (3,83-3,91 біт/екз.). Індекс вирівняні Пієлу (J) склав, 

відповідно, 0,66-0,72 і 0,62-0,71. На літоралі оз. Китай індекс Шеннона 

зменшився з 3,22 в 2006-2009 рр. до 2,34 в 2011 р.; індекс Пієлу, відповідно, 

склав 0,66 і 0,61. 

13. За індексом щільності (√ (pb)) в число домінуючих в озерах видів входили: 

олігохети Potamotrix hammoniensis, Psammoryctides barbatus, Limnodrilus 

claparedianus; амфіподи Dikerogammarus haemobaphes, Chaetogammarus 

warpachowskyi, Pontogammarus robustoides; мізиди Limnomysis benedeni, 



17 
 

Paramysis intermedia; личинки хірономід Tanypus punctipennis, Cricotopus gr. 

silvestris, Cryptochironomus gr. defectus, Chironomus plumosus; черевоногі 

молюски Viviparus contectus, Bithynia tentaculata, Lymnaea stagnalis, Planorbarius 

corneus; двостулкові молюски Unio pictorum, Dreissena polymorpha; в озері Китай 

також голландський краб Rhithropanopeus harrisi tridentatа. 
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Анотацiя 

Джуртубаєв Ю. М. Макрозообентос придунайських озер в сучасних 

умовах. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата 

біологічних наук за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. Інститут морської 

біології НАН України, Одеса, 2017. 

Дисертація присвячена вивченню сучасного стану макрозообентосу 

придунайських озер Кагула, Ялпуга, Кугурлуя, Котлабуха, Китаю. Матеріал збирали 

в 2006-2012 рр. в режимі цілорічного моніторингу (6 експедицій на рік). Всього 

проведено 42 експедиції, зібрано та оброблено 1478 проб. Знайдено 174 види, у 22 

випадках визначення доведено до бiльш високих таксонiв. Найбільшим видовим 

багатством характеризувався Ялпуг – 183 види, найменшим – Китай – 66 видів у 

2006-2009 рр.; в 2012 р. – 23 види. На розподіл видів істотно впливала мінералізація 

води, з підвищенням якої кількість видів зменшувалась. Кількість видів у більшості 

озер зростала від верхів'їв до пониззь, у Кугурлуї максимум багатства видового 

складу зафіксований у верхів'ї, в зоні з'єднання з пониззям Ялпугу. У просторовому і 

часовому аспекті вивчені чисельність і біомаса макрозообентосу озер. Найбільшими 

кількісними показниками характеризувався Ялпуг – 3225 екз.м-2 і 151,0 г.м-2 на 

літоралі влітку, найменшими – озеро Китай, найбільш неблагополучний в 

екологічному відношенні – 383 екз.м-2 взимку і 3,82 г.м-2 на літоралі влітку в 2012 р. 

Чисельність, як правило, зростала від зими до літа та зменшувалась восени; біомаса 

зростала від зими до осені.  

Ключові слова: придунайські озера, макрозообентос, видовий склад, 

чисельність, біомаса, динаміка якісних і кількісних показників. 

 

Аннотация 

Джуртубаев Ю. М. Макрозообентос придунайских озёр в современных 

условиях. – Рукопись. Диссертация на соискание учёной степени кандидата 

биологических наук по специальности 03.00.17 – гидробиология. Институт морской 

биологии НАН Украины, Одесса, 2017. 

Диссертация посвящена изучению современного состояния макрозообентоса 

придунайских озёр Кагула, Ялпуга, Кугурлуя, Котлабуха, Китая. Материал собирали 

в 2006-2012 гг. в режиме круглогодичного мониторинга (6 экспедиций в год). Всего 

проведено 42 экспедиции, собрано и обработано 1478 проб. Обнаружено 174 вида, в 

22 случаях определение доведено до более высоких таксонов. Наибольшим видовым 

богатством характеризовался Ялпуг – 183 вида, наименьшим Китай – 66 видов в 

2006-2009 гг.; в 2012 г. – 23 вида. На распределение видов существенно влияла 

минерализация воды, с повышением которой количество видов уменьшалось. 

Количество видов в большинстве озёр возрастало от верховьев к низовьям, в 

Кугурлуе максимум видового состава зафиксирован в верховье, в зоне соединения с 

низовьем Ялпуга. 

В пространственном и временном аспекте изучены численность и биомасса 

макрозообентоса озёр. Наибольшими количественными показателями 

макрозообентоса характеризовался Ялпуг – 3225 экз.м-2 и 151,0 г.м-2 на литорали 

летом, наименьшими – самое неблагополучное в экологическом отношении озеро 
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Китай – 383 экз.м-2 зимой и 3,82 г.м-2 на литорали летом в 2012 г. Численность, как 

правило, возрастала от зимы к лету и снижалась осенью; биомасса возрастала от 

зимы к осени.  

Ключевые слова: придунайские озёра, макрозообентос, видовой состав, 

численность, биомасса, динамика качественных и количественных показателей. 

 

Summary 

Dzhurtubaev Y. M. Macrozoobenthos of Danube lakes in modern conditions. – 

Manuscript. Thesis for the degree of candidate of biological sciences in specialty 03.00.17 

– Hydrobiology. Institute of marine biology, National Academy of Sciences of Ukraine, 

Odessa, 2017. 

 Dissertation is devoted to the investigation of the current state of the 

macrozoobenthos of the Danube lakes: Cahul, Yalpug, Kugurluy, Kotlabuh, Kytay. 

Materials were collected in the 2006-2012 years by the year round monitoring (we had 

6 expeditions per year). 1478 samples had been collected and processed during 

42 expeditions. There been found representatives of 174 macrozoobenthos species, and 

22 of examples there were determined to the higher taxa. The highest species diversity is 

typical for Yalpug – 183 species, the lowest one is typical for Kytay: 66 species were 

found in 2006-2009 and 23 species – in 2012. The water salinity substantially affected on 

the distribution of species, with the increase of it the number of species decreased. The 

number of species increased in most lakes from the upstream to the downstream, in the 

Kugurluy the maximum species diversity been fixed in the upstream, in the connection 

zone with the Yalpug downstream.  

The abundance and biomass of the lakes macrozoobenthos were studied in the 

spatial and temporal aspect. The Yalpug lake been characterized by the greatest 

quantitative indicators witch was 3225 ind.·ì-2 and 151.0 g·m-2 on the littoral in summer 

time, the Kytay lake the most disadvantaged in the environmental aspect had the least 

quantitative indicators witch was 352 ind.·ì-2 and 3.26 g·m-2 on the littoral in summer 

2012. The number of species increased usually from winter to summer, and decreased in 

autumn; biomass increased from winter to autumn.  

Key words: Danube lakes, macrozoobenthos species composition, abundance, 

biomass, dynamics of qualitative and quantitative indicators. 

 




