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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Бичок кругляк Neogobius melanostomus (Pallas,1814) є 

типовим представником реліктової понто-каспійської іхтіофауни (Смірнов, 1986). 

Впродовж останніх років він розширяє свій ареал, займаючи важливе значення в 

іхтіоценозах різних водойм. Вид широко поширився у середній та верхній течії 

Дніпра (Мовчан, 2014; Мовчан, Паньков, 2016), Південного Бугу (Куцоконь, 

2010), Сіверського Дінця (Шандиков, Гончаров, 2012), Дністра (Худий, 2002). 

Окрім того, експансія його розповсюдилась на басейни річок Словаччини, 

Нідерландів, Німеччини та Польщі (Borcherding, Staas, 2011, 2012; Lavrincıkova, 

Kovac, 2005; Grabowska, Pietraszewski, 2008; C.W. van Beek, 2006). Як чужорідний 

вид він реєструється в центральній частині Росії (басейн Волги) (Слинько, 

Дгебуадзе, 2010). У 60-х роках ХХ ст. бичок був інтродукований у річки (Детройт, 

Сент Клер, Міссісіпі) і озера (Великі Озера) США та Канади (канал Трент-Северн, 

Верхнє озеро, річки Канард та Св. Лаврентія), де вже сьогодні невпинно 

розширює свій ареал існування (Gutowsky, Fox, 2012; Nolte, 2011; Piria et al., 2011; 

Ray, 2011; Verreycken et al., 2011).  

Наявні наукові дослідження стосуються біології бичка кругляка переважно 

в морських акваторіях Азово-Чорноморського регіону (Смирнов, 2001; Заморов, 

Олейник, 2005; Заброда, Дирипаско, 2009), натомість досить обмежені дані з 

особливостей існування виду в прісноводних водоймах. В зв’язку з активним 

освоєнням ним нових водойм, порівняльна характеристика його біології за різних 

екологічних умов мешкання має важливе як наукове, так і практичне значення. 

Зміни в розмірно-масових показниках, віковій структурі, спектрі живлення, 

плодючості та морфології можуть слугувати основою для з’ясування напрямів та 

масштабів адаптації виду до певних екологічних умов. З’ясування лімітуючих 

факторів середовища дасть змогу оцінити ймовірність його поширення та можливі 

популяційні показники, які можуть визначати його чисельність у нових умовах. 

Дослідження біології бичка кругляка має важливе значення у зв’язку його 

промисловим використанням в Азовському морі, та як об’єкта аматорського лову 

в окремих прісних водоймах регіону. В зв’язку з цим визначення структури 

популяції виду (розмірної та вікової), особливостей живлення та плодючості 

можуть бути основою для розробки рекомендацій щодо підтримки оптимальної 

чисельності в умовах інтенсивного лову. 

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

виконано під час навчання в аспірантурі на кафедрі екології та охорони 

навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного 

університету за співучасті у виконанні державної науково-дослідної програми 

«Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного антропогенного впливу на 

довкілля» за № ДР 0111U002541 (2011-2015 рр.); теми в рамках Гранту 

Президента «Розробка математичної моделі функціонування іхтіоценозів 

Азовського моря як засобу прогнозування екологічного стану та оцінки 

потенційних ризиків» за № ДР 0114U007098 (2014); госпдоговірної теми 
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Інституту морської біології НАН України «Вивчення структури популяції бичка 

кругляка в Азовському морі» (2016).  

Метою роботи є з’ясувати структуру популяцій, живлення, плодючості, 

морфології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pall., 1814) в морських та 

прісних водоймах Азово-Чорноморського регіону. 

Для її досягнення поставлені наступні завдання: 

- проаналізувати структуру популяції (розмірно-масову, статеву, вікову) 

виду за різних екологічних умов; 

- дослідити морфологічну мінливість бичка кругляка в різних акваторіях 

Азовського та Чорного морів та водосховищах; 

- визначити спектр живлення та енергетичний еквівалент кормових об’єктів 

бичка кругляка в прісних та морських водоймах; 

- здійснити порівняльний аналіз показників абсолютної та відносної 

плодючості особин бичка кругляка з Азовського моря та Каховського 

водосховища; 

- з’ясувати особливості промислу бичка кругляка в Азовському морі та 

розробити рекомендації щодо його управління та оптимізації. 

Об’єкт дослідження – бичок кругляк у водоймах та акваторіях Азово-

Чорноморського регіону. 

Предмет дослідження – морфологічна мінливість, структура популяції, 

особливості живлення та плодючості бичка кругляка у водоймах з різними 

гідроекологічними умовами. 

Методи дослідження – в процесі роботи дисертаційного дослідження були 

використані загальноприйняті у гідробіології та іхтіології методи відбору проб, 

фіксації, камеральної обробки і статистичного аналізу даних. Під час проведення 

роботи біоетичні норми не були порушені. 

Наукова новизна. Вперше проведено порівняння структури популяцій 

(розмірно-масова, вікова, статева), спектру живлення, плодючості, морфологічної 

мінливості бичка кругляка у водоймах, що мають різні гідроекологічні умови. 

Визначені спектр та калорійність об’єктів живлення бичка кругляка у водоймах та 

акваторіях з різними гідрологічними та гідрохімічними умовами. З’ясовано 

причини зміни швидкості темпів росту виду у морських акваторіях та прісних 

водоймах на підставі отриманих даних, щодо енергетичного еквіваленту об’єктів 

живлення. Визначена динаміка розмірно-масових показників, статевої та вікової 

структури популяцій. З’ясовано морфологічні зміни бичка кругляка залежно від 

умов існування, а саме гідрологічних та гідрохімічних показників (швидкості течії 

та солоності води). Узагальнені та порівняні показники плодючості. Встановлено, 

що коливання останніх пов’язані з умовами та калорійністю живлення виду у 

водоймах регіону. 

Практичне значення. Отримані дані можуть бути використані для 

розуміння адаптаційних можливостей виду у водоймах різного типу. Проведені 

роботи є важливими в питанні оцінки поширення бичка кругляка як чужорідних 

виду у водоймах Європи та Північної Америки.  



3 

 

Дані, отримані в результаті дослідження, можуть бути використані для 

призначення лімітів промислового вилову риби в Азовському морі та 

аматорського рибальства. 

Результати досліджень були включені до Літопису природи національного 

природного парку «Приазовський» з 2012 по 2016 рр. Окрім того, вони були 

використані автором в процесі викладання дисциплін «Заповідна справа», 

«Основи наукових досліджень», «Моделювання та прогнозування стану 

довкілля», «Управління біорізноманіттям» та «Математична статистика в 

екології», а також під час навчальних практик з дисципліни «Загальна екологія» в 

Таврійському державному агротехнологічному університеті за напрямом 

підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування та спеціальністю 8.04010601 – Екологія та 

охорона навколишнього середовища. 

Особистий внесок здобувача. Робота є результатом 7-річних досліджень 

автора. Дисертацію виконано на кафедрі екології та охорони навколишнього 

середовища Таврійського державного агротехнологічного університету. Участь 

авторки полягала у самостійній постановці завдань, вирішення яких забезпечило 

реалізацію мети дослідження, а також у підборі методів. Самостійно зібрана, 

проаналізована та узагальнена наукова література за темою дисертаційного 

дослідження. Дисертантом особисто було зібрано польовий матеріал, та 

камерально опрацьовано 7519 особин бичка кругляка для повного біологічного та 

3258 для морфологічного аналізів, з яких 136 особин було опрацьовано в фондах 

Зоологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України. 

Авторкою було опрацьовано 146 шлунково-кишкових трактів, для аналізу 

живлення та 144 ястика – для визначення плодючості. Самостійно акторкою було 

проведено осмислення, аналіз, інтерпретацію та узагальнення отриманих 

результатів, виконано їх статистичну обробку, сформульовано остаточні 

висновки. Під час написання дисертації права співавторів не було порушено. 

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і 

результати роботи були представлені на міжнародних та всеукраїнських 

конференціях: «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» 

(Дніпропетровськ, 2010; Одеса, 2011; Чернівці, 2012; Тернопіль, 2013; 

Мелітополь-Бердянськ, 2014; Херсон, 2015; Одеса, 2016; Київ, 2017); «Молодь і 

поступ біології» (Львів, 2011, 2012); "Понт Эвксинский" (Севастополь, 2011, 

2013); «Биоразнообразие и роль животных в екосистемах, Zoocenosis–2013» 

(Дніпропетровськ, 2013); «Economics for ecology ISCS'2011» (Суми, 2011); 

«Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (Запоріжжя, 2012); «Современные 

проблемы гидробиологии. Перспективы. Пути и методы их решений» (Херсон, 

2012); «Інновації агротехнології за умов зміни клімату» (Мелітополь – Кирилівка, 

2013); «Биоразнообразие и устойчивое развитие» (Сімферополь, 2014), «Актуальні 

проблеми та перспективи розвитку природничих наук» (Запоріжжя, 2013).  

Публікації. Результати досліджень опубліковані у 26 наукових працях, з 

них 6 статей у фахових наукових виданнях України, одна з них входить до 
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наукометричної бази даних, ще одна стаття входить до бази Scopus, 19 – тези у 

матеріалах міжнародних та всеукраїнських конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 186 сторінках 

машинописного тексту. Вона складається зі вступу, 5 розділів, висновків, списку 

використаних джерел (182 найменувань, з яких 42 іноземною мовою) та 1 

додатків. Результати представлені у 49 таблицях, 76 ілюстраціях.  

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ БИЧКА КРУГЛЯКА  

NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814)  

В розділі представлений аналіз даних за літературними джерелами щодо 

особливостей біології виду у різних водоймах в межах його природного ареалу, 

проаналізовано поширення та промислове значення виду.  
 

ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ВОДОЙМ РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ 

В розділі охарактеризовані гідроекологічні показники водойм (солоність, 

розчинений кисень у воді, pH, температурні показники, глибини та типи ґрунтів 

(табл. 1). 

Таблиця 1 

Гідроекологічна характеристика водойм регіону досліджень 

№
 

за
/п

 

Водойма 
Глибини, 

м 

Солоність, 

г/л 

Швидкість 

течії, м/с 

Тип водойми за 

рівнем солоності 

1 Утлюцький лиман 1-3 10,3-13,34 0,2 оліго-мезогалінна 

2 Обитічна затока 5 11,5-12,7 0,3 оліго-мезогалінна 

3 Бердянська затока 7-9 10,9 0,3 оліго-мезогалінна 

4 Білосарайська затока 9-11 11,5-12,7 0,4 оліго-мезогалінна 

5 Таганрозька затока 5-7 4,5-7,4 0,5 оліго-мезогалінна 

6 Каїнкулацьке водосховище 12 2,07-2,86 0,1 прісно-олігогалінні 

7 Каховське водосховище 3-5 0,15-0,3 0,7 прісно-олігогалінна 

8 Дніпровське водосховище 3 0,15-0,3 0,8 прісно-олігогалінна 

9 Південна частина моря 6-9 14,5-15,0 0,5 мезо-полігалінна 

10 Затока Сиваш 0,5-1,5 25,3-31,0 0,1 мезо-полігалінна 

11 Джарилгацька затока 1-2 18,0-19,0 0,2 мезо-полігалінна 
 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Фактичний матеріал був зібраний у водоймах Азово-Чорноморського 

регіону, які характеризуються різними гідроекологічними умовами. Було 

проведено 15 експедицій відповідно до сітки станцій (рис. 1). Відбір риби 

проводили за загальноприйнятими методами (Правдин, 1966; Методи 

гідроекологічних досліджень, 2003). Збирання матеріалу відбувалося за 

допомогою донного тралу, бичкової драги, зябрових сіток (вічко 18, 20, 22, 25, 26, 

30 мм), малькового волоку (вічко 6,5 мм), ятерів (вічко 6,5, 14, 18 мм).  

Аналіз структури популяції, темпів росту та мінливості проведений в 

контексті різних значень солоності, що відіграє важливу роль у формуванні 

біологічної продуктивності водойм та кормової бази і опосередковано впливає на 

темпи росту особин.  
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Для визначення гідрохімічних показників водойм під час кожної експедиції 

вимірювали солоність води, рН та концентрацію розчиненого кисню у воді, для 

чого використовувались солемір (SensION+, EC5), рН-метр (SensION+, PH1) та 

оксиметр (DO600). Матеріал фіксували у 4 % розчині формальдегіду. Повний 

біологічний аналіз проводили згідно стандартних методів (Правдин, 1966). Для 

розмірних показників використовувати довжину SL. Масу виміряли за допомогою 

терез (KERN EMB 200-2) з точністю до 1 г. Вік особин визначали за отолітами 

(Чугунова, 1959). 

Рис. 1. Розташування місць збирання польового матеріалу 
 

Морфологічна мінливість виду визначалась за 38 пластичними ознаками 

(Заброда, 2009), які вимірювались за допомогою штангенциркуля з точністю до 1 

мм. В процесі математичної обробки пластичні ознаки, виміряні на тілі та голові, 

були нормовані відповідно до їх довжин.  

Живлення риб опрацьовували згідно стандартних методів (Шорыгин, 1952). 

При розрахунку реконструйованої маси об’єктів живлення застосовували 

номограми визначення маси водних організмів за розмірами та формою тіла 

(Численко, 1968). Розрахунок калорійності харчових об’єктів проводили за 

методикою залежностей для розрахунку енергетичного еквіваленту маси 

(Александров, 2001). Плодючість виду встановлювали за кількістю ооцитів у 

ястиках, яких фіксували у 70 % розчині етилового спирту, та їх стадією зрілості.  

Статистичну обробку даних проводили за допомогою пакетів програм 

Statistica 7.0 (StatSoft, Inc.), Microsoft Excel, Access 2010 та Primer 5. 
 

БІОЛОГІЯ БИЧКА КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS  

(PALLAS, 1814) ЗА РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ 

Розмірно-масова структура. Аналіз показників довжини тіла бичка 

кругляка за групами водойм показав найбільші розміри тіла у особин з 

Таганрозької та Білосарайської заток та Утлюцького лиману (різниця між 

водоймами становила 0,9-13,5 %) (табл. 2).  
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Таблиця 2 

Розподіл показників розміру та маси тіла бичка кругляка  

за статтю та досліджуваними водоймами 

Район досліджень Стать 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M±m min max M±m 

Прісно-олігогалінні водойми 

Каховське 

водосховище 

f 463 4,9 10,85 7,3±0,05 2,86 41,1 11,81±0,3 

m 575 4,6 12,9 9,4±0,08 2,48 70,18 26,2±0,6 

Разом 1038 4,6 12,9 8,2±0,06 2,48 70,18 18,0±0,4 

Оліго-мезогалінні водойми 

Обитічна затока 

f 376 5,1 12,9 8,9±0,05 2,92 53 19,9±0,5 

m 391 5,7 18,5 11,4±0,13 2,78 148 45,0±1,4 

Разом 767 5,1 18,5 10,2±0,09 2,78 149 32,7±0,9 

Білосарайська затока 

f 1188 4,5 12,7 9,0±0,1 1,3 47,8 19,1±0,9 

m 1415 5,9 15,8 12,2±0,1 3,4 111,1 49,1±1,4 

Разом 2603 4,52 15,8 10,9±0,11 1,31 111,1 36,9±1,2 

Бердянська затока  

f 175 5,6 12,8 9,2±0,03 3,4 91,7 20,8±0,2 

m 256 5,6 15,6 10,6±0,04 3,2 105,7 35,0±0,5 

Разом 431 5,6 15,6 10,0±0,03 3,3 105,7 28,5±0,3 

Таганрозька затока 

f 164 5 14,5 10,4±0,13 2,48 83 32,8±1,1 

m 107 5,9 15,9 12,0±0,22 5,04 120,9 54,8±2,8 

Разом 271 5 15,9 11,0±0,13 2,48 120,9 41,5±1,5 

Утлюцький лиман 

f 671 4,1 13,5 10,1±0,07 1,48 75 26,7±1,5 

m 862 3,3 18,5 11,9±0,1 0,9 169 50,5±0,9 

Разом 1533 3,3 18,5 11,1±0,07 0,9 169 39,9±0,7 

Мезо-полігалінні водойми 

Південна частина 

Азовського моря 

f 66 3,6 11,95 6,7±0,24 1,09 45 9,7±1,2 

m 83 3,8 15,29 8,0±0,39 1,1 81,11 19,0±2,4 

Разом 149 3,6 15,29 7,4±0,25 1,09 81,11 14,9±1,5 

Джарилгацька затока 

f 65 4,48 11,68 7,1±0,18 2,05 40,66 9,7±0,8 

m 79 4,1 15,1 7,8±0,31 1,74 73,35 15,3±1,9 

Разом 144 4,1 15,1 7,4±0,19 1,74 73,35 13,4±1,1 
 

Найменші показники притаманні 

особинам з Каховського водосховища 

та південної частини Азовського моря 

та Джарилгацької затоки. Різниця 

становить 18,0-33,3 %, порівняно з 

водоймами Азовського моря. Масова 

структура бичка кругляка показала 

подібний розподіл. 

Підсумовуючи середні 

показники розмірно-масової структури 

бичка кругляка слід відзначити, що 

найбільшими вони є для акваторій 

Азовського моря, найменшими для 

групи мезо-полігалінних водойм 

(рис. 2). 

Рис. 2. Залежність середньої довжини тіла 

бичка кругляка від рівня солоності води 
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Рис. 3. Вікова структура бичка 

кругляка з досліджуваних водойм 

Отже найбільш оптимальні умови для мешкання виду, на нашу думку, є в 

північній частини Азовського моря. Це пов’язано з продуктивним ценозом 

молюска Abra ovata, для якого характерними є місця існування за показників 

солоності не менше 5 ‰ та за 

наявності м’яких ґрунтів 

(Анистратенко, 2011). В напрямку 

зменшення та збільшення солоності 

відбувається трансформація донних 

біоценозів на менш продуктивні, що 

відображається на середніх розмірах 

популяції (рис. 2) 

Дослідження статевої 

структури показало наявність 

достовірних (хі-квадрат Пірсона) 

відмінностей співвідношення між 

самцями та самицями в Каховському 

водосховищі, Бердянській, Білосарай-

ській та Таганрозькій затоках, а також 

в Утлюцькому лимані. У всіх інших 

водоймах співвідношення статей 

значно не різнилося та коливалось в 

межах 1:1 або значно не відхилялось 

від цього рівня. Це пов’язано з тим, що 

формування статі не піддається змінам 

під дією природних факторів 

(Никольский, 1974). 

Співвідношення між самцями та 

самицями впродовж різних сезонів 

року показало поступове зменшення 

самців, яке сягає свого мінімуму у 

липні. Це пов’язано з природною 

смертністю особин після нересту, а 

також циклічними процесами їх 

перебування на нерестовищах. На 

відміну від самців, на цей період припадає пік максимуму самиць, що також, 

найвірогідніше, пов’язано з нерестом. 

Вікова структура показала переважання групи 2 та 2+ у більшості риб з 

досліджуваних водойм, окрім Утлюцького лиману, де більшість була 

представлена групами 3 та 3+. Слід зазначити переважання молоді 1 та 1+ в 

Обитічній та Білосарайській затоках, а також в південній частині Азовського моря 

(рис. 3), при цьому в вищевказаних затоках переважають особини 1 року, а вікові 

групи 3 та 4 роки представлені незначним відсотком. Така ситуація пов’язана з 

активним промислом в цих ділянках Азовського моря.  
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Протилежним є розподіл в Утлюцькому лимані, де спостерігається 

домінування особин 3-річного віку, що може бути пов’язане з малим промисловим 

навантаженням, оскільки ці території частково входять до національних 

природних парків «Приазовський» та «Азово-Сиваський».  

У Каховському водосховищі, Джарилгацькій затоці та в південній частині 

Азовського моря особини віком 4 роки взагалі не відмічали, а вікова структура 

була представлена лише 3-ма віковими групами. Це може бути пов’язано з 

незадовільними умовами існування даного виду в цій водоймі та високим пресом 

хижаків. 

Порівнюючи абсолютний річний приріст слід відмітити, що швидкість 

росту самців значно інтенсивніша, ніж самиць (рис. 4). Найбільший ріст 

спостерігається на 1-2 році життя, в деяких водоймах цей показних складає понад 

5 см для самців, та 3 см для самиць відповідно. 

Рис. 4. Абсолютний річний приріст самців (А) та самиць (Б) бичка кругляка з 

досліджуваних водойм 
 

Порівнюючи інтенсивність росту особин в різних водоймах слід зазначити, 

що найбільший абсолютний приріст відмічається в Обитічній затоці та 

Утлюцькому лимані, а найменший в Джарилгацькій затоці та Каховському 

водосховищі. 

Морфологічна мінливість. Як відомо, більшість змін морфологічних 

ознак, що досліджуються, пов’язані з системами руху, живлення та розмноження. 

Однак більшість з них можуть мати відображення у кількох процесах одночасно 

(Митрофанов, 1977).  

Порівняльний дискримінантний аналіз вибірок самиць бичка кругляка (2-

2+) проводили між особинами, що живуть у водоймах та акваторіях за різних 

гідроекологічних умов, з Каховського водосховища, Обитічної та Джарилгацької 

заток. У результаті аналізу встановлено відмінність між вибірками з 

Джарилгацької затоки та Каховського водосховища (рис. 5, А) по кореню 2, що 

достовірно різняться за 22 ознаками. По кореню 1 була наявна різниця між 

вибірками з Каховського водосховища та Обитічної затоки. Кількість достовірно 

відмінних ознак між ними становить 26. За обома коренями суттєво різняться 

А Б 
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Рис. 5. Дискримінантний аналіз пластичних 

ознак бичка кругляка з різних водойм (А – 

самиці, Б – самці) 

групи з Каховського водосховища 

та Обитічної затоки з групою з 

Джарилгацької затоки за 24 

ознаками.  

Дискримінантний аналіз 

вибірок самців бичка кругляка 

показав схожий розподіл за 

коренями (рис. 5, Б), але дещо 

менші значення достовірно 

відмінних ознак. Так, між групами 

з Обитічної затоки та Каховського 

водосховища спостерігалися 

найбільша кількість достовірних 

ознак – 24, а найменша – між 

особинами з Обитічної, 

Джарилгацької заток та 

Каховським водосховищем – по 19 

відповідно.  

Вивчаючи морфологічні 

особливості особин у водоймах з 

різними гідроекологічними 

умовами слід відмітити значну 

мінливість показників на голові та 

розмірах плавців. Ці зміни можна 

пояснити різними спектрами 

живлення риб, у випадку 

мінливості пластичних ознак на 

голові, та гідрологічними умовами, 

у випадку мінливості плавців.  

Кластерний аналіз 

пластичних ознак на голові (рис. 6) 

показав схожість особин з 

Обитічної затоки та Утлюцького 

лиману, оскільки у цих водоймах 

схожі за типом живлення – 

домінуючими групами «м’які» 

молюски – Abra ovata, також 

черевоногі молюски (Theodoxus 

astrachanicus), та багатощетинкові 

черви (Nereis sp.). Наступний 

кластер утворюють особини з 

Каховського водосховища та 

Таганрозької затоки, де 

Рис. 6. Кластерний аналіз 

пластичних ознак на голові самиць 
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домінантними групами є 

двостулкові молюски Dreissena 

polymorpha та Mytilaster lineatus 

– дуже схожі за структурою 

мушлі (рис. 6). Останній кластер 

утворює південна частина 

Азовського моря, де 

домінуючою групою були 

двостулковий молюск з 

жорсткою мушлею – Anadara 

inaequivalvis. Так, кореляційний 

аналіз показав залежність між 

ознаками hcz, hco, hop, ao, or, 

lm, lmd, ir та довжиною 

молюсків на рівні 0,5 до 0,7. 

Дослідження залежності між мінливістю ознак, виміряні на плавцях, та швидкістю 

течії, показав кореляційну залежність між показниками lD1, hD1, lD2, lP, iP, LV 

коливалась між значеннями 0,5 до 0,8. Найбільший показник був притаманний 

ознаці lD1 – 0,8 (рис. 7). 

Особливості плодючості. Бичок кругляк належить до видів з асинхронним 

вітелогенезом, для яких характерний порціонний тип ікрометання (Смирнов, 

1986).  

За нашими даними у ястиках чітко відмічалися ооцити різних стадій 

зрілості. Це є характерним явищем для даного виду, на чому наголошували й інші 

автори (Куликова, Фандеева, 1975; Михман, 1963). Слід відмітити суттєву 

різницю лише у кількості ооцитів ІІ стадії зрілості – у Азовському морі показник 

значно більший та склав абс. 1675±128 (44 %). Ооцитів ІІІ та ІV стадії, також дещо 

більше в морі, але загалом їх різниця не так виражена і склала 28 та 25 % 

відповідно. У Каховському водосховищі стадії зрілості були розподілені більш 

рівномірно. Так, кількість ооцитів ІІ стадії зрілості склала 40 %, ІІІ та ІV – 35 та 25 

% відповідно (табл. 4).  

Таблиця 4 

Абсолютна плодючість (шт.) бичка кругляка  

за водоймами та стадіями зрілості 
Водойма Азовське море (n=40) Каховське водосховище (n=48) 

ст. зрілості M±m min-max p M±m min-max p 

II 1675±128 396-4218 <0,001 934±84 200-2096 <0,001 

III 1183±68 258-2689 <0,05 847±56 245-1988 <0,001 

IV 873±41 457-1363 <0,05 652±38 428-983 <0,001 

Абс. плодючість (сукупно) 3395±198 1000-6599 >0,05 2053±144 445-3965 <0,001 
 

Порівняльний аналіз значень абсолютної плодючості показав суттєву 

відмінність між особинами з різних водойм. Так у бичків з Азовського моря 

показник є більшим (3395 шт.), ніж у особин з Каховського водосховища 

(2053 шт.). 

Рис. 7. Залежність між рівнем мінливості 

ознаки (lD1) та швидкістю течії 
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За результатами дослідження була встановлена залежність відносної 

плодючості від довжини тіла як для риб з Азовського моря, так і Каховського 

водосховища (рис. 8). Цей показник дещо більший в Азовському морі у 

порівнянні з рибами з Каховського водосховища для більшості розмірних груп, 

що може свідчити про більш 

сприятливі умови існування 

в морі. Кореляція між 

калорійністю живлення та 

абсолютною плодючість між 

водоймами склала 0,75. 
 

Спектр живлення та 

калорійність об’єктів 

живлення. Бичок вважається 

типовим бентофагом 

(Смирнов, 1986), хоча іноді в 

його раціоні зустрічається 

молодь риб (Мовчан, 2011). 

До складу живлення 

бичків з Обитічної затоки 

входили гідробіонти, які належать до 8 таксонів, серед яких переважали за 

чисельністю і масою Abra ovata (Philippi, 1836), Cerastoderma glaucum (Poiret, 

1789) та Parvicardium еxiguum (Gmelin in Linnaeus, 1791). В харчових грудках 

кругляка з південної частини Азовського моря знайдені кормові організми, які 

належать до 8 таксонів. Серед них Anadara inaequivalvis (Bruguiẻre, 1789), Bivalvia 

larvae займали домінуюче положення за чисельністю, а за біомасою анадара та 

Lentidium mediterraneum (O.G. Costa, 1829). Найбільш часто у кишківниках 

траплялися представники роду Hydrobia sp. (85 %). Значно високий показник 

(понад 60 %) за чисельністю та частотою трапляння вони також мали у живленні 

бичка з Таганрозької затоки, до якої входили об’єкти живлення, що належали 7 

таксонам. Натомість за біомасою найбільшу частку склали C. glaucum та Mytilaster 

lineatus (Gmelin, 1791) (понад 35 % кожний). Живлення бичка у Каховському 

водосховищі представлено вузьким спектром, кормові об’єкти належали до 2 

таксонів – представники Amphipoda та Dreissena рolymorpha (Pallas, 1771). 

Останній вид є домінуючим за всіма показниками. У живленні бичка кругляка з 

Утлюцького лиману представлені гідробіонти, які належать до 15 таксонів. За 

чисельністю домінантом був M. lineatus – 75 %, а за біомасою – Theodoxus 

astrachanicus (26,2 %). 

При визначенні енергетичного еквіваленту об’єктів живлення у харчових 

грудках бичка кругляка з досліджуваних акваторій було встановлено, що він є 

досить відмінним. Найбільші середні величини енергетичного еквіваленту разом 

всіх об’єктів живлення у харчових грудках притаманні для риб з Утлюцького 

лиману (6,7±1,3 кДж), Обитічної затоки (0,8±0,01 кДж) та південної частини 

Азовського моря (0,6±0,12 кДж) (рис. 9).  

* Достовірність відмінностей p<0,05 

Рис. 8. Абсолютна плодючість бичка кругляка 

за розмірними групами 
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Рис. 9. Середні величини енергетичного еквіваленту всіх об’єктів живлення з 

харчових грудок бичка кругляка у водоймах, кДж 
 

Так в південній частині Азовського моря найбільші показники середньої 

величини еквіваленту мали L. mediterraneum (0,032 кДж), A. inaequivalvis (0,016 

кДж) та A. ovata (0,016 кДж). Натомість личинки двостулкових молюсків, хоча і 

були досить чисельними, але їх еквівалент склав лише 0,02 Дж. У Обитічній затоці 

найбільші величини характерні для P. exiguum (45,7 Дж), M. lineatus (0,014 кДж), 

C. glaucum (0,013 кДж) та A. ovata (0,012 кДж). У риб з Таганрозької затоки 

енергетично ємними можна вважати M. lineatus (0,011 кДж) та C. glaucum (0,004 

кДж). В Каховському водосховищі найбільшу середню величину енергетичного 

еквіваленту мали представники родини Gammaridae (0,11 кДж). Але слід 

зазначити, що їх кількість була невеликою в раціоні риб, тому більшу сумарну 

енергетичну ємність мав двостулковий молюск D. polymorpha (0,017 кДж). 
 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛУ БИЧКА КРУГЛЯКА В  

АЗОВСЬКОМУ МОРІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ  

ЩОДО ЙОГО УПРАВЛІННЯ ТА ОПТИМІЗАЦІЇ 

Динаміка промислових уловів та вплив промислу на структуру 

популяції бичка кругляка. Бичок кругляк в Азовському морі завжди мав 

важливе промислове значення. Багаторічна статистика промислу виду має значну 

динаміку (рис. 10), в якій слід відмітити 4 періоди: 

- 1927-1950 роки. Характеризуються малоефективним промислом та 

незначними уловами. 

- 1950-1970 роки. Відмічається стрімке зростання обсягів уловів, які 

спричинені як інтенсифікацією та механізацією промислу, так і плановою 

економікою, яка вимагала постійного збільшення обсягів уловів. 

- 1970-2000 роки. В даний період промисел бичків не відбувався у зв’язку з 

малою чисельністю виду. 

- 2000 – до сьогодні. Відновлення промислу. Стрімке зростання річних 

уловів.  

 



13 

 

Рис. 10. Динаміка річних уловів бичка кругляка в Азовському морі 
 

Сучасне управління промислом, окрім лімітів, здійснюється за рахунок 

обмеження вилучення молоді, до якої відносяться всі особини, що мають 

промислову довжину до 10 см. Промисел може здійснюватися лише за умови, 

коли в уловах відмічається не більше 20 % молодих особин. Однією з причин 

закриття промислу в 70-х роках минулого століття було прийняття хибного 

управлінського рішення щодо зниження розмірів молоді до 8 см, а розмір прилову 

міг регулюватися на розсуд місцевих органів рибоохорони. Звісно, за умови 

планової економіки, коли основною задачею рибогосподарської галузі було 

постійне збільшення обсягів добування, промислом використовувалася з кожним 

роком все більше і більше саме молодь, а не дорослі особини.  

Ситуація останніх років (2015-2016) подібна до історичних фактів. 

Зниження чисельності таких промислових видів риб як судак, піленгас, калкан 

спричинив необхідність освоювати запаси бичка. Це відбувалося на фоні 

збільшення його чисельності в Азовському морі. Останні декілька років бичок 

став одним з важливих 

промислових видів, а до 

осіннього промислу анчоусу 

та тюльки він є основним.  

Такий прес на 

популяцію виду однозначно 

відобразився на його 

розмірній структурі і 

збільшенні відсотку молоді в 

уловах. Так, якщо у 2011 

році в промислових уловах 

молодих особин (до 10 см) 

реєструвалося близько 20 %, 

то у 2016 році вже близько 

40 % (рис. 11). Це говорить 
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Рис. 11. Середній відсоток молоді в уловах 

бичкової драги в 2011 та 2016 рр. з 
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про поступове освоєння промислом більш молодої частини популяції і, 

відповідно, призводить до зменшення відсотку нерестуючих особин, які повинні 

поповнювати молоддю азовську популяцію виду. 
 

Рекомендації, щодо управління та оптимізації промислу бичка 

кругляка. В умовах реформування рибної галузі, звісно, одними з типових 

пропозицій залишаються плани, які націлені на впровадження: сертифікату 

походження рибної продукції; відновлення роботи системи моніторингу суден; 

впровадження рибних бірж. Ці кроки, мабуть, будуть найбільш важливими для 

подолання проблеми ННН рибальства (незаконне, непідзвітне, неконтрольоване). 

Вони апробовані в багатьох країнах і мають позитивні наслідки. Разом з тим, для 

нашої країни вони потребують певних видозмін чи доопрацювань, а саме 

складних змін в існуючому законодавстві. Але ряд заходів вже сьогодні можуть 

здійснюватися як без суттєвих змін у нормативних документах, так і зроблять 

рибогосподарську систему більш прозорою. Ми пропонуємо: 

1. Організувати оцінку запасів промислових видів риб, в тому числі й 

бичків, з використанням різних методів обліку. Головною умовою цих робіт 

повинен стати якісний збір матеріалу. 

2. Розглянути доцільність виділення п`ятикілометрової прибережної 

зони та методичних підходів щодо визначення запасів риб в даній зоні та 

особливостей контролю вилову мігруючих риб. На наш погляд, її слід або 

значно розширювати та виходити на межу розмежування між Україною та Росією 

чи ліквідовувати.  

3. Розширити мережу заборонених для промислового лову акваторій в 

Азовському морі. Даний захід дозволить створити умови для відновлення 

популяцій видів риб, особливо донних. Існуючий тиск на популяцію бичків в 

Азовському морі потребує заборони промислового вилову в акваторіях, які 

характеризуються найбільшою нерестовою та нагульною цінністю для них. 
 

ВИСНОВКИ 

Основні популяційні показники (розмірно-масові, вікові, статеві), спектр 

живлення, темп росту, плодючість, морфологічні особливості мають відмінність 

для популяції бичка кругляка у водоймах з різними гідроекологічними умовами. 

Акваторії Азовського моря з солоністю 10-12 ‰ є найбільш оптимальними для 

мешкання бичка кругляка, що проявляється у найбільших розмірно-масових 

показниках, темпах росту, плодючості.  

1. Розмірно-масові показники бичка кругляка значно різняться в градієнті 

солоності. Так найменші середньопопуляційні розміри відмічаються в Південній 

частині Азовського моря та Джарилгацькій затоці, і становлять 7,4±0,25 см та 

7,4±0,19 см відповідно. Найбільші середні розміри відмічаються в Утлюцькому 

лимані, та ділянках Азовського моря в цілому, які коливалися в межах 10,0-11,1 

см відповідно. В Каховському водосховищі значення розмірних показників були 

значно меншими – 8,2 см.  

2. Вікова структура показала переважання вікової групи 2 та 2+ у 

більшості риб з досліджуваних водойм, окрім Утлюцького лиману, де переважала 
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група 3 та 3+. Спостерігалось переважання молоді 1 та 1+ в Обитічній, 

Бердянській затоках та південній частині моря, що можна пояснити зручними 

місцями для нагулу та розмноження в місцях вилову. У Каховському водосховищі, 

Джарилгацькій затоці, південній частині моря відсутні особин 4 року життя. 

3. Дослідження статевої структури показало наявність достовірної (χ2-

Пірсона) відмінності співвідношення між самцями та самицями в Бердянській, 

Білосарайській, Таганрозькій затоках, Утлюцькому лимані. У всіх інших водоймах 

співвідношення статей значно не різнилося та коливалось межах однакових 

пропорціях або значно не відхилялось від цього рівня.  

4. Встановлені значні відмінності між показниками плодючості. 

Абсолютна та відносна плодючість більша у особин з Азовського моря ніж у 

Каховському водосховищі. Така ситуація може свідчити про кращі умови 

існування у морі та мати зв'язок з умовами живлення та його калорійністю.  

5. До складу живлення бичка кругляка в Азовському морі та Каховському 

водосховищі увійшли представники Bivalvia, Gastropoda, Gammaridae та 

Foraminifera. Найбільш широкий спектр за таксономічним складом кормових 

об’єктів (n=15) відзначено у риб з Утлюцького лиману. В раціоні бичків з 

Каховського водосховища обліковується тільки два харчових компонента – D. 

рolymorpha та представники родини Gammaridae. За чисельністю та масою в 

раціоні кругляка найбільш важливими в морі були L. mediterraneum, A. 

inaequivalvis, A. ovata, M. lineatus, а у водосховищі – D. рolymorpha. Достатньо 

високі величини індексу подібності спектрів живлення кругляка були притаманні 

для морських акваторій (89 %). Середні величини індексу споживання їжі у бичка 

кругляка коливалися в межах 0,20±0,07 % у Таганрозькій до 7,09±1,08 % в 

Утлюцькому лимані. 

6. Морфологічні показники особин мають значну відмінність з прісних та 

морських водойм, що виражаються у збільшенні висоти спинних плавців, 

зменшенні показників довжини та ширини присоски, довжини грудного та 

анального плавців, довжини та висоти хвостового плавця. Одним із пояснень 

таких змін може бути особливості гідрологічних умов у водоймах. На нашу думку, 

у водосховищі та лимані, в умовах меншої течії, глибини та обмеженої території 

зменшуються значення ознак, що відповідають за рух. Відповідно збільшення цих 

показників у бичків з Обитічної та Таганрозької заток можуть бути пов’язані з 

більш активними течіями та штормовими явищами. Проведений кореляційний 

аналіз між пластичними ознаками, виміряними на голові, склав від 0,5 до 0,7, що 

вказує на залежність між характером живлення та морфологічними показниками. 

Також відмічена залежність між розміром та довжиною плавців та швидкістю 

течії – від 0,5 до 0,8.  

7. Тенденція щодо збільшення інтенсивності промислу бичка кругляка 

останніх років має негативні наслідки для життєздатності виду в Азовському морі. 

В подальшому необхідним є впровадження низки управлінських та законодавчих 

дій для зменшення промислового навантаження на вид. 
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АНОТАЦІЯ 
Ткаченко М.Ю. Біологія бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pall., 

1814) морських та прісноводних водойм Азово-Чорноморського регіону. 
Рукопис. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 
за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. Інститут морської біології НАН 
України, Одеса, 2018. 

У дисертації розглядаються особливості біології бичка кругляка Neogobius 
melanostomus (Pall., 1814) в морських та прісноводних водоймах Азово-
Чорноморського регіону. В роботі представлений порівняльний аналіз структури 
популяції, морфології, живлення та плодючості виду за різних екологічних умов 
мешкання, що має важливе як наукове, так і практичне значення. 

Встановлено, що розмірно-масові показники значно різняться в градієнті 
солоності. Так найменші розміри відмічаються в південній частині Азовського 
моря та Джарилгацькій затоці, а найбільші – в Утлюцькому лимані та Обитічній 
затоці. Досліджена морфологічна мінливість особин з різних водойм, як 
найбільше проявляється у розмірах плавців. Також значна мінливість 
простежується для морфологічних ознак, які виміряні на голові, що вказує на 
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залежність між гідрологічними умовами, характером живлення та морфологічною 
будовою.  

За результатами досліджень загальна абсолютна та відносна плодючість 
більша у особин з Азовського моря, що має зв'язок з сприятливими умовами 
живлення. Аналіз живлення виду показав найбільш широкий спектр, за 
таксономічним складом, кормових об’єктів у риб з Утлюцького лиману, а 
найменший в Каховському водосховищі.  

Враховуючи, що бичок кругляк є промисловим видом в Азовському морі, 
встановлені деякі негативні зміни в структурі його популяції, що потребує 
впровадження низки управлінських та законодавчих дій для зменшення 
промислового навантаження на вид.  

Ключові слова: бичок кругляк, Neogobius melanostomus, Азово-
Чорноморський басейн, морфологічна мінливість, плодючість, спектр живлення, 
енергетичний еквівалент. 

 

АННОТАЦИЯ 
Ткаченко М.Ю. Биология бычка-кругляка Neogobius melanostomus 

(Pall., 1814) морских и пресноводных водоемов Азово-Черноморского 
региона. Рукопись. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
биологических наук по специальности 03.00.17 – гидробиология. – Институт 
морской биологии НАН Украины, Одесса, 2018. 

В диссертации рассматриваются особенности биологии бычка-кругляка 
Neogobius melanostomus (Pall., 1814) в морских и пресноводных водоемах Азово-
Черноморского региона. На протяжении последних лет вид расширил свой ареал, 
играя важную роль в ихтиоценозах. В работе представлен сравнительный анализ 
структуры популяции, морфологии, питания и плодовитости вида в различных 
экологических условиях обитания, который имеет важное как научное, так и 
практическое значение. 

Было установлено, что размерно-массовые показатели бычка-кругляка 
значительно отличаются по градиенту солености. Так, наименьшие средне-
популяционные размеры отмечены в южной части Азовского моря и 
Джарылгачского залива (7,4±0,25 см и 7,4±0,19 см соответственно). Наибольшие – 
в Утлюкском лимане и Обиточном заливе (10,2±0,09 см 11,1±0,07 см 
соответственно). В Каховском водохранилище они составили 8,2±0,06 см. 
Проанализированы морфологическая изменчивость особей из разных водоемов, 
которая проявляется в увеличении высоты спинных плавников, уменьшении 
показателей длины и ширины присоски, длины грудного и анального плавников, 
длины и высоты хвостового плавника. Это связано с разными гидрологическими 
условиями водоемов Азово-Черноморского региона. Также существенная 
изменчивость наблюдается для морфологических признаков, которые измерены на 
голове, что указывает на зависимость между характером питания и 
морфологическим строением. Корреляционный анализ показал зависимость 
между показателями hcz, hco, hop, ao, or, lm, lmd, ir и длиной моллюсков на уровне 
0,5 до 0,7. 

По результатам исследования наблюдаются значительные отличия между 
показателями плодовитости у рыб из Азовского моря и Каховского 
водохранилища. Общая абсолютная и относительная плодовитость больше у 
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особей из Азовского моря (3395±198), которая имеет связь с благоприятными 
условиями питания. В водохранилище показатели составили 2053±144. 

Изучены аспекты питания бычка-кругляка в разных водоемах Азово-
Черноморского региона. Наиболее широкий спектр питания по таксономическому 
составу кормовых объектов отмечен у рыб c Утлюкского лимана (n=15), 
наименьший (n=2) – в Каховском водохранилище. Средние величины индекса 
потребления пищи у бычка-кругляка колебались в пределах 0,2 % (Таганрогский 
залив) до 3,9 % (Обиточном залив). Средний энергетический эквивалент всех 
объектов питания наибольший в Утлюкском лимане (6,7±1,3 кДж), а наименьший 
– в Таганрогском заливе (0,003±0,0006 кДж). 

Учитывая, что бычок-кругляк является промысловым видом в Азовском 
море, определены некоторые негативные изменения в средне-популяционных 
показателях вида. Внедрение ряда управленческих и законодательных действий 
для уменьшения промыслового давления на вид является в дальнейшем 
необходимым для восполнения молоди в азовской популяции бычка-кругляка. 

Ключевые слова: бычок-кругляк, Neogobius melanostomus, Азово-
Черноморский бассейн, морфологическая изменчивость, плодовитость, спектр 
питания, энергетический эквивалент. 

 

SUMMARY 
Tkachenko M. Yu. Biology of round goby Neogobius melanostomus (Pall., 

1814) in marine and freshwater reservoirs of Azov-Black Sea region. Manuscript. – 
Dissertation forth degree of Candidate of Biological Sciences by specialty 03.00.17 – 
Hydrobiology. – Institute of Marine Biology, NAS of Ukraine, Odessa, 2018. 

The dissertation considers with biological features of the round goby Neogobius 
melanostomus (Pall., 1814) in marine and freshwater reservoirs of Azov-Black Sea 
region. Comparative analysis of population structure, morphology variability, nutrition 
and fertility features under different ecological conditions was analyzed. It have 
important both scientific and practical value. 

It is established that the size-mass structure was differ under water salinity level. 
The smallest sizes were found in southern part of Azov Sea and Djarylgach Bay, and the 
biggest – on Utlytsky estuary and Obytichna Bay. The morphological variability of 
individuals from different reservoirs was the most evident on the fins sizes. The 
morphological signs on the head have the most changeability that indicates dependence 
between the hydrological conditions, nutrition features and morphological structure. 

The biggest total and relative fertility were inherent to individuals from the Sea 
of Azov that has connection with the favorable nutritional conditions. 

Comparable analysis of nutritional conditions shows the widest spectrum of 
fodder objects in fish from the Utlytsky estuary, and the less – from the Kakhovka 
Reservoir. Given that the round goby have a value for the fishing industry in the Azov 
Sea, the negative changes in the structure of its population were identified. This situation 
needs the implementation actions in management and legislation to reduce the fishing 
pressure on this species. 

Keywords: round goby, Neogobius melanostomus, Azov-Black Sea basin, 
morphological variability, fertility, feeding spectrum, energetic equivalent. 
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