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АНОТАЦІЯ 

 

Хуторной С.О. Структура прибережних іхтіоценозів північно-західної 

частини Чорного моря. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. Інститут морської біології НАН України, 

Одеса, 2021.  

Дисертація присвячена вивченню складу, структури і просторово-часової 

мінливості прибережних іхтіоценозів для різних природних і антропогенних 

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

охарактеризовано видовий склад прибережних іхтіоценозів біля берегів Одеси, 

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

використанням підводних спостережень, підводного полювання, а також 

врахуванням аматорського лову і вивчення складу заморних танатоценозів.  

Визначено видовий склад прибережних іхтіоценозів ПЗЧМ, який 

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

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

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

відповідно. 

Вперше для досліджених акваторій відмічено ряд видів риб, зокрема: 

Aidablennius sphynx, Parablennius zvonimiri, Planiliza haematocheila, Ophidion 

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

bucchichi. 

Відмічено довгострокові зміни прибережних іхтіоценозів ПЗЧМ. Так, 

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

затоки і суміжних районах моря зафіксовано збільшення чисельності Hippocampus 

guttulatus, Pegusa lascaris і Chelon auratus. У 2000 р біля берегів м. Одеси 

відмічена поява Callionymus pusillus і Callionymus risso, що не зустрічалися тут 

більше 20 років. 
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Виявлено зв’язок основних прибережних біотопів північно-західної частини 

Чорного моря з видовим складом, чисельністю і розподілом прибережної 

іхтіофауни. На видовий склад і розподіл прибережної іхтіофауни впливають 8 

основних природних і антропогенних прибережних біотопів: пісок, мушля, 

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

макрофітів. 

Відзначено, що хвилеломи через схожість своєї конструкції з рибальською 

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

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

деяких випадках створює умови для проживання, нересту і нагулу представникам 

риб родин Gobiidae, Syngnathidae і Blenniidae. 

Показано, що видовий склад і розподіл прибережної іхтіофауни залежить 

від співвідношення піску і кам’янистого субстрату. Найбільше видове 

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

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

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

Оцінено вплив природних і антропогенних чинників морської екосистеми 

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

прибережних іхтіоценозів описаний у вигляді трьох ступенів її проявлення:  

I. міграція до берега особин Scopthtalmus maeoticus і Platichthys flesus з їх 

подальшою концентрацією на глибинах понад 5 м; загибелі риби не 

спостерігається;  

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

холодолюбивих видів риб, зустрічаються поодинокі загиблі особини різної 

видової приналежності;  

ІІІ. вихід різних представників іхтіофауни на глибини менше 1 м, аж до 

урізу води, масова загибель різних видів риб. 

Встановлено, що рефулювання акваторії призводить до скорочення видової 

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

риб спостерігається для родин Gobiidae і Syngnathidae в 4 і 2 рази відповідно. 
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Надані рекомендації щодо використання поведінкових реакцій риб для 

оцінки загального рівня антропогенного навантаження на прибережні водні 

екосистеми. Розроблено систему оцінки стійкості риб до фактору переляку за 

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

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

антропогенного навантаження на прибережні біоценози. 

Всі вищенаведені дані дозволяють дати рекомендації з підтримки видового 

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

складання прогнозів уловів і, в кінцевому підсумку, більш раціонального 

використання іхтіофауни Чорного моря. Ці дані вкрай важливі для розвитку 

Смарагдової мережі, визначення природоохоронних територій іншого типу, 

оцінки ризиків для інвазійних видів. Також запропоновані практичні рекомендації 

по використанню іхтіофауни для оцінки антропогенного навантаження і 

управління якістю морських прибережних вод. 

Ключові слова: прибережні іхтіоценози, риби, біотопи, антропогенний 

чинник, ПЗЧМ.  
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SUMMARY 

 

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

Western Black Sea. – manuscript. 

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

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

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

spatiotemporal variability of the coastal fish assemblages for various natural and 

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

composition of off-shore fish assemblages off the coast of Odessa, Snake Island, in the 

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

first time using underwater observations, spearfishing. As well, the data of amateur 
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angling and composition of fish thanatocenoses are taking into account for the first 

time. 

The species composition of the coastal fish assemblages of the NWBS, which 

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

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

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

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

zvonimiri, Planiliza haematocheila, Ophidion rochei, Coryphoblennius galerita, but in 

the Sukhyi Estuary also Lepomis gibbosus and Gobius bucchichi. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

blocks, coastal rocks, revetments and macrophytes. 

The breakwaters, due to its similarity of their design with fyke-net, create 

obstacles for daily, seasonal and spawning migrations of fish. However, in the absence 

of a solid substrate, the presence of revetment structures in some cases creates the 

conditions for living, spawning and feeding of fish of the families Gobiidae, 

Syngnathidae and Blenniidae. The species composition and distribution of coastal fish 

fauna depends on the ratio of sand and rocky substrate. The largest species diversity has 

been recorded in the rocky habitats (57 species), and the highest number of fish has 

been observed in the boulders habitat (37 ± 5 ind.∙m-2). The average number of fish 

species in the sandy habitat areas ranges from 8 to 12 species depending of the area. 
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The influence of natural and anthropogenic factors of the NWBS ecosystem on 

the composition and abundance of coastal fish is estimated. The effect of hypoxia on the 

composition of the coastal fish assemblages is described as three stages: 

1) Migration of Scopthtalmus maeoticus and Platichthys flesus individuals with 

their further concentration on up to 5-m depth; fish mortality not registered; 

2) Concentration of S. maeoticus and P. flesus on the depth less than 3 m; 

appearance of cold-water fish; single dead individuals of different fish species; 

3) Migration of the different fishes to the depth of less than 1 m, up to the water's 

edge; mass fish mortality is recorded. 

It is established that the water area reflowing leads to reduction of species 

diversity by average of 25–30%. The largest reduction in the number of fish is observed 

for the families Gobiidae and Syngnathidae in 4 and 2 times, respectively. 

The recommendations for the usage of behavioral responses of fish to assess the 

general level of anthropogenic pressure on coastal aquatic ecosystems are given. A 

system for assessment of the fish resistance to the fear factor on five-point scale has 

been developed. It is established that the behavioral responses of gobiid fish of age 

groups 2+ and 3+ can be used to determine the general level of anthropogenic load on 

coastal biocenoses. 

The above data provide recommendations for maintaining species diversity, 

conservation of rare, endangered and endemic fish species, catch forecasts and, finally, 

more rational use of the Black Sea fish assemblages. These data are extremely important 

for the development of the Emerald Network, the definition of other protected areas, 

risk assessment for invasive species. Practical recommendations for the fish 

assemblages use to assess the anthropogenic load and quality management of marine 

coastal waters are also proposed. 

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

NWBS. 
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Доміфорні ландшафти – донні ландшафти, що характеризуються утвореннями, які 

виникають на морському дні в результаті життєдіяльності 

організмів  

ОР –     Органічна речовина 
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А.О. Ковалевського Національної академії наук України 

ПЗЧМ –     північно-західна частина Чорного моря 
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води до глибини 10 м. (Біля берегів о. Зміїний – до 

глибини 15 м) 

h –     глибина 

SL –     стандартна довжина тіла 

TL –    загальна довжина тіла 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. В останні десятиліття екосистема Чорного моря 

знаходиться під впливом потужного антропогенного пресу. Найбільш сильне 

навантаження несуть крайові угруповання контактних зон на стику море – 

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

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

гідробудівництво і рекреація. Особливо сильно вони проявляються на північно-

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

морем істотно обмежений.  

Разом з тим, прибережні угруповання відіграють значну роль у 

функціонуванні екосистеми всього Чорного моря. Північно-західний шельф 

характеризується як один з його найбільш високопродуктивних районів. Тут 

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

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

мають найбільшу практичну цінність, їх вивченню доцільно приділити більше 

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

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

глобальний характер і стосуються видової структури, чисельності популяцій, 

якісного і кількісного співвідношення видів. 

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

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

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

зміни клімату та різних аспектів антропогенного впливу на іхтіоценози, що 

вимагають значних витрат часу і засобів, вивчаються недостатньо. 

До теперішнього часу в повній мірі не оцінені наслідки будівництва 

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

відомості про деякі прибережні іхтіоценози ПЗЧМ нечисленні і розрізнені в 

просторових і часових рамках. Все вищесказане свідчить про необхідність 
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проведення спеціальних досліджень іхтіоценозів в прибережній зоні північно-

західної частини Чорного моря. 

Дуже актуальним є проведення досліджень з вивчення сучасного видового 

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

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

прибережної іхтіофауни.  

Зв’язок роботи з науковими програмами. Основні дослідження 

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

рекомендацій щодо контролю, прогнозу та управління шельфовими 

екосистемами, їх біологічною різноманітністю і біологічною продукцією: 

«Вивчити основи формування і мінливості екосистем прибережних і морських 

вод України для управління біологічною різноманітністю і біологічною 

продукцією в умовах антропогенного впливу» (№ держреєстрації 01970019248), 

«Основи формування біологічної різноманітності прибережних морських і 

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

біологічного різноманіття моря в умовах евтрофікації і біологічного забруднення» 

(2006–2010 рр., № 0106U007936), партнерської угоди 1.2.1 65869.86 MIS-ETC 280 

Грант-контракт № 40921 від 30.05.2012 р, назва проекту: Research and Restoration 

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

фільтрів моря). 

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

просторово-часову мінливість прибережних іхтіоценозів для різних природних і 

антропогенних біотопів північно-західній частини Чорного моря.  

В ході виконання роботи вирішувалися наступні завдання:  

• охарактеризувати видовий склад прибережних іхтіоценозів північно-західної 

частини Чорного моря і тенденцій їх змін у часі; 

• розробити кількісні методи оцінки впливу іхтіоценозів на якість морських 

прибережних вод; 

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

прибережними біотопами північно-західної частини Чорного моря; 
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• оцінити вплив природних і антропогенних чинників морської екосистеми 

ПЗЧМ на склад і чисельність прибережних риб; 

• надати рекомендації щодо використання поведінкових реакцій риб для оцінки 

загального рівня антропогенного навантаження на прибережні водні 

екосистеми; 

• показати роль риб у трансформації органічної речовини на прибережних 

ділянках північно-західної частини Чорного моря. 

Об’єкт дослідження – таксономічний склад іхтіоценозів, видове 

різноманіття та розподіл риб північно-західної частини Чорного моря. 

Предмет дослідження – часові та просторові зміни угруповань риб і вплив 

на них антропогенного фактору. 

Методи дослідження – стандартні методи збору й обробки іхтіологічного 

матеріалу, водолазні методи збору матеріалу, етологічний експеримент, аналіз 

уловів рибалок-аматорів та підводних мисливців, методи цілісного аналізу 

біологічних систем. 

Наукова новизна отриманих результатів. В дисертації вперше оцінено 

вплив штучно створених прибережних екосистем на видовий склад і структуру 

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

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

порівняльна оцінка видового складу та просторово–часового розподілу риб у 

природних і антропогенно змінених біотопах, також вивчено склад заморних 

танатоценозів. Вперше для досліджених акваторій відмічено ряд видів риб, 

зокрема: Aidablennius sphynx, Parablennius zvonimiri, Planiliza haematocheila, 

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

Gobius bucchichi. 

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

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

2+ і 3+ можуть використовуватися для визначення загального рівня 

антропогенного навантаження на прибережні біоценози. 
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Практичне значення отриманих результатів. Результати дисертаційної 

роботи можуть мати практичне впровадження: для надання рекомендацій з 

підтримки видового різноманіття, збереження рідкісних, зникаючих і ендемічних 

видів риб, складання прогнозів уловів і, в кінцевому підсумку – більш 

раціонального використання іхтіофауни Чорного моря, розвитку Смарагдової 

мережі, визначення природоохоронних територій іншого типу. Також можуть 

бути запропоновані практичні рекомендації з використання іхтіофауни для оцінки 

антропогенного навантаження і управління якістю морських прибережних вод.  

Отримані данні були використані при розробці Методичних вказівок до 

практичних занять з дисципліни «Основи гідробіології» для студентів Одеського 

державного екологічного університету очної форми навчання за спеціальністю 

6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища». 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в 

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

та інтерпретації отриманих даних, формулюванні основних положень роботи та 

висновків, написанні одноосібних та колективних статей. Теоретичні розробки по 

можливості використання риб для регулювання якості прибережних вод виконані 

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

участь автора пропорційна числу авторів. Права співавторів публікацій при 

написанні дисертації не порушені. 

Апробація результатів дисертації. Результати роботи доповідались на: 

Міжнародному симпозіумі «Управление и охрана побережий северо-западного 

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

«Экологические проблемы городов и рекреационных зон» (Одеса, 1999); 

Міжнародній науково-практичної конференції «Экологические проблемы Черного 

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

зоологических исследований в Одесском университете. Академик Д. К. Третьяков 

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

и роль зооценоза в естественных и антропогенных экосистемах». (Дніпро, 2003);  

Міжнародній конф. молодих вчених «Понт Эвксинский III» Севастополь, 2003); 
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Міжнародній конф. молодих вчених «Водные биоресурсы и пути их 

рационального использования» (Київ, 2000); І Міжнародній конференції 

«Структура та функціональна роль животного населення в природних і 

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

молодих вчених «Проблемы аквакультуры и функционирования водных 

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

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

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

та 2020 роках наукові доповіді за темою дисертації заслуховувались на засіданнях 

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

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

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

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

зареєстрованому у Scopus і WOS. 

Структура дисертації. Дисертаційна робота складається з анотації, вступу, 

5 розділів, висновків та списку використаних літературних джерел (267 

найменування, з яких 30 – латиницею). Загальний обсяг дисертації становить 176 

сторінок машинопису, з яких основний текст викладено на 130 сторінках. Текст 

ілюстровано 16 рисунками та 37 таблицями. 

Подяка. Здобувач приносить свою глибоку і щиру подяку науковому 

керівникові дисертаційної роботи, доктору біологічних наук Ю.В. Квачу за цінні 

рекомендації в процесі виконання і написання роботи. Також висловлює свою 

щиру вдячність своїм колегам по роботі – академіку Національної академії наук 

України, професору, доктору біологічних наук Ю.П. Зайцеву за допомогу в 

постановці дослідницьких завдань, а також цінні поради та зауваження, отримані 

в ході виконання даної роботи. Окрему подяку автор хоче висловити 

співробітникам ДУ «Інститут морської біології»: директору, проф., д.б.н. 

Г.Г. Мінічевій, проф., д.б.н. Б.Г. Александрову, д.б.н. О.К. Виноградову, проф., 

д.б.н. Л.В. Воробйовій, к.б.н. О.С. Бондаренко за надане ними всебічне сприяння 

в процесі виконання і оформлення даної роботи. Окрім того, виносимо подяку 
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колегам-гідробіологам: С.О. Волкову і О.П. Куракіну, доценту кафедри 

гідробіології та загальної екології ОНУ ім. І.І. Мечникова, к.б.н. О.О. Ковтуну за 

сприяння в організації виїздів в досліджувані райони і допомогу в проведенні 

підводних досліджень. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Основні донні ландшафти і біоценози північно-західної частини 

Чорного моря 

 

Протяжність берегової лінії Чорного моря в межах України – 1627 км 

(Зайцев 1998). Це становить близько 37% загальної довжини всієї берегової лінії. 

Територіальні води України в Чорному морі становлять близько 24850 км2. Площа 

шельфу з територіальними водами до ізобати 200 м становить 64000 км2 (Зайцев 

1998) – близько 57% всієї площі чорноморського шельфу. Північно-західна 

частина Чорного моря (ПЗЧМ) являє собою район, який лежить на захід від лінії, 

що з’єднує півострів Тарханкут і мис Каліакра. В межах кордонів України він 

розташований на північ від лінії, що з’єднує м. Тарханкут і о. Зміїний, має площу 

48 600 км2 при середній глибині 23,7 м. (Виноградов 1967).  

В межах української акваторії ПЗЧМ виділяють наступні еколого-

географічні райони: Дунай-Дністровського межиріччя, Придністровський, 

Придніпровський, Тендрівсько-Джарилгацький, Філофорне поле Зернова, район 

півострова Тарханкут і Євпаторії (Виноградов 1960), а також Придунайський, 

Придніпровсько-Бузький, Одеський і Придністровсько-Тендрівський (Гаркавая и 

др. 2000).  

Північно-західна частина Чорного моря зазнає вплив прісних вод таких 

великих річок як Дунай, Дністер, Дніпро і Південний Буг, які не тільки значно 

розпріснюють морську воду, а й виносять в море близько 80% забруднюючих і 

біогенних речовин (добрива, нафтопродукти, промислові відходи та ін.) 

(Долинский 1996). Велика кількість біогенних речовин, що надходять з річковим 

стоком, забезпечують високу продуктивність північно-західного шельфу 

(Виноградов 1956).  
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Слід також згадати, що саме на північно-західному шельфі розташовані 

острови Зміїний, Березань, Джарилгач і Тендра, який в літературі до недавнього 

часу зустрічався під назвою Тендрівської коси.  

З півдня шельф обмежений глибинами 100–130 м. За класифікацією 

Гершанович (1966) в морфології дна північно-західного шельфу Чорного моря 

виділяють три зони: прибережну, центральну і зовнішню частину шельфу. 

Поверхня шельфу являє собою слабо нахилену на південь рівнину із загальним 

ухилом 1–2º. 

Від суші шельфову рівнину відокремлює прибережний підводний схил 

висотою 10–15 м з ухилами рельєфу до 20. Мористіше його до глибин близько 

40 м шельф розчленований чітко вираженими лінійними депресіями – жолобами 

глибиною до 10–15 м. Деякі жолоби розширюються, утворюючи улоговини – 

Одеську та Каркінітську на північному заході Тарханкуту. Західніше і північніше 

від Одеської улоговини розташовані дві височини – Чорноморська (Іллічівська) і 

Одеська (Фесюнов 2000). 

Донні ландшафти являють собою нижчу структурну одиницю в 

регіональній ієрархії геосистем шельфу. Це складні природні територіальні 

комплекси, які характеризуються єдиною геологічною будовою, однотипністю 

рельєфу, водних мас, одноманітністю донних відкладень і біоценозів. При 

класифікації морських ландшафтів найчастіше враховується тип донного рельєфу 

і морфологія дна, характер ґрунту і склад зообентосу (Преображенский и др. 

2000).  

Незважаючи на те, що донні ландшафти відіграють важливу роль у 

формуванні біоценозів ПЗЧМ і суттєво впливають на розподіл прибережної 

іхтіофауни, морське ландшафтознавство для Чорного моря ще недостатньо 

розроблено, на відміну від добре розвиненої ландшафтної характеристики 

узбережь (Зенкович 1958, 1960; Правоторов 1966; Шуйский 2000). В даний час в 

прибережній і центральній частинах шельфу виділяють шість основних типів 

ландшафтів, що включають в себе 25 елементарних донних ландшафтів (Фесюнов 
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1996). У вузькій смузі вздовж узбережжя від урізу води до глибин 10–15 м 

переважають ландшафти абразивного типу.  

За характером ґрунту в Чорному морі виділяють такі ландшафти: піщані, 

мулисті, кам’янисті, галькові, а також безліч перехідних форм – мулисто-піщані, 

гальково-піщані, глинисто-піщані, тощо (Говоров 1958). У кам’янистому 

ландшафті поділяють скелі, валуни і зарості макрофітів. Окремо виділяють 

антропогенний ландшафт (Зайцев 1988), який іноді зустрічається в літературі під 

назвою техногенного або інженерного (Хомицкий 1987). В районі Одеської затоки 

крім ландшафтів прибережного підводного схилу виділяють три типи підводних 

ландшафтів: палеодолини Дністра, Одеської банки і Чорноморської (Іллічівської) 

височини (Фесюн & Шапран 1996). В екосистемах ландшафт тісно пов’язаний з 

біоценозом. Вони складають два нероздільні елементи, що діють один на одного і 

утворюють більш-менш стійку систему (Tansley 1935; Фесюнов 2000). 

Перший опис біоценозів ПЗЧМ приведено в роботі С.А. Зернова (Зернов 

1913). Класифікація донних біоценозів ПЗЧМ ґрунтується переважно на характері 

донних відкладень і складі домінуючих бентосних організмів, найчастіше 

молюсків (Миловидова & Смоляр 1973; Киселева 1981). На рисунку 1.1 

представлені основні типи ґрунтів, що зустрічаються в північно-західній частині 

Чорного моря і вказаний їх зв’язок з масовими організмами бентосу, що 

формують донні біоценози.  

Оцінивши ступінь вивченості донних ландшафтів і біоценозів у північно-

західній частині Чорного моря, можна помітити, що, незважаючи на досить добру 

вивченість різних форм зообентосу, відомості про вплив донних ландшафтів на 

видовий склад і розподіл прибережної іхтіофауни дуже мізерні і майже не містять 

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

вивчення та опису донних біоценозів Чорного моря. Найчастіше в літературі 

зустрічаються відомості про геологію шельфу і описи бентосних угруповань 

різних організмів.  
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                 ГРУНТ 

 

 

З БІОНЕРУХОМИМ              БІОРУХОМИЙ            З БІОРУХОМИМ     

       СКЕЛЕТОМ                      БЕЗ СКЕЛЕТА                         СКЕЛЕТОМ     
 

СКЕЛІ          БРИЛИ    ВАЛУНИ МУЛ                                     ПІСОК 

 
                                                         

                                                        

      
                        

          

Mytilus        Mytilaster      Modiolus       Melinna         Chamelea       Mya         Lentidium      Abra 

galloprovin-  lineatus        phaseolinus   palmata          gallina      arenaria  mediterraneum ovata  

cialis                                                                             

  

  

            

 

  

          ЕКТОБІОНТИ                                                ЕНДОБІОНТИ 
 

                                                         ЗООБЕНТОС 

                                                             

  

Рис. 1.1. Основні типи ґрунтів ПЗЧМ та їх зв’язок з організмами бентосу 

(ориг.) 

 

Разом з тим, практично по всьому узбережжю ПЗЧМ в останні десятиліття 

відбуваються активні антропогенні зміни, які супроводжуються 

великомасштабними заморами, що призводить до суттєвої трансформації і 

деградації донних біоценозів (Лосовская 1982; Сальський 1982; Воробьова & 

Синегуб 1996; Zaitsev & Mamaev 1997). Це в значній мірі негативно впливає на 

всю чорноморську іхтіофауну. В даний час деякі біоценози, які раніше займали 

широкі площі в ПЗЧМ, під впливом антропогенного преса значно скоротилися чи 

практично зникли, або знаходяться в пригніченому стані (Філофорне поле 

Зернова) (Брянцев 2001) чи в стані відновлення. 
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1.2. Історія вивчення іхтіофауни північно-західної частини Чорного 

моря в межах територіальних вод України 

 

У північно-західній частині Чорного моря (ПЗЧМ) розмножується і 

нагулюється багато різних видів риб, у тому числі і ті, що мають істотне значення 

для промислу (Еремеев и др. 2011). Внаслідок великої різноманітності 

прибережних районів ПЗЧМ за їх рибопромисловим значенням, віддаленості, 

ізольованості від населених пунктів і низки інших причин ступінь вивченості 

іхтіофауни даних районів сильно різниться.  

Перші комплексні іхтіологічні дослідження ПЗЧМ були проведені в 1840–

1860 рр. У 1858 р. київський зоолог К.Ф. Кесслер здійснив іхтіологічну 

експедицію, під час якої вивчав прибережну іхтіофауну Чорного моря на ділянці 

від Дністровського лиману до п-ова Крим (Кесслер 1858). Один з перших досить 

повних описів іхтіофауни північно-західної частини Чорного моря наводиться в 

роботі К. А. Виноградова (Виноградов 1960). Там же найбільш повно описано 

зв’язок донних біоценозів із чисельністю й розподілом риб і приведена 

іхтіогеографічна характеристика ПЗЧМ, в якій виділено 11 ділянок, в тому числі – 

три центри прісноводної іхтіофауни. У своїх роботах К. А. Виноградов 

неодноразово наголошує на важливій ролі Філофорного поля Зернова в біології 

риб північно-західної частини Чорного моря (Виноградов 1956, 1957). У 

наведеному ним списку іхтіофауни налічується 17 видів риб (Виноградов 1959). 

За іншими даними, тут зустрічалося до 27 видів (Кротов 1949). Найповніші 

списки іхтіофауни Філофорного поля (47 видів риб) були опубліковані в 1967 р. 

(Виноградов 1967). Також в даній роботі вказується, що іхтіофауна цього району 

відноситься до змішаного типу. Крім типово пелагічних видів, риби, що тут 

зустрічаються, тяжіють до двох типів субстрату – заростей водної рослинності та 

піщаних і піщано-черепашникових ґрунтів. 

Через кілька років виходить узагальнююча монографія А.Н. Световидова 

«Риби Чорного моря» (Световидов 1964), в якій, на жаль, іхтіофауна ПЗЧМ 

висвітлена недостатньо повно (Виноградов 1967а; Пинчук 1965).  
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Слід також відзначити цикл іхтіологічних досліджень, виконаний в період з 

1954 р. по 1962 р. співробітниками Кишинівського державного університету на 

чолі з В.С. Чепурновим (Чепурнов и др. 1954; Чепурнов 1962, 1966).  

У 1967 році в монографії «Біологія північно-західної частини Чорного 

моря» К. А. Виноградовим представлений повний на той час огляд іхтіологічних 

досліджень ПЗЧМ, дано систематичний опис представників іхтіофауни, які тут 

зустрічаються, із зазначенням їх розподілу і чисельності, в тому числі і в районі 

Філофорного поля Зернова. Узагальнені дані про іхтіофауну північно-західної 

частини Чорного моря опубліковані в монографії «Black Sea Вiological Diversity. 

Ukraine» в 1998 році (Zaitsev & Alexandrov 1998).  

За своїм походженням іхтіофауну Чорного моря ділять на чотири групи: 

прісноводні, понтичні релікти, бореально-атлантичні релікти і середземноморські 

іммігранти. За відношенням до солоності риб поділяють на прісноводних, 

солонуватоводних і морських (Расс 1949, 1993).  

Раніше іхтіофауну північно-західної частини Чорного моря відносили до 

морського типу (Виноградов 1960), що підтверджувалося її видовим складом і 

промисловими уловами (Замбриборщ 1965, 1966). Разом з тим, в ПЗЧМ є досить 

багато областей зі змішаною іхтіофауною морського і прісноводного характеру. 

Вони істотно відрізняються від сусідніх ділянок моря, віддалених від джерел 

опріснення (Расс 1965; Виноградов 1967а), тому, згідно з іншою думкою, ця 

частина моря визнається солонуватоводною, місцем нагулу прохідних риб 

(Замбриборщ 1966). Крім того, відзначаються поступові процеси її «понтизації» 

(Замбриборщ 1985) і медітерранізаціі (Пузанов 1965, 1967; Болтачов & Юрахно 

2002). 

Ще одним важливим фактором формування видового складу і структури 

іхтіофауни ПЗЧМ є процеси біологічних інвазій (Казанський 1971; Расс 1965). 

Царьок Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758.) потрапив сюди природним шляхом з 

дельти Дунаю (Афанасьев и др. 2017), а ще два види риб, що успішно 

акліматизувалися в басейні Чорного моря в XX столітті, були сюди заселені 

штучно (Zaitsev & Ozturk 2001). При цьому гамбузія східна Gambusia holbrooki 



26 

Girard, 1853 була сюди акліматизована навмисно для боротьби з личинками 

комарів, в тому числі малярійного (Прендель и др. 1932), а піленгас Planiliza 

haematocheila (Temminck & Schlegel 1845) був заселений цілеспрямовано в ході 

тривалого і складного процесу акліматизації з метою підвищення 

рибопродуктивності чорноморських лиманів (Казанський & Старушенко 1980, 

1980а, 1984; Зайцев & Старушенко 1977, 1997). 

Крім вищезазначених робіт про походження і склад іхтіофауни північно-

західної частини Чорного моря в цілому існує досить багато публікацій з її 

дослідження в різних районах ПЗЧМ. Найбільша кількість спостережень 

відноситься до району м. Вилкове, м. Одеси, Філофорного поля Зернова, острова 

Зміїний, а також до акваторій Тендрівської і Ягорлицької заток. За 50–60-ті роки 

минулого століття в літературі є велика кількість різних даних з питань біології, 

гістології, біохімії, фізіології, фауністики, систематики та екології риб, що на той 

момент жили у північно-західній частині Чорного моря (Алеев 1968). 

Таким чином, до найбільш повно вивчених ділянок узбережжя можна 

віднести прибережний район Одеської затоки з огляду на близькість до нього 

м. Одеси, а також тривалої і активної роботи тут фахівців Новоросійського 

університету (пізніше – Одеського національного університету 

ім. І. І. Мечникова), Одеської біологічної станції (Виноградов 1959а), Одеського 

філіалу Інституту біології південних морів (ОФ ІнБПМ), що з 2014 року 

реорганізовано в Державну установу «Інститут морської біології», Одеського 

відділення АзчорНІРО і Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 

Найменш вивченими акваторіями виявилися райони острова Зміїний і п-ова 

Тарханкут через їх значну віддаленість від великих населених пунктів та 

охоронний режим цих територій.  

 

 

 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=7350
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16926
http://en.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
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1.3. Відомості про іхтіофауну Одеської затоки і суміжних вод в роботах 

авторів ХХ і ХХІ століть  

 

Дослідження риб біля берегів м. Одеси проводяться вже близько ста років, і 

за цей період накопичено достатньо даних, що дозволяють простежити зміни їх 

видового складу та чисельності. Перші згадки про морських риб цього району 

зустрічаються в 1840 році у професора Рішельєвського ліцею А.Д. Нордманна і в 

1860 році у київського зоолога К. Ф. Кесслера (Кесслер 1858). Ці дані носять 

описово-фауністичний характер і недостатньо достовірні, тому що риби 

описувалися переважно по Одеському рибному базару, куди вони потрапляли з 

різних ділянок узбережжя, в тому числі з чорноморських лиманів і прісноводних 

водойм.  

Перші достовірні відомості про видовий склад риб з’явилися в 1908 і 1909 

роках у роботах членів студентського гуртка при зоологічній станції 

Новоросійського університету К. Киселевича (Киселевич 1908) і 

А. В. Яцентковского (Яцентковский 1909). У списку К. Киселевича налічується 54 

види риб, один з яких є типово прісноводним (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), а 

два зустрічалися біля берегів Одеси (Acipenser nudiventris Lovetzky, 1828 і 

Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758). 

В роботі А. В. Яцентковського видовий склад представлений найбільш 

повно. До теперішнього часу в нього не внесено суттєвих змін, а лише зроблено 

невелику кількість доповнень. Він використовував матеріали власних зборів 

1904–1907 років, а також збори М. Ф. Калішевського і А. А. Браунера. У його 

списку 75 видів риб, присутність трьох з яких ставиться під сумнів самим 

автором, а також 13 типово прісноводних видів, що потрапили в море з 

Дніпровсько-Бузького та Дністровського лиманів під час весняної повені. Район 

Одеської затоки деякі дослідники відносять до перехідної зони між відкритим 

морем і передлиманними акваторіями (Загоровcкий 1928).  

Починаючи з 20-х років дослідження іхтіофауни стали проводитися більш 

поглиблено і з різних напрямків. У 1923 році А. А. Браунером було описано 
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поширення риб в Одеській затоці за порами року (Браунер 1923). Різними 

аспектами вивчення іхтіофауни ПЗЧМ в той час займалися й інші вчені Одеського 

університету: Д. К. Третьяков (гістологічні та морфологічні дослідження, 

побудова філогенетичної системи, (1923–1942)), І. І. Пузанов, 1954 (екологія та 

систематика), Ф. С. Замбриборщ, 1955 (екологія, морфологія) та ін.  

У період 30–50-ті роки минулого сторіччя низка робіт проведена 

Ю. П. Сластененко (Сластененко 1938; Slastenenko 1936, 1938, 1955–1956). Ці 

роботи охопили в тому числі й ПЗЧМ (Slastenenko 1936). У 1938 році він публікує 

каталог риб Чорного та Азовського морів, куди ввійшли риби, що зустрічаються 

біля берегів м. Одеси (Сластененко 1938). Завершена його робота виходом 

монографій про риб Чорного моря і прісних вод його басейну з аналізом 

зоогеографії (Slastenenko 1955–1956). 

У 1949 році виходить монографія А. В. Кротова з короткими відомостями з 

біології та екології чорноморських риб, в тому числі і тих, що мешкають біля 

берегів Одеси (Кротов 1949). Іхтіологами А. М. Борисенко, Е. А. Невинським, 

М. М. Виноградовим і М. Я. Савчуком з 30-х по 60-і роки приділяється значна 

увага питанням біології та екології чорноморської кефалі (Борисенко 1940; 

Невинський 1937, 1938; Виноградов & Невинський 1939; Савчук 1967, 1968). З 

1953 р. по 1957 р. вивченням риб біля села Чорноморка і мису В. Фонтан 

займалася В. Е. Малицька (Виноградов 1960).  

З 1953 р. по 1956 р. виходить серія робіт співробітника гідробіологічної 

станції ОДУ Ю. П. Зайцева по іхтіопланктону і розмноженню риб в Одеській 

затоці (Зайцев 1953, 1953а, 1956). Пізніше (1956–1959 рр.) ці роботи були ним 

продовжені на базі Одеської біологічної станції Інституту гідробіології і охопили 

весь північно-західний район Чорного моря (Зайцев 1957, 1958, 1958а, 1959, 

1959б).  

Приблизно в цей же час Т. А. Богачик (ОНУ) займається питаннями 

морфології і систематики, а також деякими аспектами харчування донних видів 

риб (Богачик 1954, 1958, 1965, 1970, 1971, 1973). У 60-і роки В. І. Пінчуком 
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вивчалася систематика риб родини Gobiidae і було виділено декілька нових видів 

бичків (Пінчук 1963; Пинчук 1963, 1964, 1965, 1965а, 1977).  

У 1960 році виходить монографія К. А. Виноградова (Виноградов 1960), в 

якій вперше комплексно описується іхтіофауна всієї української ділянки ПЗЧМ 

від Жебріянської бухти до п-ова Тарханкут, за винятком берегів о. Зміїний. У 

роботі узагальнені дані 1953–1957 рр. Список видів включає 100 найменувань, з 

11 окремих районів. На ділянці узбережжя між Чорноморкою і мисом Великий 

Фонтан в той час налічувалося 62 види риб (Виноградов 1960). 

В узагальнюючій роботі А. Н. Световидова «Риби Чорного моря» 

(Световидов 1964) видовий склад іхтіофауни в цілому схожий зі списком 

Яцентковского, за винятком додавання трьох нових видів – сфірени європейської 

Sphyraena sphyraena (Linnaeus, 1758), морського чорта Lophius piscatorius 

Linnaeus, 1758 і риби-лоцмана Naucrates ductor (Linnaeus, 1758), єдиний раз 

виявленого в Чорному морі (Slastenenko 1938).  

Вплив гідробудівництва на розмноження бичків в 70-х роках вивчав 

О. К. Виноградов. У своїх дослідженнях він вперше торкнувся проблеми 

рекреаційного рибальства і підводного полювання біля берегів м. Одеси 

(Виноградов 1975).  

Питаннями штучних рифів і рекреаційного рибальства в 80-х роках 

займалися в Одеському відділенні АзчорНІРО (Старушенко & Страутман 1987), а 

також в ОФ ІнБПМ (Ю. П. Зайцев, Р. П. Александров, Б. Г. Александров та інші).  

У 1995 р. виходить робота Ф. С. Замбриборща, М. А. Винникової і 

В. В. Заморова, в якій наводяться зміни видового складу іхтіофауни біля 

одеського узбережжя за останні 100 років і описується його сучасний стан 

(Замбриборщ та ін. 1995). Станом на 1995 р. в затоці налічувалося 48 видів риб. 

Слід зазначити, що дана робота ґрунтується на даних промислових уловів.  

З 1990 років до теперішнього часу багато досліджень з різних аспектів 

іхтіофауни Одеської затоки зробили співробітники ОНУ ім. І. І. Мечникова 

(Замбриборщ и др. 1995; Коренюк 2001; Ковтун & Тарасенко 2003; Черникова & 

Заморов 2011; Заморов и др. 2015; Заморов та ін. 2019; Снігірьов та ін. 2020). 
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Вивченням паразитів та деяких аспектів біології та екології риб в теперішній час 

займається співробітник ДУ «Інститут морської біології НАН України» Ю. В. 

Квач, який опублікував низку робіт щодо живлення (Квач & Заморов 2001; Kvach 

& Zamorov 2001) і зараженості паразитами (Kvach 2005; Квач 2007, 2010, 2015). 

Провівши аналіз даних попередніх досліджень, можна зробити висновок 

про те, що за останні 100 років іхтіофауна Одеської затоки під впливом 

наростаючого антропогенного впливу зазнала змін. У 1904–1907 роках в затоці 

налічувалося 75 видів риб, включаючи прісноводні, яких можна виключити зі 

списку видів Одеської затоки, так як їх перебування в морській воді носить 

тимчасовий випадковий характер внаслідок того, що в солоній воді вони сліпнуть 

і гинуть від виснаження і осмотичного шоку до червня – липня (Макаров 1937). 

Проте, в деякі періоди прісноводна іхтіофауна може становити значну частку в 

промислових уловах. Однак, навіть після сильного опріснення моря до вересня 

залишається вже дуже мало таких живих риб (Виноградов 1947).  

Таким чином, у складі іхтіофауни затоки в 1907 р. налічувалося 68 типово 

морських і солонуватоводних видів. Найбільш масовими рибами в той час були 

пелагічні хижі види – скумбрія Scomber scombrus Linnaeus, 1758, луфар 

Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) і ставрида Trachurus trachurus (Linnaeus, 

1758), а також різні представники родини Gobiidae. Вони ж складали й основну 

частину промислових уловів. Досить численними також були шпрот 

європейський Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758), тюлька звичайна Clupeonella 

cultriventris (Nordmann, 1840), оселедець чорноморський Alosa immaculata Bennet, 

1835, катран короткоперий Squalus acanthias Linnaeus, 1758, атерина піщана 

Atherina boyeri Risso, 1810, морська лисиця Raja clavata Linnaeus, 1758, калкан 

чорноморський Scophtalmus maeotica, кефалі (Mugilidae) і глось Platichthys flesus. 

До форм, що постійно існували в затоці, належали кефалі гостроніс Chelon 

saliens (Risso, 1810) і сингіль Chelon auratus (Risso, 1810), барабуля звичайна 

Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 1758 і дракончик великий Trachinus draco 

Linnaeus, 1758. Досить часто, але в обмеженій кількості, зустрічалися морські 

іглиці Syngnathus spp., морський коник довгорилий Hippocampus guttulatus Cuvier, 



31 

1829 і сарган чорноморський Belone euxini Günther, 1866. До рідкісних риб в той 

час належали пильчак кам’яний Serranus scriba (Linnaeus, 1758), смарида 

звичайна Spicara smaris (Linnaeus, 1758.), скорпена звичайна Scorpaena porcus 

Linnaeus, 1758, зіркогляд звичайний Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 і собачка 

щупальцевий Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768).  

Єдині відомості про трапляння риб в різних донних біоценозах Одеської 

затоки зустрічаються в роботі С. Б. Грінбарта. Під час своїх досліджень він 

виявив 18 видів риб (Гринбарт 1949). При цьому типовими видами для біоценозу 

каменів і скель він вказує 3 види риб, для біоценозу зостери – 6, для біоценозу 

піску – 6, для мідієвої гряди – 4 і для біоценозів мідієвого і меліннового мулу – 2 

види риб (Гринбарт 1949). Слід врахувати, що в даній роботі риб спеціально не 

досліджували, а знаряддя лову не дозволяли обловити великі екземпляри і 

пелагічні види риб, на що вказує сам автор. 

Провівши аналіз чисельності і часу перебування в затоці тих чи інших 

видів, можна зробити висновок, що в той час в іхтіофауні затоки переважали 

морські іммігранти (середземноморські і бореальні) над солонуватоводними 

(Понто-Каспійськими) видами. У затоці налічувалося 8 бореальних видів риб, 

серед яких тільки два (колючка триголкова Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 і 

минь середземноморський Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758)) були 

промисловими.  

Основу іхтіофауни Одеської затоки становили середземноморські 

іммігранти, представлені 35 видами, серед яких найбільш масовим видом була 

скумбрія. Також численними були ставрида і луфар. Навесні, під час паводку 

зростала частка прохідних і напівпрохідних видів риб, і майже повністю були 

відсутні чисто морські форми. До другої половини літа ситуація змінювалася на 

протилежну. Крім того, істотний вплив на видовий склад іхтіофауни також мали 

згінно-нагінні явища, що супроводжувалися зміною фауни затоки. Так, при 

південних вітрах до берега у великій кількості підходили катран короткоперий і 

мерланг.  
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Слід зазначити, що сто років тому рибний промисел біля берегів Одеси 

проводився більш інтенсивно, ніж в наші дні. Про це наочно свідчить факт, що в 

той час на узбережжі від мису Ланжерон до Чорноморки (Люстдорф) 

функціонувало понад 10 риболовецьких артілей, які вели активний промисловий 

лов, разом з тим дрібні форми, які здатні пройти через вічко рибальської сітки, 

ймовірно, враховувалися неадекватно. У зв’язку з цим «зниження» видового 

різноманіття може бути пояснено загальним зменшенням рибопромислових 

зусиль. На користь цього говорить і той факт, що деякі види риб, такі як морська 

качечка і тригла, в той час були рідкісними і нечисленними, а в даний час могли 

просто не потрапити в знаряддя лову. 

В той час іхтіологічні дані збиралися переважно за рахунок аналізу 

промислових уловів, коли застосовувалися тяглові і ставні неводи, сітки і 

перемет, що, мабуть, призвело до деякого спотворення в обліку чисельності 

дрібних і непромислових видів риб.  

Ймовірно, саме з цієї причини для затоки не описана афія Aphia minuta 

(Risso, 1810). Крім того, частина видів, швидше за все, була «загублена» в 

результаті змін і вдосконалення систематики, що найбільш чітко видно на 

прикладі родини Gobiidae. 

Провівши аналіз історії вивчення іхтіофауни біля берегів Одеси слід 

зазначити, що більшість оглядових робіт базується на даних промислових уловів, 

які не завжди достатньо достовірно і повно відображають реальну картину. Дуже 

часто в промислових уловах відсутні дані з непромислових видів риб, а кілька 

промислових, але нечисленних видів об’єднуються в одну збірну назву, 

наприклад, «бички», або позначаються просто як «прилов». Крім того, розмірна 

структура часто наводиться зі значним спотворенням, так як дрібні особини 

проходять через вічко знарядь лову і таким чином не враховуються. Крім цього, 

знаряддя лову в своїй більшості обловлюють або пелагічну іхтіофауну, або риб, 

що мешкають на рівнинному донному ландшафті. Дуже рідко при проведенні 

промислових ловів є можливість обловити кам’янисту або скелясту ділянку дна. 
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1.4. Відомості про іхтіофауну прибережних вод півострова Тарханкут 

 

Як уже згадувалося вище, район моря, що безпосередньо прилягає до 

півострову Тарханкут, з іхітологічної точки зору навіть на сучасний час вивчений 

недостатньо, а відомостей про прибережні біоценози і риб, що їх населяють, 

досить мало, незважаючи на те, що в 1954–1955 рр. в селі Чорноморське 

функціонував наглядовий іхтіологічний пункт, а на самому півострові працюють 

різні рибодобувні організації.  

У літературі є деякі дані про іхтіопланктон цього району (Дехник & 

Павловская 1949; Виноградов 1970), а також відомості про наявність в 

Тарханкутському районі скупчень хамси, ставриди, шпрота європейського і 

пеламіди (Виноградов и др. 1966).  

О. К. Виноградов у своїх дослідженнях вказує про знаходження в цьому 

районі ікринок, личинок і мальків 20 видів риб, у тому числі личинок і мальків 

піскарки бурої Callionymus pusillus Delaroche 1809, ікри пеламіди, личинок 

смариди та морської ластівки Chromis chromis (Linnaeus, 1758), не виявлених ним 

на інших ділянках ПЗЧМ (Виноградов 1970).  

Список риб, що зустрічаються біля берегів півострова Тарханкут, наведено 

в систематичному огляді К. О. Виноградова (Виноградов 1967а). Склад 

іхтіофауни біля п-ова Тарханкут свідчить про її морський характер, з деякою 

специфікою, що відрізняє її від інших ділянок ПЗЧМ. Так, тут частіше 

зустрічається губань скельник Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758), скорпена 

звичайна та два види горбанів: світлий Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) і темний 

Sciaena umbra Linnaeus, 1758) а до берега підходять мечорил Xiphias gladius 

Linnaeus, 1758, сонцевик звичайний Zeus faber Linnaeus, 1758, тунець Euthynnus 

alletteratus (Rafinesque 1810), зустрічається атерина піщана Atherina boyeri Risso, 

1810 і інші види риб (Виноградов 1960).  

В 2017 році вийшла монографія О. Р. Болтачова та Є. П. Карпової «Морские 

рыбы Крымского полуострова», яка на теперішній час містить найбільш повні 
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свідчення про склад прибережних іхтіоценозів Кримського півострова в цілому, в 

тому числі містить дані про риб півострова Тарханкут (Болтачев & Карпова 2017). 

 

1.5. Відомості про іхтіофауну прибережних вод острова Зміїний 

 

Прибережна іхтіофауна району острова Зміїний досить довгий час була 

майже не вивчена в силу ряду політичних і економічних причин. Існували деякі 

дані про іхтіофауну районів, прилеглих до острова Зміїний (Закутский 1961; 

Виноградов 1967а). Там протягом кількох десятиліть проводився досить активний 

промисловий вилов калкана чорноморського і шпрота європейського, але майже 

не було даних про риб, що існують в прибережній смузі острова. 

Навесні та восени 1956 року комплексні біологічні дослідження на острові 

проводив студент – практикант Одеської біологічної станції Г. О. Соляник. Збір 

іхтіофауни вівся за допомогою виключно гачкового знаряддя лову, в ході якого 

було виявлено 9 видів риб, проте ці дані в літературі опубліковані не були (Зайцев 

1998).  

Акваторія о. Зміїний і його прибережна іхтіофауна до початку 2000-х років 

вивчена майже не була, за винятком виходу у світ єдиної невеликої публікації про 

риб, що існують в прибережній зоні острова (Корзюков 1996).  

В акваторії острова Зміїний в теплу пору року нагулюється молодь багатьох 

видів риб – калкана чорноморського, глоси, бичків, кефалі, хамси, ставриди та ін. 

Через акваторію сектора проходять весняні та осінні міграції риб західного стада. 

Тут же знаходяться важливі рибопромислові райони (Зайцев 1998). У відкритому 

морі біля берегів острова в складі іхтіонейстона налічувалося до 19 видів риб 

(Виноградов 1970).  

Указом президента України № 1341 від 9.12.98 р на території острова та 

прилеглої до нього акваторії був заснований загальнозоологічний заказник 

«Острів Зміїний» з прилеглою акваторією моря площею 232 га. Дослідження 

подальших років підтвердили важливе значення острова Зміїний для екосистеми 

всього Чорного моря (Александров 2000; Синегуб 2001). Флора і фауна 
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прибережних вод острова є резервним генофондом, за рахунок якого відбувається 

відновлення значних ділянок шельфу північно-західній частині Чорного моря, 

який страждає внаслідок гіпоксії та інших негативних проявів антропогенного 

впливу. 

З початку 2000 років по теперішній час на о. Зміїному працюють 

спеціалісти Регіонального міжвідомчого центру інтегрованого моніторингу і 

екологічних досліджень та науково-дослідної станції «Острів Зміїний» ОНУ 

ім. І. І. Мечникова. Завдяки їх дослідженням досить повно вивчена прибережна 

біота острова, в тому числі – прибережні риби та іхтіоценози (Snigirov and etc. 

2012; Снигирев и др. 2016; Cнігірьов 2019; Снігірьов та ін. 2020). Однією з їх 

важливіших робіт на теперішній час є довідник з систематики, біології та екології 

прибережних риб о. Зміїний (Снигирев и др. 2016). 

Слід відзначити, що, антропогенний вплив, який стрімко посилився в 

останні десятиліття, особливо з кінця 90-х років на самий остів Зміїний, його 

акваторію та прибережний іхтіоценоз, на теперішній час майже невивчений.  

 

1.6. Посилення антропогенного преса на іхтіофауну Чорного моря і його 

північно-західної частини  

 

В останні десятиліття під впливом наростаючого антропогенного преса 

іхтіофауна Чорного моря зазнала впливу ряду негативних чинників, які призвели 

до значних змін в її структурі (Замбриборщ 1985; Расс 1987). 

Перший – різке зростання евтрофікації всього Чорного моря, якій найбільш 

інтенсивно підпали його крайові ділянки, в першу чергу – північно-західний 

шельф, його затоки і бухти. Початком посиленої евтрофікації Чорного моря 

вважають середину 60-х років. У іхтіофауні це проявилося в зсуві у бік розвитку 

дрібнорослих, короткоциклічних видів і майже повному зникненні великих 

пелагічних хижаків – скумбрії, пеламиди і луфаря. Значно скоротилася кількість 

промислових видів риб – з 26 видів в 1960–70 рр. до 5 видів в 1980–90 рр. (Зайцев 

1992), знизилася чисельність популяцій осетрових, калкана чорноморського, 

кефалі, бичків і ставриди (Balkas et al. 1990; Volovik, Dubinina & Semenov 1993; 
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Zaitsev 1992, 1993). Одночасно спостерігалося зростання чисельності анчоуса, 

шпрота європейського і атерини, що деякі автори пов’язують з освоєнням ними 

кормового резерву, що звільнився із зниженням преса хижаків (Замбриборщ 

1985), а також їх меншої залежності від донної гіпоксії (Zaitsev & Mamaev 1997). 

Другий істотний фактор – стрімкий розвиток рибальства за рахунок 

збільшення чисельності рибальського флоту, вдосконалення і появи нових 

приладів і знарядь активного лову значно збільшують ефективність пошуку 

живих об’єктів (акваланги, гідрокостюми, підводні рушниці, ехолоти, тощо), а 

також зростання безконтрольного аматорського лову і браконьєрства, що у 

підсумку стало причиною перелова деяких цінних промислових видів риб 

(Серобаба 2001).  

На природному відтворенні осетрових негативно позначилася зміна водного 

режиму річок внаслідок випрямлення русел і будівництва гребель. Вилучення 

значного обсягу річкового стоку змінило структуру і межі вододілу в пригирлових 

районах, порушивши тим самим умови нересту і нагулу деяких видів риб 

(Замбриборщ & Кропивко 1971; Старушенко та ін. 1971; Зайцев 1977).  

Інвазія і масовий розвиток в Чорному морі реброплава мнеміопсіса 

Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 у 80-х роках призвело до різкого зниження 

чисельності наймасовішої промислової риби – анчоуса європейського Engraulis 

encrasicolus (Linnaeus, 1758), а також тюльки звичайної Clupeonella cultriventris 

(Nordmann 1840) і середземноморської ставриди Trachurus mediterraneus 

(Steindacher 1868) (Серобаба 2001). Це явище мало місце в зв’язку з тим, що 

новий чужорідний вид став активно поїдати пелагічну ікру і личинок риб, а також 

значно підірвав їх кормову базу (Caddy 1993; Брянцев 1997; Zaitsev & Mamaev 

1997). 

Широкомасштабне застосування донних тралів для лову европейського 

шпрота призвело до руйнування великих площ донних біоценозів, що сприяло їх 

подальшої деградації і скороченню чисельності пов’язаних з ними організмів, в 

тому числі і деяких бентосних видів риб (Серобаба 2001).  
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Ще одним комплексом негативних антропогенних факторів впливу на 

прибережну іхтіофауну стала зміна умов середовища існування, що обмежує 

можливість природного відтворення. До нього відноситься значне скорочення 

площ дна, придатного для розмноження і нагулу в результаті проведення 

днопоглиблювальних робіт, видобування піску і стрімкого розвитку зон 

відпочинку (Серобаба 2001).  

Одним з важливих чинників, всі аспекти впливу якого на іхтіофауну досить 

важко оцінити, є забруднення морської води і ґрунтів біогенними елементами і 

різними токсичними речовинами (Миловидова & Смоляр 1973), вплив яких на 

іхтіофауну часто має опосередкований характер (Фащук і ін. 1991), а іноді 

безпосередньо призводить до масової загибелі риб (Simons 1991; Zaitsev & 

Alexandrov 1998; Серобаба 2001).  

Крім вищезгаданих причин існує ще безліч менш виражених, проте, істотно 

впливаючих на прибережну іхтіофауну. Крім цього, для кожної конкретної 

ділянки узбережжя є цілий комплекс специфічних регіональних особливостей, які 

порушують природні умови існування. Одна з таких особливостей узбережжя 

м. Одеси – наявність системи протизсувних берегозахисних споруд. Загальна 

протяжність берегової лінії, яка піддавалася впливу гідробудівництва – близько 

14 км (Тучковенко & Сахненко 2008). Одночасно ця ділянка є зоною 

максимального рекреаційного навантаження. Заміна природних прибережних 

біоценозів скель на систему гідротехнічних споруд (буни, траверси, хвилерізи) 

привела до серйозних змін в структурі іхтіофауни Одеської затоки. З численних 

негативних аспектів впливу гідробудівництва на прибережну іхтіофауну слід 

зазначити наступні:  

• в результаті заміни природного біоценозу скель штучним антропогенним 

ландшафтом багато літофільних риб втратили укриття і нерестовий субстрат 

(Виноградов 1975);  

• траверси і хвилеломи створили перешкоди на шляхах добових і сезонних 

міграцій донних і пелагічних видів риб (Смирнов 1992);  
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Наведені вище фактори в кінцевому підсумку стали причиною того, що 

промислові райони зсунулись далі від берега на великі глибини, а основним 

об’єктом промислового рибальства стали дрібні короткоциклічні види – шпрот і 

хамса, що мають пелагічну ікру і весь життєвий цикл яких пов’язаний із 

пелагіаллю (Ревіна & Сафьянова 1968; УкрНЦЕМ 2002). Подібні процеси 

спостерігаються в різних морських і прісноводних водоймах і підпадають 

загальній закономірності (Карпевич 1985). Разом з тим, раніше місцями 

наймасовіших промислових скупчень іхтіофауни називали райони Одеської та 

Дністровської банки (Виноградов 1959).  

Суттєвих змін зазнали і промислові знаряддя лову. Якщо раніше дуже 

широко застосовувалися невода, обметні мережі, перемети та різні пастки, то в 

даний час основна маса риби добувається траулерами і сейнерами (Болтачев 

2001а).  

В середині 90-х років намітилася тенденція до відновлення рибних запасів, 

яку деякі автори пов’язують, зокрема, із зниженням і стабілізацією чисельності 

реброплава мнеміопсиса, що викликане вселенням до Чорного моря іншого 

реброплава, Beroe ovata Bruguiėre, 1789, а також скороченням загальних 

промислових зусиль і рівня забруднення прибережних вод (Віннікова 2001; 

Серобаба 2001; Болтачев и др. 2001; УкрНЦЕМ 2002). 

За більшістю довгострокових іхтіологічних прогнозів, в подальшому буде 

спостерігатися тенденція до збільшення біологічного різноманіття і чисельності 

Чорноморської іхтіофауни (Брянцев 2001; Серобаба & Себах 2001). Дійсно, 

зниження обсягів використовуваної сільгоспхімії, промислових стоків і 

зменшення антропогенного навантаження на морські екосистеми, викликані 

глибокою економічною кризою після розпаду СРСР, дуже сприятливо відбилися 

на загальній екологічній ситуації прибережних біоценозів не тільки Чорного, але 

й Азовського моря (Яновский 2001; УкрНЦЕМ 2002). Разом з тим, подальший 

розвиток промисловості, розширення міст і рекреаційних зон стануть неминучою 

причиною багаторазового посилення антропогенного преса на всі ланки 

чорноморської екосистеми (Зайцев 1987), в тому числі і на прибережну 
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іхтіофауну. Збільшення загального рівня антропогенного навантаження на 

прибережні екосистеми ПЗЧМ вже відзначається деякими дослідниками і має 

чітку тенденцію до зростання (Баранова & Чепіжко 2001; Кобылянский и др. 

2001; УкрНЦЕМ 2002). 

Крім того, в останні десятиліття спостерігається активне всебічне освоєння 

прибережних морських територій і акваторій, що призводить до посилення різних 

факторів антропогенного впливу на прибережну іхтіофауну. Це виражається в 

значному посиленні фактору занепокоєння, докорінних змін донних біоценозів і 

прибережних біотопів. Масовий розвиток дайвінгу і збільшення потоку туристів 

також несе за собою цілий комплекс негативних факторів для прибережної 

іхтіофауни, багато з аспектів якого в даний час залишаються невивченими. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Райони досліджень 

 

Для проведення даних досліджень було виділено кілька прибережних 

районів ПЗЧМ, що розрізняються географічно і гідрологічно, мають різні типи 

підводних ландшафтів і донних біотопів з різними видами і величинами 

антропогенного навантаження.  

Основні дослідження були проведені в Одеській затоці та прилеглих 

районах моря, біля берегів острова Зміїний, п-ова Тарханкут, а також в низинах 

Григорівського (Малого Аджалицького) і Сухого лиманів (рис. 2.1). 

 

 

Рис. 2.1. Схема районів дослідження іхтіоценозів в 1997–2019 рр. 

 

Дані водойми відносяться до понтичних морських лиманів відкритого типу, 

тому що в даний час мають вільне сполучення з морем через наявність 
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глибоководних судноплавних каналів глибиною до 15 м і по суті представляють 

собою морські затоки, проте з дещо обмеженим водообміном, які в значній мірі 

залежать від напрямку вітру (Малаховский 1992; Старушенко & Бушуев 2001).  

У Григорівському лимані дослідження проводилися в прибережній акваторії 

на ділянці від загороджувального молу до Припортового заводу. У Сухому лимані 

досліджувалася нижня частина від вхідного каналу до понтонного мосту, що 

розділяє нижню і середню частину лиману.  

Біля берегів Одеси в якості базових (моніторингових) акваторій були 

виділені райони мисів Малий і Великий Фонтан. На Малому Фонтані 

моніторингові дослідження проводилися в 4-х пляжних акваторіях – від пляжу 

санаторію Чкалова до пляжу Гідробіологічної станції ОНУ ім. І.І. Мечникова 

включно. На мисі Великий Фонтан вивчалася акваторія, прилегла до порту-

укриття. На острові Зміїний – прибережна акваторія до глибини 10–15 м, на п-ові 

Тарханкут – ділянка узбережжя від балки Великий Костель до мису Прибійний, 

акваторія Караджинської бухти і район мису Тарханкут. 

 

2.1.1. Прибережні води Одеської затоки і прилеглих районів моря 

 

Інтенсивні зсувні процеси на північно-західному узбережжі Чорного моря 

викликали необхідність проведення берегоукріплювальних і протизсувних робіт, 

які почалися в 50-і роки минулого століття. Протизсувне гідробудівництво 

включає в себе спорудження підземних галерей для відведення дренажних вод, 

розрівнювання схилів, спорудження в прибережній зоні моря системи бетонних 

траверсів і хвилеломів, а також намивання між ними піщаних пляжів-

хвилезаспокоювачів (Зелинский и др. 1993). В результаті цього, біоценоз скель і 

каменів, що оздоблюють одеське узбережжя, виявився похованим під шаром 

дрібнодисперсного намитого піску.  

В даний час практично все морське узбережжя Одеської затоки являє собою 

приклад типового техногенного інженерного ландшафту, що складається з 

системи траверсів і хвилеломів з штучно намитим піском всередині периметра 



42 

(Зелинский 1970). Ця система має протяжність більше 12 км вздовж берегової 

лінії від Одеського порту до мису Великий Фонтан і розділяє 100-метрову смугу 

прибережного мілководдя на частково ізольовані пляжні акваторії, або так звані 

басейни. Бічні межі акваторій утворюють траверси, практично повністю 

ізолюючи їх один від одного, за винятком невеликих вузьких щілин між 

бетонними елементами конструкцій.  

Водообмін басейнів з відкритим морем відбувається в поверхневому шарі 

глибиною 0,2–0,7 м (відстань від поверхні води до вершини хвилелому). Це 

призводить до того, що водообмін в кожній акваторії залежить в основному від 

хвильової активності, а також від орієнтації хвилелому по відношенню до 

переважаючих вітрів і течій. У ряді випадків, при згінних вітрах і відсутності 

хвиль, водообмін басейнів з відкритим морем практично припиняється.  

Пісок в акваторії пляжів знаходиться в постійній динаміці, особливо 

активно перемішуючись під час зимових штормів (Зелинский и др. 1993). В 

окремих місцях з піску вимиваються скелі, валуни і розсипи каменів, збільшуючи 

площу твердої поверхні в акваторіях пляжів, проте їх площа зазвичай не 

перевищує 20–25% площі дна. Дуже часто акваторії заносяться піском і міліють, 

внаслідок чого вода в них зазвичай на кілька градусів вище, ніж у відкритій 

частині моря. Середні глибини в акваторіях коливаються в межах від 1,5 до 3 м.  

Характеристики водних мас в цьому районі змінюються у відносно 

широких межах залежно від сезону і гідрометеорологічної обстановки. До 

зимового сезону відносять період часу з грудня по березень, до весняного – з 

квітня по травень, до літнього – з червня по вересень, до осіннього – з жовтня по 

листопад (Адобовский и др. 2000). Прибережний район моря характеризується 

активним гідродинамічним режимом.  

Крім того, найбільш істотною природною особливістю описуваних 

морських вод є те, що вони приймають в себе стік чотирьох найбільших 

чорноморських річок – Дніпра, Південного Бугу, Дністра і Дунаю. Біля берегів 

Одеси під час весняного паводку спостерігається значне розпріснення морської 

води водними масами з Дніпровсько-Бузького лиману, в результаті чого солоність 
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води тут варіює від 6 до 17,8‰ (дані Гідробіологічної станції Одеського 

Національного університету ім. І.І. Мечникова). 

За період досліджень протягом року температура змінювалася від – 2 ˚С 

взимку до +26,5 ˚С влітку. У суворі зими вся акваторія може покриватися 

припайною і плавучою кригою. У прибережній зоні, відокремленої від відкритого 

моря системою хвилеломів, утворюються специфічні гідрохімічні умови, які в 

значній мірі відрізняються від інших ділянок берегової зони моря.  

У деяких акваторіях пляжної зони в районі м. Одеси є виходи постійно 

діючих зливових і дренажних стоків, разом з якими в морську воду надходять 

біогенні, органічні і забруднюючі речовини. Однак, внаслідок різниці щільності 

морської і прісної води, остання поширюється переважно у верхньому шарі, не 

викликаючи значного розпріснення всієї водної маси. Разом з тим, за рахунок 

дренажних вод в морську пляжну зону потрапляє значна кількість нітратів і 

органічного азоту, що значно перевищує ГДК (Гаркавая & Богатова 1996).  

На дні пляжних акваторій часто зустрічаються різні предмети 

антропогенного походження дрібних і середніх розмірів: скляні та пластикові 

пляшки, фрагменти бетонних конструкцій, металеві труби і їх обрізки, шматки 

листової жерсті та металу, дерев’яні бруси, шматки паперу, корчі, уламки цегли і 

велика кількість целофану і пластика (пакети, обгортки, упаковки), тощо. 

Підсумовуючи вище викладене, можна констатувати, що прибережна смуга 

Чорного моря біля берегів Одеси від мису Ланжерон до мису Великий Фонтан 

внаслідок докорінної зміни прибережної зони, наявності великої кількості 

рекреантів і близькості мегаполісу Одеси є районом з високим рівнем 

антропогенного впливу. 

 

2.1.2. Прибережні морські води півострова Тарханкут 

 

Півострів Тарханкут розташований на крайній західній точці Кримського 

півострова. Протягом року тут переважають північно-західні і північно-східні 

вітри, перші влітку – до 20–23%, другі – 7–13% (Гершанович и др. 1992). 
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Температура води на поверхні коливається від 17 до 24 ºС, солоність змінюється в 

межах 17–18‰. Біля п-ва Тарханкут фіксується найвища прозорість морської 

води на північно-західному шельфі Чорного моря.  

Біля берегів півострова Тарханкут присутні практично всі біотопи і 

біоценози, характерні для північно-західної частини Чорного моря, за 

виключенням біотопів зостери і гідротехнічних споруд.  

На значній ділянці узбережжя прибійна зона має вигляд скель, які 

прямовисно йдуть в воду на глибину 3–10 м. Їх поверхня характеризується добре 

розвиненим мікрорельєфом з великою кількістю заглиблень, щілин і виїмок. 

Проектне покриття поверхні прибережних скель великими таломами макрофітів 

(більше 10 см довжиною) на глибинах до 2 м коливається в межах 70–100%.  

На відстані 5–15 м від скелястого берега майже завжди присутній біотоп 

кам’яних брил, які і окремо лежать на дні, і утворюють масивні нагромадження, 

іноді досягаючи поверхні води. Густі зарості макрофітів на глибині 2–3 м 

поступово змінюються «щітками» дрібних мідій, місцями утворюють масивні 

друзи. Біля основи деяких брил, розташованих на глибині понад 5 м, іноді в 

масовій кількості спостерігаються розсипи мідійних стулок, проте вони не 

утворюють значних відкладень. 

Валуни різних розмірів присутні практично повсюдно, проте їх найбільша 

кількість спостерігається поруч з біотопами скель і кам’яних брил. Ступінь їх 

покриття обростанням дуже варіює залежно від розмірів і глибини.  

Біотопи прибережної гальки поширені в більшості дрібних бухт зі 

скелястими берегами. При цьому дрібна галька, розміром до 5 см становить в 

донних біотопах не більше 10–15%, а основна маса каменів представлена 

розмірним діапазоном 5–10 см.  

Незважаючи на домінування на півострові Тарханкут скелястих берегів, 

біоценоз піску тут представлений досить широко. У Караджинській бухті та біля 

м. Прибійний він починається від самого урізу води і представлений практично в 

чистому вигляді з дуже незначною кількістю кам’янистого субстрату. Великі 

площі піщаних розсипів знаходяться в районі м. Тарханкут і практично по всьому 
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узбережжю на глибинах понад 10 м. Досить часто тут спостерігається біотоп 

діогенового піску, що не трапляється в інших досліджених районах.  

Крупні та масивні предмети антропогенного походження до 2012 р. в 

донних біотопах п-ва Тарханкут зустрічалися досить рідко. Єдиним стаціонарним 

масивним об’єктом антропогенного походження можна назвати металеву трубу 

підводного газопроводу в Караджинській бухті біля мису Прибійний. 

 

2.1.3. Прибережні води острова Зміїний 

 

З вельми нечисленних островів Чорного моря о. Зміїний є єдиним з 

неприбережних островів, що виник в результаті тектонічного підняття 

(Охотников & Островерхов 1993). Він знаходиться приблизно в 45 км від 

Сулинського гирла Дунаю в координатах 45° 15'30 п. ш. і 30° 1223 з. д. Його 

площа за різними даними становить від 17 до 20 га. 

За формою острів являє собою неправильний чотирикутник з невеликим 

виступом в північно-східній частині, сполученим з основною частиною вузьким 

перешийком. Гідрохімічні умови в його прибережних водах в значній мірі 

залежать від напрямку вітру і переважаючих течій. При західних вітрах до 

острова підходить опріснена (до 4–5‰) вода з Дунаю (Большаков 1958), а при 

східних вітрах, навпаки, спостерігається осолонення до 14–16‰.  

За даними візуальних підводних спостережень 1997–2002 рр., прісна вода 

рідко опускається на глибину більше 5–8 метрів, а біля острова спостерігалося 

чітко виражене звалювання глибин, що сприяло збереженню біля дна морської 

солоності. Внаслідок високого рівня хвильової активності біля острова не 

спостерігається сезонної гіпоксії і заморів, а також льодового покриву взимку.  

Острів складається переважно з твердих порід – вапняків, мергелів, аргілітів 

і кварцових конгломератів, які перешаровуються кварцитовими пісковиками і 

строкатокольровими відкладеннями (Друмя & Іванчук 1962). Руйнуючись під 

дією хвиль, вони утворили навколо острова «кільце» з уламків скель, валунів і 

гальки, шириною від 80 до 140 м (Зайцев 1998). За його межами дно вкрите 



46 

замуленою мушлею і піском, який в межах «кільця» зустрічається окремими 

ділянками.  

Прибійна зона острова на значній відстані має вигляд стрімких скель або їх 

великих уламків. Виняток становлять північна і північно-східна бухти, де берег 

закінчується розсипами гальки і великих валунів. В цілому ж, прибережна смуга 

острова до глибин 2–5 метрів майже повністю складається з уламків скель і 

великих валунів, які часто утворюють завали і відрізняються високим рівнем 

стабільності. Зазвичай простір між скелями і валунами покрито галькою і битою 

черепашкою, і лише в декількох місцях уламки скель розташовуються на ділянках 

крупнодисперсного піску. Слід відзначити той факт, що навіть на скелях, що 

знаходяться в прибійній зоні, їх поверхня на глибині понад 1 м покрита великими 

друзами мідій, що утворюють пористу структуру товщиною понад 10 см з 

площею проективного покриття до 100%.  

На відстані 50 м від берега глибина коливається в межах 5–8 метрів. Тут 

дно переважно вкрите галькою і валунами, проте з віддаленням від берега і 

збільшенням глибини до 10–12 м зростає частка піску і битої мушлі. Найбільше 

звалювання глибин спостерігається в південній частині острова, де на відстані 

50 м від берега глибина може сягати 15 м. На глибинах понад 12 метрів каміння 

зустрічаються у вигляді окремих валунів, а дно вкрите крупнодисперсним піском 

і битою мушлею. Глибини на відстані 100–150 м від берега досягають 20 м. Тут 

проходить межа між каменем і піском. На північно-східному краю острова з 

глибини 10–12 м в напрямок півночі тягнеться підводна кам’яна гряда з валунів.  

На глибинах понад 20 м переважає замулений пісок. Дрібнодисперсний 

пісок трапляється тільки на невеликій ділянці дна в західній частині острова, а 

також біля деяких великих уламків скель в південно-східній частині.  

На відміну від пляжних акваторій м. Одеси, прибережна смуга острова 

Зміїний характеризується надзвичайно низьким рівнем антропогенного пресу. Це 

обумовлено рядом причин, головні з яких – віддаленість острова від берегових 

джерел забруднення, важкодоступні та скелясті береги, невелика кількість людей 

на острові і повна відсутність рекреантів. Крім того, тут майже відсутній 
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маломірний флот, в силу чого практично не ведеться підводне полювання, а також 

промислове та аматорське рибальство. Все це зводить фактор занепокоєння 

прибережної іхтіофауни до мінімуму. 

Предмети антропогенного походження зустрічаються локально і в 

основному представлені великими уламками металевих конструкцій, рейками і 

арматурою. Єдині гідротехнічні споруди в акваторії острова представлені двома 

стаціонарними причалами. Опори великого зроблені з металевих труб діаметром 

близько 0,5 м, проте на їх поверхні перифітон розвинений дуже слабо внаслідок 

високої хвильової активності біля острову. Однак, незважаючи на перераховані 

вище фактори, прибережну акваторію о. Зміїний досі можна віднести до району з 

незначним рівнем антропогенного навантаження і майже повною відсутністю 

занепокоєння з боку рекреантів. Разом з тим, Кабінетом Міністрів України від 29 

травня 2002 р. була затверджена «Комплексна програма подальшого розвитку 

інфраструктури та провадження господарської діяльності на острові Зміїний і 

континентальному шельфі», яка передбачала розвиток на острові різних видів 

туризму. Активне господарське освоєння о. Зміїний, безсумнівно, в будь який час 

може стати причиною різкого посилення антропогенного преса на берегову 

екосистему острова і його прибережну акваторію. 

 

2.1.4. Акваторії Сухого і Григорівського лиманів 

 

Говорячи про специфіку акваторій Сухого і Григорівського лиманів, слід 

звернути увагу на те, що історично це були мілководні лимани закритого типу з 

середніми глибинами 2–3 м, відгороджені від моря піщаною косою шириною 20–

30 м, характерною для багатьох лиманів північно-західного Причорномор’я, яка 

перемивається під час штормів (Абрамян и др. 1993).  

У 1957 р. в Сухому лимані було розпочато будівництво Іллічівського порту 

(тепер – морський торговельний порт «Чорноморськ»), в зв’язку з чим був 

проритий судноплавний канал глибиною близько 14–15 м, що з’єднує його з 

морем. У 1959 р. піщана пересип, що відокремлює приморську частину лиману 



48 

була зруйнована, і Сухий лиман перетворився в морську затоку, що глибоко 

вдається в сушу, площа якої перевищує 1000 га (Коваль и др. 1977).  

В даний час Сухий лиман розділений на дві частини: північну – мезогалінну 

і південну – морську. У зв’язку з будівництвом порту Південний в 

Григорівському (Малому Аджаликському) лимані в ньому, як і в Сухому, була 

зруйнована піщана коса і в 1971 р. проритий глибоководний канал.  

В даний час вищезгадані лимани є, по суті, глибоководними затоками 

Чорного моря і гідролого-гідрохімічні умови в пониззях цих лиманів подібні з 

такими в прилеглих районах відкритого моря (Богатова & Гаркавая 1996; 

Малаховський & Заморов 1998; Рясинцева и др. 2000; Старушенко & Бушуев 

2001). Від гирла обох лиманів більш ніж на 100 м в бік моря побудовані 

хвилезагороджувальні моли. У Григорівському лимані він укріплений накидкою з 

бетонних кубів, а в Сухому є гладкою бетонною стіною. Незважаючи на значну 

схожість в гідрологічному аспекті, вищевказані лимани мають ряд суттєвих 

відмінностей. На дослідженій ділянці акваторії Сухого лиману на відстані близько 

100 м від берега спостерігається різке звалювання глибин з 8 до 15 м. Інколи від 

самого урізу води, а місцями – в 30 м від берега на глибині 50–70 см починається 

біоценоз зостери, що виростає на системі різнорівневих глинистих терас з 

вертикальними або нависаючими уступами, які місцями тягнуться до глибини 4 м. 

Від урізу води до глибини 10–12 м переважає біотоп піску, який на великих 

глибинах переходить в мул, покритий зверху шаром глини.  

На окремих ділянках підводних схилів і в поглибленнях дна 

спостерігаються локальні біотопи битої мушлі і окремих валунів, порослих 

мідією. Дуже рідко на мулистому дні зустрічаються різні предмети 

антропогенного походження, також оброслі мідією і губками. 

Пониззя Григорівського лиману характеризується менш різким ухилом дна, 

а різке звалювання глибин спостерігається тільки безпосередньо біля 

судноплавного каналу. Від урізу води до глибини 2 м переважає біотопи піску і 

заростей зостери, які поступово переходять у глинисті ґрунти. Однак, на відміну 

від Сухого лиману, що не відрізняється розвиненими мідійними обростаннями, в 
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Григорівському лимані на глибині понад 1 м дно вкрите мідійними щітками, які 

утворюють великі друзи, проективне покриття яких в деяких місцях досягає 

100%.   

Акваторії Сухого і Григорівського лиману несуть досить високе 

антропогенне навантаження як діючі порти. З предметів антропогенного 

походження на дні обох лиманів переважають масивні конструкції, такі як 

шматки металевих труб великого діаметра, рейки, автомобільні покришки, 

обривки металевого троса, бетонних конструкції і т.п. Крім того, Сухий лиман 

підпадає під додатковий антропогенний прес з боку рекреантів, оскільки на його 

берегах розташовані численні дачі і човнові причали, в той час як на узбережжі 

Григорівського лиману житлові селища мало населені, а територія порту 

відноситься до режимної зони. 

 

2.1.5. Основні донні біотопи північно-західної частини Чорного моря 

 

Вивчення розподілу риб в прибережній зоні моря неможливо проводити без 

попереднього дослідження підводних донних біоценозів та біотопів. З цієї 

причини одним із завдань даної роботи стало вивчення характеру дна з метою 

встановлення переваги рибами того чи іншого субстрату.  

Оскільки наявні дані про підводні біоценози найчастіше представлені або з 

геологічної точки зору, або мають досить масштабний характер, була зроблена 

спроба більш докладного дослідження донних ландшафтів для вивчення їх впливу 

на видовий склад і розподіл прибережної іхтіофауни. З цієї точки зору було дуже 

важливо розглянути взаємини риб з основними елементами донних біоценозів для 

можливості прогнозування якісних і кількісних змін у складі прибережної 

іхтіофауни і оцінки її запасів (Брянцев и др. 2000).  

Для виконання поставленого завдання була проведена серія візуальних 

підводних спостережень з використанням водолазного спорядження з метою 

складання карт розподілу різних підводних субстратів і докладного опису 

найбільш типових і поширених донних біотопів.  
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В ході дослідження виявлено, що в вивчених районах ПЗЧМ донні біотопи 

складаються з наступних структурних елементів: пісок, мушлі, галька, валуни, 

брили, скелі, гідротехнічні споруди, а також різні предмети антропогенного 

походження та зарості макрофітів. З цих структурних одиниць формуються 

біотопи та біоценози. У даній роботі не ставилася мета повністю вивчити всі 

ландшафти і біоценози, що зустрічаються в районі дослідження, а обмежитися 

тільки тими, які відіграють істотну роль в розподілі прибережної іхтіофауни. 

Виходячи з цього, в досліджених прибережних акваторіях були виділені 

нижченаведені біотопи і біоценози. 

1. Біотоп піску. Найбільш великий за площею на дні більшості пляжних 

акваторій Одеської затоки. На його частку припадає від 10 до 90% площі дна. У 

його складі можна виділити кілька фракцій піску:  

а) дрібнозернистий пісок ( частинок <1 мм). 

б) крупнозернистий пісок (частинок >1 мм). 

в) пісок з мушлею. 

Співвідношення відсотка покриття площі дна різними фракціями піску в 

пляжних акваторіях досить мінливе, оскільки донні опади всередині периметра 

постійно знаходяться в динаміці. Воно значною мірою залежить від пори року і 

хвильової активності, однак на глибинах понад 5 м існують досить стійкі ділянки 

окремих фракцій. Біля узбережжя Одеси переважає дрібнозерниста фракція, в той 

час як біля о. Зміїний і в лиманах – грубозерниста. При складанні карт підводних 

ландшафтів не враховувався розподіл кожної фракції, однак, ці характеристики 

досить важливі в етологічному аспекті. Крім перерахованих вище різновидів піску 

в деяких застійних зонах, а також на великих глибинах зустрічається різного 

ступеня замулений пісок, проте явного його впливу на розподіл донних риб не 

виявлено. За весь час спостережень на досліджених ділянках ПЗЧМ біоценозу 

корбуломієвого піску, описаного С.Б. Грінбарт, виявлено не було. 

2. Біотоп мушлі.  

Даний структурний елемент не можливо виділити в окремий біотоп, 

оскільки він займає незначну площу, але в різній мірі він присутній в усіх 
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досліджених біотопах як складовий елемент і рідко представлений в чистому 

вигляді. Найчастіше він приурочений до основ гідротехнічних споруд і великих 

стаціонарних підводних об’єктів. На 98% представлений різних розмірів стулками 

Mytillus galloprovincialis і фрагментами її мушлі. Також зазвичай спостерігається 

незначна домішка стулок Mya arenaria Linnaeus, 1758, Cerastoderma glaucum 

(Bruguière, 1789) та інших двостулкових молюсків.  

Умовно, даний біотоп можна розділити на дві складові – ділянки з битою і 

цільною мушлею. Ступінь руйнування стулок варіює в широких межах, а в деяких 

місцях після донних заморів утворюються щітки з цілісних розкритих стулок 

мідій. Як і фракції піску, в біотопі мушлі ці ділянки досить складно розділити, 

однак цілі стулки найбільш часто зустрічається на дні під стінами траверсів і 

хвилеломів, а також навколо великих кам’яних брил на глибинах понад 5 м. 

3. Біотоп прибережної гальки.  

Біля берегів о. Зміїний представлений майже по всьому периметру, також 

досить великі площі займає у п-ова Тарханкут, в той час як біля узбережжя Одеси 

зустрічається досить рідко і зазвичай приурочений до зони накату в 

вузькоприбережній смузі на глибинах до 2 м.  

Основна утворююча структура – округлі шматки гранітних та інших міцних 

порід розміром від 5 мм до 10 см. Внаслідок специфіки свого розміщення сильно 

схильний, за навіть незначного хвильового впливу, до проявів високої динаміки. 

У деяких акваторіях протягом одного сезону спостерігається його часткова заміна 

біотопом крупнозернистого піску і битої мушлі. Також в його складі часто 

зустрічаються валуни різних форм і розмірів. При відсутності штормів, галька в 

акваторіях, що мало підпадають під хвильовий вплив, покривається обростаннями 

макрофітів.  

4. Біотоп прибережних валунів.  

В основному приурочений до районів активного руйнування деяких 

гідротехнічних споруд і природних скель. Найбільш типовим є для берегів 

півострова Тарханкут і о. Зміїний. Розміри структурних елементів коливаються 

від 10 см до 1 м.  
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Окремі валуни мозаїчно зустрічаються практично у всіх біотопах, а в разі 

розташування на піщаному дні зазвичай розміщені в неглибокому 

воронкоподібному поглибленні. У періоди, коли невеликі валуни знаходяться в 

стабільному стані, їх поверхня покривається перифітоном. Нагромадження 

валунів здатне утворювати своєрідну губчасту структуру, в якій є великий 

внутрішній простір, в той час як валуни що лежать окремо, як правило, занурені в 

ґрунт. 

5. Біотоп кам’яних брил.  

Найчастіше зустрічається як складова біоценозу скель, біля берегів 

о. Зміїний іноді утворює нагромадження, в той час, як біля берегів Одеси 

представлений в основному окремими фрагментами. Має деяку схожість з 

біотопом валунів, але відрізняється набагато більшою стабільністю складових 

елементів. У досліджуваних районах, за винятком узбережжя о. Зміїний, де він 

присутній практично по всьому периметру острова, зустрічається локальними 

точками від урізу води до глибини понад 15 м.  

Якщо брили не підпадають під хвильовий вплив, то їх поверхня покрита 

потужним шаром обростання різної товщини, основу якого складає мідія і різні 

види водоростей в залежності від глибини і пори року.  

На глибинах понад 10 м дно в радіусі 0,5 м навколо брили зазвичай покрите 

шаром мушлі. Часто під брилами і між ними є об’ємні, іноді – наскрізні простори, 

склепіння яких покриті друзами великих мідій, актиній і губок. Іноді ці 

обростання з комплексом існуючих в них організмів виділяють в окремий 

біоценоз (Парталы 2001).  

Біля берегів Криму прибережні скелі часто покриті добре розвиненими 

заростями різних видів водоростей, найчастіше Cestoseira barbata (Stackhouse) C. 

Agartdh, 1820, які деякі дослідники відносять до біоценозу обростання. У даній 

роботі зарості макрофітів і інші обростання на прибережних скелях 

розглядаються як їх ценозоутворюючий фактор (Оскольская & Торська 2001).  
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6. Біотоп прибережних скель.  

Найбільш типовий і широко представлений у берегів півострова Тарханкут, 

в районі м. Одеси на теперішній час практично відсутній. Від перерахованих вище 

біоценозів відрізняється високим ступенем розвитку перифітона, стабільністю 

складових елементів і високим рівнем гідродинамічної активності. Для базового 

субстрату характерний добре розвинений мікрорельєф і різний ступінь покриття 

макрофітами.  

7. Біотоп зостери.  

На відміну від макрофітів, що ростуть на прибережних скелях як складова 

їх біоценозу, Zostera sp., що росте на рівних мулисто-глиняних ґрунтах, здатна 

виступати в якості самостійного біотопоутворюючого фактора. 

Цей біотоп поширений в акваторіях Сухого і Григорівського лиманів, біля 

берегів Одеси вкрай рідкісний, а біля о. Зміїний відсутній. В основному 

приурочений до мулистих ґрунтів, де зарості трави іноді утворюють суцільний 

килим. Довжина таломів водоростей варіює від 10 см до півтора метрів. В деяких 

випадках на глибині 2,5 м, загинається на поверхні води на 30–40 см. 

Звичайна глибина розміщення даного біотопу коливається в межах від 30 см 

до 3 м. Біля берегів Одеси даний біотоп має досить велику площу тільки в 

акваторіях яхтклубів, на інших ділянках зустрічаються нечисленні локальні плями 

площею не більше 2–7 м2. 

8. Біотоп гідротехнічних споруд.  

Представлений молами, траверсами, хвилеломами, металевими трубами, 

бетонними конструкціями та палями. За своїми загальними характеристиками має 

близьку подібність до біотопу скель, однак, в силу свого антропогенного 

походження має кілька суттєвих відмінностей:  

1. бічні поверхні конструкцій, як правило, гладкі і вертикальні, мікрорельєф 

практично відсутній за винятком щілин і невеликих виїмок, перифітон 

розвинений слабо та має значні сезонні коливання; 

2. конструкції, як правило, розташовується в зоні підвищеного 

антропогенного і хвильового впливу;  
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3. часто практично відсутні щілини, виїмки і склепіння, характерні для 

прибережних скель; 

4. часто присутня значна за площею надводна частина, а нижня частина 

конструкції глибоко занурена в ґрунт, забезпечуючи її стабільність.  

В силу останнього фактору, а саме – наявності у траверсів надводної 

частини, дані конструкції в значній мірі збільшують антропогенний вплив на 

прибережні ділянки узбережжя. Вони забезпечують вільний доступ численних 

рекреантів і рибалок-аматорів на більші глибини і часто використовуються в 

якості рибальських причалів і трамплінів для пірнання.  

Крім вищенаведеного, ступінь розвитку обростання на цих конструкціях 

значно нижче, ніж на скелях природного походження. Це є не тільки наслідком їх 

гладкої поверхні, що полегшує відрив обростателів під час штормів, але і в 

значній мірі обумовлено активним вилученням мідій рекреантами і рибалками. З 

цієї причини на поверхні траверсів і хвилеломів масивні друзи мідій можуть 

зустрічатися лише в придонному шарі, або в важкодоступних для зішкрябування 

місцях.  

Крім вищесказаного, гідротехнічні споруди сприяють потраплянню до 

акваторій різних предметів антропогенного походження. Найчастіше 

зустрічаються: шматки металу різної форми і розміру, уламки металевих 

конструкцій, дріт, арматура, труби, скляні та пластикові пляшки, автопокришки, 

різні будматеріали, залізні банки, обривки кабелю, шланга та ін.  

Слід зазначити, що перераховані вище біотопи не завжди мають чіткі межі і 

характерний вигляд. Часто має місце їх комбінація або взаємне нашарування один 

на одного. Так, наприклад, валуни різних розмірів присутні практично в усіх 

біотопах у вигляді поодиноких вкраплень, а зміну дрібнозернистого піску на 

крупнозернистий простежити досить складно. Іноді є досить складним вловити 

перехід від одного біотопу до іншого, тому що в деяких випадках, особливо після 

сильних штормів, відбувається значна зміна їх меж і обсягів.  

У деяких акваторіях міських пляжів м. Одеси штормами вимивається пісок, 

скелі, валуни, а також розсипи каменів виявляються на поверхні дна, значно 
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збільшуючи площу кам’янистого субстрату. За останні десятиріччя в ряді 

басейнів вимилася значна кількість великих брил понтичного вапняку, 

радикально змінивши рельєф дна в прибережній зоні. В інших місцях, навпаки, 

спостерігається замивання піском кам’яних гряд. 

 

2.2. Методика досліджень іхтіоценозів і візуальні підводні 

спостереження  

 

Зважаючи на специфіку досліджуваних акваторій, а саме: невеликі глибини, 

значне підпадання під хвильовий вплив, неоднорідність і пересіченість рельєфу 

дна і, як наслідок, мозаїчність розподілу риб, значний вплив фактору 

занепокоєння з боку рекреантів і т.п., застосування промислових знарядь лову і 

гідроакустичних приладів дуже ускладнено, а часто просто неможливо.  

Ці методи успішно використовуються на відкритих акваторіях при 

виявленні великих скупчень риб (Киселев 1980), але при вивченні складу і 

розподілу їх розрідженого угрупування пересічених донних біотопів найкращі 

результати дає безпосередній візуальний облік. Цей самий метод переважно 

використовували і при вивченні розподілу молоді риб, що осідає в прибережній 

зоні (Мочек 1987). При його застосуванні наноситься мінімальний збиток, який 

досягає великих величин при використанні методик з використанням отруйних 

речовин або підводних вибухів. Слід зазначити, що цьому методу досліджень 

притаманна певна міра суб’єктивізму, оскільки дані в значній мірі залежать від 

точності окомірних оцінок дослідника, а також його досвідченості і 

спостережливості (Аронов и др. 1978), однак цей недолік компенсується великим 

обсягом досліджуваного простору і великим числом об’єктів в реальному 

масштабі часу (Заферман 1989).  

Результати попередніх досліджень показали, що використання методу 

стандартних майданчиків (Sale & Douglas 1981, de Martini & Roberts 1982) 

недоцільно внаслідок того, що в досліджуваних районах мешкає багато видів риб, 

що мало мігрують і затаюються (бички, морські собачки, калкан чорноморський, 
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глось, морський язик носатий, тощо), які за такої методики спостереження 

підраховуються неадекватно. У зв’язку з цим, в основу даної роботи був 

покладений комплекс підводних натурних спостережень за складом і розподілом 

прибережних іхтіоценозів за методом візуальних розрізів – трансект (Brock 1954), 

які проводилися з використанням водолазного комплекту № 1, який складається із 

маски, дихальної трубки, гідрозахисного одягу, вантажів, планшету та знаряддя 

для підводного полювання. 

Прибережний підводний ландшафт в досліджуваних районах має 

пересічений вид рельєфу, де піщані і заростеві біотопи чергуються з 

кам’янистими, а також гідротехнічними спорудами і різними предметами 

антропогенного походження. У цих умовах неможливо проводити підводні 

спостереження за розподілом іхтіофауни без попередньої топографічної зйомки 

дна, складання карти підводного ландшафту і прив’язки до рельєфу (Аронов и др. 

1978; Песенко 1982). З цією метою в моніторингових акваторіях за допомогою 

легководолазної техніки була проведена серія занурень для картування морського 

дна і складені карти підводних біотопів із зазначенням їх основних характеристик, 

площі і глибини залягання.  

Складання подібних карт дозволяло оптимально спланувати напрямок 

трансект і таким чином проводити спостереження з максимальною ефективністю. 

При цьому не складалося докладного опису всіх типів спостережуваних в зоні 

дослідження підводних ландшафтів, а досліджувалися тільки найбільш типові і 

розповсюджені, що максимально впливають на розподіл прибережної іхтіофауни. 

У стандартний метод «трансект» були внесені деякі модифікації. Так, 

внаслідок роботи на малих глибинах акваланг не застосовувався, що дозволило 

звести до мінімуму фактор лякливості риб від повітря, що видихається. Однак, у 

зв’язку з цим стандартну довжину «трансекти» довелося скоротити до 10 м, що в 

свою чергу полегшило кількісний облік іхтіофауни.  

Під час стандартного пропливу враховувалися риби в умовно виділеній 

смузі шириною близько 2 м, швидкість переміщення підтримувалася в межах, що 

дозволяють провести облік, а кількість повторів варіювала в залежності від 
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ступеня збіжності даних, в середньому близько 3. При цьому концентрації риб в 

окремих біотопах оцінювалися відокремлено, а також враховувалася їх 

приуроченість до різних субстратів.  

Облік малочисельних і рідкісних видів риб вівся не за їхньою чисельністю в 

трансектах, а за виявленням за 1 годину спостережень. Вивчення змін чисельності 

прибережної іхтіофауни підводним методом проводився тільки в 4 базових 

акваторіях пляжів м. Одеси, оскільки в інших районах не було можливості 

проведення регулярних моніторингових спостережень. У них були проведені 

тільки порівняльні спостереження, а також вивчався видовий склад риб і деякі 

аспекти їхньої екології.  

Поведінкові реакції риб оцінювалися в балах від одного до п'яти за 

таблицею, наведеною нижче, згідно їх реакції на стандартний подразник, в якості 

якого виступав повільно пливучий підводний нирець без акваланга (табл. 2.1). 

Максимальна кількість балів відповідає тим рибам, які допускають дотик руки 

плавця, а одиниця – тим, що упливають при його появі. 

 

Таблиця 2.1 

Система оцінки реакції риб на стандартний подразник (підводний пловець) в 

балах від 1 до 5 

Реакція 
Дистанція, м 

дотик рукою 0-1 3-5 < 5 

Затаюється (риба тримається 

на одному місці, не 

ворушиться) 

5 5 4 4 

Виявляє занепокоєння 

(стрімкі хаотичні рухи на 

невелику відстань) 

5 4 3 2 

Тікає (риба спритно упливає) 5 3 2 1 

 

Етологічні експерименти проводилися в природному середовищі риб, в 

світлий час доби, в умовах, що максимально виключають побічні чинники впливу, 

такі як присутність рекреантів, близькість працюючих установок, наявність явищ 

замору, присутність в морській воді отруйних і токсичних речовин і т.п. 



58 

При вивченні видового складу іхтіофауни крім візуального підводного 

спостереження також застосовувалися промислові знаряддя лову, зокрема, зяброві 

донні бичкові і глосові трьохрядні сітки (розмір вічка 20 мм і 40 мм, довжина – 

50 м), малькова волокуша (розмір вічка 10 мм, довжина – 8 м), рамкова волокуша 

розміром 10×6 м і розміром вічка 10 мм, а також гачкові снасті. Крім того, під час 

підводних спостережень використовувалися скляні та пластикові пастки, острога і 

підводна рушниця.  

Для більш ефективного вивчення видового складу іхтіоценозів 

прибережних акваторій Одеської затоки та прилеглих до нього районів моря, 

застосовувалася комбінація різних методів іхтіологічних досліджень, в основу 

яких були покладені підводні водолазні спостереження, в результаті чого в 

порівнянні з іншими дослідженими районами, прибережні іхтіоценози вивчені тут 

найбільш детально. 

Вивчення видового складу прибережного іхтіоценозу в районі півострова 

Тарханкут (Кримський півострів) здійснювалося переважно на основі візуальних 

підводних спостережень. Облови волокушею і донними зябровими сітками майже 

не проводилися в силу значної пересіченості донного ландшафту і специфіки 

берегів (уривчасті скелі). 

Вивчення іхтіоценозу прибережних вод о. Зміїний здійснювалося в червні 

1997 р., серпні 1999 р., в січні і червні 2002 р., в червні та липні 2007 та 2008 

років. Було проведено повний комплекс досліджень, за винятком обловів 

волокушею, які було неможливо провести через відсутність придатних для цього 

ділянок прибережної смуги моря. Під час підводних спостережень здійснювався 

вилов риб за допомогою рамкової волокуші (1×0,5 м, розмір вічка 0,6 мм) та 

скляних пасток. Облік аматорського лову проводився на основі вивчення риб, 

спійманих з борта судна в прибережній зоні острова, оскільки з берега лов риби 

на період досліджень не проводився. 

Вивчення видового складу і розподілу прибережного іхтіоценозу в 

акваторіях Сухого і Григорівського лиманів здійснювалося щорічно протягом 

1996–2012 рр. в усі сезони року. На жаль, в Сухому лимані не вдалося здійснити 
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постановку донної зяброві сітки через інтенсивну навігацію у цій водоймі. Як і в 

інших досліджених районах, в вищезазначених лиманах найбільшу кількість видів 

риб фіксували під час підводних досліджень. 

Вивчення нересту риб з планктонною ікрою проводилося біля берегів Одеси 

в період 2012-2016 рр. з лютого по жовтень. Для відбору проб використовували 

іхтіопланктонну сітку модифікації Богорова-Расса з млинового газу № 23 з 

діаметром вічка 50 см. Лов проводився на трьох мисах в Одеській затоці – 

Ланжерон, Малий Фонтан і Великий Фонтан – на відкритих акваторіях з 

траверсів, які найбільш далеко видаються в море, глибина у яких становила від 

1,5 до 3 м. Відібрані проби переносилися в пластикові банки і фіксувалися 4-5% 

розчином формальдегіду в морській воді. У лабораторії проби оброблялися 

методом прямого кількісного обліку. Ікра і личинки ідентифікувалися до виду. 

Надалі вівся перерахунок чисельності на 100 м2 з використанням коефіцієнта 

вловистості, прийнятому 0,9. 

Для вивчення видового і розмірного складу риби у танатоценозах, які 

утворилися в наслідок задухи (термін «танатоценоз» використовується нами як 

скупчення залишків загиблих організмів, які існували на місці їх знаходження чи 

були перенесені течіями, вітром, тощо (Wasmund 1926)) в місцях їх масової 

концентрації було відібрано 6 донних рамок (10×10 см). Низька температура води 

і невеликий проміжок часу з моменту смерті (не більше доби) сприяли доброму 

збереженню трупів риб, що значною мірою полегшило видову ідентифікацію. В 

ході аналізу оброблено 282 екз. риб, 276 з яких визначені до виду. 

З ціллю вивчення впливу різних типів гідротехнічних споруд на екологію 

риб, що мешкають в прибережній зоні моря, було обрано район міських пляжів 

м. Одеси від мису Ланжерон до мису Великий Фонтан. В основу досліджень були 

покладені візуальні підводні спостереження за допомогою легководолазного 

комплекту № 1. 

Для оцінки рефулювання  на іхтіофауну пляжних акваторій були обрані 6 

ділянок в районі мису Малий Фонтан і 15 ст. Великого Фонтану, де протягом 

1998–2005 рр. проводились комплексні моніторингові дослідження іхтіоценозів із 
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застосуванням легководолазного обладнання, рамкової і звичайної волокуші, 

донної драги і спеціальних пасток. Для оцінки обсягу, якості і розташування 

твердого субстрату застосовувалося легководолазне спорядження і розмічений 5 

метровий лин. Результати вимірювань наносилися на карту та в спеціальні 

таблиці із зазначенням типу і співвідношення різних типів субстрату і надалі 

оброблялися із застосуванням програми Serfer 9.7.543. 

Всі спіймані риби піддавалися повному іхтіологічному аналізу, яке 

проводилося на нефіксованому матеріалі протягом не більше двох годин з 

моменту впіймання риб відповідно до загальноприйнятої методики (Правдин 

1966).  

Довжина тіла вимірювалася з точністю до 1 мм. Виміри проводилися від 

переднього кінця рила до кінця останнього хребця (SL – стандартна довжина тіла) 

і від рила до кінця найдовшого променя хвостового плавника (TL – повна або 

абсолютна довжина тіла). Відразу ж відбирався біологічний матеріал для 

визначення віку риб (Чугунова 1959).  

Вага тіла риби визначалась на технічних вагах з точністю до 0,1 г, а вага 

печінки і гонад – на торсіонних вагах з точністю до 0,01 г. Видова приналежність 

риби визначалася за допомогою визначників (Световидов 1964; Георгиев 1966; 

Замбриборщ 1968; Щербуха 1982; Смирнов 1986).  

Для вивчення аспектів живлення бичка-кругляка витягувався вміст його 

шлунка, зважувалася і фіксувалася харчова грудка. Оскільки майже всі мідії, 

витягнуті зі шлунків бичків, були зруйновані, а м’ясо напівпереварене, була 

проведена реконструкція стулок з подальшим вимірюванням їх лінійної довжини.  

З огляду на високий ступінь перевареного м’яса M. galloprovincialis в 

шлунку N. melanostomus, для визначення справжнього значення мідії в раціоні 

бичка-кругляка була виявлена залежність сирої ваги мідії, W (р) від довжини її 

стулок, L (мм). Отримане рівняння має наступний вигляд: 

 

W = -33,6 + 6,88  L  0,04,                                              (1) 
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де W – сира вага мідії, L – довжина її стулок. 

 

Для вищенаведеного рівнянні коефіцієнт кореляції має значення 0,87.  

Виявлена залежність використовувалась для відновлення ваги мідій за її 

зруйнованими стулками в складі харчової грудки та визначення індивідуального 

індексу споживання M. galloprovincialis (С) бичком-кругляком. 

Для визначення відновленої ваги спожитих молюсків було розраховано 

рівняння залежності ваги мідії від лінійної довжини її стулки. З цією метою з 

акваторій, в яких були спіймані риби, відбиралися друзи мідій, що існують на дні, 

і проводилося дослідження співвідношення їх довжини і маси.  

Для оцінки впливу рекреаційного рибальства на морські прибережні 

іхтіоценози в акваторіях пляжів м. Одеси проводилося вивчення уловів рибалок-

аматорів і підводних нирців з урахуванням наступних показників: 

• тривалість рибальського сезону;  

• розподіл рибальських ділянок за узбережжям і траверсом; 

• тип снасті, наживка і тривалість лову;  

• число рибалок на окремих траверсах в залежності від сезону, дня тижня і 

часу доби;  

• розмірно-видовий склад і загальна вага улову.  

Визначення видового складу, розмірів і ваги риби, що виловлювалась, 

здійснювалося на фактичному матеріалі методом прямих вимірювань. 

Аналіз подібності видової структури іхтіоценозів досліджених акваторій 

проведено за коефіцієнтом Чекановського – Серенсена (Sørensen 1948):  

 

                                                                        (2) 

 

де А і В число видів в зразках відповідно А і В; С – число видів, які є спільними 

для двох зразків. 

𝐼𝐶𝑆 =
2𝐶

𝐴 + 𝐵
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Групування акваторій проведено методом кластерного аналізу (CLUSTER, 

за середньогруповою подібністю). 

Обробка даних виконана за допомогою наступних пакетів прикладних 

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

Список літератури та цитати у тексті оформлені у відповідності до 

Гарвардського стилю (Harvard Referenceing Style. Dept. of Biological Science’s 

Harvard Referencing Guide, Version 2017.4). 

 

2.3. Обсяги виконаних робіт 

 

За період досліджень з 1996 по 2019 рр. було проведено понад 900 годин 

підводних спостережень за прибережними іхтіоценозами і оброблено 395 уловів 

рибалок-аматорів (табл. 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Обсяг і кількість основних видів досліджень 

Види робіт та одиниці 

вимірювання 

Район дослідження Всього 

Одеська 

затока та 

прилеглі 

райони 

моря 

Сухий 

лиман 

Григорів- 

ський 

лиман 

Прибережна 

частина 

о. Зміїний 

п-ів 

Тарханкут 

Підводні дослідження, год. 820 35 25 15 45 933 

Донні сітки, діб 8 – 21 2 2 33 

Волокуша, заходи 55 25 30 – – 110 

Рамна волокуша, год. 12 5 7 2 3 29 

Облік уловів, чол. 82 37 15 9 14 157 

 

У деяких районах в силу ряду причин не вдалося провести всього комплексу 

досліджень. Так, через відсутність бази на Сухому лимані тут не здійснювалася 

постановка донних сіток, яка мала місце в інших досліджуваних районах. Біля 

берегів острова Зміїний особливості прибережної смуги моря виключали 
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можливість облову волокушою, однак, під час підводних досліджень 

здійснювався вилов риб за допомогою рамної волокуші і скляних пасток.  

Всього за період досліджень повному біологічному аналізу було піддано 

понад 5000 екземплярів риб (табл. 2.3). Всі живі об’єкти ідентифіковані до виду. 

Систематичний порядок і латинські назви риб наводяться відповідно до 

міжнародної бази FishBase (Froese & Pauly 2020), а інших водних організмів – до 

WoRMS (2021). Українські назви риб надані у відповідності до Куцоконь & Квач 

(2012). 

 

Таблиця 2.3 

Кількість риб, оброблених під час різних видів досліджень 

Вид досліджень Район дослідження Всього 

Одеська 

затока та 

прилеглі 

райони 

моря 

Сухий 

лиман 

Григорів-

ський 

лиман 

Прибережна 

часина  

о. Зміїний 

п-ів 

Тарханкут 

Вивчення вмісту шлунка 318 83 110 30 65 606 

Аналіз уловів рибалок-

аматорів 

1625 617 340 75 153 2810 

Повний біологічний аналіз  3672 438 811 120 365 5406 

 

Крім вивчення живих риб, були також проведені дослідження з вивчення 

танатоценозів, які сформувалися в результаті прояви донної гіпоксії влітку 2000 

року в гирлі Григорівського лиману. 
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РОЗДІЛ 3 

ВИДОВИЙ СКЛАД ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІХТІОЦЕНОЗІВ 

ДОСЛІДЖЕНИХ АКВАТОРІЙ 

 

3.1. Іхтіоценоз Одеської затоки та прилеглих районів моря 

 

Застосування комплексного підходу до вивчення видового складу 

іхтіоценозів дозволило за період проведення досліджень з 1996 по 2019 рр. в 

Одеській затоці та прилеглих районах моря виявити 59 видів риб, що відносяться 

до 24 родин (табл. 3.1). В ході підводних спостережень вивчався не лише видовий 

склад, але й приуроченість кожного виду риб до певних біотопів, яку визначали в 

світлий час доби за частотою їх виявлення й характером поведінки при 

мінімальному впливі сторонніх чинників. 

Слід зазначити, що в таблиці 3.1 приуроченість виду до певного біотопу 

визначалася на підставі частоти його трапляння в біотопі без урахування 

необхідного субстрату для нерестових потреб. Крім того, у вище представлені 

таблицю і список не ввійшли типово прісноводні види риб, такі як короп Cyprinus 

carpio Linnaeus, 1758, карась Carassius auratus (Linnaeus, 1758), окунь Perca 

fluviatilis Linnaeus, 1758, судак Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) та ін., які під час 

весняного паводку іноді в масовій кількості трапляються в Одеській затоці та 

прилеглих до неї акваторіях, ймовірно потрапляючи сюди з Дніпровсько-Бузького 

лиману з річковими водами. Як показали проведені дослідження, до кінця червня 

вони практично перестають зустрічатися, а спіймані особини сильно виснажені і в 

їх травному тракті повністю відсутня їжа. Ймовірно, відбувається їх загибель 

внаслідок осмотичного шоку і голоду, оскільки в морській воді вони сліпнуть і 

втрачають можливість відшукувати їжу (Макаров 1937; Виноградов 1947). 

Виходячи з вищесказаного, здається доцільним не включати в список видів 

типово прісноводних риб, оскільки їх перебування в морській воді носить 

випадковий і тимчасовий характер. 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=148
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=3028
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1333
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=2009
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=131
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19543
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=909
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19774
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Таблиця 3.1 

Частота трапляння і приуроченість прибережного іхтіоценозу Одеської 

затоки та прилеглих районів моря до характерних донних біотопів 

 

Вид 

Біотоп 

П
іс

о
к
 

Г
ал

ь
к
а 

В
ал

у
н

и
 

Б
р
и

л
и

 

Г
ід

р
о
те

х
н

іч
н

і 

сп
о
р
у
д

и
 

1. Морська лисиця Raja clavata Linnaeus, 1758 Р – – – – 

2. Морський кіт Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758)  Р – – – – 

3. Вугор європейський Anguilla anguilla (Linnaeus, 

1758) 
– – Р Р Р 

4. Минь середземноморський Gaidropsarus 

mediterraneus (Linnaeus, 1758) 
– – Р Р Р 

5. Ошибень звичайний Ophidion rochei Müller, 1845 Р – – – – 

6. Іглиця пухлощока Syngnathus abaster Risso, 1827 – М М М М 

7. Іглиця тонкорила Syngnathus tenuirostris Rathke, 

1837 
– – М З Р 

8. Іглиця довгорила Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 – Р З – – 

9. Іглиця товсторила Syngnathus variegatus Pallas, 

1814 
– – М З – 

10. Морське шило Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758) Р Р – – Р 

11. Морський коник довгорилий Hippocampus 

guttulatus Cuvier, 1829 
З – З З – 

12.  Барабуля звичайна Mullus barbatus barbatus L., 

1758 
Р Р – – – 

13. Зеленушка-орябок Symphodus cinereus 

(Bonnaterre, 1788) 
– – Р Р – 

14. Зеленушка плямиста Symphodus ocellatus 

(Linnaeus, 1758) 
– – Р – Р 

15.  Зеленушка-перепілка Symphodus roissali (Risso, 

1810) 
Р – Р Р – 

16. Піщанка стручкувата Gymnammodytes cicerelus 

(Rafinesque, 1810) 
М – – – – 

17. Афія Aphia minuta (Risso, 1810) – З М М М 

18. Пуголовочка Браунера Benthophiloides brauneri 

Beling & Iljin, 1927 
– – – – З 

19. Бичок чорний Gobius niger Linnaeus, 1758 З Р Р Р – 

20. Бичок жабоголовий Mesogobius batrachocephalus 

(Pallas, 1814) 
З – М М – 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=108
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=7431
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=646
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=7316
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9279
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=57810
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=686
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12020
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=126
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12483
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Peter_M%C3%BCller
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Peter_M%C3%BCller
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14756
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14791
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18611
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18611
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=52023
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14797
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3351
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=704
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14849
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=657
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14817
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=143
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=15847
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=15847
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=17225
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Bonnaterre
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Bonnaterre
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=39783
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=17264
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3755
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9321
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22444
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1068
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22478
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6061
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21389
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=7211
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=120
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19536
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3733
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20690
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
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Продовж. табл. 3.1 

 

Вид 
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21. Бичок жабоголовий Mesogobius batrachocephalus 

(Pallas, 1814) 
З – М М – 

22. Бичок Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 

1976) 
– – З З – 

23. Бичок рудий Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) _ М М М М 

24. Бичок-бабка Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) Р – – – – 

25. Бичок-гонець Babka gymnotrachelus (Kessler, 

1857) 
Р – Р Р – 

26. Бичок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 

1814) 
З М М М М 

27. Бичок кам’яний Ponticola ratan (Nordmann, 1840) – Р Р Р _ 

28. Бичок-цуцик морський Proterorhinus marmoratus 

(Pallas, 1814) 
– М М М М 

29. Лисун мармуровий Pomatoschistus marmoratus 

(Risso, 1810) 
М – – – – 

30. Піскарка бура Callionymus pusillus Delaroche, 1809 М – – – – 

31. Піскарка мала Callionymus risso Lesueur, 1814 М – – – – 

32. Собачка-сфінкс Aidablennius sphynx (Valenciennes, 

1836) 
– – З М М 

33. Собчка звичайний Parablennius sanguinolentus 

(Pallas, 1814) 
– – З З З 

34. Собачка щупальцевий Parablennius tentacularis 

(Brünnich, 1768) 
– М М М М 

35. Собачка Звонимира Parablennius zvonimiri 

(Kolombatovic, 1892) 
– – – Р Р 

36. Собачка чубатий Coryphoblennius galerita 

(Linnaeus, 1758) 
     

37. Скорпена звичайна Scorpaena porcus Linnaeus, 

1758 
– – Р – – 

38. Калкан чорноморський Scophthalmus maeoticus 

(Pallas, 1814) 
З – – – – 

39. Глось Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) З – – – – 

40. Морський язик носатий Pegusa nasuta (Pallas, 

1814) 
М – – – – 

Примітка: М – масовий вид; З - звичайний вид; Р - рідкісний вид; – - вид у біотопі не трапляється 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3733
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20690
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=9089
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=8674
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=8674
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18894
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18397
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9333
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22381
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9334
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22382
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18390
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18390
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9333
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18914
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3351
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18835
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3209
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=4935
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21097
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3221
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=49137
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=123
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18517
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=17380
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=123
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18522
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_Lesueur
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_Lesueur
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5954
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18088
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=1005
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18084
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18396
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=17290
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18090
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=14513
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6263
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21444
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=134
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=42290
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2188
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3132
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=49680
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3351


67 

В результаті досліджень біля берегів Одеси виділено 5 характерних біотопів 

для існування донних прибережних іхтіоценозів. Видовий склад іхтіоценозів 

Одеської затоки і прилеглих до неї районів моря, приуроченість окремих видів до 

донних біотопів і частоту їх трапляння відображає табл. 3.2. При цьому масовими 

вважалися риби, які в період з травня по жовтень за одну годину підводних 

спостережень траплялись постійно в кількості сотень екземплярів, що траплялись 

в кількості десятків екземплярів, вважалися звичайними, а ті, що траплялись 

поодиноко, визначалися як рідкісні. У таблиці 3.2. до рідкісних видів відносяться 

номера 1, 3, 9, 14, 17 і 20. Решта залежно від сезону і часу належать до масових і 

звичайних видів. 

Крім того, слід звернути увагу на той факт, що такі види риб як білуга, 

чорноморський пузанок, ставрида і сардина відмічені лише в уловах рибалок-

аматорів. При цьому не завжди достовірно відомо, на якій ділянці акваторії були 

спіймані дані екземпляри. У деяких випадках район лову знаходився на відстані 

більш ніж 500 м від берега. З огляду на екологічну і етологічну специфіку цих 

видів можна зробити висновок про те, що вони не є характерними для 

прибережної смуги Чорного моря, зокрема для акваторій міських пляжів 

м. Одеси. Разом з тим, чорноморський лосось і севрюга періодично трапляються в 

акваторіях пляжів як при візуальному обліку, так і в уловах рибалок-аматорів, які 

здійснюють вилов в прибережній зоні моря, обмеженій гідротехнічними 

спорудами. 

Крім названих видів риб, в уловах рибалок аматорів, які проводять вилов з 

човнів, періодично зустрічається катран короткоперий Squalus acanthias, однак, 

нечисленність даного виду в уловах, здатність до міграції і тяжіння до великих 

глибин і холодної води також дозволяють зробити висновок про те, що катран не 

може бути віднесений до видів, що мешкають в прибережній зоні моря. 
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Таблиця 3.2 

Пелагічні види риб і риби-мігранти в акваторіях Одеської затоки та 

прилеглих районах моря 

№ 

п.п. 

Вид Стайний або 

поодинокий 

1.  Squalus acanthias Linnaeus, 1758 поодинокий 

2.  Acipenser stellatus Pallas, 1771 поодинокий 

3.  Huso huso (Linnaeus, 1758) поодинокий 

4.  Alosa immaculata Bennett, 1835 стайний 

5.  Clupeonella cultriventris (Nordmann, 

1840) 

стайний 

6.  Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) стайний 

7.  Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) стайний 

8.  Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) стайний 

9.  Salmo trutta Linnaeus, 1758 поодинокий 

10.  Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) стайний 

11.  Atherina boyeri Risso, 1810 стайний 

12.  Belone belone (Linnaeus, 1760) стайний 

13.  Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 поодинокий 

14.  Pungitius platygaster (Kessler, 1859) поодинокий 

15.  Chelon auratus (Risso, 1810) стайний 

16.  Chelon saliens (Risso, 1810) стайний 

17.  Mugil cephalus Linnaeus, 1758 стайний 

18.  Planiliza haematocheila (Temminck & 

Schlegel, 1845) 

стайний 

19.  Trachurus mediterraneus (Steindachner, 

1868) 

стайний 

20.  Spicara smaris (Linnaeus, 1758) поодинокий 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=107
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=6858
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=110
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=9791
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1340
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=9775
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=352
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=25621
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Turner_Bennett
http://en.wikipedia.org/wiki/Edward_Turner_Bennett
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3947
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1051
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3209
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3209
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=4103
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1083
http://en.wikipedia.org/wiki/J.J._Walbaum
http://en.wikipedia.org/wiki/J.J._Walbaum
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9194
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1124
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=843
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1158
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=136
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=10789
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9296
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12441
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=151
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13920
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=871
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13929
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=130
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14668
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5157
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=50500
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18391
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=371
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16939
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=371
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16963
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=152
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19549
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=7350
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16926
http://en.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=661
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=15472
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=14080
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=679
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19709
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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При проведенні даної роботи деякі види риб траплялися тільки в ході 

певних видів обліку. Найменша кількість видів реєструвалася в уловах 

волокушою, а найбільше число видів було відмічено в процесі візуальних 

підводних спостережень із застосуванням спеціальних знарядь лову, таких як 

сачок, острога і підводна рушниця. Список риб, які зареєстровані в процесі 

занурень і не траплялися при проведенні інших видів робіт, наведено в табл. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Види, що зареєстровані виключно при проведенні візуальних підводних 

досліджень 

№ 

п.п. 

Вид Чисельність Типовий біотоп 

1. Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) Р пісок 

2. Pungitius platygaster (Kessler, 1859) Р  

3. Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 

1758 

Р пісок 

4. Callionymus pusillus Delaroche, 1809 Р пісок 

5. Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 

1810) 

Р  

6. Aphia minuta (Risso, 1810) М гідротехнічні споруди 

7. Benthophiloides brauneri Beling & 

Iljin, 1927 

Р гідротехнічні споруди 

8. Callionymus risso Lesueur, 1814 Р пісок 

 

Примітка: М – масовий вид; Р - рідкісний вид. 

 

Слід зазначити, що масштабних підводних спостережень за прибережними 

іхтіоценозами біля берегів Одеси ніколи не проводилося. Їх проведення дозволило 

більш повно вивчити не тільки видовий склад риб, але і деякі особливості їх 

розподілу. Так, з табл. 4.1 видно, що 10 видів риб трапляються тільки на піщаних 

ґрунтах, 1 вид – в біотопі валунів, а Benthophiloides brauneri зустрічається 

виключно на порослих масивними друзами мідій поверхнях хвилелому. Його 

перше виявлення в Одеській затоці було приурочене саме до біоценозу 

гідротехнічних споруд (Замбриборщ 1985). 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=646
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=7316
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5157
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=50500
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18391
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=143
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=123
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18517
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=17380
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9321
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22444
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3594
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1068
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22478
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6061
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21389
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=7211
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=123
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18522
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_Lesueur
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_Lesueur
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Дещо неоднозначна ситуація виникає з визначенням характерного біотопу 

існування морського коника довгорилого Hippocampus guttulatus. С. Б. Гринбарт 

(1949) знаходив його у великій кількості тільки в біоценозі зостери, і дуже рідко в 

інших біотопах, в той час, як Н.А. Загоровский и Рубинштейн Д (Загоровский & 

Рубинштейн 1916) взагалі не приводять його для даного біоценозу. При підводних 

спостереженнях морський коник довгорилий зустрічався практично у всіх 

біотопах і біоценозах, однак, найбільша його кількість зазначалася в обростаннях 

макрофітів на великих валунах і кам’яних брилах. 

Слід врахувати, що в даний час біоценоз зостери в Одеській затоці 

практично відсутній. Однак, при проведенні водолазних підводних спостережень 

в інших районах в біоценозі зостери морський коник довгорилий зустрічався 

лише кілька разів і завжди знаходився на межі піску і заростей. Можливо, це 

пов’язано з труднощами виявлення даного виду у високій густій траві. Разом з 

тим, при облові волокушею масивів зостери він жодного разу не попадав в улови, 

в той час як в інших біотопах даного району зустрічався досить часто. 

Проводячи порівняння результатів досліджень попередніх авторів з 

представленими в роботі даними можна констатувати, що сучасний видовий 

склад риб за останні 100 років не зазнав істотних змін, за винятком зникнення та 

появи деяких видів риб (табл. 3.4). 

Можна припустити, що присутність в списку Яцентковського російського 

осетра, ймовірно, пов’язано з його аналізом уловів в районі Дністровського 

лиману, а не в Одеській затоці, на що в роботі є посилання самого автора. 

При порівнянні представлених вище списків з останніми даними за видовим 

складом іхтіоценозу Одеської затоки (Замбриборщ и др. 1995) звертають на себе 

увагу деякі суттєві відмінності. Так, в списку Ф.С. Замбриборща відсутні білуга, 

трьохголкова і колючка південна, смарида, мала морська миша, скорпена 

звичайна, морський язик, бура морська собачка, собачка-сфінкс і ошибень, що 

зустрічалися в ході проведення даних досліджень. Деякі види риб, такі як собачка 

Звонимира, собачка-сфінкс, собачка чубатий та ошибень, вперше описані для 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=657
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14817
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Таблиця 3.4 

Зміни видового складу іхтіоценозу Одеської затоки і прилеглих районів моря 

за період 1900–2019 рр. 

 

Таксон 

Роки 

1900–

1907* 

1970–

1990** 

1996–

2019*** 

          Squalidae – колючі акули 

1. Катран короткоперий Squalus acanthias Linnaeus, 1758  + + + 

          Rajidae – скатові 

2. Морська лисиця Raja clavata Linnaeus, 1758 + + + 

          Dasyatidae – хвостоколові 

3. Морський кіт Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) + + + 

          Acipenseridae – осетрові 

4. Осетер руський Acipenser gueldenstaedtii Brandt & 

Ratzeburg, 1833 
+ – – 

5. Севрюга Acipenser stellatus Pallas, 1771 + + + 

6. Білуга Huso huso (Linnaeus, 1758) + – + 

          Clupeidae – оселедцеві 

7. Пузанок каспійський Alosa caspia (Eichwald, 1838) – + – 

8. Оселедець чорноморський Alosa immaculate Bennett, 1835 + + + 

9. Тюлька звичайна Clupeonella cultriventris (Nordmann, 

1840) 
+ + + 

10. Сардина Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) – + + 

11. Шпрот європейський Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) + + + 

         Engraulidae – анчоусові 

12. Анчоус європейський Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 

1758) 
+ + + 

          Salmonidae – лососеві 

13. Лосось чорноморський Salmo labrax Pallas, 1814 – – + 

          Anguilidae – вугрові 

14. Вугор європейський Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) + + + 

          Gadidae – тріскові 

15. Минь середземноморський Gaidropsarus mediterraneus 

(Linnaeus, 1758) 
+ + + 

16. Мерланг Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) + + + 

          Ophidiidae - ошибневі 

17. Ошибень звичайний Ophidion rochei Müller, 1845 – – + 

          Atherinidae – атеринові 

18. Атерина піщана Atherina boyeri Risso, 1810 + + + 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=107
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=6858
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=108
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=7431
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=646
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=7316
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=110
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=9748
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=619
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=110
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=9791
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1340
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=9775
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=352
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1268
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18063
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3947
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1051
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3209
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3209
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=4103
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1083
http://en.wikipedia.org/wiki/J.J._Walbaum
http://en.wikipedia.org/wiki/J.J._Walbaum
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9194
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1124
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=843
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1158
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9279
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=57810
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=686
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12020
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9296
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12441
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=126
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12483
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Peter_M%C3%BCller
http://en.wikipedia.org/wiki/Johannes_Peter_M%C3%BCller
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=151
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13920
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
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Продовж. табл. 3.4 

 

Таксон 

Роки 

1900–

1907* 

1970–

1990** 

1996–

2019*** 

          Belonidae – сарганові 

19. Сарган звичайний Belone belone (Linnaeus, 1760) + + + 

          Gasterosteidae – колючкові 

20. Колючка триголкова Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 

1758 
+ – + 

21. Колючка південна Pungitius platygaster (Kessler, 1859) + – + 

          Syngnathidae – іглицеві 

22. Іглиця пухлощока Syngnathus abaster Risso, 1827 + + + 

23. Іглиця тонкорила Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837 + + + 

24. Іглиця довгорила Syngnathus typhle Linnaeus, 1758 + + + 

25. Іглиця товсторила Syngnathus variegatus Pallas, 1814 + + + 

26. Морське шило Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758) + + + 

27. Морський коник довгорилий Hippocampus guttulatus 

Cuvier, 1829 
+ + + 

         Mugilidae – кефалеві 

28. Сингіль Chelon auratus (Risso, 1810) + + + 

29. Гостроніс Chelon saliens (Risso, 1810) + + + 
30. Лобань Mugil cephalus Linnaeus, 1758 – + + 
31. Піленгас Planiliza haematocheila (Temminck & Schlegel, 

1845) 
– – + 

          Serranidae - пильчакові 

32. Пильчак кам’яний Serranus scriba (Linnaeus, 1758) + – – 

          Pomatomidae - луфарові 

33. Луфар Pomatomus saltatrix (Linnaeus, 1766) + – + 

          Carangidae – ставридові 

34. Ставрида середземноморська Trachurus mediterraneus 

(Steindachner, 1868) 
+ + + 

         Centracanthidae – смаридові 

35. Смарида звичайна Spicara smaris (Linnaeus, 1758) + – + 

          Mullidae – барабулеві 

36. Барабуля звичайна Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 

1758 
+ + + 

          Labridae – губанові 

37. Зеленушка-орябок Symphodus cinereus (Bonnaterre, 

1788) 
+ – + 

38. Зеленушка-перепілка Symphodus roissali (Risso, 1810) + – + 

39. Зеленушка плямиста Symphodus ocellatus (Linnaeus, 

1758) 
+ + + 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=871
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13929
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=130
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14668
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5157
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=50500
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18391
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14756
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14791
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18611
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=52023
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14797
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=704
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14849
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=657
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14817
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=371
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16939
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=371
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16963
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=152
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19549
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=7350
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16926
http://en.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=4373
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=901
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20946
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=499
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19566
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=661
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=15472
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=679
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19709
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=143
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19548
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=17225
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Bonnaterre
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Bonnaterre
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=4940
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=17264
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=39783
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
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Продовж. табл. 3.4 

 

Таксон 

Роки 

1900–

1907* 

1970–

1990** 

1996–

2019*** 

           Ammodytidae – піскориєві 

40. Піщанка стручкувата Gymnammodytes cicerelus 

(Rafinesque, 1810) 
– + + 

          Trachinidae - драконові 

41. Морський дракон Trachinus draco Linnaeus, 1758 + – – 

          Uranoscopidae - зіркоглядові 

42. Зіркогляд Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 + – – 

           Scombridae - скумбрієві 

43. Скумбрія  Scomber scombrus Linnaeus, 1758 + – – 

44. Пеламіда Sarda sarda (Bloch, 1793) + – – 

          Gobiidae – бичкові 

45. Афія Aphia minuta (Risso, 1810) + + + 

46. Пуголовочка Браунера Benthophiloides brauneri Beling & 

Iljin, 1927 
– + + 

47. Бичок чорний Gobius niger Linnaeus, 1758 + + + 
48. Бичок трав’яний Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 

1814) 
+ + – 

49. Бичок жабоголовий Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 

1814) 
+ + + 

50. Бичок Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) + + + 

51. Бичок рудий Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) + + + 

52. Бичок-бабка Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) – + + 

53. Бичок-гонець Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) + + + 

54. Бичок-головач Ponticola kessleri (Günther, 1861) + – – 

55. Бичок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) + + + 
56. Бичок-губан Ponticola platyrostris (Pallas, 1814) + – – 

57. Бичок кам’яний Ponticola ratan (Nordmann, 1840) + + + 

58. Бичок-цуцик морський Proterorhinus marmoratus (Pallas, 

1814) 
+ + + 

59. Лисун мармуровий Pomatoschistus marmoratus (Risso, 

1810) 
+ – + 

Callionimidae - піскаркові 

60. Піскарка бура Callionymus pusillus Delaroche, 1809 + – + 

61. Піскарка мала Callionymus risso Lesueur, 1814 – + + 

62. Собачка-сфінкс Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) – – + 
63. Собачка звичайний Parablennius sanguinolentus (Pallas, 

1814) 
+ + + 

64. Собачка щупальцевий Parablennius tentacularis 

(Brünnich, 1768) 
+ + + 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9321
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22444
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=122
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19538
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=125
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19541
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=142
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19547
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1162
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20006
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Elieser_Bloch
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Elieser_Bloch
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1068
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22478
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6061
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21389
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=7211
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=120
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19536
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=7871
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18825
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3351
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3733
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20690
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3351
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=9089
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=8674
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18894
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18397
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9333
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22381
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9334
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22382
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18390
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18904
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_G%C3%BCnther
http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_G%C3%BCnther
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9333
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18914
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18915
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18835
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3209
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=4935
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21097
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3351
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3221
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=49137
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3755
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=123
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18517
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=17380
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=123
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18522
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_Lesueur
http://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Alexandre_Lesueur
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5954
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18088
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18084
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3351
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18396
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=17290
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Продовж. табл. 3.4 

 

Таксон 

Роки 

1900–

1907* 

1970–

1990** 

1996–

2019*** 

          Blennidae – собачкові 

65. Собачка Звонимира Parablennius zvonimiri 

(Kolombatovic, 1892) 
– – + 

66. Собачка чубатий Coryphoblennius galerita (Linnaeus, 

1758) 
– – + 

          Scorpaenidae – скорпенові 

67. Скорпена звичайна Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 + – + 

          Triglidae – триглові 

68. Тригла Chelidonichthys lucerna (Linnaeus, 1758) + – – 

          Scophtalmidae – калканові 

69. Калкан чорноморський Scophthalmus maeoticus (Pallas, 

1814) 
+ + + 

          Pleuronectidae – камбалові 

70. Глось Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) + + + 

          Soleidae – солієві 

71. Морський язик носатий Pegusa nasuta (Pallas, 1814) + – + 

          Gobiesocidae - присоскоперові 

72. Риба-качечка товсторила Lepadogaster candolii Risso, 

1810 
+ – – 

Всього 59 45 59 
 

Примітка: + - наявність виду в даний період; – - відсутність виду або його невиявленість; * - за даними 

Яцентковського (Яцентковский, 1909); ** - за даними Замбриборща та ін. (1995); *** - власні дослідження 

 

Одеської затоки. Морський язик з 1993 р. по 1998 р. всього двічі траплявся в 

Одеській затоці, і тільки після 1998 року став траплятись регулярно. 

Особливу увагу необхідно звернути на види риб, що вперше відмічені в 

районі досліджень. Так, в акваторіях пляжів м. Одеси в 1998 р. були вперше 

спіймані собачка-сфінкс Aidablennius sphynx, яка в ПЗЧМ раніше не зустрічалася 

на північ від о. Зміїний (Виноградов 1959), а також собачка Звонимира 

Parablennius zvonimiri, раніше для Одеської затоки не описані (Хуторной 2000, 

2001; Ткаченко & Хуторной 2001). У 2000 р. єдиний раз за весь період досліджень 

біля берегів Одеси був спійманий один екземпляр ошибня звичайного Ophidion 

rochei (Хуторной 2001а). Восени 2018 р. на поверхні гідротехнічних споруд в 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18090
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=14513
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6263
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21444
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=134
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=42290
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3692
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=24013
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2188
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=23141
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3132
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=49680
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=214
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13286
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3755
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районі мису Ланжерон (узбережжя м. Одеси) вперше для мезогалінних вод ПЗЧМ 

були спіймані три екземпляри Coryphoblennius galerita (Khutornoi & Kvach 2019). 

Слід відзначити той факт, що в кінці 2000 р. на межі Азовського моря і 

Таганрозької затоки в ставні неводи стали часто потрапляти екземпляри 

P. zvonimiri, хоча до цього часу в даному районі вона практично не зустрічалася 

(Чепурна & Агапов 2001). Крім цього, в роботі наводяться відомості про 

затримання цього виду в нехарактерних для нього місцях проживання – піщаних і 

мулистих ґрунтах, в той час як цей вид відрізняється високим рівнем субстратної 

вибірковості, мешкаючи на скелястих масивах. В акваторіях пляжів м. Одеси 

P. zvonimiri, як і C. galerita вперше були відмічені в біотопі гідротехнічних споруд 

в місцях підвищеної гідродинаміки на верхній підводній частині траверсів та 

хвилелому. 

В даний час до складу іхтіоценозів Одеської затоки і прилеглих до неї 

районів моря входять Понто-Каспійські релікти, морські середземноморські, 

морські бореальні види риб і вселенці (рис. 3.1). У вивчених акваторіях 

демерсальні форми риб переважають над пелагічними. Кількість пелагічних видів 

риб порівняно невелика, приблизно в 2 рази менша, ніж демерсальних – 17 і 42 

види відповідно. 

 

60%11%

27%

2%

Морські середземноморські Морські бореальні   

Понто-Каспійскі реликти Чужорідні види  

Рис. 3.1. Процентне співвідношення різних груп іхтіоценозу в акваторіях 

Одеської затоки і прилеглих районів моря 

 

За період досліджень в акваторії Одеської затоки і прилеглих районах моря 

виявлено 5 видів риб, занесених до Червоної книги України (Червона книга 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6263
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21444
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України 1994), з яких 1 вид відноситься до І категорії, 2 види – до ІІ категорії та 2 

види віднесені до IV категорії. Крім того, 16 видів риб, відмічених в районі 

досліджень, занесені до Червоної книги Чорного моря (Black Sea Red Data Book 

1999), з яких 2 види (морський коник довгорилий і барабуля звичайна) внесені в 

неї за сприяння автора (Komakhidze et al. 1999; Radu et al. 1999, )  

 

3.2. Іхтіоценоз прибережних вод півострова Тарханкут 

 

В ході досліджень в прибережній зоні півострова Тарханкут було виявлено 

38 видів риб, що належать до 23 родин (табл. 3.5). 

Як видно з наведеної вище таблиці, біля берегів півострова Тарханкут 8 

видів риб зустрічаються тільки на піску, 7 видів відносяться до пелагічних і видів-

кочовиків, а решта – види, приурочені до кам’янистих субстратів, які тут 

представлені найбільш широко і повно з усіх досліджених районів. Приуроченість 

видів до певних біотопів визначена за частотою трапляння риб без урахування їх 

потреб в субстраті для нересту і нагулу. 

Співвідношення пелагічних і придонно-бентосних форм близько до 

співвідношення 1:3,5 (29 і 8 видів відповідно). Як і біля берегів Одеси, тут 

зустрічаються всі групи Чорноморських риб – каспійські релікти, морські 

середземноморські іммігранти, морські бореальні види риб і вселенці (2, 31, 3, і 1 

вид відповідно) (рис. 3.2). 

 

84%

8% 5%

3%

Морські середземноморські Морскі бореальні

Понто-Каспійскі релікти Чужорідні види

 

Рис 3.2. Процентне співвідношення різних груп іхтіоценозу біля берегів 

півострова Тарханкут 
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Таблиця 3.5 

Частота трапляння й приуроченість прибережного іхтіоценозу біля берегів 

мису Тарханкут до донних біотопів 

Таксон Біотоп 

Пісок Галька Валуни Брили Скелі 

          Rajidae – скатові 

1. Морська лисиця Raja clavata Linnaeus, 1758 З – – – – 

          Dasyatidae – хвостоколові 

2. Морський кіт Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) Р – – – – 

          Gadidae – трескові 

3. Минь середземноморський Gaidropsarus 

mediterraneus (Linnaeus, 1758) 

– – Р Р – 

4. Мерланг Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758) * * * * * 

          Ophidiidae - ошибневі 

5. Ошибень звичайний Ophidion rochei Müller, 1845 Р – Р – – 

          Atherinidae – атеринові 

6. Атерина піщана Atherina boyeri Risso, 1810 * * * * * 

         Belonidae – сарганові 

7. Сарган звичайний Belone belone (Linnaeus, 1760) * * * * * 

         Mugilidae – кефалеві 

8. Сингіль Chelon auratus (Risso, 1810) * * * * * 

9. Гостроніс Chelon saliens (Risso, 1810) * * * * * 

10. Лобань Mugil cephalus Linnaeus, 1758 * * * * * 

11. Піленгас Planiliza haematocheila (Temminck & 

Schlegel, 1845) 

* * * * * 

          Serranidae - серранові 

12. Пильчак кам’яний Serranus scriba (Linnaeus, 

1758) 

– – – Р Р 

          Centracanthidae – смаридові 

13. Смарида звичайна Spicara smaris (Linnaeus, 1758) * * * * * 

          Sparidae – спарові 

14.  Ласкир Diplodus annularis (Linnaeus, 1758) * * * * * 

         Sciaenidae-горбилеві 

15. Горбань темний Sciaena umbra Linnaeus, 1758 – – Р Р Р 

16. Горбань світлий Umbrina cirrosa (Linnaeus, 1758) – – Р Р Р 

          Mullidae – барабулеві 

17. Барабуля звичайна Mullus barbatus barbatus 

Linnaeus, 1758 

З – – – – 

          Pomacentridae -помацентрові 

18. Морська ластівка Chromis chromis (Linnaeus, 

1758) 

– – Р Р Р 

          Labridae – губанові 

19.  Зеленушка-орябок Symphodus cinereus 

(Bonnaterre, 1788) 

Р З М М М 

20. Зеленушка плямиста Symphodus ocellatus 

(Linnaeus, 1758) 

– З М М М 
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Продовж. табл. 3.5 

Таксон Біотоп 

Пісок Галька Валуни Брили Скелі 

21. Зеленушка-перепілка Symphodus roissali (Risso, 

1810) 

Р З М М М 

22. Зеленушка-рулена Symphodus tinca (Linnaeus, 

1758) 

– – Р З З 

          Gobiidae – бичкові 

23. Бичок-кругляш Gobius cobitis Pallas, 1814 – – З З З 

24. Бичок жабоголовий Mesogobius batrachocephalus 

(Pallas, 1814) 

+ – З – – 

25. Бичок рудий Ponticola eurycephalus (Kessler, 

1874) 

– Р З З Р 

          Callionimidae - піскаркові 

26. Піскарка бура Callionymus pusillus Delaroche, 

1809 

Р – – – – 

27. Піскарка мала Callionymus risso Lesueur, 1814 М – – – – 

          Blennidae – собачкові 

28. Собачка-сфінкс Aidablennius sphynx 

(Valenciennes, 1836) 

– З М М М 

29. Собачка-павич Salaria pavo (Risso, 1810) – Р Р Р Р 

30. Собачка звичайний Parablennius sanguinolentus 

(Pallas, 1814) 

– З М М М 

31. Собачка щупальцевий Parablennius tentacularis 

(Brünnich, 1768) 

– З М М М 

          Tripterygiidae - троєпері 

32. Трьохперка чорноголова Tripterygion 

tripteronotum (Risso, 1810) 

– – – Р Р 

          Scorpaenidae – скорпенові 

33. Скорпена звичайна Scorpaena porcus Linnaeus, 

1758 

Р Р З З З 

          Scophtalmidae – калканові 

34. Калкан чорноморський Scophthalmus maeoticus 

(Pallas, 1814) 

З – – – – 

          Pleuronectidae – камбалові 

35. Глось Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) З – – – – 

          Soleidae – солієві 

36. Морський язик носатий Pegusa nasuta (Pallas, 

1814) 

Р – – – – 

          Gobiesocidae - присоскоперові 

37. Риба-качечка двоплямиста Diplecogaster 

bimaculata (Bonnaterre, 1788) 

– – Р Р Р 

38. Риба-качечка товсторила Lepadogaster candolii 

Risso, 1810 

– – Р Р Р 

Трапляється лише в даному 

біотопі 

8 – – – – 

Трапляється в тому числі і в 

даному біотопі  

5 9 19 20 18 

Примітка: М – масовий вид; З – звичайний вид; Р – рідкісний вид; – – вид в биотопі не трапляється; * – пелагічний 

вид або вид-кочовик 
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Як видно з наведених вище даних, основну частку іхтіофауни в 

прибережній частині півострова Тарханкут складають середземноморські 

іммігранти. Понто-Каспійські релікти і бореальні види риб в сумі складають 

менше 15%, а вселенці представлені лише одним видом – далекосхідною 

кефаллю-піленгасом Planiliza haematocheila. 

У дослідженому районі 13 видів риб відносяться до видів, внесених до 

Червоної книги Чорного моря (Black Sea Red Data Book 2000), і 4 види занесені до 

Червоної книги України (Червона книга України 1994). 

 

3.3. Іхтіоценоз прибережної акваторії острова Зміїний 

 

У прибережній смузі острова на глибинах від 1 до 17 м було виявлено 25 

видів риб, що належать до 16 родин (табл. 3.6). 

Слід звернути увагу на той факт, що в прибережній зоні острова Зміїний 

іхтіологічні дослідження до кінця 1990-х років практично не проводилися, за 

винятком єдиної роботи студента-практиканта Одеської біологічної станції Г.А. 

Соляника (Зайцев 1998). Він проводив дослідження в серпні і листопаді 1956 

року, відловлюючи риб за допомогою гачкового знаряддя лову. У відібраних ним 

пробах переважали донні види риб, такі як бички і собачка, однак, детальних 

списків видів не наводиться, оскільки цей вид досліджень у відриві від інших 

методів не може дати повноцінного уявлення про видовий склад прибережної 

іхтіофауни в силу своєї високої селективності. Разом з тим, слід зазначити, що в 

той час біля берегів острова були відмічені скумбрія і пеламіда, які у ПЗЧМ з 60-х 

років практично не зустрічаються. 

Вочевидь, представлений в даній роботі список видів риб, що трапляються 

біля острова Зміїний, неповний, тому що тривалість досліджень невелика і не 

охоплені всі сезони року. Так, при певних напрямках вітру до острову виноситься 

дунайська вода, разом з якою можуть підходити прісноводні види риб. Зокрема, 

така ситуація спостерігалася в серпні 1999 р., коли в прибережній зоні острова був 

відзначений карась сріблястий Carassius gibelio. Однак, незважаючи на значне  
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Таблиця 3.6 

Видовий склад риб, частота їх трапляння й приуроченість до донних біотопів 

в прибережній зоні острова Зміїний 

 

Таксон 

Біотоп 

Пісок Галька Валуни 

та брили 

Прибереж-

ні скелі 

           Rajidae – скатові 

1. Морська лисиця Raja clavata Linnaeus, 1758 Р – – – 

          Clupeidae - оселедцеві 

2. Шпрот європейський Sprattus sprattus (Linnaeus, 

1758) 

* * * * 

          Engraulidae – анчоусові 

3. Анчоус європейський Engraulis encrasicolus 

(Linnaeus, 1758) 

* * * * 

          Gadidae – трескові 

4. Минь середземноморський Gaidropsarus 

mediterraneus (Linnaeus, 1758) 

– – З З 

5. Мерланг Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) * * * * 

          Atherinidae – атеринові 

6. Атерина піщана Atherina boyeri Risso, 1810 * * * * 

          Mugilidae – кефалеві 

7. Піленгас Planiliza haematocheila (Temminck & 

Schlegel, 1845) 

* * * * 

          Serranidae - серранові 

8. Пильчак кам’яний Serranus scriba (Linnaeus, 

1758) 

– – – Р 

          Carangidae – ставридові 

9. Ставрида середземноморська Trachurus 

mediterraneus (Steindachner, 1868) 

* * * * 

          Labridae – губанові 

10. Зеленушка-орябок Symphodus cinereus 

(Bonnaterre, 1788) 

Р Р М З 

11. Зеленушка-перепілка Symphodus roissali (Risso, 

1810) 

Р Р З З 

          Ammodytidae – піскориєві 

12. Піщанка стручкувата Gymnammodytes cicerelus 

(Rafinesque, 1810) 

* * * * 

          Gobiidae – бичкові 

13. Бичок чорний Gobius niger Linnaeus, 1758 – – Р Р 

14. Бичок жабоголовий Mesogobius batrachocephalus 

(Pallas, 1814) 

З – З – 

15. Бичок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 

1814) 

М – М – 

16. Бичок кам’яний Ponticola ratan (Nordmann, 1840) – Р Р Р 

          Blennidae – собачкові 

17. Собачка-сфінкс Aidablennius sphynx 

(Valenciennes, 1836) 

– З М М 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=151
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13920
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=7350
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16926
http://en.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=901
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20946
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=661
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=15472
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=17225
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Bonnaterre
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Bonnaterre
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=17264
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3755
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9321
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=22444
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_Samuel_Rafinesque
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=120
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19536
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3733
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=20690
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9333
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18914
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3351
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18835
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3209
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5954
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18088
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
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Продовж. табл. 3.6 

 

Таксон 

Біотоп 

Пісок Галька Валуни 

та брили 

Прибереж-

ні скелі 

18. Собачка звичайний Parablennius sanguinolentus 

(Pallas, 1814) 

– З М М 

19. Собачка щупальцевий Parablennius tentacularis 

(Brünnich, 1768) 

– З М М 

20. Собачка Звонимира Parablennius zvonimiri 

(Kolombatovic, 1892) 

– – Р Р 

          Scorpaenidae – скорпенові 

21. Скорпена звичайна Scorpaena porcus Linnaeus, 

1758 

– – З З 

          Scophtalmidae – калканові 

22. Калкан чорноморський Scophthalmus maeoticus 

(Pallas, 1814) 

З – – – 

          Pleuronectidae – камбалові 

23. Глось Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) Р – – – 

          Gobiesocidae - присоскоперові 

24. Риба-качечка двоплямиста Diplecogaster 

bimaculata (Bonnaterre, 1788) 

– Р Р Р 

25. Риба-качечка товсторила Lepadogaster candolii 

Risso, 1810 

– Р М М 

Всього 7 9 14 12 
 

Примітка: М – масовий вид; З - звичайний вид; Р - рідкісний вид; – - вид в біоценозі не траплявся або не був 

виявлений 

 

розпріснення морської води в поверхневому шарі, на глибинах від 8 метрів до дна 

чітко відрізнявся шар прозорої води з солоністю 12–18 ‰ з градієнтом зниження 

температури від поверхні до дна, що, ймовірно, дозволяє морським прибережним 

рибам досить легко переживати періоди розпріснення, здійснюючи короткі 

міграції в більш глибокі шари морської води. 

Крім того, географічне положення о. Зміїний створює реальні передумови 

до істотних сезонних змін видового складу та чисельності риб в акваторії острова 

з огляду на те, що він розташований на шляху основних міграцій більшості 

пелагічних видів риб Чорного моря. Ймовірно, в різні сезони року біля берегів 

о. Зміїний в масовій кількості можуть зустрічатися чорноморський оселедець, 

шпроти, хамса, тюлька звичайна і деякі види осетрових риб (Фесюнов 2000; 

Зайцев 1998). За літературними даними, в тралових уловах на відстані 500–1500 м 

від острова зустрічалися луфар і чорноморський пузанок (Смирнов 1992). Однак 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18084
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18396
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=17290
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18090
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=14513
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=134
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=42290
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=2787
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=703
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=7542
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2188
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=23141
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=6361
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13376
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Bonnaterre
http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Joseph_Bonnaterre
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=214
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13286
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
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за період досліджень дані види не були відмічені. Різке звалювання глибин біля 

острова створює високу ймовірність зустрічі в цьому районі катрана, який 

трапляється тут в промислових уловах. 

Як і в інших досліджених районах, біля берегів острова Зміїний 

зустрічаються морські середземноморські, морські бореальні види риб, каспійські 

релікти і вселенці (рис. 3.3). Кількість видів пелагічних і придонно-бентосних 

форм знаходиться в співвідношенні приблизно 1:2,5 (7 і 18 видів відповідно).  

 

68%

16%

12%

4%

Морські середземноморські Морські бореальні

Понто-Каспійскі реликти Чужорідні види  

Рис. 3.3. Процентне співвідношення різних груп іхтіоценозу біля берегів 

острова Зміїний 

 

У прибережній акваторії острова трапляються три види риб, які занесені до 

Червоної книги Чорного моря (Black Sea Red Data Book 1999). У даній акваторії 

чужорідні види представлені єдиним видом – далекосхідною кефаллю піленгас 

Liza haematoheila. 

 

3.4. Іхтіоценози Сухого і Григорівського лиманів 

 

Дослідження та аналіз прибережного іхтіоценозу показав високий рівень 

подібності у видовому складі риб і їх розподілі за донними біотопами (табл. 3.7). 
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Таблиця 3.7 

Видовий склад, частота трапляння та приуроченість до донних біотопів іхтіоценозів Сухого и Григорівського 

лиманів 

Таксон 

Сухий лиман Григорівський лиман 

Пісок Валуни Зостера 

Гідро-

технічні 

споруди 

Пісок Валуни Зостера 

Гідро-

технічні 

споруди 

          Acipenseridae – осетрові 

1. Севрюга Acipenser stellatus Pallas, 1771 – * 

          Clupeidae – оселедцеві 

2. Оселедець чорноморський Alosa immaculate Bennett, 1835 
 

– 

 

* 

3. Тюлька звичайна Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) * * 

4. Сардина Sardina pilchardus (Walbaum, 1792) – * 

5. Шпрот європейський Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) * * 

          Engraulidae – анчоусові 

6. Анчоус європейський Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) * * 

          Salmonidae – лососеві 

7. Лосось чорноморський Salmo labrax Pallas, 1814 – * 

         Anguilidae – вугрові 

8. Вугор європейський Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758) – Р – Р – Р – Р 

          Gadidae – тресковые 

9. Мерланг Merlangius merlangus (Linnaeus, 1758) * * 

          Atherinidae – атеринові 

10. Атерина піщана Atherina boyeri Risso, 1810 * * 

          Belonidae – сарганові 

11. Сарган звичайний Belone belone (Linnaeus, 1760) * * 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=110
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=9791
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=3947
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1051
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=3209
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=4103
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1083
http://en.wikipedia.org/wiki/J.J._Walbaum
http://en.wikipedia.org/wiki/J.J._Walbaum
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9194
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1124
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=843
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=1158
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9279
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=57810
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9296
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12441
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=151
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13920
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=871
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13929
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Продовж. табл. 3.7 

Таксон 

Сухий лиман Григорівський лиман 

Пісок Валуни Зостера 

Гідро-

технічні 

споруди 

Пісок Валуни Зостера 

Гідро-

технічні 

споруди 

          Gasterosteidae – колючкові 

12. Колючка триголкова Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 – Р Р – * 

13. Колючка південна Pungitius platygaster (Kessler, 1859) * – 

          Syngnathidae – іглицеві 

14. Іглиця пухлощока Syngnathus abaster Risso, 1827 – З М М – З М М 
15. Іглиця тонкорила Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837  

 
– Р Р Р – Р Р Р 

16. Іглиця довгорила Syngnathus typhle Linnaeus, 1758  

 
Р – З – – – З – 

17. Іглиця товсторила Syngnathus variegatus Pallas, 1814  

 
– Р – Р – Р – – 

18. Морське шило Nerophis ophidion (Linnaeus, 1758)  

 
– Р – – – Р Р – 

19. Морський коник довгорилий Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829  

 
З З – Р З З – Р 

          Mugilidae – кефалеві 

20. Сінгиль Chelon auratus (Risso, 1810) * * 

21. Гостроніс Chelon saliens (Risso, 1810) * * 

22. Лобань Mugil cephalus Linnaeus, 1758 * – 

23. Піленгас Planiliza haematocheila (Temminck & Schlegel, 1845) * * 

          Centrarchidae – центрархові 

24. Царьок Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758) * – 

          Carangidae – ставридові 

25. Ставрида середземноморська Trachurus mediterraneus 

(Steindachner, 1868) 
– * 

          Centracanthidae – смаридові 

26. Смарида звичайна Spicara smaris (Linnaeus, 1758) * – 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=130
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14668
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5157
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=50500
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18391
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14756
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14791
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18611
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=52023
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14797
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=704
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14849
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=657
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14817
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier
http://en.wikipedia.org/wiki/Georges_Cuvier
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=371
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16939
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=371
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16963
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=152
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19549
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=7350
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16926
http://en.wikipedia.org/wiki/Coenraad_Jacob_Temminck
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://en.wikipedia.org/wiki/Hermann_Schlegel
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=974
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16099
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=661
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=15472
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://en.wikipedia.org/wiki/Franz_Steindachner
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=679
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19709
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Продовж. табл. 3.7 

Таксон 

Сухий лиман Григорівський лиман 

Пісок Валуни Зостера 

Гідро-

технічні 

споруди 

Пісок Валуни Зостера 

Гідро-

технічні 

споруди 

          Labridae – губанові 

27. Зеленушка-орябок Symphodus cinereus (Bonnaterre, 1788) Р Р – – Р Р – – 

28. Зеленушка-перепілка Symphodus roissali (Risso, 1810) – Р – – Р Р – – 

         Ammodytidae – піскориєві 

29. Піщанка стручкувата Gymnammodytes cicerelus (Rafinesque, 1810) * – 

         Gobiidae – бычкові 

30. Афія Aphia minuta (Risso, 1810) * * 

31. Бичок Букчича Gobius bucchichi Steindachner, 1870 Р – – – – 

32. Бичок чорний Gobius niger Linnaeus, 1758 Р З – – Р З – – 

33. Бичок трав’яний Zosterisessor ophiocephalus (Pallas, 1814) Р – М – Р – М – 

34. Бичок жабоголовий Mesogobius batrachocephalus (Pallas, 1814) М З – – З М – – 

35. Бичок Пінчука Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) – М – – – 

36. Бичок рудий Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) – М – М – М – М 

37. Бичок-бабка Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) Р – – – Р – – – 

38. Бичок-гонець Babka gymnotrachelus (Kessler, 1857) З М – – З М – – 

39. Бичок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) М М – М М М – – 

40. Бичок кам’яний Ponticola ratan (Nordmann, 1840) – Р – Р – Р – Р 

41. Бичок-цуцик морський Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) – М М М – М М М 

42. Лисун малий Pomatoschistus minutus (Pallas, 1770) М – – – М – – – 

           Blennidae – собачкові 

43. Собачка-сфінкс Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) – З – М – З – М 

44. Собачка звичайний Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814) – – З – З 

45. Собачка щупальцевий Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768) – М – М – М – М 
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http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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Продовж. табл. 3.7 

Таксон 

Сухий лиман Григорівський лиман 

Пісок Валуни Зостера 

Гідро-

технічні 

споруди 

Пісок Валуни Зостера 

Гідро-

технічні 

споруди 

          Scorpaenidae – скорпенові 

46. Скорпена звичайна Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 – Р – – – 

          Scophtalmidae – калканові 

47. Калкан чорноморський Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) З – – – З – – – 

           Pleuronectidae – камбалові 

48. Глось Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) О – – – О – – – 

           Soleidae – солієві 

49. Морський язик носатий Pegusa nasuta (Pallas, 1814) О – – – М – – – 

в даному біоценозі 14 20      7     11    13     18      6      10 

в акваторії лиману                           43                            41 
 

Примітка: М- масовий вид; З - звичайний вид; Р - рідкісний вид; * - пелагічний вид або вид-кочовик; – - вид в біотопі не траплявся або не був виявлений 
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Як видно з наведеної таблиці 3.7, за період досліджень в акваторіях Сухого і 

Григорівського лиманів було виявлено 43 і 41 вид риб, що відносяться відповідно 

до 19 і 18 родин. Крім зазначених у таблиці видів, в акваторії Григорівського 

лиману в донні сітки періодично потрапляли срібний карась Carassius auratus 

gibelio (Bloch.), і судак Stizostedion lucioperca (L.), проте, як правило, вони 

перебували в сильній стадії виснаження і з порожніми шлунками. 

В акваторії Сухого лиману восени 2001 р. був спійманий один екземпляр 

бичка Букчича Gobius bucchichi, який раніше не був описаний для ПЗЧМ, а також 

вперше відзначено царька Lepomis gibbosus, який раніше не вказувався для 

акваторії даного лиману. 

Можна припустити, що видовий склад риб в акваторіях Сухого і 

Григорівського лиманів може бути розширений за рахунок видів, що заходять 

глибоководним судноплавним каналом з прилеглих районів моря.  

У складі іхтіоценозу вивчених лиманів, як і в усіх досліджених районах, 

зустрічаються морські середземноморські, морські бореальні види риб, каспійські 

релікти і вселенці, які в акваторії Григорівського лиману представлені одним 

видом (піленгас), а в Сухому лимані – двома (піленгас і царьок). При цьому 

співвідношення різних груп іхтіоценозу в досліджених лиманах дуже схоже 

(рис. 3.4.) 
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Рис. 3.4. Процентне співвідношення різних груп в іхтіоценозах акваторій 

Сухого та Григорівського лиманів 
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Кількісне співвідношення придонно-бентосних і пелагічних видів риб в 

акваторіях Сухого і Григорівського лиманів також дуже схоже і знаходиться в 

співвідношенні приблизно 1: 2 (придонно-бентосних 30 і 29 видів, пелагічних –13 

і 13 відповідно). 

За період досліджень в акваторії Сухого лиману виявлено 1 вид риб, 

внесений до Червоної книги України та 17 видів, занесених до Червоної книги 

Чорного моря. 

 

3.5. Порівняльний аналіз іхтіоценозів досліджених районів 

 

Кількісне і процентне співвідношення видів риб, зареєстрованих при різних 

методах вивчення, представлено в таблиці 3.8.  

 

Таблиця 3.8 

Кількість видів риб, зареєстрованих в досліджених акваторіях при різних 

методах обліку 

Досліджені 

акваторії 

Види робіт 

Підводні 

дослідження 
Донні сітки 

Волокуша, 

 в тому числі 

рамкова 

Облік уловів, в 

тому числі 

підводних 

Кількість 

видів 
% 

Кількість 

видів 
% 

Кількість 

видів 
% 

Кількість 

видів 
% 

Одеська затока 

та прилеглі 

райони моря 

41 46 12 13 14 15 23 26 

Сухий лиман 37 49 – – 16 21 23 30 

Григорівський 

лиман 
33 35 22 24 13 14 25 27 

о. Зміїний 20 51 15 39 – – 4 10 

п-ів Тарханкут 37 95 – – – – 16 41 

 

На рисунку 3.5 графічно зображено порівняння ефективності застосовуваних 

методик. У разі неможливості проведення всього комплексу робіт пріоритет 

віддавався методу підводних візуальних спостережень, як найбільш ефективному. 
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Рис. 3.5. Ефективність різних методів вивчення видового складу 

прибережної іхтіофауни 

 

Застосування комплексного підходу до вивчення морського прибережного 

іхтіоценозу дозволило за період проведення досліджень з 1996 р. по 2019 р. в 

вивчених районах виявити 72 види риб, які належать до 34 родин (табл. 3.9). 

 

Таблиця 3.9 

Кількість видів риб в досліджених районах, що належать різним родинам 

№ 

п.п. 
Родина 

Район дослідження 

О
д

ес
ь
к
а 

за
то

к
а 

С
у
х
и

й
  

л
и

м
ан

 

Г
р
и

го
р
ів

- 

сь
к
и

й
 

л
и

м
ан

 

п
-і

в
  

Т
ар

х
ан

- 

к
у
т 

о
. 
З

м
ії

- 

н
и

й
 

1.  Squalidae – колючі акули 1 – – – – 

2.  Rajidae – скатові 1 – – 1 1 

3.  Dasyatidae – хвостоколові 1 – – 1 – 

4.  Acipenseridae – осетрові 2 – 1 – – 

5.  Clupeidae – оселедцеві 4 2 4 – 1 

6.  Engraulidae – анчоусові 1 1 1 – 1 

7.  Salmonidae – лососеві 1 – 1 – – 

8.  Anguilidae – вугрові 1 1 1 – – 

9.  Gadidae – тріскові 2 1 1 2 2 

10.  Ophidiidae – ошибневі 1 – – 1 – 
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Продовж. табл. 3.9 

№ 

п.п. 
Родина 

Район дослідження 

О
д

ес
ь
к
а 

за
то

к
а 

С
у
х
и

й
  

л
и

м
ан

 

Г
р
и

го
р
ів

- 

сь
к
и

й
 

л
и

м
ан

 

п
-і

в
  

Т
ар

х
ан

- 

к
у
т 

о
. 
З

м
ії

- 

н
и

й
 

11.  Atherinidae – атеринові 1 1 1 1 1 

12.  Belonidae – сарганові 1 1 1 1 – 

13.  Gasterosteidae – колючкові 2 2 1 – – 

14.  Syngnathidae – іглицеві 6 6 6 – – 

15.  Mugilidae – кефалеві 4 4 3 4 1 

16.  Serranidae – серранові – – – 1 1 

17.  Centrarchidae – центрархові – 1 – – – 

18.  Carangidae – ставридові 1 – 1 – 1 

19.  Centracanthidae – смаридові 1 1 – 1 – 

20.  Sparidae – спарові – – – 1 – 

21.  Sciaenidae-горбилеві – – – 2 – 

22.  Mullidae – барабулеві 1 – – 1 – 

23.  Pomacentridae – помацентрові – – – 1 – 

24.  Labridae – губанові 3 2 2 4 2 

25.  Ammodytidae – піскориєві 1 1 – – 1 

26.  Gobiidae – бичкові 12 13 11 3 4 

27.  Callionimidae – піскаркові 2 – – 2 – 

28.  Blennidae – собачкові 5 2 3 4 4 

29.  Scorpaenidae – скорпенові 1 1 – 1 1 

30.  Tripterygiidae – трьохперкові – – – 1 – 

31.  Scophtalmidae – калканові 1 1 1 1 1 

32.  Pleuronectidae – камбалові 1 1 1 1 1 

33.  Soleidae – солієві 1 1 1 1 – 

34.  Gobiesocidae – присоскоперові – – – 2 2 

Всього 59 43 41 38 25 

 

примітка: – - представники родини відсутні або не були виявлені 

 

Найбільша кількість видів зареєстрована в Одеській затоці, найменша – біля 

о. Зміїний (59 та 25 видів відповідно). Спільними для всіх досліджених акваторій 

виявилися лише 12 видів: Symphodus cinereus, Symphodus roissali, Mesogobius 

batrachocephalus, Neogobius melanostomus, Aidablennius sphynx, Parablennius 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=664
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=17225
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http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9333
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18914
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5954
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18088
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
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sanguinolentus, Parablennius tentacularis, Scophthalmus maeoticus, Platichthys flesus, 

Atherina boyeri, Planiliza haematocheila та Merlangius merlangus. 

Найбільша кількість спільних видів виявлена для акваторій Одеської затоки 

та Сухого лиману (40 видів), найменша – для акваторій Сухого лиману і 

о. Зміїний та Григорівського лиману і п-ова Тарханкут (по 17 спільних видів).  

При попарному порівнянні подібності видової структури іхтіоценозів 

досліджуваних акваторій за коефіцієнтом Чекановського–Серенсена встановлено 

їх високу подібність в акваторіях Одеської затоки і прилеглих районів моря, 

Сухого та Григорівського лиманів, найвищим коефіцієнтом подібності 

характеризувались іхтіоценози акваторій Сухого та Григорівського лиманів (ICS = 

84,7). Найменша подібність видової структури зареєстрована для іхтіоценозів 

Григорівського лиману та п-ову Тарханкут (ICS = 43,0) (табл. 3.10). 

 

Таблиця 3.10 

Матриця подібності іхтіоценозів досліджених акваторій за Індексом 

Чекановського – Серенсена (ICS) 

Акваторія Одеська затока 

та прилеглі 

райони моря 

Сухий лиман Григорівський 

лиман 

п-ів Тарханкут 

Сухий лиман 77,7 – – – 

Григорівський лиман 78,0 84,7 – – 

п-ів Тарханкут 57,7 48,8 43,0 – 

о. Зміїний 52,4 52,2 51,5 57,1 

 

Групування акваторій методом кластерного аналізу за середньогруповою 

подібністю, дозволило розділити досліджувані акваторії на два кластери, в один з 

яких входять подібні за видовою структурою іхтіоценозів акваторії пляжів 

м. Одеси, Сухого та Грирорівського лиманів, в другий – досліджені акваторії біля 

о. Зміїний та п-ова Тарханкут, іхтіоценози яких характеризуються рядом 

відмінностей (рис. 3.6). 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18084
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18396
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2188
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=23141
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=151
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=13920
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=7350
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=16926
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9296
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12441
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Рис. 3.6. Подібність видової структури іхтіоценозів досліджених акваторій 

(за індексом Чекановського – Серенсена) 

 

До складу іхтіоценозів усіх досліджених акваторій входять морські 

середземноморські, морські бореальні види риб, каспійські релікти і чужорідні 

види. Кількість видів риб, що входять в різні групи іхтіоценозу показано в табл. 

3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Кількість видів риб в складі різних груп в іхтіоценозах досліджених 

акваторій 

Група 

Район дослідження 

Одеська затока та 

прилеглі райони 

моря 

Сухий 

лиман 

Григорів-

ський лиман 

п-ів Тар-

ханкут 

о. Змії-

ний 

Морські 

середземноморські 
36 26 24 32 17 

Морські бореальні 7 5 6 3 4 

Понто-Каспійські релікти 15 10 10 2 3 

Чужорідні види 1 2 1 1 1 
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Проводячи аналіз співвідношення різних груп іхтіоценозу в досліджуваних 

акваторіях можна помітити досить високу ступінь подібності між ними. В першу 

чергу звертає на себе увагу той факт, що чужорідні види представлені тільки 

двома видами – в акваторії Сухого лиману це – царьок L. gibbosus, а у всіх інших 

акваторіях (в тому числі і в Сухому лимані) – далекосхідна кефаль-піленгаса 

P. haematocheila, акліматизована в Чорному морі в 80-х роках нашого століття. 

Як видно з наведених вище даних, основу іхтіоценозів у всіх досліджених 

акваторіях складають морські середземноморські іммігранти, частка яких в складі 

іхтіофауни коливається в різних районах від 59% в Григорівському лимані до 84% 

біля берегів півострова Тарханкут. Біля берегів Одеси, Сухого та Григорівського 

лиману другу за чисельністю групу становлять Понто-Каспійські релікти (26, 23 і 

24% відповідно), а у о. Зміїний і п-ова Тарханкут – середземноморські іммігранти 

(відповідно 16 і 8%). 

Слід зазначити, що співвідношення різних груп іхтіоценозу дуже схоже біля 

берегів Одеси, в Сухому і Григорівському лиманах, та істотно відрізняється від 

іхтіоценозу акваторій о. Зміїний і п-ова Тарханкут, які в свою чергу дуже схожі 

між собою (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7. Співвідношення різних зоогеографічних груп в іхтіоценозах 

досліджених акваторій 
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Розглядаючи співвідношення демерсальних і пелагічних видів риб в 

досліджуваних акваторіях можна констатувати, що у всіх досліджених районах 

переважають демерсальні форми (рис. 3.8). 
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Рис. 3.8. Кількість видів пелагічних і демерсальних видів риб в іхтіоценозах 

досліджених акваторій 

 

Найбільша кількість демерсальних видів риб спостерігається біля берегів м. 

Одеси (41 вид), а найменша (18 видів) – біля берегів о. Зміїний, що може бути 

пов’язано з недостатньою вивченістю цього іхтіоценоза. В акваторіях 

Григорівського і Сухого лиманів число придонних форм риб майже однаково – 29 

і 30 видів відповідно. 

Кількість пелагічних риб порівняно невелика, приблизно в 2 рази менше, 

ніж демерсальних. Як і у випадку з придонними формами, найбільша кількість 

пелагічних видів – 17 трапляється біля Одеського узбережжя, а біля берегів 

о. Зміїний і п-ова Тарханкут – відповідно 7 і 8 видів. У Сухому і Григорівському 

лиманах кількість пелагічних видів риб однакова – 13. 

У досліджених акваторіях кількість видів риб, занесених до Червоної книги 

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



95 

2001а), а біля берегів о. Зміїний за період роботи нами таких виявлено не було. У 

той же час видів, занесених до Червоної книги Чорного моря (Black Sea Red Data 

Book), досить багато у всіх акваторіях, за винятком знову-таки прибережної 

частини о. Зміїний, де їх виявлено всього 3 види (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Кількість червонокнижних видів риб в досліджених акваторіях 

 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що іхтіоценоз найбільш добре і 

повно вивчений в акваторії Одеської затоки і прилеглих до неї районах моря, а в 

прибережній частині о. Зміїний досліджений недостатньо. Ймовірно, саме в 

зв’язку з цим загальна кількість видів в цих районах так істотно різниться. Разом з 

тим, звертає на себе увагу високий ступінь подібності у видовому складі 

прибережного іхтіоценозу біля берегів Одеси і в акваторіях досліджених лиманів, 

що мають постійний зв’язок з морем. 

 

 

 



96 

3.6. Екологічні категорії риб за характером розмноження 

 

Більшість видів риб, які трапляються в прибережній зоні північно-західної 

частини Чорного моря, нерестяться поблизу від берега, де є більш сприятливі 

умови для розмноження, що досягається за рахунок раннього прогріву води, доброї 

аерації відкладеної ікри, великої кількості корму для молоді, що викльовується, та 

різноманітності нерестових субстратів. Проте, деякі види риб нерестяться у 

відкритому морі, а прохідні і напівпрохідні – в річках (Дехник 1973). 

Безпосередньо морські риби, що трапились за період досліджень в вивчених 

районах, за способом розмноження відносяться до чотирьох відомих для Чорного 

моря груп: риби з пелагічною ікрою, риби з демерсальною ікрою, живородні та ті, 

що виношують ікру в виводкових камерах (Водяницкий 1930) (табл. 3.12 ). 

 

Таблиця 3.12 

Кількість видів риб в досліджуваних акваторіях з певним способом 

розмноження 

 

Категорія риб 

Район дослідження 

Одеська затока 

та прилеглі 

райони моря 

Сухий 

лиман 

Григорів-

ський 

лиман 

Район  

п-ова 

Тарханкут 

о. Змії-

ний 

Живородні 2 – – 1 – 

З виводковою камерою 6 6 6 1 – 

З пелагічною ікрою 20 13 12 17 10 

З демерсальною ікрою 23 23 19 16 14 

 

Як вже говорилося вище, досліджені акваторії відрізняються високою 

різноманітністю донних біоценозів і підводних ландшафтів. Виходячи з цього, в 

залежності від якісних характеристик нерестового субстрату, риби, які 

відкладають демерсальну ікру, за екологічними особливостями розмноження 

поділяються на псаммофільних, фітофільних і літофільних. Окремо виділяють 

гніздових риб, які проявляють посилену турботу про потомство, що виражається у 

них в наявності «будівельного» інстинкту, яскравого шлюбного вбрання і 

підвищеної «агресивності» при охороні гнізда (Дехник 1973) (табл. 3.13). 
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Таблиця 3.13 

Екологічні категорії риб з демерсальною ікрою за характером розмноження 

 

Категорія риб 

Район дослідження 

Одеська затока 

та прилеглі 

райони моря 

Сухий 

лиман 

Григорів-

ський 

лиман 

Район  

п-ова 

Тарханкут 

о. Змії-

ний 

Охоронно-літофільні 

(гніздові) 

18 18 15 14 12 

Псаммофільні 1 1 1 – 1 

Фітофільні 3 3 3 2 1 

 

Незважаючи на те, що в вивчених акваторіях іноді зустрічаються екземпляри 

риб на високій стадії зрілості їх статевих продуктів, тим не менш, не всі види, 

виявлені за період досліджень, розмножуються в прибережній зоні. Можливість 

розмноження того чи іншого виду найчастіше визначається на основі вивчення 

даних по іхтіопланктону (Зайцев 1953а, 1959; Дехник 1973; Винникова 2001). Слід 

брати до уваги, що в деяких випадках в пробах може траплятися ікра, що принесена 

течіями або випала з донних кладок і навіть з виводкових камер (Винникова 2001а). 

У разі ж використання інших методик, також не завжди є можливість досконально 

досліджувати всі біотопи, а з огляду на сезонність і порційність нересту у деяких 

риб – скласти повні списки видів, які нерестяться в досліджених акваторіях досить 

складно. 

 

3.7. Нерест риб з пелагічною ікрою 

 

За літературними даними та особистими спостереженнями, в іхтіоценозі 

Одеської затоки зустрічаються 14 видів риб з пелагічною ікрою. З урахуванням 

донних видів риб, що мають планктонні етапи розвитку у вигляді ікри і личинок, 

їх чисельність може досягати 20. Разом з тим, згідно літературних джерел, з 50-х 

років минулого століття має місце стрімке зменшення числа пелагофільних видів 

риб. Винятком є початок 90-х років ХХ століття, коли спостерігалося незначне 

поліпшення ситуації, яке більшість дослідників пов’язують зі зменшенням рівня 
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антропогенного впливу. Якщо, згідно дослідженням 90-х років ХХ ст., в Одеській 

затоці налічувалося 5 видів риб з пелагічним типом ікри, то за період 

спостережень 2012–2016 рр. з березня по жовтень був відзначений нерест тільки 

двох видів – анчоуса європейського і морського язика носатого (табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14 

Видовий склад іхтіопланктону Одеської затоки в період 1959–2016 рр. 

Вид 1959–1965 

рр. 

1991–2000 

рр. 

2012–2016 

рр. 

Ікра 

Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) + + + 

Callionymus risso Lesueur, 1814  + _ _ 

Pegusa lascaris (Risso, 1810) + _ + 

Mullus barbatus barbatus Linnaeus, 1758 + _ _ 

Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) + _ _ 

Symphodus roissali (Risso, 1810) + _ _ 

Trachinus draco Linnaeus, 1758 + _ _ 

Sprattus sprattus (Linnaeus, 1758) + + _ 

Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814)  + + _ 

Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758) + _ _ 

Mugil cephalus Linnaeus, 1758 + _ _ 

Chelon auratus (Risso, 1810)  + _ _ 

Chelon saliens (Risso, 1810) _ _ _ 

Scorpaena porcus Linnaeus, 1758 _ _ _ 

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) _ + _ 

Uranoscopus scaber Linnaeus, 1758 _ + _ 

Личинки 

Gobiidae + + + 

Blennidae + + + 

Syngnathidae + + + 

Atherina boyeri Risso, 1810 + _ + 

Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) + _ _ 

Pegusa lascaris (Risso, 1810) _ _ + 

Callionymus risso Lesueur, 1814 _ _ _ 

ВСЬОГО 17 8 7 

В тому числі    

Ікра 12 5 2 

Личинки 5 3 3 

 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=686
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12020
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=152
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19549
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
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В цілому чисельність видів риб в складі іхтіопланктону Одеської затоки в 

період з 60-х по 80-і роки минулого століття знизилася майже втричі, що 

збігається з періодом зменшення видового складу прибережної іхтіофауни в 

цілому. Особливо помітним є факт зникнення зі складу іхтіопланктону затоки 

ікри і личинок шпрота європейського, які були його постійним компонентом, 

тому що ще в середині 90 років минулого століття шпрот європейський був самим 

чисельним видом у промислових уловах регіону. Також, різко скоротилось 

трапляння калкана чорноморського і глоси – промислових видів риб з пелагічною 

ікрою та відзначено деяке збільшення чисельності личинок риб з демерсальною 

ікрою. Таку ситуацію частково можна пояснити процесом відновлення 

прибережного іхтіоценоза після намиву піску в акваторії пляжів м. Одеси, що мав 

місце в 2007 році і скоротив площі кам'янистих субстратів, придатних для нересту 

риб, а частково – зміною методики і районів спостережень. 

 

3.8. Нерест гніздових риб 

 

Як вже було відмічено в кінці підрозділу 3.6, вивчення умов протікання 

нересту іхтіофауни в прибережній зоні Чорного моря пов’язане з цілим рядом 

певних труднощів. В ході виконання даної роботи не проводилося спеціального 

дослідження іхтіопланктону прибережних акваторій. В Одеській затоці він досить 

добре вивчений іншими авторами (Зайцев 1953а, 1959), в тому числі і на цьому 

етапі (Винникова 1994, 1994а, 1998, 2001), а для інших районів про нього 

практично відсутні відомості за попередні роки, що робить неможливим 

простежити його зміни. 

У зв’язку з вищесказаним, метою даної роботи було вивчення плодючості і 

умов нересту риб з виводковою камерою, а також риб, що відкладають донну ікру 

в різних донних біотопах. Основними об’єктами з кількох причин були обрані 

гніздові риби, що проявляють активну турботу про потомство. По-перше, це одні 

з наймасовіших риб прибережної зони моря (див. табл. 3.13). По-друге, гнізда цих 
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риб досить легко виявляються в ході підводних досліджень, що дає можливість 

детально вивчити не тільки саму кладку, але і нерестові субстрати. І, по-третє, є 

можливість для вивчення особливостей нерестової поведінки риб, які охороняють 

гніздо. Крім того, ікра цих риб відрізняється високим рівнем виживання 

(Калинина 1968). 

Слід нагадати, що далеко не всі представники іхтіофауни, що трапляються в 

прибережних водах, тут же і розмножуються. Всього за період досліджень було 

виявлено 46 видів риб, які тут нерестяться, з яких 24 види належать до гніздових, 

що проявляють активну турботу про потомство. Їх кількість у всіх досліджених 

акваторіях дуже схожа (табл. 3.15). 

 

Таблиця 3.15 

Кількість видів риб, що нерестяться в прибережних водах досліджених 

районів 
 

Категорія риб 

Район дослідження 

Одеська затока 

та прилеглі 

райони моря 

Сухий 

лиман 

Григорів

-ський 

лиман 

Район 

п-ова 

Тарханкут 

о. Змії-

ний 

Розкидають ікру на 

різноманітний субстрат 

3 3 3 4 2 

З виводковою камерою 6 6 6 − − 

З пелагічною ікрою 6 2 2 10 4 

Гніздові 16 15 14 14 12 

Всього 31 26 25 28 18 
 

Примітка: − - види в районі не трапляються, або не були виявлені 

 

Можливість розмноження риб в прибережній зоні моря визначалася на 

підставі улову самок з текучою ікрою, виявлення кладок ікри і наявності 

відповідних умов і субстратів для розмноження. 

Процентне співвідношення різних категорій риб у всіх досліджених районах 

також дуже схоже. Однак, біля берегів півострова Тарханкут спостерігається 

значна кількість видів з пелагічною ікрою (36%), а також повна відсутність риб з 

виводковою камерою (рис. 3.10). 
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Рис. 3.10. Процентне співвідношення різних категорій риб в досліджених 

районах за характером розмноження 

 

Звертає на себе увагу той факт, що у всіх досліджених районах кількість 

видів гніздових риб становить 50% і більше, що свідчить про придатність різних 

прибережних біотопів для нересту більшості видів риб, що тут мешкають, а також 

про напругу відносин в угрупованні (Васнецов 1953). Також слід зазначити, що в 

прибережних водах о. Зміїний чисельність риб, що будують гнізда, найвища в 

порівнянні з іншими вивченими районами ПЗЧМ. Ймовірно, різноманітні тверді 

субстрати прибережної зони о. Зміїний активно використовуються для нересту 

рибами, що тут існують, в силу того, що на всьому північно-західному шельфі 

придатних для цього місць не так багато, особливо в районі о. Зміїний, 

розташованого у відкритому морі на відстані 40 км від берега. 

Найчастіше використовуваним нерестовим субстратом в прибережних 

водах ПЗЧМ можна назвати кам’янистий. Більшість гніздових риб для нересту 

віддає перевагу біотопу валунів, кам’яних брил і прибережних скель. Непрямим 

випадком використання кам’янистого субстрату можна також назвати 

облаштування гнізд деякими рибами в стулках загиблих мідій, що утворюють 

біоценоз обростання. 
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Представники родини губаневих Labridae будують гнізда практично у всіх 

біотопах, використовуючи в якості будівельного матеріалу фрагменти макрофітів. 

Бичкові риби найчастіше розміщують свої кладки в норах, виритих під валунами, 

розташованих на глибинах від 10 см до 1,5 м. У розпал нерестового сезону під 

одним валуном діаметром близько 40 см налічується до 8 кладок ікри різних видів 

бичків. При відсутності природних субстратів ікра відкладається на будь-які донні 

предмети. За час досліджень гнізда бичків були виявлені на автомобільних 

покришках, металевих трубах, скляних і пластикових пляшках, уламках 

будматеріалів і т.п. Однак, дрібні предмети антропогенного походження, як 

правило, характеризуються слабкою стійкістю до хвилевого впливу, тому 

збереження розташованих на них гнізд безпосередньо залежить від рівня 

хвильової активності. Зафіксовані випадки викиду на берег пластикових пляшок з 

кладками бичка-кругляка. 

Більш придатними умовами для нересту характеризуються гідротехнічні 

споруди при наявності на них розвиненого перифітона. В друзах мідій і їх 

порожніх стулках влаштовують гнізда морські собачки і бичок-цуцик морський. У 

деяких випадках щілини між бетонними блоками використовувалися бичками для 

облаштування гнізд, однак, при наявності в акваторії достатньої кількості 

придатного для нересту кам’янистого субстрату, гідротехнічні споруди в цих 

цілях практично не використовуються. Також, за період досліджень неодноразово 

спостерігалося облаштування гнізд бичком-кругляком в щілинах між валунами з 

відкладанням ікри на верхню і бічну поверхню каменів. 

При оцінці плодючості риб родини Gobiidae необхідно враховувати 

порційний характер їх нересту. Одноразове ікрометання спостерігається тільки у 

бичка-жаби і бичка-трав’яника (Калинина 1971). Достовірний матеріал по іншим 

видам бичків можна отримати тільки в разі відбору гонад до вибою першої порції 

ікри. Обробка матеріалу, зібраного після початку нересту, може стати причиною 

заниження показників. Ймовірно, в силу цієї причини пояснюється 

різноманітність даних, що зустрічаються в літературі по плодючості деяких видів 
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бичків. У представленій роботі для подібних розрахунків використовувалися 

тільки екземпляри, спіймані до початку нересту (табл. 3.16). 

 

Таблиця 3.16 

Плодючість риб родини Gobiidae в Одеській затоці та прилеглих районах 

моря 

Вид Кількість 

досліджених 

риб, екз. 

L, см Кількість ікринок 

середнє max 

Gobius niger 12 5,3 ± 1,3 2854 ± 42 3420 

Mesogobius batrachocephalus 34 17,2 ± 2,1 6455 ± 221 8423 

Neogobius eurycephalus 96 10,1 ± 1,7 785 ± 24 1247 

Neogobius melanostomus 237 13,5 ± 1,4 1423 ± 150 3752 

Ponticola cephalargoides 166 11,7 ± 1,5 896 ± 38 1355 

Proterorhinus marmoratus 45 4,3 ± 0,3 458 ± 17 668 

Pomatoshistus marmoratus 28 4,2 ± 0,6 2215 ± 78 2444 

 

Крім наявності порційного характеру нересту в одне гніздо, побудоване 

самцем бичка, як правило, ікру відкладають кілька самок. Через це в гніздах може 

виявлятися кількість ікри, що в кілька разів перевищує їх потенційну плодючість 

(табл. 3.17). 

 

Таблиця 3.17 

Кількість ікри в гніздах риб родини Gobiidae 

Вид Кількість 

досліджених гнізд, 

шт. 

Кількість ікринок у гнізді 

середнє max 

Neogobius eurycephalus 18 1225 ± 27 1542 

Neogobius melanostomus 36 3897 ± 122 9375 

Ponticola cephalargoides 22 2670 ± 75 3657 

Proterorhinus marmoratus 14 224 ± 12 366 

 

Чисельність ікринок в гніздах оцінювалася методом прямого підрахунку, 

після вилучення гнізда з субстратом. При цьому розміри каменів не перевищували 

в діаметрі 30 см. Видова приналежність ікри визначалася за наявністю в гнізді 

самця, який охороняє кладку ікри, а також за визначником (Георгиев 1966). 
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Глибина розташування гнізд в значній мірі залежить від видової 

приналежності риб. Глибше всіх їх може облаштовувати бичок-кругляк (до 3,5 м). 

Мінімальна глибина розташування кладок ікри спостерігалася у бичка-рижика і 

цуцика (h ≈ 0,15 м). В цілому ж більше 85% нерестовищ бичків розташовуються в 

прибережній зоні на глибині до 2,5 м. 

Робити підрахунок ікринок, які розвиваються у риб, що мають виводкову 

камеру, набагато простіше, ніж у видів, що будують гнізда. При такому способі 

виношування ікри її пошкодження і загибель через вплив зовнішніх факторів 

практично виключається, крім випадків загибелі самої риби, чого не можна 

сказати про кладки охоронно-літофільних видів риб, збереження яких значною 

мірою залежить від погодних умов і якості води (Калинина 1968, 1971; Расс 1993; 

Старушенко и др. 1971). Визначення плодючості риб з наявністю виводкової 

камери проводилося методом прямого підрахунку ікринок у самців, які 

виношують ікру (табл. 3.18). 

 

Таблиця 3.18 

Плодючість риб родини Syngnathidae 

Вид Кількість 

досліджених 

риб, екз. 

L, см. Кількість ікринок 

середнє max 

1 2 3 4 5 

Syngnathus abaster Risso 86 11,3 ± 1,4 33 ± 4 75 

Syngnathus tenuirostris 12 14,6 ± 2,2 41 ± 8 63 

Syngnathus typhle 22 17,5 ± 1,7 155 ± 6 172 

Syngnathus variegatus 37 19,4 ± 3,7 87 ± 5 117 

Nerophis ophidion 7 15,2 ± 1,3 48 ± 11 63 

Hippocampus ramulosus 25 6,4 ± 0,5 156 ± 3 204 

 

Як видно з наведеної вище таблиці, найбільш плодючими видами з 

представників родини Syngnathidae можна назвати морського коника довгорилого 

і іглицю довгорилу. Разом з тим, представлені дані по плодючості бичкових риб, 

що мають порційний характер нересту, при проведенні спеціальних досліджень 

можуть бути істотно доповнені і зазнати деяких змін. 
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3.9. Риби, що цілорічно трапляються в районах дослідження 

 

Спостереження за сезонними змінами прибережного іхтіоценозу були 

проведені тільки в районі Одеської затоки і суміжних з ним районах моря, а також 

в акваторії Григорівського лиману. Основним методом вивчення видового складу 

риб, що зимують в прибережних водах, був аналіз уловів рибалок-аматорів та 

облову поверхонь гідротехнічних споруд за допомогою рамкової волокуші.  

В ході проведення даної роботи було встановлено, що кількість видів риб, 

що трапляються цілорічно в досліджених прибережних акваторіях, дуже 

незначна. Так, в період з грудня по лютий в прибережній зоні моря вивчених 

районів було виявлено всього 9 видів риб (табл. 3.19). Температура води в цей 

період року коливалася в межах від – 2º С до + 11º С. 

 

Таблиця 3.19 

Види риб, що цілорічно трапляються в акваторії Григорівського лиману, 

біля берегів м. Одеси та прилеглих до нього районів моря 

 

Вид 

Акваторія  

Одеська затока 

та прилеглі 

райони моря 

Григорівський 

лиман 

1. Squalus acanthias Linnaeus, 1758 + – 

2. Gaidropsarus mediterraneus (Linnaeus, 1758) + – 

3. Syngnathus abaster Risso, 1827 + + 

4. Ponticola eurycephalus (Kessler, 1874) + + 

5. Ponticola cephalargoides (Pinchuk, 1976) + + 

6. Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) + + 

7. Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836) + + 

8. Parablennius tentacularis (Brünnich, 1768) + + 

9. Platichthys flesus (Linnaeus, 1758) + + 
 

+ - вид в даній акваторії траплявся цілорічно; – - вид цілорічно не траплявся або не був виявлений  

 

Крім зазначених у таблиці видів, в акваторії Григорівського лиману деякі 

автори вказують на наявність в зимові місяці мерланга (Старушенко & Бушуев 

2001). Звертає на себе увагу той факт, що в період з грудня по березень різко 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=107
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=6858
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=686
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=12020
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=150
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14756
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://en.wikipedia.org/wiki/Antoine_Risso
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=9336
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18894
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=18397
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=4935
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=21097
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://en.wikipedia.org/wiki/Peter_Simon_Pallas
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=5954
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18088
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://en.wikipedia.org/wiki/Achille_Valenciennes
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=8939
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=18396
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/getref.asp?id=17290
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=2188
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=23141
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
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зростає вірогідність ловів в прибережній зоні Одеської затоки морського 

бореального (холодолюбивого) катрана короткоперого, в той час як в літні місяці 

вона трапляється тільки в уловах рибалок-аматорів, які проводять вилов з човнів 

на значній відстані від берега. 

Бички і морські собачки трапляються цілий рік на підводних поверхнях 

гідротехнічних споруд і в біотопі прибережних валунів, в ясну сонячну погоду 

піднімаючись до поверхні. 

Можна припустити, що видовий список риб, які цілорічно трапляються в 

досліджених районах, повинен бути дещо ширше. Цьому має сприяти наявність в 

цих водоймах глибоководних каналів, в яких можуть концентруватися риби, що 

живуть в лимані. Так, в акваторії Одеського порту, де проводилися 

широкомасштабні днопоглиблювальні роботи, в районі хвилезагороджувальних 

молів на глибині 12–15 м в уловах рибалок-аматорів цілий рік зустрічається 

бичок-кругляк. За даними Киселевича (Киселевич 1908), цей вид зустрічався у 

всіх біотопах протягом всього року. За період проведення наших досліджень, 

бичок-кругляк в період з грудня по березень в прибережній зоні моря на глибинах 

до 5 м виявлений не був. 

 

3.10. Сезонні, нерестові та нагульні міграції риб 

 

Міграції прибережної іхтіофауни можна було виявити тільки в тих 

акваторіях, де спостереження велися цілий рік протягом усіх сезонів року. Була 

можливість провести такі дослідження в трьох з п’яти досліджених районів, за 

винятком прибережних вод півострова Тарханкут і о. Зміїний. Разом з тим, в 

районі Одеської затоки і прилеглих до неї морських вод, а також в акваторіях 

Сухого і Григорівського лиманів вдалося вивчити лише міграції тих видів риб, 

трапляння яких було на рівні масових і звичайних видів.  

У період 1996–2019 рр. у вищезазначених акваторіях вдалося спостерігати 4 

типи міграцій: сезонні, нагульні, нерестові, а також аномальні, які пов’язані з 

проявами гіпоксії. Основні типи міграцій спостерігаються при зміні сезонів зима-
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весна і весна-осінь, що по місяцях зазвичай збігається з березнем-квітнем і 

вереснем-жовтнем, на відміну від аномальних міграцій, які переважно мають 

місце в літні місяці. Найчіткіше міграції виражені у риб родини Gobiidae, 

представники якої відносяться до найбільш численних видів прибережної 

іхтіофауни досліджених районів. 

Розгляд різних типів міграцій прибережної іхтіофауни слід почати з 

найбільш чітко виражених сезонних міграцій, пов’язаних зі зміною світлового 

режиму дня, температури води і фізіологічної перебудовою організму риб в 

залежності від пори року на уповільнений або прискорений метаболізм. Такі 

міграції мають місце навесні і восени і виражаються в масових переміщеннях риб 

з глибини 15–20 м в прибережне мілководдя на глибину до 10 м при прогріванні 

придонних шарів води до 5–8 ºC в березні – квітні та відхід на глибину при її 

охолодженні до 14–12 ºC в вересні – жовтні. 

Весняні сезонні міграції завжди виражаються в масовому підході різних 

видів риб в прибережну зону моря на глибини близько 10 м. Ці міграції часто 

служать початковим етапом інших типів міграцій – нагульних і нерестових, а у 

деяких риб, наприклад, у річкової камбали европейської і бичка жабоголового 

розділити їх за термінами надзвичайно важко, тому що всі вони вписуються в 

температурний інтервал 3–5 ºС. Представники родини Gobiidae, як правило, 

виходять навесні на прибережне мілководдя в наступному порядку: (5–6 ºС), 

бичок рудий, бичок Пінчука – (6–8 ºС) і бичок-кругляк – (8–10 ºС). Решта види 

бичків, як і більшість інших видів риб, зазвичай підходять до берега при 

температурі води 8–12 ºС. Досить часто спостерігаються масові підходи 

іхтіофауни до берега, які супроводжуються одночасною появою декількох видів 

риб, особливо при швидкому прогріванні води і в ясну сонячну погоду. 

Нерестові міграції часто виявляються як продовження весняних сезонних 

міграцій і виражаються в переміщенні до районів нересту, які зазвичай 

розташовані на більш мілководних прибережних ділянках з подальшим 

заселенням нерестових субстратів. Ближче всіх до берега в період нересту 

підходять бичок рудий і бичок кам’яний (до глибини 0,1–0,2 м). Бичок 
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жабоголовий зазвичай мігрує на глибини 1,5–3,0 м. Далі всіх від берега 

нереститься бичок-кругляк (h = 1–4 м). Під час нерестових міграцій щорічно 

спостерігаються масові скупчення бичків мористіше хвилерізу, що відзначається і 

іншими авторами (Смирнов 1986). 

Сезонні літні нагульні міграції, як правило, спостерігаються після 

закінчення нересту, а осінні мають місце перед міграцією на зимівлю. 

Кормодобувну поведінку прибережної іхтіофауни можна розділити на 2 складові: 

а) пошук місць концентрації корму;  

б) пошук та добуток корму на місцях його концентрацій. 

Нагульні міграції в основному виражаються в першій складовій, оскільки 

друга не має чітко виражених проявів. У більшості представників родини Gobiidae 

основні місця нагулу знаходяться на глибинах 2–7 м, куди після закінчення 

нересту відкочовує більшість бичків до біоценозів валунів і кам’яних брил. 

Значна частина молоді бичка ратана і рижика біля берегів Одеси нагулюється в 

зоні хвилелому. 

У риб родини Mugilidae нагульні міграції проявляються в їх активних 

переміщеннях уздовж берегової лінії в пошуках мілководних заток і лагун, які 

спостерігаються з квітня – травня і зазвичай тривають до жовтня (t води 14–

12 ºС), коли риби починають відкочовувати від берегів. 

У пелагічних видів риб, таких як шпрот європейський і анчоус, нагульні 

міграції в прибережній зоні зводяться до переміщень уздовж узбережжя, а також 

міграцій від берега у відкрите море і назад. Максимально близькі підходи до 

берега у цих видів риб спостерігаються в темний час доби, а в акваторії 

Григорівського лиману – також влітку при зниженні температури води до 16–

14 ºС. Крім того, при зниженні температури до берега підходять риби 

холодолюбивого комплексу – мерланг і глось, які знову відходять від берега при 

прогріванні води. 

У атерини нагульні міграції як такі відсутні, а переміщення зводяться до 

хаотичних пересувань вздовж берегової лінії з утворенням нестійких агрегацій в 
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місцях з великою кількістю їжі, які розпадаються при зникненні кормового 

подразника. 

Восени, при зниженні температурі води до 18–16 ºC в прибережній зоні 

моря починають траплятися ставрида і сарган. Ставрида, як правило, близько до 

берега не підходить і тримається на глибині 8–10 м, а сарган може траплятись на 

глибинах до 1,5 м. В цей же час спостерігаються осінні нагульні міграції 

представників родини бичкових. Вони знаходять своє вираження в утворенні 

великих скупчень риб мористіше хвилелому (як підчас нерестових міграцій в 

прибережну зону), проте в подальшому спостерігається фронтальна міграція 

бичків в бік відкритого моря. При зниженні температури води до 14–12 ºC до 

берега для нагулу зазвичай підходять калкан чорноморський і глось, завжди 

заселяючи біоценоз піску. 

Вивчаючи добові нагульні міграції у деяких видів риб, що зустрічаються в 

досліджених акваторіях, можна простежити наявність активних добових 

пересувань між різними ділянками прибережної зони. Подібні переміщення були 

помічені у бичка-кругляка, який в світлий час доби може утворювати масові 

скупчення на доміфорних ландшафтах (Арзамасцев 1990) (у вигляді ямок в піску 

шириною 10–40 см і глибиною 5–7 см), де він поїдає молюска Lentidium 

mediterraneum (O. G. Costa, 1830). У разі небезпеки бичок-кругляк спливає на 

кам’янисті субстрати, де ховається серед каменів і повертається до ямок на піску 

не раніше, ніж через 5–7 хвилин. 

Інші види риб, які здійснюють добові кормові міграції – калкан 

чорноморський і глось. У світлий час доби ці риби зазвичай залягають мористіше 

хвилелому на глибині 3–5 м, а з настанням сутінків переміщуються в прибережну 

зону на глибину 2,0–1,5 м. Вранці спостерігається їх зворотна міграція в бік 

відкритого моря (Хуторной 1998). 

Незважаючи на те, що міграцію прибережної іхтіофауни на зимівлю можна 

розглядати як складовий елемент сезонних міграцій в цілому, деякі особливості 

дозволяють виділити цей тип окремо. Перш за все, як правило, при відході 

іхтіоценозу до місць зимівлі риби переслідують своєю основною метою 
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уникнення впливу наднизьких температур на прибережному мілководді, а також 

зимової гіпоксії і, як наслідок, заморів, які можуть бути викликані утворенням 

льодового покриву. При цьому харчова мотивація, характерна для нагульних 

міграцій практично відсутня, оскільки риби мігрують в райони, які набагато 

бідніші за харчовими ресурсами, ніж прибережна зона моря. 

Другою відмітною рисою міграцій іхтіоценозу до місць зимівлі можна 

назвати те, що більшість представників родини Gobiidae мігрує в бік відкритого 

моря «фронтом», поступово відкочовуючи на більші глибини з утворенням 

тимчасових скупчень біля хвилелому і розсипів валунів на глибинах 5–7 м. 

На відміну від весняних нерестових міграцій, коли скупчення бичків 

спостерігаються мористіше хвилелому, при зимових міграціях риби 

концентруються з обох сторін хвилелому приблизно в однаковому 

співвідношенні. Концентрацію бичків біля хвилелому можна вважати початком їх 

міграції до місць зимівлі. Як правило, вона починається в жовтні, при температурі 

води близько 12 ºC і закінчується в II–III декаді листопада при температурі води 

8–6 º C. 

У інших видів риб не спостерігається таких чітко виражених міграцій на 

зимівлю. При зниженні температури води до 14 ºC і нижче вони починають 

поступово відкочовувати від берегів, що супроводжується повільним зниженням 

їх чисельності в прибережній зоні. 

На жаль, в ході виконання роботи не вдалося виявити безпосередньо самі 

місця зимівлі, однак, за літературними даними, вони зазвичай розташовуються в 

діапазоні глибин 15–20 м (Гончаров 1978; Смирнов 1986). Можна припустити, що 

біля берегів Одеси бички на зиму не йдуть далеко у відкрите море, оскільки тут 

спостерігається плавне зниження дна, а глибини понад 15 м знаходяться на 

великій відстані від берега. Непрямим підтвердженням цієї теорії може служити 

те, що в районі портових споруд на глибині 12–15 м бичок-кругляк ловиться 

протягом всього року. Схожа ситуація вочевидь може спостерігатися і в 

акваторіях досліджених лиманів, оскільки судноплавні канали в них значно 

глибші, ніж прилеглі ділянки моря. 
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РОЗДІЛ 4 

ВПЛИВ АНТРОПОГЕННИХ ЧИННИКІВ НА ПРИБЕРЕЖНІ 

ІХТІОЦЕНОЗИ 

 

4.1 Вплив заморних явищ на видовий і кількісний склад прибережних 

іхтіоценозів 

 

Антропогенне евтрофування Чорного моря, що посилилось в останнє 

десятиліття, стало причиною виникнення та розвитку придонної гіпоксії, яка 

охоплює різні ділянки і площу ПЗЧМ, що в свою чергу призводить до масових 

заморів гідробіонтів, які з 1973 р. стали спостерігатися регулярно. В тій чи іншій 

мірі вони повторюються щорічно, в силу чого механізми їх виникнення вивчені 

досить добре (Брянцев & Фащук 1979; Владимирцев 1985; Легарев 1983; Фащук 

1982; Свертилов 1996; Берлинский 2000). Значною мірою розвитку процесу 

гіпоксії сприяє низький рівень хвильової активності (Адобовский 2001). 

У деяких випадках придонна гіпоксія стає причиною виходу на мілководдя 

великого числа різних видів риб, частина з яких гине (Сальский 1982). У 

прибережній частині моря цьому явищу, як правило, передує тривала дія вітрів 

згінного напрямку, в результаті чого компенсаційна течія приносить до берега 

холодну і слабо насичену киснем глибинну воду.  

Слід зазначити, що не кожен випадок апвелінгу супроводжується підходом 

до берега води з низьким вмістом кисню і виходом риб на прибережне мілководдя 

до глибини менше 1 м. За рівнем впливу гіпоксії на прибережну іхтіофауну можна 

виділити три основних ступеня інтенсивності її прояву: 

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

глибинах понад 5 м, загибелі риби не спостерігається; 

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

холодолюбивих видів риб, зустрічаються поодинокі загиблі особини різної 

видової приналежності; 

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

води, масова загибель різних видів риб.  
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У деяких випадках ці явища носять дуже короткочасний (до декількох 

годин) або локальний характер, найчастіше охоплюючи райони моря біля 

виступаючих в море мисів. 

У досліджених акваторіях вплив придонної гіпоксії на прибережні 

іхтіоценози вивчався в Одеській затоці та прилеглих до неї районах моря, а також 

поблизу гирл Сухого і Григорівського лиманів. За час виконання даної роботи 

було відмічено три випадки прояву гіпоксії, що супроводжувалися виходом 

іхтіофауни в прибережне мілководдя на глибини менше 1 м, при одному з яких 

мала місце масова загибель риби. Локальних і короткочасних проявів гіпоксії за 

період досліджень біля берегів Одеси зафіксовано понад 6. Великомасштабні 

замори, що супроводжувалися масовою загибеллю риби, відбувалися у вересні 

1997 р., липні 1999 р., влітку 2000 р. і т.д. 

Найбільш тривалий і великомасштабний замор риби на північно-західному 

узбережжі Чорного моря за останні більш ніж 20 років мав місце влітку 2000 г. 

Він складався з серії явищ замору різної інтенсивності і тривалості, що 

спостерігалися з середини червня до середини серпня. 

Дані морської Геофізичної лабораторії Одеського Державного екологічного 

університету свідчать про те, що виникнення явищ замору 2000 року в Одеській 

затоці та прилеглих ділянках моря багато в чому сприяла гідрометеорологічна 

ситуація, що склалася в цьому районі до середини червня. 

Тривалі вітри згінних напрямків (48 % повторюваності) віджали у відкрите 

море тонкий поверхневий шар теплої води з низькою солоністю. В результаті 

компенсаційного підходу до берега вод з придонних шарів зі зниженим вмістом 

розчиненого кисню температура води знизилася до 11–12 С, а солоність 

підвищилася до 16–16,5‰ в порівнянні з 20 і 13‰ на початку місяця. 

Низька хвильова активність перешкоджала вертикальному перемішуванню і 

аерації нижніх шарів води. Це призвело до утворення стійких гіпоксійних зон з 

вмістом кисню до 1,8 мг∙л-1 і менше. Протягом усього літа на глибинах понад 7 м 

придонний шар води постійно мав температуру 12–14 С. 
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Все це стало причиною виникнення серії великомасштабних заморів 

іхтіофауни в прибережному районі моря на глибинах від 1 до 5 м. Перший 

масовий вихід риби на прибережне мілководдя був відмічений 11 червня в районі 

Гідробіологічної станції ОНУ ім. І. І. Мечникова. На глибині 1,5–3 м відмічалося 

скупчення калкана чорноморського, глоси та морського язика з щільністю до 3–5 

екз.∙м-2. Ситуація дещо стабілізувалася до 13 червня і основна маса риби відійшла 

на глибину 4–7 м. 

Надалі, приблизно до середини липня в вузькоприбережній зоні 

спостерігалося поступове збільшення чисельності різних видів бичків (переважно 

бичка-кругляка), які періодично на глибині 1,5–3 м утворювали масові скупчення 

до 50 екз.∙м-2. 

Протягом двох місяців (червень – липень) в акваторіях міських пляжів було 

зареєстровано 34 види риб, в тому числі такі рідкісні на той час види як скорпена 

звичайна Scorpaena porcus, ошибень звичайний Ophidion rochei, смарида звичайна 

Spicara smaris), минь середземноморський Gaidropsarus mediterraneus і барабуля 

звичайна Mullus barbatus (Хуторной 2000). На піщаному дні біля мису Великий 

Фонтан за 1 годину підводних спостережень нараховувалось до 17 екземплярів 

малої морської миші Callionimus risso, зниклої біля берегів Одеси понад 20 років 

тому. 

З 1 по 3 серпня 2000 р. на морському узбережжі біля гирла Григорівського 

лиману спостерігався сильний згін, що супроводжувався масовою загибеллю 

риби, по всій ймовірності, частково внаслідок температурного шоку (Бел 1993), 

так як температура води нижче 10 С трималась досить довго. При цьому 

спостерігались аномальні поведінка та розподіл іхтіофауни. Близько 97% риби 

було сконцентровано на прибережному мілководді від зони запліску до глибини 

1 м. Найбільші скупчення живої риби (до 200 екз.∙м-2) утворювалися біля 

підводних каменів. У такій ситуації чисельність і видовий склад іхтіоценозу 

методом підводних спостережень оцінити було досить складно, так само, як і 

розпізнати живих і поснулих особин. З метою вивчення видового складу і 

чисельного співвідношення різних видів риб, що зконцентрувались на 

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=143
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19548
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прибережному мілководді, було проведено їх лов за допомогою малькової 

волокуші. Як показали результати дослідження, більше 60% улову за чисельністю 

становив бичок-кругляк (табл. 4.1). 

 

Таблиця 4.1 

Співвідношення різних видів риб на піщаному і кам’янистому субстратах під 

час задухи біля гирла Григорівського лиману 

Вид 

Пісок Каміння 

Кількість Маса Кількість Маса 

екз. % г екз. % г 

Gobius niger  22 6 55 12 4 21,6 

Neogobius melanostomus  237 63 13348 136 47 231,0 

Mesogobius 

batrachocephalus  
8 2 1 440 0 0 0 

Ponticola cephalargoides 38 10 1973 26 9 54,6 

Ponticola eurycephalus  56 15 3248 63 22 69,3 

Proterorhinus 

marmoratus  
16 4 25 34 12 44,2 

Parablennius tentacularis 0 0 0 16 5 28.8 

Інші види 0 0 0 4 1 34,2 

Разом 377 100 20,089 291 100 483,7 

 

Крім лову волокушою рибу відловлювали біля прибережних каменів за 

допомогою донних рамок розміром 10×10 см. Тут співвідношення видів було 

дещо іншим (див. табл. 4.1). 

У поглибленнях та виїмках ґрунту під впливом течій і хвильового впливу 

формувалися скупчення загиблої риби товщиною до 10–15 см і площею до 0,5 м2. 

Значну кількість мертвої риби було викинуто хвилями на берег. Біля прибережних 

каменів на один погонний метр узбережжя можна було нарахувати до 40–50, на 

піщаному березі – до 10 шт. недавно загиблих риб. 

З наведеної таблиці видно, що основну масу загиблої риби (87%) складають 

бички, найчисленнішими з яких були бичок-цуцик морський і бичок-кругляк 

(див. табл. 4.1). Разом з тим, за масою вони складають всього близько 40% через 

те, що більшість особин потрапляють в розмірну групу від 2 до 5 см (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Процентне співвідношення розмірних груп загиблої риби 

Вид 
Розмірна група, см 

2,5 – 3,5 3,6 – 4,5 4,6 – 5,5 5,6 – 6,5 6,6 – 7,5 

Gobius niger – 28 30 24 18 

Neogobius melanostomus 41 35 11 5 8 

Proterorhinus marmoratus  7 78 15 – – 

Parablennius tentacularis – – – 80 20 

 

Крім названих видів гинули також мерланг, атерина піщана, калкан 

чорноморський, річкова камбала, морський язик носатий, бичок рудий, бичок 

Пінчука, бичок жабоголовий, іглиці та ін. Вони були нечисленні, але становили 

36% за масою від загальної кількості загиблої риби, так як були представлені 

розмірними групами від 10 до 30 см. Звертає на себе увагу той факт, що основна 

маса бичка-кругляка (76%) представлена розмірною групою від 2 до 5 см. У 

бичка-цуцика 78% становили особи розмірної групи 3,6–4,5 см (табл. 4.3). Інші 

автори відмічають серед загиблих риб мальків саргана і морського язика 

(Віннікова 2001а). 

 

Таблиця 4.3 

Співвідношення чисельності та маси окремих видів риб в танатоценозі 

Вид % чисельності % маси 

Gobius niger 14 17 

Neogobius melanostomus  28 17 

Proterorhinus  marmoratus  45 24 

Parablennius tentacularis 4 6 

Інші види 9 36 

 

 

Порівнюючи дані таблиць 4.1 і 4.3 можна констатувати, що, незважаючи на 

те, що в скупченнях риб на прибережному мілководді домінував бичок-кругляк, 

його частка серед загиблих риб була менше 30%, а основна кількість мертвої риби 

становив бичок-цуцик морський (45%), чисельність якого серед живих риб навіть 

на кам’янистому субстраті не перевищувала 12%. 
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Слід звернути увагу на той факт, що Proterorhinus marmoratus і Parablennius 

tentacularis в біотопі гідротехнічних споруд тримаються переважно біля верхніх 

частин конструкцій, а також тяжіють до ділянок з підвищеною гідродинамічною 

активністю і, цілком ймовірно, нестійкі до дефіциту кисню. 

Під час явищ замору, що супроводжувалися виходом риби на прибережне 

мілководдя, мав місце її масовий вилов численними відпочиваючими (розділ 4.1). 

За наявними даними, в період з 11 червня до 15 серпня 2000 р. заморні 

явища різного масштабу і інтенсивності відбувалися на ділянці узбережжя від 

Тузловських лиманів до о. Тендра і охоплювали не менше 500 км2 північно-

західної частини Чорного моря (Берлинский 2000). 

Крім того, як показали результати підводних досліджень, в Одеській затоці 

та прилеглих до неї акваторіях до середини вересня 2000 р. спостерігався 

аномальний розподіл іхтіофауни, коли всі риби були сконцентровані в 

вузькоприбережній смузі на глибинах 1–3 м. На відстані 10–50 м від хвилелому 

придонний шар води мав температуру 10–12ºС і, очевидно, мав слабке насичення 

киснем, тому що в цьому шарі риби не спостерігалися, а краби та інші рухливі 

гідробіонти піднімалися на вершину підводних каменів. Можна зробити висновок 

про те, що стійка донна гіпоксія в 2000 р. різко погіршила умови нагулу і в 

значній мірі ускладнила осінній відхід іхтіофауни на зимівлю (Хуторной 2001). 

Набагато менші за силою заморні явища мали місце в районі 

Гідробіологічної станції ОНУ ім. І. І. Мечникова з 21 по 23 липня 1999 р. За своєю 

інтенсивністю вони можуть бути віднесені до ІІ ступеня, тому що гинули лише 

окремі особини калкана чорноморського і глоси (1–2 екз./300 м2). Біля берега 

відмічалися чисельні зграї мерланга. 

Заморні явища середньої інтенсивності між 2000 і 1999 рр. простежувалися 

у вересні 1997 р. Незважаючи на підхід до берега значної кількості калкана 

чорноморського, глоси та інших видів риб, масового виходу іхтіофауни на 

прибережне мілководдя не спостерігалося, а її скупчення виявлялися на глибинах 

2–5 м. Основна маса мертвих риб була сконцентрована на глибинах 3–4 м.  
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Кажучи про вплив донної гіпоксії на прибережну іхтіофауну, слід 

зазначити, що за період досліджень тільки заморні явища, що мали місце влітку і 

восени 2000 р., мали істотний вплив на її видовий і кількісний склад. 

Навесні 2001 року була відмічена аномально низька чисельність донних 

прибережних риб, особливо представників родини Gobiidae. У 2001 році в 

порівнянні з аналогічним торішнім періодом 2000 року на контрольних ділянках 

чисельність бичка кругляка і рижика знизилася в 3–4 рази. Крім цього в уловах 

рибалок-аматорів був відзначений зсув вікової структури уловів в сторону 

зменшення чисельності 3 і 4 літніх особин. Влітку цього року вони становили 

близько 15% популяції, що майже вдвічі менше, ніж в попередні роки. 

За даними підводних досліджень, біля берегів Одеси відзначено зменшення 

чисельності морського язика піщаного в 2 рази в порівнянні з аналогічним 

торішнім періодом 2000 р. Морський коник довгорилий зустрічався поодиноко, 

хоча з 1998 р. по 2000 р. він був звичайним видом. Тільки в гирлі Григорівського 

лиману чисельність морського коника довгорилого в весняний період була досить 

високою – до 5 екз. на одну донну сітку довжиною 50 метрів. Також, в цьому році 

не траплялась мала морська миша, хоча в 2000 р. за 1 годину підводних 

спостережень можна було нарахувати до 15 екз. (Хуторной 2002). 

Виходячи з вищесказаного можна констатувати, що прояви придонної 

гіпоксії в прибережній зоні моря значно впливають на видовий і кількісний склад 

не тільки бентосних, але і деяких пелагічних видів риб. Крім того, навіть не 

приводячи безпосередньо до заморів, гіпоксія в значній мірі погіршує умови 

нагулу в прибережній зоні, може створювати перешкоди на шляхах сезонних 

міграцій, а іноді і стає причиною масової загибелі риби. 

 

4.2. Вплив гідротехнічних споруд на розподіл прибережних риб 

 

У світовій літературі є численні відомості про те, що обсяг і характер 

твердого субстрату в значній мірі впливає на видовий склад і розподіл риб 

(Алексеев и др. 1987; Блинова и др. 1990). Протизсувне гідробудівництво, 
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розпочате біля берегів Одеси в 60-х роках, в значній мірі змінило співвідношення 

донних субстратів на видовженій ділянці прибережної зони Чорного моря, що 

негативно відбилося на різних аспектах життя прибережної іхтіофауни 

(Виноградов 1975). 

В ході проведення досліджень було встановлено, що хвилеломи і траверси є 

місцем концентрації багатьох видів риб. Виявлено кілька причин утворення 

скупчень іхтіофауни поблизу гідротехнічних споруд. Дослідження показали, що 

конструкція хвилелому влаштована таким чином, що проникнення донних видів 

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

(Хуторной 1998) (рис. 4.1). 

 

 

 

              Відкрите                                                     Акваторія  

                  море                                                           пляжу 
                                                      профіль 

                    А                    хвилелому           Б 

                              

 

Рис. 4.1. Схематичне зображення траєкторії заходу та виходу риб в 

акваторію пляжу, оснащеного хвилеломом: 

А – траєкторія заходу риб; 

Б – траєкторія виходу риб. 

 

Як видно з рисунка 4.1, захід риби в акваторію пляжу здійснюється по 

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

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

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

чорноморського і глоси – типових бентосних видів – хвилелом є серйозною 

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

вхід до якої значно легший, ніж вихід з неї (рис. 4.2). 

Порівнюючи рис 4.1 і 4.2 можна помітити, що траєкторії заходу і виходу 

риб в акваторію пляжу і рибальську вершу дуже схожі. В даному випадку 
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вертикальна поверхня хвилелому дещо спрощує її вихід з акваторії в порівнянні з 

рибальською вершею, влаштованою за принципом чорнильниці. Однак, в разі 

наявності глибоких ніш і поглиблень в нижній частині вертикальної стіни 

хвилелому ці відмінності дуже нівелюються. 

 

 

 

 

        

                 А 

                                                                   Б 

Рис. 4.2. Подібність профілю хвилелому та риболовецької верші:  

А – траєкторія заходу риби у риболовецьку вершу; 

Б – траєкторія виходу риби з риболовецької верші; 

           – умовний профіль хвилелому; 

         – умовна поверхня моря; 

         – умовна ніша в профілі хвилелому. 

 

Такий принцип роботи хвилелому значною мірою впливає на розподіл 

типово бентосних видів риб, особливо на молодь калкана чорноморського і глоси. 

Як показали підводні спостереження, майже вся молодь камбали калкана 

чорноморського і глоси, що знаходяться всередині периметра пляжних акваторій 

в денний час доби залягають на піщаних ділянках на відстані 0,5–2 м від 

хвилелому, місцями утворюючи скупчення до 3 екз.∙м-2. Найчастіше ці скупчення 

утворюються в кутах акваторій на місцях перетинів хвилеломів і траверсів, які 

поділяють пляжні акваторії. Контрольні занурення на ділянках, позбавлених 

гідротехнічних споруд показали, що концентрації калкана чорноморського і глоси 

біля великих поодиноких підводних предметів і конструкцій не спостерігається. 

Крім впливу на розподіл калкана чорноморського і глоси, хвилеломи 

впливають на розподіл різних видів бичків. Під час весняних нерестових міграцій 
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в деяких місцях біля основи хвилелому з боку відкритого моря вони утворюють 

масові скупчення чисельністю до 15 екз.∙м-2. Максимальних концентрацій вони 

досягають на ділянках, де хвилелом межує з кам'янистим субстратом або має 

вимоїни з боку моря. Однак, їх чисельність в таких місцях не перевищує   

25 екз.∙м-2. Наявні в літературі дані про утворення скупчень бичків чисельністю до 

50 екз.∙м-2 (Смирнов 1986), цілком ймовірно, пов’язані з тим, що у них 

спостерігається захисна поведінка, яка проявляється під впливом фактору лякання 

(пропливаючий аквалангіст), що примушує риб утворювати тимчасові зграї для 

відходу від небезпеки. 

Разом з тим, не можна виключити можливість, що похила поверхня 

хвилелому може сприйматися бичками, що йдуть на нерест, як приурізова зона, 

особливо якщо врахувати високий рівень гідродинамічної активності, властивий 

цим ділянкам. На користь цього припущення свідчить той факт, що проникнення 

бичків в акваторії пляжів здійснюється поступово, незважаючи на те, що вони 

сконцентровані мористіше хвилелому з щільністю до 10–15 екз.∙м-2. Подібне 

явище відмічено і іншими авторами (Смирнов 1986). Подібна поведінка 

неодноразово спостерігалась і у самок морського язика в період нересту. 

Крім впливу на нерестові міграції хвилеломи, ймовірно, представляють 

певні перешкоди і для добових переміщень іхтіофауни. Як показали підводні 

спостереження, втікаючи від аквалангіста, що пливе, при відсутності укриття, 

риби утворюють тимчасові зграї і переміщуються з акваторії пляжу в бік 

відкритого моря. Якщо фактор лякливості не дуже великий, то, допливаючи до 

стіни хвилелому, вони починають переміщатися уздовж нього. Як правило, 

досягнувши щілини на стику блокових конструкцій, риби через неї залишають 

акваторію пляжу. При відсутності фактору занепокоєння через 1–2 хвилини 

спостерігається захід риб назад. Будучи загнаними в кут, утворений траверсом і 

хвилеломом, частина бичків перепливає його через верх, а друга частина 

пропливає під аквалангістом в зворотному напрямку. При цьому спостерігається 

висока ступінь переляку риб, що виявляється в прискоренні їх переміщення в 2–3 

рази. 
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З інших проявів негативного впливу гідротехнічних споруд на прибережну 

іхтіофауну можна назвати використання траверсів для аматорського рибальства 

(Хуторной 2002). Крім того, ймовірно, вони можуть являти собою перешкоду на 

шляху переміщення уздовж берега мальків кефалі, виконуючи функцію крила 

ставного неводу (Лапшин 1987). 

Хоча є цілий комплекс негативних факторів, що створюють гідротехнічні 

споруди на прибережну іхтіофауну, є і позитивні аспекти їх впливу. Щілини, 

виїмки, ніші та зарості макрофітів, що покривають гідротехнічні споруди, 

слугують укриттям для багатьох видів риб. 

Внаслідок обростання вертикальних поверхонь траверсів і хвилеломів на 

них формується змішаний біоценоз обростання, скель і заростей макрофітів. У 

цьому біоценозі постійно мешкають кілька видів бичків і морських іглиць. На 

вертикальних поверхнях траверсів з добре розвиненим періфітоном мешкають 

Aidablennius sphynx, Parablennius tentacularis, Parablennius zvonimiri, Proterorhinus 

marmoratus. При цьому чисельність риб безпосередньо залежить від ступеня 

розвитку періфітона. За період досліджень лише в біоценозі обростання 

гідротехнічних споруд траплялася пуголовочка Браунера. 

Деякі види риб, такі як зеленушки, морські собачки і практично всі види 

бичків використовують ніші, виїмки і вимоїни в якості укриття від небезпеки і 

хвильового впливу, навіть якщо вони не наскрізні. Часто літофільні риби 

використовують траверси і хвилеломи в якості нерестового субстрату на тлі 

гострого дефіциту природнього. 

Похила поверхня хвилелому з боку моря слугує нагульною площею для 

мальків бичка Пінчука і рижика. В акваторіях пляжів, де прибійна зона має 

піщаний ґрунт, мальки цих видів в приурізовій зоні не трапляються. У той же час, 

на поверхні хвилелому їх нараховується до 5–7 екз.∙м-2. Імовірно, наявність 

хвилелому в деякій мірі згладжує прямий антропогенний вплив рекреантів на 

деяких прибережних риб, створюючи їм необхідні умови для нагулу, за своїми 

характеристиками дуже подібні до приурізової зони. 
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4.3. Вплив аматорського рибальства і підводного полювання на 

видовий склад і чисельність прибережних іхтіоценозів 

 

У літературі є опис різних способів лову морських риб біля берегів Одеси 

(Шеманский 1963; Смирнов 1992). У колишні роки, аж до 70-х років минулого 

століття, наймасовішими і улюбленими об’єктами аматорського та промислового 

рибальства були скумбрія і пеламіда, проте вже 3-є десятиліття ці види практично 

не трапляються в уловах у зв’язку з погіршенням умов у Мармуровому морі і 

Босфорській протоці (Заморов & Заморова 1995). 

Будівництво протизсувних споруд та засипання піском акваторій міських 

пляжів, розпочате в 60-х роках, різко погіршило умови нересту і нагулу 

чорноморських бичків, і разом з тим, стало додатковим фактором розвитку 

рекреаційного рибальства, збільшивши можливість вилову риби в прибережній 

зоні за рахунок спрощення доступу рибалок до великих глибин. Скорочення 

нерестових площ та збільшення числа рибалок-аматорів в кінцевому підсумку 

стали причиною дисбалансу між запасами бичків з одного боку і охочими їх 

зловити, з іншого, в результаті чого виникла проблема подальшого розвитку 

аматорського рибальства (Старушенко & Страутман 1987). 

Розпад СРСР та економічна криза, що слідувала за ним, зниження 

життєвого рівня населення, зростання безробіття і цін на продукти харчування в 

подальші роки привели до стрімкого розвитку аматорського рибальства. За 

останні 30 років кількість рибалок-аматорів на прісноводних водоймах зросла 

майже в 3 рази (Новицкий и др. 1999; Новицкий 2000). Якщо раніше серед 

рибалок-аматорів переважали в основному рекреанти, для яких рибна ловля була 

видом активного відпочинку, то в останні десятиріччя на узбережжі найчастіше 

зустрічаються місцеві жителі, для яких риболовля часто є основним або 

додатковим джерелом заробітку (Хуторной 2002). Така форма аматорського 

рибальства значно впливає на морську прибережну іхтіофауну, що відбивається 

на еколого-економічному стані всього південного регіону України. 
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Для оцінки впливу аматорського рибальства на морські прибережні 

іхтіоценози протягом 1996–2012 рр. в акваторіях пляжів м. Одеси проводилося 

його всебічне вивчення. Враховувалося число рибалок-аматорів, їх розподіл по 

узбережжю, а також розмірно-видовий склад риби, що виловлювалась, обсяги і 

динаміка уловів. 

В ході проведених досліджень встановлено, що лов риби в Одеській затоці 

та прилеглих районах моря ведеться практично цілий рік, однак, в зимові місяці 

кількість рибалок обчислюється одиницями. Період активного аматорського лову 

починається в березні-квітні, при прогріванні води до 8–10 С, коли до берегів на 

нерест підходять бички, і завершується в жовтні – листопаді з початком осінніх 

штормів. Співвідношення двох типів рибалок («рекреантів» і «споживачів») 

істотно змінюється протягом року. Останні переважають навесні і восени, а влітку 

спостерігається збільшення числа рибалок-рекреантів за рахунок припливу 

іногородніх відпочиваючих. Протягом тижня, в залежності від погодних умов і 

часу доби, кількість рибалок на узбережжі істотно варіює. Однак, пік 

відвідуваності, як правило, припадає на вихідні та святкові дні, коли їх кількість 

може зростати в декілька разів, в основному за рахунок збільшення числа 

рибалок-рекреантів. 

Лов риби переважно ведеться з гідротехнічних споруд (бун, пірсів, 

траверсів, хвилеломів) або човнів на відстані від 100 до 500 м від берега. Рибалки 

розрізняються вибором місця і способу лову, а також його часу і тривалістю. 

Навесні споживачі частіше зустрічаються на траверсах, які виступають далеко в 

море, або межують з кам'янистими банками і, як правило, ведуть рибну ловлю з 

5–6 годин ранку до полудня. 

Арсенал знарядь лову у рибалок-аматорів досить різноманітний, але 

найпоширенішим видом знаряддя є різні модифікації донної вудки (табл. 4.4). 

Як видно з таблиці 4.4, влітку відсоток використання поплавкової вудки за 

рахунок численних приїжджих рекреантів зростає майже вдвічі, а восени в зв’язку 

зі спеціалізацією рибалок на лові кефалі і саргана збільшується частота 

використання спінінга і вудки з гумовим амортизатором. 
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Таблиця 4.4 

Процентне співвідношення знарядь аматорського лову, що 

використовується в акваторіях пляжів м. Одеси 

Знаряддя лову Час лову 

квітень – травень червень – серпень вересень – листопад 

Донна вудка 78 72 63 

Поплавкова вудка  7 15 10 

Спінінг 14 10 20 

Вудка з гумовим 

амортизатором 

1 3 7 

 

До специфічних знарядь лову можна віднести риболовне оснащення 

«самодур», який являє собою низку риболовних гачків з яскраво забарвленою 

мішурою, пташиним пір`ям, різнокольоровими намистинками та шматочками 

пластику, які маскують гачок. При ловлі риби на нього наживка не 

використовується. Крім ставриди, за допомогою «самодура» може ловитися 

мерланг, оселедець, лосось чорноморський, луфар, рідше камбала і катран 

короткоперий. Іноді при лові з човнів застосовуються перемети з 10–50 гачками, 

наживленими атериною, і невеликі шматки зябрових сіток. 

В якості наживки найбільш часто використовується сире або варене м’ясо 

мідії. Залежно від об’єкта та часу лову, наживкою також може служити сире м’ясо 

або селезінка тварин, креветки, Nereis sp., Mya arenaria, дощові черви, атерина 

піщана, тощо (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5 

Процентне співвідношення типів наживки, що використовується при 

аматорському лові в акваторіях пляжів м. Одеси 

Наживка 
Час лову 

квітень – травень червень – серпень вересень – листопад 

М’ясо мідії 82 84 83 

Селезінка та м’ясо тварин 7 2 1 

Креветки 5 5 3 

Нереїс 2 5 7 

Атерина 3 2 5 

Інше 1 2 1 
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Величина улову і співвідношення в ньому різних видів риб істотно залежить 

від сезону року, місця проведення риболовлі (типу донного біоценозу), часу доби, 

використовуваних знарядь і погодних умов. 

З грудня по березень біля берегів Одеси в уловах зустрічаються переважно 

бичок рудий, бичок кам’яний, минь середземноморський і зрідка катран 

короткоперий.  

В кінці лютого – на початку березня, при температурі води 7–8 С починає 

активно ловитися бичок-жаба. Найчастіше він трапляється в глибоких, не 

закритих хвилеломом акваторіях. Його відсоток в улові підвищується при 

використанні в якості наживки атерини і м’яса тварин. Трохи пізніше (кінець 

березня, початок квітня), при прогріванні води до 9–10 С починає активно 

ловитися бичок рудий і бичок Пінчука. З бичків останнім до берега підходить 

кругляк, який протягом усього теплого сезону домінує в уловах рибалок-аматорів 

(табл. 4.6).  

 

Таблиця 4.6 

Процентне співвідношення чисельності різних видів риб в уловах рибалок-

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

 

Таксон 
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Neogobius melanostomus 15 25 47 53 55 48 43 34 2 

Neogobius eurycephalus 25 33 27 22 24 22 23 25 55 

Ponticola cephalargoides 24 27 22 23 18 20 18 24 40 

Mesogobius batrachocephalus 35 14 3 _ _ _ _ _ 2 

Psetta maxima maeotica – – – – – 3 3 3 – 

Platichthys flesus luscus – – – – – 3 5 5 – 

Mugilidae – – – – – 2 5 7 – 

Інші види 1 1 1 2 3 2 3 2 1 
 

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

 

У представленій таблиці 4.6 співвідношення виловів показано для 

стандартних гідрометеорологічних і гідролого-гідрохімічних умов, характерних 
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для кожного місяця, без урахування паводків, згінних явищ і штормової погоди, 

тому що є дані про вплив хвильової активності на видовий склад аматорських 

уловів (Коренюк 2001).  

До категорії рідкісних видів риб, що зустрічаються в уловах рибалок-

аматорів, можна віднести севрюгу Acipenser stellatus, вугря європейського 

Anguilla anguilla, губаневих Labridae, собачку звичайного Parablennius 

sanguinolentus, чорноморську кумжу Salmo labrax і кефаль лобань Mugil cephalus. 

У виняткових випадках трапляється морський коник довгорилий Hippocampus 

guttulatus, який прикріплюється до гачка або волосіні, використовуючи їх як 

субстрат, але такі випадки вкрай рідкісні. 

При сильних весняних паводках в акваторію Одеської затоки з Дніпровсько-

Бузького лиману потрапляє деяка кількість прісноводної риби. Найчастіше 

зустрічається колючка триголкова Gasterosteus aculeatus, що не представляє 

інтересу для аматорського рибальства, короп Cyprinus carpio і сріблястий карась 

Carassius gibelio, який також не трапляється при лові вудкою. Однак, він швидко 

сліпне в морській воді і з легкістю виловлюється за допомогою сачків і підйомних 

сіток.  

Влітку при згінних явищах і зниженні температури води до 8–10 С часто до 

берега в значних кількостях підходять мерланг, камбали калкан чорноморський і 

глось, іноді складаючи до 100% аматорських уловів, тому що активність бичків 

різко знижується і вони перестають брати наживку. У вересні 1997 року під час 

згону окремі рибалки-аматори з човнів за день ловили до 40 кг калкана 

чорноморського і глоси. В цілому ж в теплу пору року основним об’єктом 

аматорського рибальства є бички – бичок-кругляк, бичок рудий і бичок Пінчука 

(див. табл. 4.6).  

Кажучи про особливості аматорського лову в акваторіях пляжів м. Одеси, 

слід зазначити, що знаряддя і способи лову змінюються в залежності від того, 

який вид риби в даний момент ловить той чи інший рибалка-аматор. Так, при лові 

кефалі як наживка практично завжди використовується поліхета нерєїс, хоча 

зрідка кефаль ловиться на мідію і тваринну селезінку. При цьому часто 
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застосовується метод «смикання» з використанням рибальського трійника, який 

закидається і проводиться в товщі води, при якому травмується значна кількість 

риб (результати підводних спостережень). У вересні 1998 р в гирлі Сухого лиману 

за світловий день окремі рибалки ловили до 10 кг сингіля. Рідше в уловах 

зустрічається кефаль гостроніс і, вкрай рідко – кефаль лобань. 

Непрямим об’єктом аматорського рибальства можна назвати атерину. Її 

ловлять сачками і підйомними сітями і найчастіше використовують як наживку 

при лові деяких видів бичків і саргана, масовий підхід якого до берега зазвичай 

спостерігається у вересні. 

При лові з човнів на відстані 100–500 м від берега основну масу улову 

складають бички – бичок-кругляк, бичок рудий, і бичок Пінчука. Залежно від 

температури води, глибини, і типу дна, виду рибальської снасті і 

використовуваної насадки в уловах змінюється їх видове співвідношення. При 

ловлі на кам’яних «банках» в уловах домінують бичок Пінчука і рижик. На 

піщаних і змішаних ділянках улови значно нижче, і домінуючим видом тут є 

бичок–кругляк. Однак в цьому випадку підвищується ймовірність улову калкана 

чорноморського і глоси. 

Для оцінки параметрів аматорського рибальства та обсягів риби, що 

виловлювалась в акваторіях пляжів м. Одеси, була зроблена спроба розрахунку 

ефективності аматорського лову. З цією метою було розраховано середню 

кількість риб, що трапляються на 1 гачок протягом години. Однак, в отриманих 

даних немає чіткої закономірності з огляду на те, що знаряддя лову в значній мірі 

відрізняються (вид снасті, розмір гачка, товщина волосіні, тип наживки, місце 

лову і т.п.). Крім того, не завжди вдається встановити точну тривалість лову. 

Разом з тим, з одноразового обліку загальної маси уловів рибалок-аматорів 

на ділянці узбережжя від траверса 16 до траверса 6 II черги гідротехнічних споруд 

була розрахована загальна маса риби, що виловлюється. За приблизною оцінкою, 

на ділянці узбережжя від Ланжерону до мису Великий Фонтан протягом весняно-

літнього сезону вудками виловлюється в цілому не менше 30 т. риби, з якої понад 

75% складають представники сімейства Gobiidae. 
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Вивчати вплив підводного полювання на прибережну іхтіофауну за цілою 

низкою причин складніше, ніж розглядати різні аспекти аматорського рибальства. 

По-перше, чисельність підводних мисливців в десятки разів менше, ніж рибалок-

аматорів. По-друге, складно оцінити ефективність лову, тому що важко 

встановити місце вилову риб і розрахувати площу акваторії, що обловлювалась, і, 

крім того, величина улову в значній мірі залежить від досвідченості мисливця і 

прямо пропорційна часу, витраченому на полювання. Разом з тим, аналіз уловів 

підводних мисливців, проведений в досліджених акваторіях, дозволив виявити 

деякі закономірності. 

Перш за все, звертає на себе увагу той факт, що серед підводних мисливців 

переважають «споживачі», що часто виловлюють рибу з метою продажу. По-

друге, у них спостерігається чітка «спеціалізація» з ловлі певних видів риб – 

бичків, калкана чорноморського і глоси, або кефалей. Відчутних збитків 

популяціям прибережних риб наносять і малодосвідчені мисливці, видобуток 

яких складають в основному мальки бичків і морські собачки, як найбільш 

легкодоступні об’єкти. Крім того, часто риби просто травмуються і через час 

гинуть від отриманих травм. В окремих акваторіях пляжів м. Одеси в розпал 

купального сезону за годину спостережень можна зустріти до 10 поранених і 

мертвих риб. 

У весняний і літній час основну масу улову складають бички, в осінній 

період – калкан чорноморський і глось. Найбільш активний вилов бичків 

підводними мисливцями здійснюється в квітні і травні переважно в ділянках з 

пересіченим рельєфом дна біля скупчень підводних каменів і хвилелому. 

Досвідчені мисливці за одне занурення (від 30 хв. до 2,5 годин) ловлять від 2 до 5 

кг. риби. Максимальний зареєстрований обсяг вилову бичків однією людиною – 

17 кг протягом 3 години лову. 

Максимальні улови риб підводними мисливцями спостерігаються під час 

проявів донної гіпоксії, що супроводжується виходом іхтіофауни на прибережне 

мілководдя. Так, у вересні 1997 р. окремі мисливці за день виловлювали до 25 кг 

калкана чорноморського. У деяких випадках, як це спостерігалося з 1 по 3 серпня 
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2000 р. у гирла Григорівського лиману, лов риби може проводитися в 

прибережному мілководді на глибині 0,1–0,5 м. Без жодних пристосувань і 

занурень під воду деякі відпочивальники руками за 1 годину ловили більше 10 кг 

риби, переважно бичків, проте таке явище за період досліджень спостерігалося 

тільки один раз. 

Слід згадати, що крім прямого збитку, що завдається безпосередньо 

виловом риби, підводні мисливці також завдають значної непрямої шкоди, що 

виражається в зміні мікрорельєфу дна, руйнуванні кладок ікри, ляканні та 

вилученні самців, що їх охороняють. Важко також в повній мірі оцінити вплив 

«фактора занепокоєння», під дію якого в значній мірі підпадає всі прибережні 

риби, що мешкає в районі пляжних акваторій м. Одеси. 

Ступінь стійкості прибережної іхтіофауни до фактору занепокоєння 

визначалася відповідно до табл. 2.1. За результатами підводних спостережень 

риби розділені на 2 основні групи – стійкі і нестійкі до фактору лякливості (табл. 

4.8). Окремо можна виділити риб, яких привертають різні прояви людської 

активності. У досліджених акваторіях єдиним таким видом можна назвати 

атерину, яку привертають кинуті в воду предмети і бульбашки повітря, що 

утворюються при стрибках у воду і зануреннях з аквалангом. 

 

Таблиця 4.7 

Стійкість прибережної іхтіофауни до фактору лякливості 

Таксон 

Стійкі  Нестійкі 

Syngnathidae Mugilidae 

Callionimidae Gymnammodytes cicerellus  

Lepadogaster candollei  Belone euxini  

Solea nasuta  Merlangius merlangus  

Platichthys flesus Gaidropsarus mediterraneus  

Scophthalmus maeotica Salmo labrax  

Scorpaena porcus   

Benthophiloides brauneri   
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Як видно з таблиці 4.7, стійкість риб до фактору лякливості простежується в 

чіткому зв’язку з приналежністю виду до пелагічних або бентосних форм. Перші 

досить рухливі, і при появі в полі зору аквалангіста, що пливе, намагаються 

триматися з ним на відстані мінімум 3–5 м. Другі вважають за краще затаїтися, 

маскуючись під колір субстрату. Навіть будучи потривоженими рукою 

підводного плавця вони, пропливши відстань від 2 до 10 м, знову зариваються в 

ґрунт. Всі ці види риб можуть досить легко бути спіймані руками без 

застосування будь-яких знарядь лову. 

Інші види, які не ввійшли в табл. 4.7, відносяться до риб, помірно стійких до 

фактору лякливості. Слід зазначити, що у представників родини Gobiidae 

стійкість до даного фактору безпосередньо залежить від розмірів особин, а також 

від типу субстрату, на якому вони знаходяться. У таблиці 4.8 дані наведені для 

особин середнім розміром 9–12 см. Екземпляри розміром до 5 см. можуть бути 

віднесені до стійких форм, а бички розміром більше 15 см найбільш лякливі. 

Найбільша резистентність бичків до чинників впливу спостерігається поблизу 

різних укриттів (каменів, щілин і т.п.), а найбільша лякливість – на піщаному 

субстраті. 

Слід зазначити підвищену стійкість прибережного іхтіоценозу до впливу 

подразника у вигляді підводного плавця, яка спостерігалася влітку 1997 року в 

прибережній зоні о. Зміїний. Представники родини Gobiidae навіть плавця з 

аквалангом підпускали на відстань витягнутої руки, чого не було помічено в 

інших досліджених районах за весь період досліджень. При цьому розмір бичків 

не мав значення. Занурення на контрольних ділянках в червні 2002 р. показали, 

що резистентність бичків до фактору лякливості помітно знизилася і наблизилася 

до такої біля берегів м. Одеси. Скоріше за все, це явище пов’язане з різким 

зростанням антропогенної діяльності в акваторії острова в 2001–2002 рр. Одними 

з основних причин виникнення даної ситуації можна назвати проведення 

водолазних робіт в ході будівництва причалу і підводних археологічних розкопок, 

а також збільшення кількості підводних мисливців. 
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4.4. Вплив промислових знарядь лову на прибережні іхтіоценози 

 

З метою вивчення впливу промислового лову на прибережну іхтіофауну був 

проведений лов риби за допомогою найбільш часто вживаних донних 

трьохрядових сіток з розміром вічка 2020 і 4040 мм. Основні дослідження 

проведені в акваторії Григорівського лиману і біля берегів о. Зміїний (табл. 3.4). 

Крім цього, вивчалися улови браконьєрських знарядь лову, знайдених в 

акваторіях пляжів м. Одеси і прилеглих районах моря, тенденція до збільшення 

кількості яких помітно зросла в останні 5 років. 

Не всі види риб, що мешкають в досліджених акваторіях, обловлюються 

донними сітками (табл. 4.8). Крім того, лов риби, що проводиться за допомогою 

поріжових сіток, в розмірному складі улову виявив досить високу ступінь 

селективності. Так, в уловах донної сітки з розміром вічка 2020 мм практично 

були відсутні екземпляри із ТL <8 см. 

 

Таблиця 4.8 

Процентне співвідношення чисельності різних риб в уловах донних сіток біля 

берегів о. Зміїний в червні 1997 р. і в акваторії Григорівського лиману у 

червні 1998 р. 

 

Таксон 

Район лову 

Григорівський лиман акваторія о. Зміїний 

10–15 см 15,1–30 см 10–15 см 15,1–30 см 

Gobiidae 8 68 3 32,4 

Gadidae 13 2 – 55 

Labridae 1 – 4 0,4 

Blennidae –  1 0,7 

Scorpaena porcus  – – 2 0,7 

Psetta maeotica  – 2 – 0,4 

Platichthys flesus  1 1 – – 

Solea nasuta  1 2 – – 

Інші – 1 – 0,4 
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Слід врахувати той момент, що на період лову донними сітками в обох 

акваторіях спостерігався підхід до берега зграй мерланга, який в більшу частину 

теплої пори року біля берегів не трапляється, за винятком проявів згінних явищ, 

що супроводжуються підходом до берега холодних мас води. Крім того, протягом 

року спостерігається значна зміна співвідношення видового складу уловів. 

Навесні до 95% чисельності становлять представники родини Gobiidae, 

влітку зростає частка морського язика (до 5–8% улову), що йде в прибережну зону 

моря для нересту, а восени частіше зустрічаються калкан чорноморський і глось 

(до 5 і 7% відповідно). Проте, основну частку улову протягом всього періоду лову 

становлять бички. Їх частка в чисельному співвідношенні коливається від 25 до 

95% уловів. Наймасовіші види – кругляк і рижик (табл. 4.9). 

 

Таблиця 4.9 

Процентне співвідношення різних видів бичків в уловах донних сіток в 

акваторії Григорівського лиману в травні 1998 р. 

 

Таксон* 

Розмірна група, см 

10–15 15,1–20 20,1–25 

Neogobius melanostomus 34 8 – 

Mesogobius batrachocephalus  4 18,5 3 

Ponticola eurycephalus 11 – – 

Ponticola cephalargoides 10 2,5 – 

Zosterisessor ophiocephalus  3 4 2 

Всього 62 33 5 

 

Примітка: чисельність інших видів бичків в уловах донних сіток не перевищує 0,3 % 

 

З наведеної таблиці 4.9 видно, що більше 60% улову донних сіток 

складають бички розмірної групи 10–15 см. Як показали результати підводних 

спостережень, якісний склад улову знаходиться в прямій залежності від донних 

біоценозів, що переважають в районі лову. Уловистість сіток дуже знижується аж 

до нульового значення, якщо її нижня частина не торкається дна. 
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У 1998 р., коли було відмічене різке збільшення чисельності морського 

коника довгориого, на 25 погонних метрів витягнутої з води сітки можна було 

нарахувати до 25 екз. даного виду, що використовує сітку в якості субстрату для 

прикріплення. Незважаючи на те, що морський коник довгорилий не ловився в 

сітки в прямому розумінні цього слова, проте, він, навіть будучи витягнутим з 

води, самостійно не відкріплюється від мережі протягом 3–7 хв. Спроби насильно 

відчепити його від сітки наражались на яскраво виражений опір і часто приводили 

до травм риб. 

При постановці донних сіток у п-ова Тарханкут основну масу улову 

складали представники родини Labridae (більше 75%). В уловах браконьєрських 

сіток, знайдених у вивчених акваторіях за період досліджень, простежується 

аналогічна тенденція. 

Відзначаючи загальний вплив на навколишнє середовище промислового 

лову риби на прибережні екосистеми північно-західної частини Чорного моря, 

слід згадати, що в уловах донних міток у великій кількості в якості прилову 

зустрічаються різні види крабів, в тому числі занесені до Червоної книги України 

і Чорного моря. Так, в акваторії о. Зміїний в 1997 р. на 25 м донних сіток 

попадалося до 30 і більше екз. різних видів крабів. При вилученні з сіток вони 

найчастіше сильно травмуються і в більшості випадків втрачають життєздатність. 

 

4.5. Вплив рефулювання акваторій пляжів м. Одеси на прибережні 

іхтіоценози 

 

Восени 2007 року в Одеській затоці були проведені великомасштабні 

берегоукріплювальні роботи, які переважно полягали в насипанні піску, що 

відбирається на значній відстані від берега, у внутрішні «басейни» міських пляжів 

на ділянці від мису Ланжерон до мису Великий Фонтан. Результатом цих робіт 

стало значне збільшення площі сухого піщаного пляжу за рахунок зменшення 

загального обсягу води. Крім того, значних змін зазнала і решта акваторії, що 
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помітно по зменшенню середніх глибин і кількості донного кам’янистого 

субстрату. 

За спостереженнями 1998–2005 рр. в досліджуваних акваторіях відсоток 

твердого кам’янистого субстрату в середньому не перевищував 28% площі дна, 

при цьому нерестовий субстрат, придатний для відкладання ікри, в середньому 

займав площу не більше 8%, що становило не більше 1/3 від загальної площі 

кам’янистого субстрату (табл. 4.10). 

 

Таблиця 4.10 

Основні характеристики деяких пляжних акваторій м. Одеси 

№ 

«басейну»* 

Загальна 

довжина 

хвилелому, м 

Площа донного твердого 

субстрату, % 

Площа нерестового 

субстрату, % 

1997–2005 г 2010 г 1997–2005 г. 2010 г 

1 черга берегозахисних споруд 

15а 15 205 27 25 13 8 

15 16 300 30 9 8 1,5 

16 17 453 22 12 5 3 

2 черга берегозахисних споруд 

13 14 250 35 8 15 5 

14 15 326 32 15 10 2 

17 18 308 55 10 2 0 

 

Примітка: * – номери басейнів приведені відповідно до схеми протизсувних споруд м. Одеси 

 

Такий невеликий обсяг придатного для нересту субстрату пояснюється тим, 

що основні види риб, що нерестяться в пляжних акваторіях, відносяться до 

родини Gobiidae, і кам’янистий субстрат для будівництва гнізд повинен 

відповідати деякому ряду характеристик за формою, розміром і глибиною 

залягання. Дослідження 2010 року показали, що середня площа кам’янистого 

субстрату на досліджених акваторіях скоротилася з 28 до 13%, а нерестового – з 8 

до 3%, а в одній з акваторій він зник повністю, що спричинило за собою значні 

зміни у видовому і кількісному складі іхтіофауни. 
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Слід зауважити, що кам’янистий субстрат в сукупності з обростаннями 

мідій і макрофітів є специфічним біотопом, в якому постійно живуть деякі 

представники прибережної іхтіофауни. Так, за спостереженнями 1997–2005 рр. 

біля берегів Одеси в цьому біотопі регулярно зустрічалися представники родин 

Syngnathidae, Gobiidae і Blennidae. Чисельність представників даних родин в 

значній мірі коливалася від гідролого-гідрохімічних чинників і ступеня розвитку 

та типу обростань (табл. 4.11). 

 

Таблиця 4.11 

Частота трапляння і чисельність риб на кам’янистому субстраті в акваторіях 

пляжів м. Одеси в період червень – серпень 1997–2005 рр. 

Таксон Трапляння, %  Чисельність, 

екз∙м-2 

Syngnathidae Bonaparte, 1831 

Nerophis teres (Rathke, 1837)  

Syngnathus tenuirostris Rathke, 1837  

Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831  

Hippocampus guttulatus Cuvier, 1829 

 

0,3 

34,7 

85,3 

2,5 

 

0,01±0,3 

2±9 

4±23 

0,02±3 

Blenniidae Rafinesque, 1810 

Parablennius sanguinolentus (Pallas, 1814)  

Parablennius tentacularis (Brunnich, 1768)  

 

5,5 

12,6 

 

0,2±2 

0,3±3 

 Gobiidae Fleming, 1822  

Ponticola сephalargoides (Pinchuk, 1976) 

Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874)  

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)  

 

17,2 

27,3 

12,7 

 

2±4 

3±5 

1±3 

 

Як видно з таблиці 4.11, основні види риб, як за чисельністю, так і за 

частотою трапляння відносяться до представників родин Syngnathidae і Gobiidae. 

При цьому найчастіше на донному кам’янистому субстраті зустрічалися 

Neogobius eurycephalus і молоді особини Syngnathus nigrolineatus. Трапляння 

Syngnathus tenuirostris хоч і було досить високим і в с середньому склало 34,7%, 

однак їх чисельність була значно нижче і в більшій мірі залежала від типу 

обростань. Рідше усіх, але достатньо регулярно траплялись Nerophis teres та 
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Hippocampus guttulatus. Окрім вищевказаних видів, протягом всього періоду 

спостережень з 1997 р. по 2005 р. тут також систематично реєструвались: афія 

Aphia minuta (Risso, 1810), зеленушка-перепілка Symphodus roissali (Risso, 1810), 

бичок чорний Gobius niger Linnaeus, 1758, морська собачка Звониміра 

Parablennius zvonimiri (Kolombatovich, 1892) і морська собачка сфінкс 

Aidablennius sphynx (Valenciennes, 1836).  

Видовий склад і чисельність іхтіофауни на вертикальних стінках траверсів і 

хвилеломів трохи відрізнялися від донного кам'янистого субстрату в силу того, 

що тут сформований специфічний іхтіоценоз запліску (табл. 4.12). 

 

Таблиця 4.12 

Частота трапляння і чисельність риб на вертикальних поверхнях 

гідротехнічних споруд в акваторіях пляжів м. Одеси в період червень – 

серпень 1997–2005 рр. 

Таксон Трапляння, %  
Чисельність, 

екз∙м-2 

   

Syngnathidae Bonaparte, 1831 

 

Syngnathus nigrolineatus Eichwald, 1831 

 

 

45,7 

 

3±12 

Blenniidae Rafinesque, 1810 

 

Parablennius tentacularis (Brunnich, 1768)  

 

 

25,3 

 

 

0,1±2 

 Gobiidae Fleming, 1822 

  

Ponticola сephalargoides (Pinchuk, 1976) 

Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874)  

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)  

 

 

17,2 

27,3 

12,7 

 

 

0,7±4 

1,3±5 

0,5±2 

 

До постійних видів іхтіоценозу запліску відносяться Proterorhinus 

marmoratus, Neogobius eurycephalus і Parablennius tentacularis. При активному 

розвитку мідійного обростання тут виявляється бичок-пуголовочок Браунера, 

який віддає перевагу цьому біотопу серед всіх інших. Як видно з таблиці 4.12, 
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видовий склад і чисельність іхтіофауни на вертикальних поверхнях 

гідротехнічних споруд нижча за відповідні показники для донного кам’янистого 

субстрату. Крім того, всі виловлені тут екземпляри представників родини 

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

зустрічалися особини вікових груп 2+ і 3+. 

Дослідження 2010–2011 рр. показали, що у всіх акваторіях, які зазнали 

впливу рефулювання, спостерігалося не тільки повне або часткове знищення 

нерестового субстрату, але і значна зміна донних біотопів, що найбільш наочно 

проявлялося в зникненні мідійної щітки, заростей макрофітів, розсипів битої 

черепашки, щілин і вибоїн в гідроконструкціях, які в акваторії пляжів виконували 

не тільки нерестові, але і біотопоутворюючі функції для осілих і деяких 

мігруючих видів риб. У всіх досліджених акваторіях зареєстровано значне 

зменшення глибини в середньому на 1–1,3 м (місцями 2 і більше м). 

У зв’язку з перерахованими вище факторами, цілком закономірним явищем 

можна вважати те, що на останніх донних кам’янистих субстратах в акваторіях 

пляжів чисельність бичка афії Aphia minuta значно знизилася, місцями 

спостерігалося його повне зникнення, а при дослідженнях 2011 р. він виявлений 

не був. Крім того, в цьому ж році в акваторіях пляжів з видів риб, що раніше 

реєструвалися і постійно зустрічалися, не траплялись наступні: іглиця північна 

Nerophis ophidion, зеленушка-перепілка Symphodus roissali, бичок чорний Gobius 

niger, бичок-зеленчак Zosterisessor ophiocephalus, бичок-бабка Neogobius fluviatilis 

і калкан чорноморський Scophthalmus maeoticus). Свідченням гострого браку 

нерестового субстрату в акваторіях пляжів служить той факт, що відкладання ікри 

представниками родини Gobiidae відбувалось на будь-які випадкові предмети 

антропогенного походження, переважно на пластикові пляшки, малопридатні для 

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

акваторій пляжів за зону хвилерізу на глибини 2–4 м. 

Трапляння і чисельність молоді риб на вертикальних стінках траверсів і 

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

у порівнянні з періодом досліджень 1997–2005 рр. (табл. 4.13).  
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Таблиця 4.13 

Частота трапляння і чисельність іхтіоценозу на вертикальних поверхнях 

гідротехнічних споруд в акваторіях пляжів м. Одеси в період червень – 

серпень 2010–2011 рр. 

Таксон Трапляння, %  Чисельність, 

екз∙м-2 

Syngnathidae  

 

Syngnathus abaster Risso, 1827 

 

 

60,8 

 

 

3±5 

 

Blenniidae  

 

Parablennius tentacularis (Brünnich 1768) 

 

 

 

12,3 

 

 

 

0,1±1 

 

 Gobiidae  

 

Ponticola сephalargoides (Pinchuk, 1976) 

Neogobius eurycephalus (Kessler, 1874)  

Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) 

 

 

7,5 

12,3 

6,5 

 

 

0,3±2 

0,7±4 

0,2±3 

 

Як видно з вищенаведеної таблиці, трапляння молоді риб родини Gobiidae 

на вертикальних поверхнях гідроконструкцій після рефулювання акваторій 

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

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

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

значною мірою втратили свої функції в якості нерестовищ і середовища існування 

багатьох видів прибережних риб, в першу чергу представників родини Gobiidae.  
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РОЗДІЛ 5 

ДИНАМІКА ПРИБЕРЕЖНИХ ІХТІОЦЕНОЗІВ І РОЛЬ РИБ У 

ТРАНСФОРМАЦІЇ ОРГАНІЧНОЇ РЕЧОВИНИ 

 

5.1. Можливість оцінки динаміки чисельності прибережних іхтіоценозів 

 

Точна оцінка динаміки чисельності прибережної іхтіофауни має дуже 

важливе значення для вирішення цілого ряду практичних і теоретичних питань. 

Прогнозування змін чисельності прибережних риб відіграє вирішальну роль в 

оцінці їх загальних запасів, термінів і обсягів їх вилучення і, в кінцевому 

підсумку, у прогнозуванні промислових уловів. Крім того, такі дані дозволяють 

спрогнозувати кількісні і якісні зміни загальної структури прибережних 

іхтіоценозів і запропонувати практичні рекомендації для збереження як 

біорізноманіття в цілому, так і кожного виду риб окремо, що в умовах 

наростаючого антропогенного преса стає все більш актуальним. 

Проте, не дивлячись на важливість таких оцінок, практично здійснити їх на 

практиці надзвичайно складно. Наявні в літературі дані з прогнозної оцінки 

чисельності риб відносяться виключно до промислових видів, які виловлюються в 

відкритому морі при траловому промислі. Крім того, як правило, в основі цих 

прогнозів найчастіше лежать гідрометеорологічні умови регіону, а також 

врожайність і особливості поведінки риб, що забезпечують утворення 

промислових скупчень (Брянцев 1987). Разом з тим, спрогнозувати зміни 

динаміки чисельності іхтіофауни, що розмножується і нагулюється в прибережній 

зоні моря, набагато складніше в силу цілого ряду прямих і непрямих причин, що 

безпосередньо впливають на всі ланки прибережної екосистеми, в тому числі і 

безпосередньо на сам іхтіоценоз (рис. 5.1). 

Як видно з рисунка 5.1, існує принаймні три стихійних фактори, дію яких 

передбачити практично не можливо. До них відносяться можливість інвазій в 

екосистему нових видів організмів, як це сталося з реброплавом Mnemiopsis leidyi, 

що змінив структуру іхтіоценоза всього Чорного моря.  
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                            БІОТИЧНІ ФАКТОРИ                                                               АБІОТИЧНІ ФАКТОРИ 

 

 

      Можливість                Антропогенний          «Хвилі                                 Гідрологічні                            Кліматичні 

       інтродукції                        вплив                   життя»                                і гідрохімічні                             фактори 

        та інвазії                                                                                                         фактори 

 

       Рекреація 

         

                   Рибалки             Підводні           Рекреанти               Вплив               Можливість             Терміни           Умови 

               аматори             мисливці                                      полютантів            виникнення              нересту            зимівлі 

                                                                                                                         донних заморів         та умови 

                            Пряме           Руйнування         «Фактор                                                                          нагулу 

      вилучення       кладок ікри       лякливості» 

 

Рис. 5.1. Фактори впливу на чисельність, структуру і багатство прибережних іхтіоценозів 



141 

В даний час ще досконало не вивчено вплив на екосистему Чорного моря 

вселенця реброплава Beroe ovata, вперше виявленого в 1998 р. Складно також 

передбачити всі фактори прямого і непрямого впливу різних полютантів, що 

потрапляють в море з неочищеними стоками при аварійних скидах, а також прояв 

так званих «хвиль життя», механізми дії яких в даний час недостатньо вивчені. В 

даний час важко з упевненістю сказати з якої причини в 1998 р. відбулося різке 

збільшення чисельності кефалі-сінгіля і відновлення популяцій морського язика і 

морського коника довгорилого. У деяких випадках складно прогнозувати зміни 

чисельності риб навіть у внутрішніх водоймах, які годі порівняти за площею з 

акваторією ПЗЧМ (Вятчанина 1997). 

Крім того, існують певні проблеми і з точним прогнозуванням можливості 

прояву придонної гіпоксії, яка в деяких випадках викликає масову загибель риби і 

в значній мірі погіршує умови нагулу. Все вищесказане робить можливість 

прогнозування змін динаміки чисельності прибережної іхтіофауни досить 

трудомістким, дорогим і складним процесом, що вимагає глибокого аналізу 

різних аспектів екології та біології риб з урахуванням всього комплексу 

абіотичних і антропогенних факторів, що істотно впливають на чисельність 

прибережних риб (Серобаба 1999). До виключення можна віднести оцінку тих 

окремих факторів, які безпосередньо впливають на чисельність прибережної 

іхтіофауни, таких як донні замори і пряму дію отруйних речовин, що призводять 

до загибелі риби, однак і в таких випадках не виключені помилки і суб’єктивні 

припущення в розрахунках. 

Ще одним дуже важливим аспектом прогнозування чисельності 

прибережної іхтіофауни можна назвати можливість оцінки запасів таких цінних 

промислових видів риб, як кефалі (сингіль, гостроніс і піленгас). В даний час ці 

види риб широко використовуються в лиманному рибництві. Разом з тим, нерест 

гостроноса і сінгіля відбувається у відкритому морі, а нагул – в прибережній зоні, 

в т.ч. в лиманах і лагунах (Рясинцева и др. 2000; Савчук 1967). Облік мальків 

кефалі, що мігрують вздовж берегової лінії моря, здійснюється досить просто 

навіть без застосування спеціальних знарядь лову, тому що їх добре видно на 
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поверхні води. Однак, можливість прогнозування їх чисельності можливо тільки 

за умови проведення спеціального моніторингу та наявності мережі спостережних 

пунктів. 

Крім прямого обліку чисельності, при необхідності можна провести вилов 

кефалі для подальшого зариблення в закритих лиманах. В даний час кефаль 

піленгас, що в масовій кількості зустрічається в прибережних водах ПЗЧМ, 

успішно розводиться в Хаджибейському лимані та інших водоймах Азово-

Чорноморського басейну (Ревина & Сафьянова 1968; Куликова и др. 1997). Крім 

того, є практичні розробки по адаптуванню піленгаса до прісної води (Рыжников 

и др. 1997; Булли 1997). 

 

5.2. Оцінка прибережних водних екосистем за іхтіоценозом 

 

У світовій практиці існує кілька систем оцінки якості водного середовища 

за допомогою різних гідробіонтів. В Україні сформована і добре розвинена водна 

токсикологія і біоіндикація, в основі якої лежить використання водних організмів 

в якості тест-об’єктів для визначення якості вод. У деяких випадках для таких 

цілей використовують ікру і личинок риб, відстежуючи патологічні відхилення в 

їх розвитку (Замбриборщ & Дятлов 1978; Мазманиди 1997; Виноградов & 

Хуторной 2013). Такі експерименти проводяться переважно в лабораторних 

умовах, а в польових умовах такі методики застосовні тільки в разі роботи на 

ізольованих акваторіях, де виключена міграція риб з районів з іншими умовами. У 

прибережній зоні ПЗЧМ риби здійснюють різні типи міграцій, що значною мірою 

ускладнює подібні дослідження. 

У природному морському середовищі існують, так звані біоіндикаторні 

організми, поява або зникнення яких свідчить про поліпшення або погіршення 

умов існування в даній акваторії. Деякі оцінки ґрунтуються і на зміні чисельності 

окремих видів гідробіонтів. Так, в якості індикатора районів з підвищеним рівнем 

антропогенного евтрофування в Чорному морі виступає Noctilluca miliaris Suriray, 
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1816, масовий розвиток якої слугує показником високої концентрації в морській 

воді біогенних і органічних речовин (Зайцев и др. 2006). 

Як показують результати досліджень, отримані в ході виконання даної 

роботи видовий склад риб досить складно використовувати для характеристики 

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

мірі подібний. Аналіз різних груп іхтіофауни за походженням і способом життя 

риб також не дозволяє виявити відмінності прибережних іхтіоценозів, не 

дивлячись на те, що вивчені акваторії мають чітко виражені відмінності в 

географічному, гідролого-гідрохімічному і біоценотичному відношенні. 

Основною причиною тому є той факт, що розподіл риб в ПЗЧМ в першу чергу 

залежить від солоності води. 

Разом з тим, як показали результати підводних досліджень, з допомогою 

оцінки поведінкових реакцій риб на зовнішній подразник у вигляді підводного 

пловця, що спокійно пливе, можна визначити загальний рівень рекреаційного 

навантаження в даній акваторії. В якості найбільш відповідних об’єктів для таких 

спостережень можна назвати представників родини Gobiidae, оскільки вони 

присутні практично на всіх прибережних ділянках ПЗЧМ, мають подібну 

екологію і поведінкові реакції. 

Крім того, вивчаючи поведінку риб в будь-якої прибережної акваторії, 

необхідно обов’язково проводити порівняння отриманих спостережень з 

районами максимального рівня антропогенного преса. У північно-західній частині 

Чорного моря такі спостереження найкраще проводити в акваторіях міських 

пляжів м. Одеси, де прибережні риби відчувають практично всі форми 

антропогенного впливу. Прибережні води острова Зміїний до початку його 

активного освоєння і будівництва тут в 2000–2003 рр. стаціонарного причалу 

могли служити еталонним районом мінімального рівня антропогенного 

навантаження на прибережні іхтіоценози при максимальному різноманітті донних 

біотопів. 

 

 



144 

5.3. Роль риб у трансформації органічної речовини в пляжних 

акваторіях м. Одеси 

 

В даний час досить активно вивчається можливість використання 

гідробіологічної меліорації для управління якістю природного середовища. На 

Чорному морі окремий цикл дослідних робіт присвячений застосуванню в цих 

цілях різних конструкцій штучних субстратів (Александров 1996, 2001), 

обростання гідротехнічних споруд (Александров & Ходаков 1999) і колекторів 

для вирощування мідій (Адобовский и др. 1996). Разом з тим, в світовій практиці 

перспектива використання марикультури мідій для поліпшення якості морського 

середовища залишається досить спірним питанням (Brock 1954; Caddy 1993). В 

ДУ «Інститут морської біології» (до 2014 року – Одеський філіал Інституту 

біології південних морів НАН України) розроблені детальні методики розрахунку 

споживання, трансформації і використання речовини і енергії як для окремих 

видів риб, так і для їх популяцій (Александров 2001), однак, ці способи в своїй 

більшості вимагають обробки і аналізу великого обсягу матеріалу, а також 

постановки складних і трудомістких експериментів. 

Як вже неодноразово згадувалося вище, особливістю Одеського узбережжя 

можна назвати наявність комплексу гідротехнічних споруд загальною 

протяжністю понад 12 км, що складається з 36 частково ізольованих басейнів 

середнім об’ємом 7646 м3. В результаті погіршення якості води, зокрема за 

санітарно-гігієнічними показниками з 1988 р. тут відбувається регулярне закриття 

пляжів для купання. Однією з головних причин погіршення якості, поряд з 

бактеріологічним забрудненням, можна назвати високий рівень вмісту органічної 

речовини (ОР), що досягає концентрації 7 мг∙л-1.  

У процесах самоочищення морського середовища в прибережній зоні 

шельфу беруть участь в основному організми біоценозу обростання 

гідротехнічних споруд, що утворюють своєрідний пояс біофільтраторів. 

Домінуючий вид угруповання обростання гідротехнічних споруд біля берегів 
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Одеси – двостулковий молюск Mytillus galloprovincialis, близько 70% якого 

представлено особинами довжиною 20–40 мм (Александров & Ходаков 1999). 

В основу теорії про можливість використання риб для регулювання якості 

морської води в акваторіях пляжів м. Одеси було покладено припущення того, що 

деякі види риб, активно споживаючи мідій, можуть сприяти тим самим подальшої 

трансформації ОР, накопиченої у м’ясі молюсків, забезпечуючи таким чином 

перехід органічної речовини по трофічному ланцюгу. Встановлено, що протягом 

доби до 1,8% маси тіла риби витрачається на метаболічне окислення ОР в процесі 

дихання і розсіювання у вигляді теплової енергії (Александров & Хуторной 1996). 

Надалі риби можуть сприяти її повному виведенню з прибережної екосистеми, 

здійснюючи міграції в відкрите море або будучи виловленими рибалками-

аматорами. Таким чином, риби беруть активну участь в процесах трансформації 

органічної речовини, що накопичується в пляжних акваторіях м. Одеси. 

У зв’язку з вищесказаним, в ході виконання цієї роботи була зроблена 

оцінка участі риб в трансформації ОР, що накопичується в акваторіях міських 

пляжів. Дослідження проводилися в період з 1993 по 1998 рр. і включали якісний 

і кількісний аналіз обростання гідротехнічних споруд, а також оцінку чисельності 

риб в різних акваторіях, що проводиться за різними методиками. Спеціально була 

вивчена роль обростань у живленні бичків. З цією метою під час підводних 

досліджень проводився вилов риб поблизу гідротехнічних споруд. 

Як показав аналіз літературних джерел, в обростаннях гідротехнічних 

споруд спостерігаються значні коливання як видового складу, так і розмірно-

вагового співвідношення різних груп організмів (Каминская и др. 1977; 

Александров & Ходаков 1999). Крім того, в останні десятиліття відзначається 

зміна розмірно-вікового складу мідій в бік омолодження їх популяційної 

структури. За станом на 1997 р. переважна частина мідій в обростаннях була 

представлена особинами довжиною менше 40 мм (Александров & Ходаков 1999).  

При аналізі спектра живлення масових видів риб, що існують в акваторіях 

пляжів м. Одеси, було встановлено, що найактивніший споживач молюсків – 
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бичок-кругляк. У період досліджень масова частка мідій в його раціоні в деяких 

випадках сягала 85% (Шербуха 1982). 

Коливання індивідуального індексу споживання M. galloprovincialis (С) 

бичком кругляком відображає (табл. 5.1).  

 

Таблиця 5.1 

Середнє значення індивідуального індексу споживання мідії бичком-

кругляком в період 1996–1999 рр. 

Період досліджень та стать бичка-кругляка 

1996–1997 рр. 1998–1999 рр. 

Квітень-

травень 

Червень–

серпень 

Вересень–

жовтень 

Квітень-

травень 

Червень–

серпень 

Вересень–

жовтень 

♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 

0,72 0,53   0,68 0,58 0,65 0,51 0,76 0,48 0,63 0,59 0,72 0,70 

 

Споживання мідій самцями бичка-кругляка навесні і восени виявилося 

трохи вище, ніж самками – в середньому близько 0,70 і 0,55 відповідно. У літній 

період спостерігалося деяке зближення індексів споживання між самцями і 

самками бичка-кругляка – відповідно близько 0,65 і 0,59. 

Таким чином, середньорічний індекс споживання мідій самцями бичка-

кругляка складає близько 0,68, а самками близько 0,57. Дані про те, що в літній 

період спектр живлення самців і самок значно звужується (Квач & Заморов 2001; 

Alexandrov & Khutornoy 1998) підтверджує наявність у бичків сезонних нагульних 

міграцій (розділ 5.2). В ході проведення робіт було встановлено, що основна 

кількість мідій, спожитих бичком-кругляком, мають довжину до 20 мм (табл. 5.2). 

При цьому середньостатистичні характеристики бичків знаходилися в наступних 

межах: l = 12,4 ± 1,8 см, М = 38,2 ± 10,8 г. 

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

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

визначення середньорічного споживання M galloprovincialis популяцією бичка-

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

розрахунку утилізації органіки, що накопичується по трофічному ланцюгу 

(рис. 5.2). 
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Таблиця 5.2  

Розмірний склад мідій в харчовій грудці бичка-кругляка 

Розмірна група мідій, мм Кількість спожитих молюсків, 

% 

0-5 10,8 

5-10 49 

11-15 36,3 

16-20 3,3 

 

 

                                                                        R 

 

                                        R - 100 %                              R - 100 % 

                                         x1 - 68 %                                x2 - 57 % 

 

                                         y1=x1 30                              y2=x2 30                                         

 

                                          z1=y1 7                               z2=y2 7             

                                         

                                         C1=z1 n1                             C2=z2 n2 

                                                                                                                        

                                                               C=C1+C2         

 

                                           Визначення параметрів акваторії 

                                                                 пляжу 

                                  

                                     Оцінка ролі бичка-кругляка в утилізації  

                                     органічної речовини в акваторії пляжу 

                                  

 

Рис. 5.2. Схема оцінки ролі бичка-кругляка в утилізації органічної речовини 

пляжних акваторій м. Одеси. R – добове споживання мідій популяцією бичка-

кругляка; x1,y1,z1 – добове, місячне та сезонне споживання мідій самцями бичка-

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

кругляка; n1,n2- середня чисельність самців и самок бичка-кругляка в акваторії 

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

 

Таким чином, на прикладі пляжних акваторій м. Одеси нами наведено 

приклад розрахунку утилізації бичком-кругляком надлишкової органіки через 

споживання мідій (Alexandrov & Khutornoy 1998). 
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ВИСНОВКИ 

 

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

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

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

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

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

Одеської затоки та прилеглих районах моря протягом останніх кількох 

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

чисельності Hippocampus guttulatus, Pegusa lascaris і Chelon auratus. 

З 2000 р. біля берегів м. Одеси трапляються Callionymus pusillus і 

Callionymus risso, які не відзначались тут більше 20 років. Вперше для 

Одеської затоки зареєстровано низку видів, зокрема: Aidablennius sphynx, 

Parablennius zvonimiri, Planiliza haematocheila, Ophidion rochei, 

Coryphoblennius galerita, а для Сухого лиману – Lepomis gibbosus і Gobius 

bucchichi.  

3. У складі іхтіоценозів досліджених акваторій виявлені Понто-Каспійські 

релікти, середземноморські, бореально-атлантичні, а також чужорідні види. 

В усіх районах переважають середземноморські іммігранти, частка яких 

складає від 59 % в акваторії Григорівського лимана до 84 % біля берегів п-

ова Тарханкут. Біля берегів Одеси, Сухого та Григорівського лиманів другу 

за чисельністю групу складають Понто-Каспійські релікти (26, 23 та 24 % 

відповідно), а біля о. Зміїний – середземноморські іммігранти (12 %). 

4. Виявлені зміни видового складу та розподілу прибережних іхтіоценозів в 

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

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

Видовий склад та розподіл прибережних іхтіоценозів варіює в залежності 

від співвідношення піску та кам’янистого субстрата. Найбільше видове 

різноманіття зареєстроване в біотопі скель (57 видів), найвища чисельність 
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риб відмічена для біотопа валунів (37±5 экз∙м-2). Середня кількість видів 

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

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

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

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

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

поява холодолюбивих видів риб, трапляються поодинокі загиблі особини 

різної видової приналежності; 3) вихід різних представників іхтіофауни на 

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

6. Відмічено, що хвилеломи через подібність своєї конструкції з 

риболовецькою вершею, створюють перепони для добових, сезонних та 

нерестових міграцій риб. Разом з тим, при нестачі твердого субстрату, 

наявність гідротехнічних споруд в деяких випадках створює умови для 

існування, нересту та нагулу представникам родин Gobiidae, Syngnathidae та 

Blenniidae. Встановлено, що рефулювання акваторії призводить до 

скорочення видового різноманіття в середньому на 25–30%. Найбільше 

зменшення чисельності риб спостерігається для родин Gobiidae та 

Syngnathidae (в 4 та 2 рази відповідно). 

7. По відношенню до фактору лякливості прибережні риби розділені на 3 

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

стійкі (два види) та нестійкі (п’ять видів та представники однієї родини). 

Для оцінки загального рівня антропогенного навантаження на прибережні 

водні екосистеми рекомендовано використовувати поведінкові реакції 

бичка-кругляка (Neogobius melanostomus) вікових груп 2+ і 3+. 

8. За аналізом спектру живлення виявлено, що найактивнішим утилізатором 

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

якого характерні високі показники середньорічного індексу споживання 

мідій. 
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