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АНОТАЦІЯ 

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

Чорноморському басейні. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

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

біології НАН України», Одеса, 2021.  

 

Дисертація розкриває наслідки впливу гідроморфологічних змін водних 

екосистем Азово-Чорноморського регіону на процеси біологічних інвазій чужорідних 

видів макробезхребетних.  

Виявлений різнобічний вплив нових підходів до управління баластними водами 

на ризики біологічних інвазій на світовому рівні процесу та на рівні окремо взятої 

морської екосистемі.  

Виявлена тенденція експансії екзотичних видів морського походження в 

великих річкових системах, що знаходяться під одночасним впливом кліматичних 

змін та зарегулювання стоку.  

Виявлена методологічна проблема криптичних інвазій в екосистемах водойм, 

що пересихають. Проведена реконструкція та рекласифікація історичних угруповань 

реліктової понто-каспійської фауни в контексті теорії функціональних трофічних 

груп. 

Проведена категоризація статусу видів понто-каспійської реліктової фауни за 

методиками МСОП 

Уперше для Азово-Чорноморського регіону виявлений зв’язок біозабруднення 

з гідроморфологічними умовами берегів, описані механізми впливу окремих 

складових гідроморфологічної деградації на фауну супраліторалі та процеси 

біозабруднення у прибійній зоні моря.  

Для естуарних водойм Азово-Чорноморського басейну виявлені специфічні 

процеси біологічного забруднення при трансформації штучними каналами режиму 

солоності лиманів та при штучній фрагментації лиманів. Описана контурна 
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екосистема «малий потік – море», її угруповання та специфічні процеси біологічного 

забруднення. 

Для великих річкових басейнах описане різноманіття сценаріїв експансії понто-

каспійської фауни. Вперше цілісно описаний феномен експансії ендемічної фауни 

Каспійського моря в басейн Азовського моря.  

Завдяки використанню класифікації оселищ EUNIS описаний та 

проаналізований розподіл чужорідних видів в оселищах різних типів. Виявлений 

функціональний зв’язок угруповань та оселищ в процесах біозабруднення в контексті 

теорії функціональних трофічних груп.  

Описаний ряд нових угруповань з домінуванням екзотичних видів, що 

сформувалися в водних екосистемах Азово-Чорноморського басейну. 

Виявлена різноманітність сценаріїв зв’язків біозабруднення з якістю води, що 

формуються в різних типах водних екосистем та пов’язані з різноманітністю 

екологічних преференцій нативних та інвазійних видів.  

Дисертаційна робота в значній мірі надає основу для подальшого розвитку 

систем моніторингу, екологічних оцінок та природоохоронного менеджменту в 

Азово-Чорноморському регіоні, зокрема в контексті інтеграції законодавства України 

з рядом європейських та міжнародних директив та конвенцій: Водної рамкової 

директиви, Рамкової директиви морської стратегії, Бернської конвенції тощо. 

Розроблені підходи до біоіндикації морських берегів з використанням оселищ, 

супраліторальних видів та угруповань для потреб екологічних оцінок за вимогами 

європейських директив. При цьому розроблена схема зонування морських берегів 

Чорного моря за гідроморфологічними критеріями, ідентифікований регіональний 

перелік морських оселищ з виділенням нових та некодифікованих оселищ, тестовано 

стійкість індикаторів до парадоксу «естуарної якості». 

Результати досліджень були використані при роботі в ряді робочих груп 

українських урядових, регіональних та відомчих структур, офіційному обговоренні 

законодавчих документів, підготовці робочих документів та звітів для Бернської 

конвенції, Конвенції по біологічному різноманіттю, Чорноморської комісії тощо. 
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В сфері охорони природи, результати досліджень були використані при роботі 

по створенню міжнародних червоних переліків МСОП, регіональних переліків 

рідкісних видів, розвитку Державного кадастру тваринного світу України, 

обґрунтування територій смарагдової мережі, літописів природи багатьох 

природоохоронних установ та пропозицій до нової редакції Червоної книги України.  

Результати досліджень були використані в сфері популяризації науки та 

позашкільної освіти (освітні та наукові програми в великій кількості молодіжних 

експедицій, шкіл, та тренінгів, шкіл екологічної журналістики, інших заходів; 

підготовка учнівських наукових робіт; науково-популярні лекторії). 

 

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

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

 

SUMMARY 

 

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

Sea basin. – Manuscript.  

 

Thesis for the degree of Doctor of biological sciences with specialty 03.00.17 

«Hydrobiology». – Institute of Marine Biology, National Academy of Sciences of Ukraine. 

Odesa. 2021. 

 

The dissertation reveals the consequences of the influence of hydromorphological 

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

invasions of alien species of macroinvertebrates. 

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

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

ecosystem has been revealed. 
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The tendency of expansion of exotic species of marine origin in large river systems, 

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

been revealed. 

The methodological problem of cryptic invasions in the ecosystems of temporary 

ponds is revealed.  

Reconstruction and reclassification of historical groups of relict Ponto-Caspian fauna 

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

The status of Ponto-Caspian relict fauna species has been categorized according to 

IUCN methods. 

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

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

separate components of hydromorphological degradation on the supralittoral fauna and 

biopollution processes in the surf zone were described. 

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

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

estuaries have been revealed. The ecotone ecosystem "small stream - sea", its communites 

and specific processes of biological pollution are described. 

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

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

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

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

different types of habitats is described and analyzed. The functional connection of groups 

and habitats in the processes of biopollution in the context of the theory of functional feeding 

groups is revealed. 

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

ecosystems of the Azov-Black Sea basin are described. 

A variety of scenarios of the links between biopollution and water quality, which are 

formed in different types of aquatic ecosystems and are related to the diversity of ecological 

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

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

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

European and international directives and conventions: Water Framework Directive, Marine 

Strategy Framework Directive, Bern etc. 

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

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

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

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

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

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

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

governmental, regional and departmental structures, official discussion of legislative 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

preparation of student research papers; popular science lectures). 

 

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

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

 

Актуальність теми. На сьогодні країни Азово-Чорноморського регіону 

знаходяться в процесі змін підходів до моніторингу, екологічної індикації та 

управління водними екосистемами. Розвиток цих підходів потребує сучасної 

інформації про природні процеси, їх теоретичного узагальнення та розробки 

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

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

трансформації водних екосистем Європи [153, 178, 205]. В умовах масштабної 

гідроморфологічної трансформації водних екосистем (будування дамб, каналів, 

штучних водойм, трансформація берегів тощо) стає необхідним аналіз зв’язку цих 

процесів з біологічним забрудненням. 

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

будівництва каналів і водосховищ [27, 28, 189], створення специфічних тепловодних 

техноекосистем [66, 180], екосистем портів [6, 7]. Разом з тим, цілісне уявлення про 

роль гідроморфологічної трансформації екосистем Азово-Чорноморського регіону як 

чинника процесів біологічних інвазій було відсутнє. Крім цього, низка ключових 

тенденцій, що мають місце переважно в естуарних водах сформувалася відносно 

нещодавно і не була дослідженою. 

Екосистеми Азово-Чорноморського басейну мають також низку особливостей, 

які унеможливлюють автоматичне поширювання на них результатів досліджень в 

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

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

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

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

головних у Світі джерел біологічних інвазій [158, 159, 214], що потребує особливих 

підходів до управління екосистемами, зокрема в сфері охорони природи. 

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

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

України згідно з темами держбюджетних науково-дослідних робіт. Матеріали 
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дисертації увійшли до звітів по темам: «Інтегральна оцінка якості морської води та 

донних відкладів Азово-Чорноморського басейну в умовах антропогенного 

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

середовища в умовах антропогенної трансформації берегової зони північно-західної 

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

функціонування біологічних систем в прибережних водах Азово-Чорноморського 

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

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

частини Чорного моря з метою забезпечення сталого використання біологічних 

ресурсів» (2013–2015, № 0113U004986), «Поширення чужорідних безхребетних в 

водоймах Азово-Чорноморського екологічного коридору: оцінка біологічного 

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

«Антропогенне забруднення та евтрофування як елемент формування екологічного 

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

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

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

0117U001577), а також низки міжнародних проектів. 

Мета дисертаційної роботи – з’ясування наслідків впливу гідроморфологічних 

змін водних екосистем Азово-Чорноморського регіону на процеси біологічних інвазій 

чужорідних видів макробезхребетних. 

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

- з’ясувати рівень та розподіл біологічного забруднення в морській 

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

різноманіття природних гідроморфологічних показників берегів та різних типів 

гідроморфологічних змін; 

- розробити біоіндикаційні підходи до оцінки гідроморфологічних змін 

морських берегів для порівняння їх з показниками біологічного забруднення; 

- описати процеси біологічних інвазій в умовах гідроморфологічних змін 

естуаріїв та з’ясувати вплив ключових різновидів антропогенної трансформації; 
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- описати процеси біологічних інвазій в умовах гідроморфологічних змін 

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

ключових різновидів антропогенної трансформації; 

- розглянути процеси біологічних інвазій в контексті функціональних змін 

угруповань в умовах природних та трансформованих оселищ; 

- ідентифікувати практичні проблеми моніторингу біологічних інвазій при 

переході до сучасних міжнародних систем управління водними екосистемами; 

- ідентифікувати практичні проблеми природоохоронного менеджменту 

понто-каспійських реліктів як водночас раритетного ядра регіональної фауни 

та джерела біологічних інвазій.  

Об’єктом дослідження є процеси формування біологічних інвазій в умовах 

гідроморфологічних змін 

Предметом дослідження є зміни ареалів, оселищ та угруповань чужорідних 

донних безхребетних, а також особливості формування біологічного забруднення під 

впливом гідроморфологічних змін в водних екосистемах 

Методи дослідження. Під час проведення досліджень використовували 

польові гідробіологічні, біоіндикаційні та зоологічні методи, камеральні методи 

морфологічних досліджень, кореляційний аналіз за допомогою комп’ютерної 

програми Microsoft Excel 2010 та спеціалізованих калькуляторів кореляційних 

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

Наукова новизна отриманих результатів. Уперше для світу: 

- виявлений різнобічний вплив нових підходів до управління баластними 

водами на ризики біоінвазій в морських екосистемах; 

- виявлена тенденція експансії екзотичних видів морського походження в 

великих річкових системах, що знаходяться під одночасним впливом 

кліматичних змін та зарегулювання стоку;  

- виявлена методологічна проблема криптичних інвазій в екосистемах 

водойм, що пересихають; 
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- здійснена реконструкція та рекласифікація історичних угруповань 

реліктової понто-каспійської фауни в контексті теорії функціональних 

трофічних груп; 

- здійснена категоризація статусу видів понто-каспійської реліктової фауни 

за методиками МСОП 

Уперше для Азово-Чорноморського регіону: 

- виявлений зв’язок біозабруднення з гідроморфологічними умовами 

берегів; 

- описані механізми впливу окремих складових гідроморфологічної 

деградації на фауну супраліторалі та процеси біозабруднення у прибійній зоні 

моря; 

- розроблені підходи до біоіндикації морських берегів з використанням 

оселищ, супраліторальних видів та угруповань; 

- виявлені специфічні процеси біологічного забруднення при 

трансформації штучними каналами режиму солоності лиманів та при штучній 

фрагментації лиманів; 

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

специфічні процеси біологічного забруднення;  

- описане різноманіття сценаріїв експансії понто-каспійської фауни в 

великих річкових басейнах; 

- цілісно описаний феномен експансії ендемічної фауни Каспійського моря 

в Азово-Чорноморський басейн;  

- описаний біотопічний розподіл чужорідних видів з використанням 

класифікації оселищ EUNIS. 

- виявлений функціональний зв’язок угруповань та оселищ в процесах 

біозабруднення в контексті теорії функціональних трофічних груп; 

- описаний ряд нових угруповань з домінуванням екзотичних видів; 

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

Практичне значення одержаних результатів. Дисертаційна робота загалом 

надає основу для подальшого розвитку систем моніторингу, екологічних оцінок та 
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природоохоронного менеджменту в Азово-Чорноморському регіоні, зокрема в 

контексті інтеграції законодавства України з рядом європейських та міжнародних 

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

морської стратегії (РДМС), Бернської конвенції та ін. 

Розроблені підходи до біоіндикації морських берегів з використанням оселищ, 

супраліторальних видів та угруповань для потреб екологічних оцінок за вимогами 

європейських директив. При цьому розроблена схема зонування морських берегів 

Чорного моря за гідроморфологічними критеріями, ідентифікований регіональний 

перелік морських оселищ з виділенням нових та некодифікованих оселищ, тестовано 

стійкість індикаторів до парадоксу «естуарної якості». 

Результати досліджень використані в роботі низки робочих груп українських 

урядових, регіональних та відомчих структур, обговоренні офіційних документів, 

підготовці робочих документів та звітів для Бернської конвенції, Конвенції по 

біологічному різноманіттю, Чорноморської комісії тощо. 

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

створенню міжнародних Червоних переліків МСОП, регіональних переліків 

рідкісних видів, розвитку Державного кадастру тваринного світу України, 

обґрунтування територій Смарагдової мережі, літописів природи природоохоронних 

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

нової редакції Червоної книги України.  

Результати досліджень використані в сфері популяризації науки та 

позашкільної освіти: увійшли до освітніх та наукових програм молодіжних 

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

підготовці учнівських наукових робіт, для науково-популярні лекторіїв. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 

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

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

проведення досліджень, розроблені робочі гіпотези, проведені камеральні та польові 

дослідження, виконані статистичні обрахунки зібраних матеріалів, узагальнені 

результати у наукових публікаціях.  
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Обробка даних, узагальнення та інтерпретація отриманих результатів проведені 

самостійно здобувачем або при його безпосередній участі. Значна частина публікацій 

підготовлена у широкому міжнародному співробітництві (зі співавторами з понад 

п’ятдесяти країн). У таких публікаціях дисертант брав участь у різних аспектах 

роботи: постановці завдань, зборах та обробці матеріалу, інтерпретації результатів, 

підготовці рукопису чи організації досліджень. Права співавторів колективних 

публікацій не порушені. Наукові результати дослідження, які виносяться на захист, 

отримані автором особисто.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати 

дисертаційного дослідження обговорювали на засіданнях Вченої ради ІМБ НАН 

України, нарадах міжнародних організацій та проектів enviroGRIDS, MARSTAT, 

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

Міжнародних та Всеукраїнських конференціях: «Біорізноманіття та роль зооценозу в 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«Стан і біорізноманіття екосистем Шацького природного парку» (Шацьк, 2014, 2015); 

«Харківські зоологічні читання по безхребетним, присвячені пам’яті Є.І. Лукіна» 

(Харків, 2014); «Регіональні аспекти флористичних і фауністичних досліджень» 

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

«Фауна України на межі XX-XXI ст. Нові концепції зоологічних досліджень» (Харків, 

2016); «Заповідна справа у Степовій зоні України (до 90-річчя від створення 

Надморських заповідників)» (Маріуполь, 2016); «Животные в современном мире: 
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экологические и социальные аспекты» (Одеса, 2016); «Досягнення у вивченні 

крайового ефекту водних екосистем та їх практичне значення», присвячена 95-

річному ювілею академіка Ювеналія Петровича Зайцева» (Одеса, 2019). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження опубліковано у 31 

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

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

першого та 9 – другого квартиля). 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, 

списку термінів і понять, 9 розділів та висновків, списку використаної літератури (265 

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

325 сторінок, у тому числі основного тексту – 280 сторінок. Робота ілюстрована 42 

рисунками і 32 таблицями.  
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РОЗДІЛ 1 

РОЗВИТОК ПІДХОДІВ ДО ОЦІНКИ ТА МОНІТОРИНГУ БІОЛОГІЧНИХ 

ІНВАЗІЙ В ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ 

 

1.1. Розвиток міжнародних підходів до екологічної індикації водного 

середовища. 

На сучасному етапі розвитку екологічної індикації, стандартні процедури 

оцінки стану морського довкілля за допомогою екологічних індикаторів, що 

інтегровані до українського національного законодавства, відсутні. Разом з тим, деякі 

міжнародні угоди і конвенції, учасником яких є Україна, до яких може приєднатися 

або чиї розробки можуть бути використані в розвитку національного законодавства, 

містять положення про необхідність використання екологічних індикаторів [134, 132, 

143, 149, 150, 191, 200]. 

Ці документи можуть не містити вимог використання конкретних методик, а 

тільки визначати концепцію системи екологічної індикації, як, наприклад, прийнято 

в діяльності Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) [200] або, 

як директиви і стратегії ЄС, висувати вимоги до індикаторів, що використовуються 

для оцінки морського довкілля [134; 143 та ін.]. 

Концепції використання екологічних індикаторів потрібні для формування 

сполучених причинно-наслідковими зв'язками модулів моніторингу. У системах 

наукового моніторингу найбільше визнання отримала концептуальна структура 

DPSIR (driving force-pressure-state-impact-response), що широко застосовується а у 

спеціалізованих видах моніторингу використовуються також її спрощені варіанти 

PSR (pressure-state-response) і DSR (driving force-state-response) [198]. Такі концепції, 

що використовують зв’язки екологічних процесів з макроекономічними відповідають 

завданням ОЕСР. 

Ці концепції оперують набором базових понять: рушійні сили (driving force) – 

це антропогенна діяльність, яка чинять тиск (pressure) на довкілля, призводячи до змін 

в його стані (state). У свою чергу, ці зміни ведуть до впливу (impact) на людину і 

довкілля. Оцінка шкідливих дій потрібна, якщо ставиться завдання зв'язати екологічні 
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зміни з антропогенними чинниками для вибору тактики стійкого розвитку. Нарешті, 

логічним завершенням циклу є дія у відповідь (response) – комплекс заходів по 

нормалізації ситуації. Принцип використання циклічних структур моніторингу 

полягає в тому, що досягнення мети моніторингу (дія у відповідь) в будь-якій з цих 

концептуальних структур тестується зміною тих показників, за допомогою яких 

оцінювався стан екосистем і викликані його зміною шкідливі впливи. У прикладі 

структури DPSIR для рекреації (табл. 1.1) ми маємо справу з рушійною силою, 

реалізація якої може відбуватися різноманітними шляхами, і далеко не усі з них 

ведуть до позначеного результату. Шкідлива дія може бути врегульована відгуком 

спрямованим не на рушійні сили, а на врегулювання тиску (насипання піску). 

Відповідно, моніторинг цього процесу може вестися у рамках структури PSR 

(pressure-state-response). 

Таблиця 1.1.  

Приклади концептуальних структур DPSIR. 

Рушійні сили 

(driving force) 

Тиск 

(pressure) 

Стан 

(state) 

Вплив 

(impact) 

Дія у відповідь 

(response) 

Рекреація насипання 

піску 

угруповання 

пляжу 

погіршення якості 

середовища 

розробка методів 

управління пляжами 

Судноплавство хижі 

чужорідні 

види 

змінений 

трофічний 

ланцюг 

зменшення живих 

ресурсів 

очищення баластних 

вод 

Урбанізація важкі метали накопичення 

важких металів 

організмами 

погіршення 

здоров'я 

організмів 

контроль джерел 

забруднення 

 

У другому випадку ми маємо справу з соціально-економічним явищем, 

регульованим в міжнародних масштабах і одноманітним в проявах (і, що важливіше, 

в типах і інтенсивності тисків). У такому разі, дія у відповідь спрямована 

безпосередньо на рушійні сили, і моніторинг цього процесу може вестися у рамках 

структури DSR (driving force-state-response). У обох випадках ми маємо справу з 

безпосередньо спостережуваними діями, можемо легко виділити об'єкти моніторингу 

і спростити його схему. Але вже в третьому випадку ми маємо справу із складним 

комплексом дій, для оцінки якого потрібне включення в моніторинг усіх структурних 

блоків.  
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Природно, якщо метою моніторингу є комплексна оцінка дій на екосистеми, 

потрібне використання усіх елементів концептуальної структури DPSIR. 

Концептуальна структура DPSIR забезпечує процес вибору індикатора і формування 

цілісних комплексів індикаторів. Чіткий процес вибору індикаторів збільшує 

чутливість і наукову достовірність екологічних оцінок і забезпечує виконання 

практичних завдань моніторингу.  

Останніми роками екологічні індикатори стану середовища стали 

загальноприйнятим компонентом екологічних оцінок стану довкілля, але і досі існує 

серйозна проблема довільності вибору і використання індикаторів. Нині єдиним 

тестованим на чорноморських екосистемах повним комплексом індикаторів системи 

DPSIR є система індикаторів біологічного забруднення проекту ALARM [115, 202, 

205].  

Основні вимоги до індикаторів стану середовища, використовуваних в 

моніторингу, узагальнені в концепції SMART (Simple, Measurable, Achievable, 

Realistic, and Time limited) [140]. Згідно неї індикатор повинен: відображувати 

екологічну ситуацію; легко обчислюватися; мати міжнародне визнання; 

відображувати зміни екосистеми; мати еталонне або порогове значення; 

співвідноситися з проміжком часу і просторовим масштабом оцінюваного явища. У 

застосуванні до регіонального моніторингу морських екосистем це означає, що в 

якості таких індикаторів можуть використовуватися показники, використовувані в 

різних країнах і тестовані на морських екосистемах близьких до чорноморських.  

Важливою вимогою до таких індикаторів є можливість їх розрахунку за 

допомогою результатів стандартних гідробіологічних зйомок, систематизованих за 

допомогою баз даних первинної інформації [125]. Цим критерієм забезпечується два 

принципові аспекти: чіткий зв'язок між різними складовими моніторингу і 

можливість автоматичної генерації індикаторних показників за допомогою 

комп'ютерних програм. 

Якщо говорити про міжнародні підходи з чітко виділеними конкретними 

індикаторами, то єдиною впровадженою у світовому масштабі міжнародною 

системою екологічних індикаторів є система індикаторів прогресу збереження 
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біологічної різноманітності. Конференція сторін Конвенції про охорону біологічної 

різноманітності ідентифікувала низку індикаторів, щоб контролювати прогрес у 

напряму досягнення мети істотного зниження в поточній нормі втрати 

біорізноманіття [133]. При цьому були відібрані індикатори для безпосереднього 

випробування їх здатності виміряти прогрес у напрямку мети Конвенції, більшість 

яких стосується як водних, так і інших екосистем. 

Пан-Європейська ініціатива SEBI-2010 (Спрощення індикаторів біологічного 

різноманіття для Європи, 2010) у 2004 р. поставила мету – розвивати спрощений 

Європейський набір індикаторів біологічного різноманіття (SEBI-індикатори), щоб 

оцінити і інформувати європейське суспільство про прогрес у напрямку до цілей 

збереження біологічної різноманітності. Слід зауважити, що системи CBD-

індикаторів та SEBI-індикаторів не є технічними складовими систем польового 

моніторингу – усі ці індикатори зазвичай визначаються згідно сукупності результатів 

польового моніторингу узагальнених у вигляді звітів. 

У 2008 р. ЄС прийняв Рамкову директиву про морську стратегію (РДМС) [144], 

основною метою якої є захист морського середовища Європи. Згідно РДМС, ЄС має 

досягнути доброго рівня захисту довкілля в морях Європи. Мета і завдання РДМС 

відповідають Водній Рамковій директиві (ВРД) 2000 р. 

РДМС розділяє морську територію ЄС на регіони за географічним та 

природним критеріям (Чорне море є окремим регіоном). Згідно нової морської 

стратегії, кожна держава-член ЄС, в співробітництві з іншими державами-членами, а 

також країнами, які знаходяться в цьому морському регіоні, розвивають регіональні 

морські стратегії. Кожна стратегія повинна включати оцінку стану морського 

середовища, визначення поняття „добрий стан довкілля” для конкретного морського 

регіону, мету і завдання для досягнення „доброго стану довкілля”, а також програми 

моніторингу стану морського середовища. Допомогу в організації співпраці щодо 

інтегрування міжнародних досліджень та моніторингу, якій проводиться у морському 

регіоні на  національному рівні РДМС покладає на Сьому рамкову програму ЄС з 

досліджень на період 2007–2013 рр. Затвердження критеріїв і методологічних 

стандартів покладається на спеціальну комісію. Список аспектів «доброго стану 
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довкілля» встановлений Рішенням Європейської Комісії від 1 вересня 2010 р. [131]. 

В цьому рішенні визначені типи індикаторів, які обов’язково мають бути присутні в 

національних програмах і які розподілені за 11 дескрипторами (наведені вище). 

Зокрема, для десккриптору 2 (біологічне забруднення), індикаторами 

присутності і стану неендемічних, зокрема інвазійних видів є тенденції чисельності, 

періоду присутності і просторового поширення в природі неендемічних, особливо 

інвазійних видів, зокрема в областях ризику, відносно головних векторів і шляхів 

вторгнення таких видів. Індикаторами впливу інвазійних видів на навколишнє 

середовище є співвідношення між агресивними інвазійними видами і нативними 

видами серед добре досліджених таксономічних груп (наприклад, риб, 

макроводоростей, молюсків), які, можуть, забезпечувати зміни в видовому складі, а 

також вплив інвазійних видів на рівні видів, біотопів та екосистем, де це здійснимо. 

Для дескриптору 7, що доповнює оцінку гідроморфологічної деградації 

морського узбережжя згідно ВРД індикаторами є протяжність області, на яку 

впливають гідрографічні зміни, просторова протяжність біотопів, на які впливають 

постійні зміни та зміни оселищ, зокрема тих, які забезпечують екосистемні функції 

(наприклад, ікрометання, живлення, маршрути міграції) із-за змінених 

гідрографічних умов. 

Європейське Агентство Довкілля підтримало розвиток інструментів РДМС 

створенням Європейської групи з моніторингу та оцінки (EMMA). В рамках цієї 

роботи Європейське агентство з навколишнього середовища зараз створює 

обмежений набір пан-європейських загальних індикаторів для морського довкілля. 

На сучасному етапі впровадження директив і стратегій ЄС проводиться процес 

тестування екологічних індикаторів експертами з різних країн для їх порівняння і 

вибору найбільш вдалих показників. Разом з тим, окремі країни і групи країн почали 

роботу по прискоренню цього процесу і впровадженню конкретних показників і 

методик оцінки водного середовища в міжнародне і національне законодавство.  

Iндикаторами стану середовища є індекси, що базуються на наявності або 

відносній кількості чутливих видів AZTI's marine biotic index (AMBI), M-AMBI, 
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BENTIX index, Benthic Opportunistic Polychaeta Amphipoda index, а також показники 

біологічної різноманітності [127, 194, 226]. 

Найбільш поширеним індикатором для оцінки стану морських екосистем є 

AMBI [127]. Він заснований на показниках домінування різних екологічних класів 

організмів макрозообентосу м'яких ґрунтів. Екологічні класи ранжирувані за 

принципом відношення до антропогенних навантажень. Індекс є інтегральним 

показником відгуку угруповання на антропогенний вплив. Останній список 

ранжируваних організмів AMBI 4.1 доповнений для оцінки європейських морів і 

включає 4466 таксонів. 

Для оцінки морських вод в контексті ВРД розроблений видозмінений індекс – 

M-AMBI, заснований на факторіальному аналізі AMBI, багатства і різноманітності 

угруповання [193]. Індекс був тестований на екосистемах європейських морів [127, 

194, 215]. Розрахунок індексу робиться за допомогою відповідного програмного 

продукту, доступного на офіційному сайті технологічного центру AZTITecnalia 

(http://www.azti.es). Цій індикатор також відповідає критеріям і завданням РДМС. 

Іншим індексом, діючим за схожим принципом та критеріям, що відповідає 

європейським директивам, є BENTIX Іndex [226], що є спрощенням концепції AMBI. 

Він заснований на процентному співвідношенні трьох екологічних груп : К-стратегів, 

г-стратегів і видів-опортуністів. Індекс розроблений спеціально для європейських 

морів і тестований у середземноморському басейні; найточніше відображує зміни 

екосистем під впливом органічного забруднення [225]. BENTIX Іndex зазвичай 

застосовується лише для відкритих ділянок моря: в естуарных водах може 

застосовуватися тільки в адаптації до специфічних умов конкретного естуарію [225]. 

В басейні Чорного моря він використовується також для твердих субстратів 

Босфорської протоки [173]. 

Відносно індикаторів впливу, вимоги стандартності і міжнародного 

використання можуть бути менш строгими, оскільки в даному випадку критерії 

відбору оцінюваних дій суб'єктивні і залежать від інтересів користувачів 

моніторингу, які можуть регіонально розрізнятися. У разі Чорного моря основними 

оцінюваними впливами можуть виступати погіршення здоров'я організмів, що 

http://www.azti.es/
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викликається забрудненням, паразитами і хворобами, евтрофікація і її вплив на 

угруповання, деградація і зникнення угруповань. 

Серед традиційних біоіндикаційних підходів це вивчення флуктуючої 

асиметрії, що відбиває стабільність розвитку організмів [113]; показник можливості 

цвітіння води ICEP (Indicator of Coastal Eutrophication Potential) [124]; показники 

функціонально активних поверхонь макрофітів [46, 47, 190]. 

Аналіз модулів моніторингу у рамках концептуальної структури DPSIR 

допомагає визначити потреби моніторингу у використанні і створенні нових 

показників. Очевидно, що найбільш слабкою ланкою в моніторингу чорноморських 

екосистем є зв'язок між станом екосистем, чинниками тиску і соціально-

економічними процесами.  

Основною «білою плямою» в оцінці показників тиску є антропогенні зміни 

гідрології, гідроморфології, а також теплового, шумового і хвилевого забруднення, 

які в регіональній системі моніторингу не забезпечені ніякими формальними 

показниками.  

Розробку таких показників можна назвати одним з пріоритетних напрямів в 

створенні індикаційної системи моніторингу. Не менш важливим завданням є 

розробка показників, що відбивають інтенсивність господарської діяльності, що має 

найбільший вплив на морські екосистеми: рекреація, аквакультура, промисел 

біоресурсів, урбанізація і індустріалізація прибережних зон, судноплавство і тому 

подібне, а також встановлення зв'язку між ними і локальними чинниками тиску на 

чорноморські екосистеми. Рішення цієї задачі дозволить просторово орієнтувати 

практичні дії з управління екосистемами. 

 

1.2. Європейські підходи до організації систем моніторингу водних 

екосистем. 

Система управління водними екосистемами яка формується директивами 

Європейського Союзу забезпечується кількома різними системами моніторингу та 

екологічної оцінки.  
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Моніторинг важливих видів та оселищ, в рамках систем моніторингу директив 

ЄС здійснюється в системі Natura 2000 [134], якій в інших країнах, що не входять в 

склад ЄС, відповідає Смарагдова мережа. 

У ВРД визначаються системи проведення контрольного, робочого, 

дослідницького та аварійного моніторингу [143]. Короткостроковий контрольний 

моніторинг (проводиться 1 раз на 6 років) збирає різноманітну інформацію щодо 

довгострокових змін, які відбулися внаслідок значної антропогенної діяльності. На 

його основі визначається структура програм операційного моніторингу. 

Довгостроковий операційний моніторинг виконується з метою екологічної оцінки 

водних об’єктів та включає кілька протоколів оцінки (екологічний стан, хімічний стан 

та екологічний потенціал). Дослідницький (та аварійний) моніторинг, здійснюються 

за потребою, в зв’язку з низкою особливих ситуацій. 

Крім того, ВРД встановлює можливість специфічних (розширених) систем 

моніторингу для зон, що охороняються (в це поняття входять як заповідні території, 

так і різного роду буферні зони, які створюються для охорони водних ресурсів). 

В рамках ВРД моніторинг екологічного стану водних об'єктів проводиться за 

трьома дескрипторами (біологічним, гідроморфологічним та фізико-хімічним).  

На європейському рівні принципи моніторингу морського довкілля визначає 

РДМС прийнята в 2008 р. 

Згідно РДМС, кожна держава-член ЄС розроблює програми моніторингу стану 

морського середовища, а в співробітництві з іншими державами-членами і країнами, 

які знаходяться в окремому морському регіоні (Болгарія та Румунія разом з іншими 

чорноморськими державами виділені в окремий регіон РДМС – «Чорне море») 

розробляє регіональні морські стратегії. Затвердження критеріїв і методологічних 

стандартів покладається на спеціальну комісію.  

Програми моніторингу в системі РДМС мають включати наступні положення: 

1) бути розроблені на підставі оцінки стану морського середовища згідно 

списку показників якості морського середовища; 

2) мають бути сумісні в межах морських регіонів або субрегіонів; 
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3) методи моніторингу в морському регіоні або субрегіоні мають 

впроваджуватись так, щоби полегшити порівнянність контролюючих результатів; 

4) мають бути взяті до уваги релевантні транскордонні дії і особливості; 

5) специфікації і методичні стандарти для контролю і оцінки мають гарантувати 

порівнянність між моніторинговими даними та  результатами оцінки стану морського 

середовища згідно списку показників. 

Список показників встановлений Рішенням Європейської Комісії від 1 вересня 

2010 р., що встановлює критерії, необхідні для досягнення доброго стану довкілля в 

морському просторі ЄС [131]. 

В цьому рішенні визначені показники, необхідні для встановлення 11 елементів 

(дескриптори), які визначають добрий стан довкілля морських регіонів ЄС: 

1. Біологічна різноманітність є стійкою. Наявність і якість біотопів, поширення 

і достаток видів відповідає фізіографічним, географічним і кліматичним умовам. 

2. Вселенці занесені в регіон людиною знаходяться на такому рівні, якій не 

може змінювати екосистему регіону. 

3. Популяції промислових видів риб та ракоподібних знаходяться на рівні, якій 

вище біологічних лімітів. 

4. Усі елементи морських трофічних ланцюгів присутні в природному достатку 

та різноманітті. Присутні трофічні ланцюги гарантують довгоперіодний достаток та 

різноманіття видів та збереження їх репродуктивних здібностей. 

5. Евтрофікація та її наслідки, такі як втрата біорізноманіття, деградація 

екосистеми, дефіцит кисню, цвітіння води, яке може нанести шкоду екосистемі, 

зведені до мінімуму. 

6. Збереження морського дна знаходиться на такому рівні, що можна 

гарантувати, що структура і функції екосистеми знаходяться під захистом, а придонні 

екосистеми не піддаються шкідливій дії. 

7. Постійна зміна гідрографічних умов не несе шкоди морським екосистемам 

(гідроморфологічна деградація морського узбережжя оцінюється згідно ВРД). 

8. Концентрація шкідливих речовин знаходиться на рівні, якій не визиває ризик 

забруднення водного середовища. 
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9. Шкідливі речовини  в рибі и морепродуктах, призначених для харчування, не 

перевищують рівень, встановлений нормами ЄС чи іншими стандартами якості. 

10. Седиментація не наносить шкоди узбережному і морському довкіллю. 

11. Зовнішнє введення енергії (теплової, електромагнітної, світлової) та 

підводні шуми, не несуть шкоди морському довкіллю. 

Послідовність введення в дію РДМС: досягнення «доброго стану» морського 

довкілля до 2020 р.; оцінка стану морського середовища європейських регіональних 

морів, визначення поняття «добрий стан довкілля» для морського регіону та 

впровадження національних індикаторів, необхідних для оцінки прогресу досягнення 

«доброго стану» морського довкілля до 2012 р.; розвиток національних програм 

моніторингу до 2014 р.; розробка практичних заходів та їх впровадження до 2015 та 

2016 рр. Європейське Агентство Довкілля підтримало розвиток інструментів  РДМС 

створенням Європейської групи з моніторингу та оцінки (EMMA) Ця робоча група 

розвила шляхову мапу, для допомоги виконання обов’язків з РДМС. 

Практичне співвідношення між системами моніторингу наступне: в рамках 

РДМС [144, 131] проводиться інтегрована екологічна оцінка (стан довкілля), яка 

базується на даних, які отримані з різноманітних систем моніторингу – системи 

моніторингу ВРД, локальних систем моніторингу охоронних зон, системи 

моніторингу «природних» директив Natura 2000 тощо. «Власні» моніторингові 

зусилля, необхідні для РДМС мінімальні та стосуються лише окремих показників, які 

не входять до попередніх систем. Це пов’язано з тим, що РДМС була прийнята 

пізніше, чим інші директиви. Разом з тим, моніторингові данні, які отримані за 

допомогою моніторингу ВРД у оцінці РДМС застосовуються по іншому. 

Ключовим аспектом систем екологічних оцінок та моніторингу є те, що метою 

запровадження формалізованих методів оцінки є формування інструментів 

екологічного менеджменту і, в першу чергу, прийняття рішень. У разі оцінки 

порушень екосистем, відповідними рішеннями є заходи по охороні, реабілітації чи 

господарчому застосуванню тих чи інших природних об’єктів, територій, видів тощо. 

Першим етапом прийняття рішень є сама мета і система моніторингу і екологічної 

оцінки. В пан’європейських системах екологічного менеджменту – ВРД [143] та 
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РДМС [144] метою є підвищення якості довкілля до певних визначених рівнів, які 

узгоджуються із структурою і умовами непорушених природних екосистем. Якщо 

відносно природних екосистем використовуються показники за якими вони 

порівнюються з непорушеними, і за допомогою яких можливо відстежувати 

наближення екосистеми до її природного стану (екологічній стан в ВРД та стан 

довкілля в РДМС), то низка екосистем є штучно зміненими таким чином, що їх 

повернення до непорушеного стану практично неможливе.  

В ВРД поділ водних об’єктів на природні і штучні чи істотно змінені 

проводиться за критерієм можливості їх повернення у слабо порушений стан. Об’єкт 

відносять до штучних чи істотно змінених та оцінюють за показниками екологічного 

потенціалу у разі якщо зміни його гідроморфологічних характеристик, необхідні для 

досягнення цім об’єктом доброго екологічного стану негативно впливають на 

довкілля у більших просторових масштабах; навігацію (зокрема інфраструктуру 

портів) чи рекреацію; водокористування (надання питної води, енергетика чи 

іригація); регуляцію водних ресурсів, захист від повеней, дренажі. Також можливо 

віднесення водних об’єктів до штучних чи істотно змінених у разі технічної 

неможливості змін чи непропорційних витрат, які можуть забезпечити значні 

екологічні поліпшення довкілля іншими шляхами. Значна частина узбережжя 

північно-західної частини Чорного моря (ПЗЧМ) гідроморфологічно змінена саме 

при розвитку господарчої діяльності, пов’язаної з інфраструктурою портів, 

рекреаційних зон, дренажних та іригаційних систем тощо. Таким чином, при 

запровадженні системи екологічної оцінки та моніторингу таки ділянки можуть бути 

віднесені до штучних чи істотно змінених.  

 

1.3. Розвиток підходів до моніторингу та аналізу процесів біологічних 

інвазій в Азово-Чорноморському регіоні. 

Просторова організація моніторингу та оцінки біологічних інвазій може 

формуватися за різними концепціями. Трьома ключовими є виділення «мережі» 

інвазійних процесів, басейнове зонування з тотальним моніторингом та моніторинг 

реперних точок з різними природними умовами. 
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Інвазійну мережу, що є різновидом екомереж формується сукупністю коридорів 

та воріт інвазії. 

На підставі гідрографічних зв'язків у Європі були виділені «гідрографічні» 

коридори, утворені великими ріками та каналами. В рамках даної концепції [123, 153] 

виділені чотири «гідрографічних» коридора, утворених річковими басейнами і 

каналами, що їх з’єднують: 

- Північний (пов'язує басейни Азовського і Каспійського моря з Балтикою і 

Білим морем, основний магістральний водотік – русло Волги); 

- Центральний (з’єднує басейни Чорного і Балтійського морів, основні 

магістральні водотоки – Дніпро і Вісла); 

- Південний (з’єднує басейни Чорного і Північного морів, основні магістральні 

водотоки – Дунай і Рейн); 

- Західний (об’єднує річкові басейни Середземномор'я і Північного моря). 

Нами була висунута концепція лінійних коридорів інвазії, не пов'язаних з 

гідрографічною мережею річкових басейнів та зафіксований коридор інвазії уздовж 

Азово-Чорноморського басейну по мережі близько розташованих лиманів, естуаріїв, 

річкових дельт і озер (Чорноморський прибережний коридор інвазії) [78], згодом 

прийнята для опису інших коридорів подібного типу [205,  240].  

При моніторингу біологічних інвазій всередині інвазійних коридорів 

виділяються дискретні облікові одиниці, до яких застосовуються параметри 

біологічного забруднення [205], наприклад, оз. Сасик; дельти Дунаю, Дніпра й 

Дністра; Дністровський, Сухий, Березанський і Дніпровсько-Бузький лимани, 

пониззя Дону.  

Одним з ключових елементів виділення коридорів інвазії є виділення 

ефективних шляхів проникнення видів на окремі території – векторів інвазії. Вони 

можуть бути пов`язані з різноманітними антропогенними факторами, які 

забезпечують вселення чужорідних видів у водні екосистеми: переміщення з судами; 

канали; заходи, пов’язані з видобутком природних біоресурсів; аквакультура; 

торгівля декоративними організмами та живими харчовими гідробіонтами; 
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інфраструктура сфери дозвілля; гідроморфологічні зміни водойм; теплове 

забруднення; наукові дослідження, заходи біологічного контролю [189, 205]. 

Частина з них стає безпосередньо шляхами проникнення видів в екосистеми, а 

частина – забезпечує акліматизацію видів в екосистемах. Наприклад, торгівля 

декоративними видами (акваріумистика) забезпечує проникнення тропічних видів у 

водойми, а теплове забруднення – їх акліматизацію [199].  

В Азово-Чорноморському басейні розвинені таки антропогенні шляхи 

проникнення чужорідних видів як судноплавство, поєднання водойм каналами, 

розвинена акваріумистика та аквакультура [205, 220, 222, 229, 230].  

Деякі шляхи інвазії, що є важливими у інших регіонах, зараз не є важливими у 

цьому коридорі, наприклад, навмисне заселення штучних ворогів шкідливих видів, 

ввезення живих екзотичних гідробіонтів в ресторани чи у якості наживки ще не 

набуло в регіоні масштабів, при яких можна говорити про серйозні ризики. 

Іншим елементом просторового характеру біоінвазій є «ворота інвазії». На 

початковому етапі досліджень у якості воріт інвазії розглядали переважно устя 

великих європейських річок (Дона, Дніпра, Дунаю, Дніпра, Неви, Рейну тощо), які 

слугували воротами в основні інвазійні коридори.   

Вони представлені крайовими екосистемами, які через режим солоності і 

високе антропогенне навантаження можуть служити «зонами акліматизації» для 

евригалінних видів та дозволяють їм надалі колонізувати внутрішні води [205]. На 

сьогодні значну частину чужорідних видів складають акваріумні види і концепція 

воріт інвазії повинна бути розширена також на зони з високою урбанізацією, де 

спостерігається проникнення в екосистеми акваріумних видів.  

Підходи до басейнового районування розвиваються згідно принципів ВРД. 

Зокрема, в України вони впроваджені новою редакцією Водного кодексу та наказом 

Кабінету міністрів України «Про затвердження Меж районів річкових басейнів, 

суббасейнів та водогосподарських ділянок»; 03.03.2017  № 103). Такий підхід легко 

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

одного. 
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Пострадянський підхід до моніторингу реперних точок з різними природними 

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

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

сильно забруднені райони, без системного зв’язку з районами річкових басейнів [5].  

У рамках проекту "European Commission 6th Framework Program Integrated 

Project ALARM" був уперше розроблений комплекс показників, необхідних для 

моніторингу й аналізу біоінвазій [115, 202, 205], що відбивають наступні аспекти 

біозабруднення: 1) інтенсивність біоінвазій – Biological Contamination Rate і роль 

окремих векторів інвазії – Pathway-specific Biological Contamination rate; 2) 

інвазійність вселенців – Species-specific Biopollution Risk Index (SBPR); 3) ризик 

біозабруднення – Integrated Biopollution Risk Index (IBPR); 4) локальне забруднення 

угруповання чужорідними видами Site-specific Biological Contamination Index (SBCI); 

5) вплив вселенців на екосистему – Biological Pollution Index. 

Частина з них є «інтуїтивно ясними» показниками на кшталт кількості видів, 

кількості нових видів у проміжку часу, співвідношення векторів тощо. Подібні 

показники, разом з  загальною чи відносною щільністю, зустрічальністю; 

проективним покриттям тощо. присутні в будь-яких системах моніторингу та 

зазвичай не мають окремих назв чи протоколів. Серед подібних індикаторів слід 

також відмітити індикатор надходження нових видів-вселенців “new non-indigenous 

species” (nNIS), що був визначений як ключовий при застосуванні для Чорного моря 

для імплементації дескриптора D2 [203]. 

Серед індексів комплексу ALARM, два (SBCI, Biological Pollution Index) стали 

популярними та незалежно широко використовуються в різних регіонах, тоді як інші 

використовуються виключно в роботах, що оперують всю систему показників в 

цілому.  

Високий потенціал для використання має нова система оцінки ризиків 

інвазійних видів  МСОП [164], яка дозволяє оцінювати ситуацію в сукупності с 

трендами стану нативної біоти. Це відкриває великі перспективи, але на даний 

момент, її використання знаходиться на початковому етапі.  
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1.4. Стан сучасних досліджень біологічного забруднення в Азово-

Чорноморському басейні. 

Окремі регіони та річкові басейни в різній мірі охоплені дослідженнями. 

Для басейну Дніпра процеси  експансії понто-каспійських безхребетних 

послідовно досліджувались з самого початку їх інтенсифікації [27, 28, 44, 62–64]. 

Комплекс видів-вселенців та основні процеси інвазій у магістральних руслових 

екосистемах описані та узагальнені [29, 174, 220, 222, 230]. Разом з тим, ситуація в 

багатьох великих суббасейнах (Десни, Псла, Ворскли, Інгульця, українського басейну 

Прип’яті, російського сектору Верхнього Дніпра тощо) малодосліджена та не 

узагальнена. 

Уривчасті данні щодо Південного Бугу узагальнені в 2019 р. [229], але 

експедиції 2020 р. значно оновили наше уявлення про поширення чужорідних видів 

у цьому басейні. Значна частина верхньої та середньої течій басейну залишається 

практично недослідженою. 

Для басейну Дністра, інформація про історію інвазій та поширення видів 

вселенців є більш-менш повною [18, 22, 96, 99, 229, 237, 259, 260], але узагальнюючи 

роботи, що відображають та порівнюють ситуацію в українській та молдавській 

частинах басейну, відсутні. 

Для басейну Дунаю, інформація про історію інвазій та поширення видів 

вселенців є доволі повною [77, 78, 123, 128, 129, 197, 209, 210, 229, 230, 234, 244, 252, 

254–257, 264–265] але узагальнюючи роботи, що відображають та порівнюють 

ситуацію в різних частинах басейну, відсутні. 

Для басейну Дону, інформація узагальнена для українського сектору та для 

нижньої частини басейну [229, 237, 240]. Для інших районів ситуація добре 

досліджена [26, 36, 56, 70–74], але цілісні аналітичні роботи відсутні. 

Для малих річкових басейнів, ПЗЧМ, Криму та Північного  Приазов’я процеси  

інвазій добре описані та узагальнені [65, 86, 229]. 

Наведені вище джерела свідчать про поширення в річках Азово-

Чорноморського басейну наступних екзотичних видів донних безхребетних:  

- Cnidaria: Craspedacusta sowerbii Lankester, 1880; 
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- Anneida: Branchiura sowerbyi Beddard, 1892, Marenzelleria neglecta Sikorski et 

Bick, 2004, Laonome xeprovala Bick et Bastrop in Bick, Bastrop, Kotta, Meißner, 

Meyer et Syomin, 2018; 

- Kamptozoa: Urnatella gracilis Leidy, 1851; 

- Bryozoa: Lophopodella carteri (Hyatt, 1866), Pectinatella magnifica (Leidy, 1851); 

- Mollusca: Physa acuta (Draparnaud, 1805), Ferrissia californica (Rowell, 1863), 

Potamopyrgus antipodarum (J.E. Gray, 1843), Melanoides tuberculata (Müller, 

1774), Tarebria granifera (Lamarck, 1822), Planorbella duryi (Wetherby, 1879), 

Sinanodonta woodiana (Lea, 1834), Corbicula fluminea (Müller, 1774), Corbicula 

sp., Orconectes limosus (Rafinesque, 1817); 

- Arthropoda: Eriocheir sinensis H. Milne Edwards, 1853, Rhithropanopeus harrisi 

(Gould, 1841), Procambarus virginalis Lyko, 2017, Macrobrachium nipponense (De 

Haan, 1849), Eocyzicus orientalis Daday, 1915. 

Видами, «ближніх вселенців» що нативні для Азово-Чорноморського регіону, 

але розселилися в окремих його частинах (переважно, понто-каспійські релікти) є: 

- Cnidaria: Cordylophora caspia (Pallas, 1771); 

- Anneida: Hypania invalida (Grube, 1960), Hypaniola kowalewskii (Grimm in 

Annenkova, 1927), Manayunkia caspica Annenkova, 1928, 

Dendrocoelum  romanodanubiale (Codreanu, 1949), Psammoryctides deserticola 

(Grimm, 1877), Archaeobdella esmonti Grimm, 1876, Caspiobdella fadejewi 

Epshtein, 1961, Cystobranchus fasciatus Kollar, 1842; 

- Mollusca: Dreissena bugensis (Andrusov, 1897), D. polymorpha (Pallas, 1771), 

Adacna fragilis (Milaschewitch, 1908), Monodacna colorata (Eichwald, 1829), 

M. pontica (Eichwald, 1838), Lithoglyphus naticoides (C.Pfeiffer, 1828), Theodoxus 

fluviatilis (Linnaeus, 1758), Th. major Issel, 1865, Th. euxinus (Clessin, 1886); 

- Arthropoda: Chaetogammarus ischnus (Stebbing, 1898), Chaetogammarus 

warpachowskyi Sars, 1894, Dikerogammarus haemobaphes (Eichwald, 1841), 

D. bispinosus Martynov, 1925, D. villosus (Sowinsky, 1894), Echinogammarus 

trichiatus  (Martynov, 1932),  Kuzmelina kusnezowi (Sowinsky, 1894), Gmelina 

pusilla G.O. Sars, 1896, Obesogammarus crassus (Sars G.O., 1894), O. obesus (Sars 
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G.O., 1894), Pontogammarus maeoticus (Sovinskij, 1894), P. robustoides (Sars, 

1894), P. aestuarius (Derzhavin, 1924), Shablogammarus subnudus (G.O. Sars, 

1896), Stenogammarus carausui Derzhavin et Pjatakova, 1962, Turcogammarus 

aralensis (Uljanin, 1875), Gmelinopsis tuberculata G.O. Sars, 1896, Chelicorophium 

sowinskyi (Martynov, 1924), Ch. curvispinum (G.O. Sars, 1895), Ch. robustum (Sars, 

1895), Ch. maeoticum (Sowinsky, 1898), Ch. chelicorne (Sars, 1895), Cryptorchestia 

cavimana (Heller, 1865), Jaera sarsi Valkanov, 1936, Hemimysis anomala G.O.Sars, 

1907, Katamysis warpachowskyi G.O. Sars, 1893, Limnomysis benedeni 

(Czerniavsky, 1882), Paramysis bakuensis G.O. Sars, 1895, P. intermedia 

(Czerniavsky, 1882), P. lacustris (Czerniavsky, 1882), Pseudocuma cercaroides 

Sars, 1894, Pterocuma pectinata (Sowinsky, 1893), P. rostrata (Sars, 1894), 

Schizorhynchus scabriusculus (Sars, 1894). 

Ще три види, (Dikerogammarus caspius (Pallas, 1771),  Hypanis 

plicata (Milashevitch, 1916) та Adacna glabra Ostroumov, 1905) є чужорідними для 

Азово-Чорноморського басейну, але входять у склад реліктової понто-каспійської 

фауни. 

Морська фауна інвазійних макробезхребетних регіону активно досліджується в 

більшості чорноморських країн та відповідні данні збираються в рамках роботи 

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

чужорідних видів (https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws-2017-01/other/ebsaws-

2017-01-bsc-submission-03-en.pdf), для якого ми проводили валідацію даних. 

Необхідність валідації була пов’язана з тим, що великою проблемою в аналізі 

біологічного забруднення є отримання реалістичних переліків чужорідних видів. 

Захоплення виявленням вселенців приводить до вочевидь гіпертрофованим обсягом 

їх переліків. Насамперед помилки в них пов’язані з низкою проблемам. 

Технічні помилки та невірні цитування чи переклад першоджерел. Наприклад, 

характерне некоректне позначення атлантичної фауни як «середземноморської» (на 

противагу понто-каспійським реліктам) при цитуванні може сприйматися в контексті 

регіону – донора інвазії. Види можуть розглядатися як чужорідні в результаті 

«естафети цитувань», наприклад види, вказані у додатку до визначника фауни 

https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws-2017-01/other/ebsaws-2017-01-bsc-submission-03-en.pdf
https://www.cbd.int/doc/meetings/mar/ebsaws-2017-01/other/ebsaws-2017-01-bsc-submission-03-en.pdf
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Черного і Азовського морів [50]. У багатьох читачів виникало враження, що мова йде 

про нові знахідки між публікаціями окремих томів (тобто в 1964–1972 рр.), тоді як він 

включав багато старих даних з іноземних джерел, що були недоступними радянським 

авторам визначника під час підготовки перших томів . 

Таксономічні проблеми. Деякі види можуть бути описані з інвазійного ареалу 

раніше, ніж з нативного, як, наприклад чорноморська медуза Blackfordia 

virginica Mayer, 1910. Також характерним є проблема первинного визначення 

інвазійних видів (наприклад, у випадку Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906), 

ідентифікації одночасно присутнього комплексу близьких видів (Polydora spp.). 

Зоогеографічні проблеми. Більшість дослідників біоти Чорного та Азовського 

морів не знайомі з сучасними уявленнями про його історичну біогеографію. 

Наприклад, ареал виду, обмежений Прибосфорським районом може сприйматися як 

аргумент, що підтримує гіпотезу медітеранізації (для багатьох видів – це єдиний 

«доказ» їх інвазійного статусу).  

У такому разі Босфор розглядається як транзитний регіон між Мармуровим та 

Чорним морями, а Мармурове море – як коридор між Чорним та Середземним, при 

тому, що  гідрологічні умови Мармурового моря та особливо Босфору екстремальні 

для видів з планктонними личинками та є не коридором, а бар’єром для 

саморозселення. 

Навіть після валідації, отриманий перелік видів є доволі великим та включає 

багато видів, відомих за окремими локаціями або для яких взагалі не відомі сучасні 

сталі популяції. Така інформація є важливою для багатьох цілей, але якщо говорити 

про види, що є реально поширеними у Азово-Чорноморському басейні, їх кількість є 

значно меншою. Серед них ми можемо назвати наступні види морських інвазійних 

макробезхребетних:  

- Cnidaria: Bougainvillia megas (Kinne, 1956); Diadumene lineata (Verrill 1869); 

Hydroides dianthus (Verrill, 1873); 

- Annelida: Tubificoides benedii (d'Udekem, 1855); Ficopomatus enigmaticus 

(Fauvel, 1923); Dipolydora quadrilobata Jacobi, 1883; Polydora cornuta Bosc, 

1802; P. websteri Hartman in Loosanoff et Engle, 1943; Prionospio pulchra Imajima, 
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1990; Streblospio gynobranchiata Rice et Levin, 1998; 

- Kamptozoa: U. gracilis; 

- Mollusca: A. kagoshimensis; Arcuatula senhousia (Benson in Cantor, 1842); 

Crassostrea gigas (Thunberg, 1793); Mya arenaria Linnaeus, 1758; Mytilopsis 

leucophaeata  (Conrad, 1831); Teredo navalis Linnaeus, 1758; Corambe obscura (A. 

E. Verrill, 1870); P. antipodarum; Rapana venosa (Valenciennes, 1846); 

- Arthropoda: Amphibalanus amphitrite (Darwin, 1854);  A. eburneus (Gould, 1841); 

A. improvisus (Darwin, 1854); Callinectes sapidus Rathbun, 1896; Eriocheir sinensis 

H. Milne Edwards, 1853; Palaemon longirostris H. Milne Edwards, 1837; 

P. macrodactylus Rathbun, 1902; Penaeus semisulcatus De Haan, 1844; 

Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841). 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

 

2.1. Використані індекси та показники. 

В якості показників біологічного інвазій, в роботі використані індекси, що 

розроблені в рамках міжнародного проекту "European Commission 6th Framework 

Program Integrated Project ALARM" [115, 205], що відображають такі характеристики 

біоінвазій як інвазійність окремих видів та біологічне забруднення на рівні 

екосистеми та проби.  

SBPR використовується як оцінка ризику інвазії видів, що дозволяє виділити 

чорний перелік видів, з якими пов’язані екосистемні та економічні ризики. Цей індекс 

заснований на загальній оцінці рівня агресивності вселенців за трьома показниками: 

високий потенціал до розселення (HPS), високий потенціал до освоєння нової 

екосистеми (HPE) і високий потенціал до екологічних і негативних соціально-

економічних впливів (HPI). Всі три показника є експертними оцінками за 

стандартною процедурою [205]. SBPR оцінюється від 0 до 3 балів: 0 – інвазії невідомі; 

1 – інформація доступна тільки по HPS або HPE (низький ризик); 2 – інформація 

доступна по HPS і HPE (середній ризик); 3 – інформація доступна по HPI, незалежно 

від існування інформації щодо HPS і HPE (високий ризик). 

HPS визначається багатьма рисами видів, які можуть бути різні на різних 

життєвих стадіях; може бути оцінений за різноманітністю векторів інвазії. Зустріч 

чужорідного виду в більш ніж однієї облікової одиниці також показує високий HPS. 

HPE визначається такими біологічними особливостями видів як евригалінність, 

температурна толерантність і різноманітність оселищ. Автоматично присвоюється 

видам, виявленим в високому достатку в двох або більше облікових одиницях. 

HPI визначається одним із наведених нижче варіантів дій: зниження 

біорізноманіття, зміна функціонування екосистем, втрати у виробництві, погіршення 

доступу до природних ресурсів, вплив на здоров'я людини і тварин, перешкоди 

рекреації або негативний естетичний вплив, збитки господарської інфраструктурі, 

фінансові витрати з контролю виду. 
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IBPR використовується для оцінки біологічного забруднення водного 

середовища на рівні екосистем, що базується на вторгненні у водний об’єкт видів з 

високим рівнем ризику (SBPR) [205].  

Показник виражений в балах: 0 – чужорідні види відсутні; 1 – присутні 

нечисленні (щодо домінантних нативних видів) особини видів з SBPR = 0–2 ; 2 – 

присутні масові види з SBPR = 0–2; 3 – присутні нечисленні види з SBPR = 3; 4 – 

присутні масові види з SBPR = 3.  

SBCI на відміну від попереднього дає оцінку за показниками проби [115]. Він 

використовує дві кількісні метрики: ACI (abundance contamination index) – 

відношення чисельності чужорідних видів до загальної чисельності макрозообентосу 

та RCI (richness contamination index) – відношення числа рядів чужорідних видів до 

загального числа рядів.  

Результати цих двох метрик формують п’ятибальну шкалу індексу (табл. 2.1). 

 

Таблиця 2.1 

Розрахунок SBCI по результатам кількісних метрик 

ACI RCI 

0 0,01 – 0,10 0,11 – 0,20 0,21 – 0.50 >0,50 

0 0 - 2 3 4 

0,01 – 0,10 - 1 2 3 4 

0,11 – 0,20 2 2 2 3 4 

0,21 – 0,50 3 3 3 3 4 

>0,50 4 4 4 4 4 

 

Для оцінки якості водного середовища ми використовуємо індекси системи 

RIVPAKS, розроблені Інститутом прісноводної екології (Великобританія), для оцінки 

стану текучих вод, що є найбільш популярними при моніторингу в системі Водної 

рамкової директиви [68]. 

Індекс Biological Monitoring Working Party Index (BMWP) базується на 

переліках родин  макрозообентосу, для кожній з яких надані індикаторні бали [68]. 

Сума отримані балів є значенням індексу. Діапазони балів відповідають п’ятирівневій 
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шкалі якості води: <25 – погана; 26-50 – невисока; 51–100 – добра; 101–150 – дуже 

добра;  >150 – прекрасна. 

Індекс Average Score Per Taxon Index (ASPT) є похідним від BMWP дорівнює 

значенню BMWP розділеному на число таксономічних груп [68]. 

Він має сім рівнів якості води: 0–2,0 – дуже погана; 2,1–3,0 – погана;  3,1-3,5 – скоріше 

погана; 3,6–4,0 – посередня; 4,1–4,4 – добра; 4,5–4,9 – дуже добра; >5 – прекрасна. 

Індекс Rhithron Feeding Type Index (RETI), базується на співвідношенні різних 

трофічних груп та дорівнює кількості особин видів-подрібнювачів та скраперів 

поділеному на загальну кількість особин в пробі. Він не має бальної градації, що 

відбиває екологічну якість води, і для цих цілей використовується величина 

відхилення у порівнянні з еталонними умовами для кожного окремого оселища [69]. 

В нашій роботі ми використовуємо його не як показних якості води, а лише для 

характеристики угруповань. 

Trent Biotic Index (TBI) є індексом чистоти води, що базується на розрахунковій 

таблиці з двома параметрами бентосного угруповання: загальне різноманіття 

безхребетних та наявність у водоймі організмів, що належать до «індикаторних» груп 

[69]. Він відносить водойму до одного з чотирьох класів (полісапробна, альфа-

мезосапробна, бета-мезосапробна, олігосапробна), яким відповідають діапазони 

балів.  

Даний індекс є застарілим, а теорія «сапробності» невідомою у більшості країн 

– ми використовуємо його для району Нижнього Дону та Волго-Донського каналу 

(ВДК), оскільки він входить в діючу там систему моніторингу, проблематичність якої 

ми обговорюємо. 

В оцінках стану морського узбережжя ми використовували елементи індексу 

CARtography of LITtoral and upper-sublittoral rocky-shore communities (CARLIT) [120]. 

При цьому як процедура, так і сфера використання значно відрізнялися від 

оригінальної методології і тому детально розглянута в тексті роботи. 

Для оцінки ризику зникнення фаун та груп видів ми використали систему 

індексів Proportion of threatened species Міжнародного союзу охорони природи 

(МСОП) [126]. Базова оцінка цього індексу є відношенням кількості видів вищих 
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охоронних категорій до всіх видів окрім DD та EX: Propthreat = (CR + EN + VU)/(N – 

DD – EX), де N – загальне число видів. Виключення DD пов’язане з базовою 

гіпотезою, що такі види рівномірно розподілені між видами, що знаходяться під 

загрозою та поза загрозою зникнення. Ця оцінка доповнюється двома додатковими. 

Перша – оптимістична, при якій види DD розглядаються як ті, що знаходяться поза 

загрозою: Propthreat. lower = (CR + EN + VU)/(N – EX) та друга – песимістична, при якій 

види DD розглядаються як ті, що знаходяться під загрозою: Propthreat upper = (CR + EN 

+ VU + DD)/(N – EX). 

Для оцінки схожості переліків видів використовувався загальноприйнятий 

Індекс Соренсена, що базується на відношенні видів, одночасно зареєстрованих в 

обох переліках до середнього числа видів в обох переліках [37]. 

Для показників SBCI та RETI, що використовують кількісні співвідношення 

видів, чисельність кожного таксону на станції обчислювалася як середнє значення для 

всіх повторностей. Для показника, IBPR при порівнянні ділянок виділених за 

методологією CARLIT використовувалось не середнє аріфметичне, а медіана в 

зв’язку з різними масштабами таких ділянок. Оскільки використані біотичні індекси 

не відповідають вимогам нормалізації (є ранговими, а не градієнтними), ми 

використовували непараметричний коефіцієнт рангової кореляції Спірмена для 

оцінки взаємозв'язку між ними та іншими показниками. 

 

2.2. Регіони досліджень та використані типи і джерела даних.  

Різні дослідницькі елементи роботи виконувалися в різних просторових 

масштабах та використовували різні типи та джерела даних.  

Всесвітній просторовий рівень досліджень був використаний для виявлення 

тенденцій розселення чужорідних видах в морських екосистемах та для оцінки ризику 

зникнення великих фаун. 

Для аналізу тенденцій процесів розселення чужорідних видах в морських 

екосистемах на всесвітньому рівні було проведене узгодження формату даних для 

Чорного моря з базами даних системи AquaNIS, що охоплює велику кількість 

морських екосистем. Для Чорного моря подібна інформація накопичувалася у вигляді 
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робочих документів Чорноморської Комісії (в підготовці яких ми брали участь) та 

була узагальнена для всіх Чорноморських країн в 2017 році. При цьому, робочі звіти 

країн Чорноморської Комісії містять різні підходи до досліджень чужорідних видів 

та суперечливі данні. 

Нами використовувались як дані з документів Чорноморської комісії, що 

пройшли нашу експертну валідацію, так і окремі дані, опубліковані в останнє 

десятиріччя, що не були охоплені цими документами. В результаті, набір даних із 

перших записів виявлення чужорідних видів включав рік першого збору, стан 

популяції та потенційний вектор вселення (табл. 2.2). 

Таблиця 2.2.  

Перші знахідки чужорідних видів у Чорному морі та їх потенційні вектори 

Вид Рік Потенційний вектор 1 Потенційний вектор 2 

Lioloma pacificum 1999 Баласт (можливо)  

Nitzschia sigmoidea 1986 Баласт (можливо)  

Gymnodinium aureolum  2001 Баласт (можливо)  

Gymnodinium radiatum  1998 Баласт (можливо)  

Gyrodinium instriatum 2003 Баласт (можливо)  

Alexandrium monilatum 1991 Баласт (можливо)  

Cochlodinium polykrikoides 2001 Баласт (можливо)  

Pyramimonas longicauda  2001 Баласт (можливо)  

Desmarestia viridis 1992 Баласт (можливо)  

Halosiphon tomentosus  2015 Баласт (можливо)  

Chrysaora hysoscella  2008 Баласт (можливо)  

Diadumene lineata 1960 Обростання судна (можливо) Баласт (можливо) 

Bolinopsis vitrea 2009 Баласт (можливо)  

Mnemiopsis leidyi  1982 Баласт (ймовірно)  

Beroe ovata  1996 Баласт (ймовірно)  

Polydora websteri  1997 Баласт (можливо)  

Streblospio gynobranchiata 2007 Баласт (можливо)  

Dipolydora quadrilobata 2003 Баласт (можливо)  

Prionospio pulchra 2000 Баласт (можливо)  

Pseudopotamilla reniformis 2003 Обростання судна (ймовірно) Баласт (ймовірно) 
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Продовження таблиці 2.2.  

Hydroides dianthus 2009 Обростання судна (ймовірно) Баласт (ймовірно) 

Anadara kagoshimensis 1968 Обростання судна (можливо) Баласт (можливо) 

Crassostrea virginica  1973 Аквакультура (прямі докази)  

Arcuatula senhousia  2002 Баласт (ймовірно)  

Mya arenaria  1966 Баласт (ймовірно)  

Mytilopsis leucophaeata  2001 Баласт (ймовірно)  

Pteria hirundo  2002 Аквакультура (прямі докази)  

Ruditapes philippinarum  1985 Аквакультура (прямі докази)  

Corambe obscura  1986 Обростання судна (можливо) Баласт (ймовірно) 

Trinchesia perca 2007 Обростання судна (ймовірно) Баласт (ймовірно) 

Ercolania viridis  2001 Обростання судна (ймовірно) Баласт (ймовірно) 

Neptunea arthritica  2000 Баласт (ймовірно)  

Oithona davisae  2001 Баласт (можливо)  

Acartia tonsa 1976 Баласт (можливо)  

Callinectes sapidus  1967 Баласт (можливо)  

Penaeus semisulcatus 2005 Баласт (можливо)  

Palaemon longirostris 2005 Баласт (можливо)  

Palaemon macrodactylus 2002 Баласт (ймовірно)  

Hemigrapsus sanguineus 2008 Обростання судна (ймовірно) Баласт (ймовірно) 

Dyspanopeus sayi 2009 Обростання судна (ймовірно) Баласт (ймовірно) 

Penaeus japonicus 1970 Аквакультура (прямі докази)  

Saduria entomon 2009 Обростання судна (можливо) Баласт (ймовірно) 

Sphaeroma walkeri 2002 Обростання судна (можливо) Баласт (ймовірно) 

Molgula manhattensis  1971 Обростання судна (можливо) Баласт (ймовірно) 

Heniochus acuminatus 2003 Баласт (можливо)  

Sphyraena pungius 1999 Суецький канал (прямі 

докази) 

 

Millerigobius macrocephalus 2009 Обростання судна (можливо) Баласт (можливо) 

Tridentiger trigonocephalus 2006 Акваріумістика (прямі докази)  

Planiliza haematocheila  1972 Аквакультура (прямі докази)  
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При цьому в аналіз не включалися види, зареєстровані поза періодом 1965–

2015; нові види, що поширюються природним шляхом; сумнівні знахідки чи види, 

помилково відзначені як чужорідні; види малодосліджених груп, про які важко 

впевнено встановити нативний чи інвазійний статус (бактерії, одноклітинні 

організми, морські гриби тощо); види, що є інвазійними для окремих ділянок Чорного 

моря, але історично присутні в інших районах. Азовське море не було включене в 

аналіз. Отриманий перелік містить 49 видів, що охоплюють різні групи рослин, 

безхребетних та риб. 

Після узгодження формату даних, зібраних в різних морях було проведене 

велике порівняльне дослідження, що охопило 48 морських екосистем та містило дані 

за період 1965–2015 рр., як накопичені системою AquaNIS (наприклад, для 

Балтійського моря) так і дані, що містилися в регіональних джерелах чи збиралися 

експертами безпосередньо в рамках цього порівняння [118].  

Це дозволило аналізувати такі данні з різних джерел на глобальному та 

регіональному рівнях (рис. 2.1. та 2.2.) для оцінки закономірностей виявлення, 

багатства та векторів. 

 

 

Рис. 2.1. Доля усталених чужорідних видів в морських екосистемах світу: А – 

Балтійське море; Б – Чорне море. 
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Рис. 2.2. Розподіл кількості чужорідних видів в морських екосистемах світу: А 

– Балтійське море; Б – Чорне море. 

 

Другим типом аналізу, що був проведений на всесвітньому рівні, був аналіз 

охоронного статусу та ризику зникнення видів молюсків [126]. Цій аналіз проводився 

в рамках діяльності МСОП. 

Його можливість стала можливою завдяки попередньо проведеній роботі по 

категоризації окремих видів групами експертів МСОП. На цьому етапі ми брали 

участь в тотальній категоризації видів європейської фауни (зокрема – понто-

каспійських реліктів) в процесі створення Європейських червоних переліків МСОП 

(“European Red List of Non-marine Molluscs” та “European Red List of terrestrial 

molluscs: snails, slugs, and semi-slugs”).  

Аналогічна тотальна категоризація була проведена іншими експертними 

групами МСОП, зокрема для Африки, Східних Гімалаїв та Західних Гат, а також для 

Індо-Бірманського регіону. 

З переліку всіх описаних видів молюсків внутрішніх вод випадковим чином (за 

внутрішньою робочою процедурою «Sampled Red List Index») були відібрані 1500 

видів, що включали 1160 (77%) черевоногих молюсків та 340 (23%) двостулкових 
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видів (приблизно відображає внесок обох груп у загальне різноманіття прісноводних 

молюсків).  

Види, що в роботах останніх років синонімізовані з видами, вже включеними 

до вибірки, були замінені новими, випадковим чином взятими зі списку видів 

(двостулкові молюски замінювали двостулкових молюсків, а черевоногі – 

черевоногих). Види, пристосовані до морської солоності та обмежені в поширені у 

внутрішніх водах були виключені з аналізу. 

З 1428 обраних видів, що залишилися після цих корекцій, 371 були вже оцінені 

в європейських та інших регіональних переліках. Щодо решти видів, нові або 

оновлені оцінки були проведені шляхом консультацій із глобальною мережею 

малакологів на семінарі з оцінки в 2010 р.  

Зібрані специфічні дані про систематику, розподіл, тенденції популяції, 

екологію та біологію, загрози та заходи збереження були використані для 

категоризації за  категоріями та критеріями Червоного списку МСОП.  

Завдяки централізованому процесу редагування та рецензування ми 

забезпечили послідовне застосування категорій та критеріїв Червоного списку МСОП 

між видами та регіонами.  

На базі цього матеріалу була проведена колективна валідація та переоцінка 

даних, яка включала зміни в категоризації, уточнення про природне поширення видів 

та включення даних про інвазійний ареал.  

Для кожного експерта була відкрита вся сукупність видів, але звісно, в першу 

чергу, робота проводилася в межах спеціалізації. Наша робота на цьому етапі 

стосувалася, насамперед, європейських видів, понто-каспійських реліктів в усьому 

Понто-Каспійському ареалі (включно з азійською частиною) та інвазійних видів у 

всесвітньому масштабі. 

Загалом 248 видів було переоцінені за попередніми оцінками, тоді як усі інші 

представляли оцінки видів, що вперше були здійснені. В результаті цих оцінок був 

змінений статус 86 видів, а для 28 видів встановлена «уявна» зміна статусу (тобто 

зміна статусу виду через збільшення знань та нової інформації, а не фактичну зміну 
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чисельності, розподілу чи загроз). Індекси, що використовуються для оцінки ризиків 

зникнення розглянуті нами вище. 

В межах цієї спільної роботи були оцінені 7 великих фаун (Океанічна, 

Індомалазійська, Неотропічна, Афротропічна, Австралазійська, Палеарктична, 

Неарктична) та фауна Світу в цілому (рис. 2.3). В рамках дисертації додатково була 

оцінена Понто-Каспійська фауна Азово-Чорноморського басейну (без ендемів 

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

  

 

Рис. 2.3. Межі поширення фаун молюсків, оцінених в роботі: 1 – Океанічна, 2 – 

Індомалазійська, 3 – Неотропічна, 4 – Афротропічна, 5 – Австралазійська, 6 – 

Палеарктична, 7 – Неарктична, 8 – Понто-Каспійська фауна. 

 

Басейновий рівень дослідження був використаний для оцінки розповсюдження 

видів в масштабах річкових басейнів або великих секторів морів. При цьому, 

всередині таких басейнів виділялися за потребою облікові одиниці меншого 

масштабу, максимально узгоджені з системою басейнового районування, що 

впроваджена за вимогами ВРД (в Україні, це виділені за Водним кодексом басейнові 

райони та водогосподарські ділянки). 
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Для оцінки використовувались три джерела інформації – власні збори; 

оброблені колекційні фонди чи окремі матеріали, передані колегами; літературні дані. 

Наші власні збори на територіях України, Росії та Молдови в період 1999-2020 

років, охоплюють більшість великих річкових басейнів Азово-Чорноморського 

регіону (рис. 2.4).  

 

 

 Рис. 2.4. Райони власних зборів матеріалу. 

 

Окремі річкові басейни та ділянки морів були в різній мірі охоплені польовими 

дослідженнями (табл. 2.3). 

Ми щиро вдячні колегам, що надавали нам організаційну або польову допомогу 

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

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

Запорожцю, М.О. Грандовій, С. Ю. Утевському, М.Ю. Шрестхе, Р.О. Новицькому, 

К. Арбачаускусу, О.О. Прокіну, В.О. Панову, О.М. Хоменко, В.А. Трачу, О.М. 

Гайдашу, В.С. Топоренко, Д.Б. Радіонову, Б.Г. Лінецькому, І. К. Поліщуку. 
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Таблиця 2.3.  

Перші знахідки чужорідних видів у Чорному морі та їх потенційні вектори 

Ділянки узбережжя та річкові басейни (включно з лиманами, асоційованими водоймами 

та джерелами) 

Число 

станцій 

Азовське море  17 

Чорне море – узбережжя Кримського півострову 25 

Чорне море – узбережжя від дельти Дунаю до Перекопської затоки 65 

Р. Дунай, озера Катлабух, Китай, Ялпуг, Кугулрлуй, Картал, притоки Аліяга, Киргиж-

Китай,  Нерушай, Путилка, Прут, Латориця, Тиса, Пеня, Озерянка, Теребля, Тересва 

89 

Дністровський та Кучурганський лимани, р. Дністер, притоки Кучурган, Скуртянка, 

Серет, Збруч, Гнила, Сахарна, Чертовець, Ягорлик, Бистриця Солотвинська, Ломниця, 

Манявка 

117 

Дніпровський лиман та р. Дніпро, притоки Прип’ять, Десна, Псел, Інгулець, Орель, 

Самара, Тетерев, Конка, Турія, Шацькі озера 

85 

Дон та траса ВДК, притоки Сіверський Донець, Казенний Торець, Кривий Торець, 

Манич, Аксай Курмоярський, Воронеж, Верхнє Провалля 

33 

Річки Криму (Салгір, Учан-Су, Дерекойка, Чорна, Бельбек, Кача) джерела, артезіанські 

канали, рисові чеки 

13 

Молочний та Утлюкський лимани, Сиваш, Таганрозька затока, річки Берда, Кальміус, 

Грузький Єланчик, Корсак, Лозоватка, Домузла, Обиточна, берегові джерела 

26 

Бузький лиман та П. Буг, притоки Інгул, Арбузинка, Мертвовод, Савранка, Синюха, 

В. Корабельна, Балта, Кодима, Гірський Тикич 

56 

Сасик, Тузлівські та Будакський лимани, річки Когильник, Фонтанка, Сарата, Алкалія, 

Хаджидер 

26 

Безстокові степові водойми поза річковими басейнами  40 

Дренажі, струмки та джерела, що впадають у ПЗЧМ 31 

Тилігульський,  Березанський, Сухий,  Куяльницький, Хаджибейський,  Великий та 

Малий Аджаликські, Каланчакський, Грибівський лимани Сичавський ставок; річки 

Тилігул, Балай, Журавка, Акаржанка, Дальник, М. Куяльник, В. Куяльник, Кубанка, 

Долдока, Барабой, Каланчак, Сосік та Березань 

87 

Всього 710 
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Протягом виконання роботи нами оброблялись музеї та колекційні фонди 

наступних організацій: Національний науково-природничий музей НАН України; 

Державний природничий музей НАН України; Інститут зоології імені 

І.І. Шмальгаузена НАН України; Зоологічний інститут РАН; Державна установа 

«Інститут морської біології НАН України» (ІМБ); Зоологічний музей Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова; Зоологічний музей Львівського 

національного університету імені Івана Франка; Музей природи Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна; Біосферний заповідник «Асканія-

Нова» імені Ф. Е. Фальц-Фейна; Дунайський біосферний заповідник НАНУ. Ми 

вдячні за неоціненну допомогу в цієї роботі співробітникам музеїв та кураторам 

колекцій: Ю.В. Суворову, В.О. Лобкову, Л.Л. Ярохнович,  Н.В. Гураль-Сверловій, 

М.А. Сеник,  І.В. Шідловському, С. Г. Погребняку, О.В. Мартинову, 

М.В. Вінарському, О.Н. Дрогваленко. 

Обробка фондів включала наступні дії: отримання загального уявлення про 

представленість водних безхребетних у фондах; дослідження наявних систем 

інвентаризації (каталогів, інвентарних книг); перевірка визначень інвентаризованих 

одиниць зберігання чужорідних видів, понто-каспійських та степових реліктів; 

обробка матеріалів стосовно нативних видів, які можуть бути легко переплутані з 

чужорідними; перевірка «вологих» фондів, які у більшості музейних фондів 

недостатньо інвентаризовані. 

Одним з головних аспектів при цьому було виявлення інвазійної історії видів-

вселенців. Це стосується, в першу чергу, таких аспектів, як виявлення найбільш 

ранніх знахідок видів, ідентифікація їх оселищ, розділення інвазійної історії близьких 

видів, які спочатку не розрізнялися в дослідженнях та зміна уявлень про історичний 

ареал видів  [81, 89]. Зокрема, зміни реконструкції були зроблені нами на базі різних 

колекцій для Corbicula spp., Ph. acuta, F. caifornica та для інших видів.  

При цьому були проаналізовані 4705 одиниць зберігання з територій всіх країн 

Азово-Чорноморського регіону, басейну Каспійського моря та з регіонів нативних 

ареалів екзотичних видів. Більшою частиною вони були представлені молюсками, 

меншою – вищими ракоподібними та іншими групами. 
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Низка колекційних матеріалів (кілька сотень вибірок окремих видів або збірних 

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

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

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

В. А. Трачом, за що ми їм щиро вдячні. Вони були представлені переважно 

молюсками та вищими ракоподібними (в меншій мірі, іншими групами). Порівняльні 

матеріали або фотоматеріали з басейну Балтійського моря були надані нам 

В.Є. Пановим та Д.П. Філіпенко. 

Масиви фотоматеріалів та первинних даних, зібраних в межах моніторингу 

басейну Перської затоки Інститутом морських досліджень Університету Басри, були 

надані нам М. Насером в рамках спільних досліджень. 

Всі перелічені матеріали разом з літературними даними аналізувалися в нашій 

роботі в форматі геореферованих даних або даних про поширення прив’язаних до 

басейнів або виділених облікових одиниць. 

Для елементів досліджень, що здійснювалися на локальному рівні та вимагали 

специфічну інформацію про умови оселищ, склад угруповань, використовувались 

власні збори матеріалу, відображені на рис. 2.4. та в табл. 2.3. Такі дослідження мали 

різні напрями, комплекси методів та характер використаних даних. 

Для оцінки індексом IBPR та індикації за показниками оселищ морського 

узбережжя був використаний масштаб ділянок виділених за методологією CARLIT 

(від кількох кілометрів до десятків кілометрів). При цьому була оцінена 51 ділянка з 

використанням власних зборів та експертних оцінок та додатковим порівнянням з 

літературними ретроспективними даними про види та оселища. 

Для індикації морського узбережжя за показниками супраліторальної фауни (та 

при попередніх дослідженнях при розробці методики) були використані невеликі 

полігони субкілометрового (переважно, 50–200 м в залежності від типу берегу) 

масштабу (всього 182 оцінки). Для індикації індексами, що використовують 

показники окремих проб (SBCI, ASPT, BMWP, TBI, RETI) використовувалися точкові 

станції. Всього були розраховані 835 оцінок SBCI (з них 336 для станцій, що мали 

біозабруднення), 323 – BMWP, 321 – ASPT, 280 – RETI, 23 – TBI. 
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2.3. Знаряддя та методи відбору проб. 

Для збору базової інформації щодо поширення видів та їх розподілу за 

біотопами використовувався широкий спектр методів відбору проб, що включав різні 

знаряддя – стандартний сачок ISO 7828 (25 x 25 см, діаметр сітки = 1 мм); 

пробовідбірник Surber (25 x 25 см, діаметр вічка = 1 мм); рамка (20 x 20 см). Широко 

використовувався також ручний відбір проб під водою чи фіксація інформації без 

вилучення біологічних об’єктів з записом інформації під час спостереження або 

фотофіксацією. Епізодично (переважно, при спільних дослідженнях з іншими 

колегами) використовувались інші знаряддя, такі як трали, драги, дночерпателі різних 

конструкцій.  

Для розрахунку окремих індексів та показників використовувалися конкретні 

знаряддя чи протоколи відбору проб. 

Базовим протоколом відбору проб для індексів SBCI та RETI є протокол 

Assessment System for the Ecological Quality of Streams and Rivers throughout Europe 

using Benthic Macroinvertebrates [114]. На кожній станції відбирали бентосні зразки у 

всіх оселищах, які охоплювали понад 5%. Стандартний сачок ISO 7828 тягли вздовж 

берега на відстані 5 м. Колектор рухався зиґзаґами, щоб покрити глибину від краю 

води до одного метра протягом 15 хвилин із 4–5 повторностями. Камені, затоплену 

деревину та інші великі предмети оглядали окремо. Отриману масу організмів з 

донними субстратами промивали через лабораторні сита для гранулометрії осадів 

металевою дротяною сіткою (діаметр вічка = 2 та 1 мм).  

Такий базовий протокол був розроблений для умов русла рівнинної річки з 

розвиненими м’якими субстратами та рослинністю для цілей моніторингу. Він також 

є зручним для використання на морській інфраліторалі чи субліторалі озер та 

естуаріїв з м’якими субстратами. Оскільки в нашій роботі важливим було охоплення 

різноманітних оселищ та типів водойм, нам прийшлося використовувати додаткові 

методи для роботи на твердих субстратах. 

На твердих субстратах водойм без течії використовувалась рамка. 

Для швидких гірських річок з гальковим дном нами був використаний метод 

«kicking», що для сачка ISO 7828 є альтернативою «водному косінню». При цьому 
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сам сачок при кожній повторності залишається нерухомим (вертикально упертим в 

дно), а каміння вище за течією перегортається, так, що макробезхребетні заносяться 

потоком води у сачок. 

Для малих річок та струмків з мозаїкою твердих та м’яких субстратів 

застосовувався пробовідбірник Surber, що є гібридом рамки та сачка та дозволяє 

поєднувати попередній метод з відбором кількісних проб. 

При різних знаряддях лову для цих індексів використовується інформація про 

щільність видів або відносну чисельність в пробі. В окремих випадках індекси SBCI 

та RETI можуть бути розраховані з якісних проб, для яких ця інформація невідома 

(наприклад, проби, що не містять чужорідних видів для SBCI або проби, де все види 

представлені однією трофічною групою для RETI). 

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

додавалася інформація, що була зібрана на станції відбору пробу усією сукупністю 

якісних методів. 

Дослідження макрофауни супраліторалі за методами ближче до досліджень 

наземних безхребетних. Відбір проб проводився вручну (під сховищами), методом 

просіювання піску через лабораторні сита для гранулометрії осадів металевою 

дротяною сіткою (діаметр вічка = 2 та 1 мм) та при нічних відловах – з 

приманюванням за допомогою яскравого світла ліхтаря. 

Для відбору проб в псевдоліторалі, до відбору проб гідробіологічними 

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

відібраного на різних глибинах шурфу.  

При використанні всіх видів відбору проб, зібрані макробезхребетні 

фіксувалися 70% етиловим спиртом або 96 % етиловим спиртом (для подальших 

молекулярних досліджень). 

Окрім традиційних польових досліджень, була використана експериментальна 

фауністична реконструкція фауни ключових територій для яких характерні зони 

степових тимчасових водойм [88, 236].  

Проведені дослідження показали, що традиційні методи збору гідробіонтів не 

дозволяють виявити повний видовий комплекс у зв'язку з тим, що комплекс видів – 
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мешканців пересихаючих водойм значну частину свого життєвого циклу проводять в 

стадіях спокою.  

Організми, які знаходяться у стадії спокою можуть упродовж багатьох років 

існувати в латентному стані, зберігаючи життєздатність. Найбільша вірогідність їх 

реєстрації спостерігається в періоди розливу подів.  

Для вирішення цієї проблеми був використаний метод штучної активації 

латентних яєць та культивування організмів зі стадій, що покоються (латентних яєць, 

спор, цист) у дорослі стадії, для яких можливе таксономічне визначення.  

Алгоритм цього блоку роботи включає: 

- збір стадій, що покоються, в сухому вигляді в місцях їх скупчення у вигляді 

проби поверхневого шару ґрунту. Індикатором наявності комплексу стадій, що 

покоються, можуть служити великі ефіпії Daphnia magna Straus, 1820, помітні 

неозброєним оком; 

- промивання відібраних проб ґрунту через набір лабораторних сит для 

концентрації стадій, що покоються; 

- власне активація, що включає короткострокове заморожування в холодильній 

камері (24 години); 

- експонування стадій, що покоються, в кристалізаторі з дистильованою водою 

в умовах цілодобового освітлення при температурі 20-25 оС. За таких умов вихід з 

стадії спокою спостерігається в течії 1–3 діб. Можлива повторна активація яєць, 

оскільки не усі яйця проявляють активність до виходу з стадії спокою з першого разу; 

- вирощування організмів, що виклюнулися, до стадій, придатних для 

ідентифікації. 

 

2.4. Ідентифікація, класифікація та категоризація видів та оселищ. 

В роботі використовувалась класифікація таксонів та їх номенклатура згідно 

вимогам четвертого видання Міжнародного кодексу зоологічної номенклатури. Для 

груп, які не є предметом наших власних таксономічних досліджень (не є частиною 

дисертаційної роботи) проводилась валідація за номенклатурними базами даних, 
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такими як World Register of Marine Species (WoRMS) та Integrated Taxonómic 

Information System (ITIS). 

Для класифікації оселищ використовувалась Міжнародна класифікація оселищ 

EUNIS Habitat Classification (деталі її застосування та порівняння з іншими системами 

класифікацій обговорюються в тексті роботи). 

Для класифікації стану екосистем в більшості випадків використовувалась 

п’ятирівнева шкала Водної рамкової директиви: High Environmental Status 

(відмінний); Good Environmental Status (добрий); Moderate Environmental Status 

(задовільний); Poor Environmental Status (незадовільний); Bad Environmental Status 

(поганий). В графічній формі вони відображені на низці ілюстрацій синім, зеленим, 

жовтим, оранжевим та червоним кольорами відповідно. Деталі застосування цієї 

класифікації для окремих показників та порівняння її з іншими класифікаціями 

обговорюються в тексті роботи.  

Класифікація видів за трофічним типом проводилась в рамках теорії 

функціональних трофічних груп [184] яка поєднує класифікацію видів за трофічною 

роллю та класифікацію джерел живлення. Відповідно до використання різних джерел 

живлення види поділяються на низку категорій, які класифіковані для 

макрозообентосу як колектори-фільтратори (FC), колектори-збирачі (GC); види-

подрібнювачі (SH) які поділяються на фітофагів (HSH), детритофагів (DSH) та 

мінерів (М);  скрапери (SCR). хижаки (PR); паразити (PAR), види-сисуни (S) та всеїдні 

(OMNI). Основи теорії функціональних трофічних груп детальніше розкриваються у 

тексті роботи. 

Категоризація охоронних статусів видів проводилась за протоколами 

Міжнародного союзу охорони природи (МСОП) [169]. На глобальному рівні вид 

відносився до однієї з наступних категорій: EX (вимерлий), EW (вимерлий у природі), 

CR (у критичній небезпеці), EN (зникаючий), VU (уразливий), NT (майже під 

загрозою), LC (найменша осторога), DD (відомостей недостатньо), NE (неоцінений). 

Категорії EX та EW є констатацією фактів; CR, EN, VU, NT, LC оцінюються за 

комплексом вимірюваних показників чи експертних оцінок; DD та NE не 

відображають статус виду: DD присвоюється видам, оцінка яких неможлива через 
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брак інформації, а NE – видам, оцінка яких ще не проведена. Існують також групи 

видів, порядок оцінки (або змін статусу) яких має відмінності від загальних підходів 

(тільки що описані види, неописані види, види-вселенці тощо). 

П'ять оцінюваних категорій класифікуються із залученням критеріїв, 

заснованих на вимірюваних показниках: A (скорочення популяції), B (ареал, його 

фрагментація, скорочення або флуктуації), C (нечисленність популяції і фрагментації, 

скорочення або флуктуації), D (дуже маленька популяція або вкрай обмежене 

поширення), E (ризик зникнення). Віднесення до категорії CR без застосування цих 

критеріїв можливо для «ймовірно зниклих» видів. Для оцінки статусу досить будь-

якого з перерахованих вище критеріїв. 

Протокол оцінки категорій CR, EN і VU в повній формі може бути 

відображений кодуванням. Наприклад, CR B2ab (ii, iii) якщо статус CR присвоєний 

на підставі розміру ареалу, оцінених за площею популяцій місцезнаходжень меншого 

ніж 10 км2 (B2), фрагментації ареалу (a) і скороченням (b) загальної площі ареалу (i) 

і якості ареалу(iii). 

Критерії МСОП спочатку розроблені для глобального рівня оцінки, а для 

регіональних, національних і локальних оцінок існує низка особливостей [154, 187].  

Принциповою особливістю регіонального протоколу є введення категорії RE 

(регіонально зниклий) і оцінка «рятівного ефекту» – можливості колонізації регіону з 

суміжних регіонів і, навпаки, оцінка можливості «недоотримання» організмів з 

сусідніх регіонів (для мігруючих видів і видів, популяція яких залежить від 

регулярного занесення пропагул) [154]. При наявності рятівного ефекту 

категоризація підвищується на 1–2 рівня. 

Низка оцінок, що були проведені нами в рамках поточної роботи МСОП 

проводилися за допомогою автоматизованої робочої системи організації, а інші – з 

використанням методичних документів [169]. 

Категоризація ризиків інвазійних видів  МСОП – “Environmental Impact 

Classification for Alien Taxa” (EICAT) [164], на відміну від багатьох підходів не є 

оцінкою інвазійності видів та не оцінює їх здібність до розповсюдження, 

акліматизації, евритопність та подібні властивості видів. Також вона не оцінює вид в 
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контексті екосистемного чи економічного впливу, а виключно в контексті можливості 

впливу на інші види, який веде до зміни їх охоронного статусу за попередньою 

системою категоризації.  

В процесі категоризації вид може бути віднесений до однієї з наступних 

категорій: MC (мінімальне занепокоєння) – помітний вплив, але ніякого впливу на 

окремі особини місцевих видів; MN (слабий вплив) – вплив на окремі особини, але не 

на популяції; MO (помірний вплив) – зміни в популяціях, але не в складі угруповань; 

MR (великий вплив) – зворотні зміни угруповань та MV (максимальний вплив) - 

незворотні зміни чи зникнення угруповань. Таксони класифікуються на основі 

найвищого рівня в двох варіантах оцінки: максимального впливу, коли-небудь 

зафіксованого та поточного рівня впливу. 

Інші категорії не відображають статус впливу таксона. Категорія DD 

(відомостей недостатньо) відноситься до таксонів, для яких факти свідчать про 

існування чужорідних популяцій, поточна інформація недостатня для оцінки рівня їх 

впливу. Категорія NA (немає чужорідних популяцій ) не потребує роз’яснень, NE 

(неоцінений) відноситься до видів, що не оцінені системою EICAT, а CG 

(криптогений) відноситься до таксонів, для яких незрозуміло, чи є особини, які 

перебувають у певному місці, нативними чи чужорідними.  

Для ідентифікації видів переважно використовувались таксономічні 

визначники, оригінальні описання та ревізії та в меншій мірі порівняння з типовими 

матеріалами. 

При морфологічних дослідженнях, для камеральної обробки використовувався 

оптичний стереомікроскоп МБС-9 та мікроскоп для морфологічних досліджень 

Мікромед-1 з бінокулярною насадкою. Вимірювання крупних екземплярів 

проводилося за допомогою штангенциркуля, а дрібних – окуляр-мікрометра. 

Макрозйомка проводилась за допомогою стереомікроскопа DM-143 із вбудованою 

цифровою камерою. 

В деяких випадках ми зверталися за допомогою в ідентифікації чи за 

таксономічними консультаціями до О.С. Бондаренко (поліхети),  Н.М. Шурової 

(олігохети),  М. Грабовського та С.А. Кудренко (амфіподи). 
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В експедиційній роботі по Нижньому Дону та ВДК проби на кожній станції 

відібралися водночас різними методами [240] та паралельно оброблялися в різних 

лабораторіях перед спільним аналізом та розрахунком різних індексів та оцінок. При 

цьому, проби відібрані за допомогою сачка ISO 7828 за окремим протоколом 

визначалися О.О. Прокіним. 

Для більше ніж 200 проб в лабораторіях Польщі, Германії та України були 

отримані додаткові молекулярні підтвердження ідентифікації (ми вдячні за цю 

допомогу Г.М. Моргун, С. Ю. Утевському, М. Грабовському, М. Швентнеру, 

К. Шнейбс, П. Глоєру). 
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РОЗДІЛ 3 

БІОЛОГІЧНІ ІНВАЗІЇ В ПРИБІЙНІЙ ЗОНІ ЧОРНОГО МОРЯ В УМОВАХ 

РІЗНОМАНІТТЯ ГІДРОМОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

3.1. Зонування та зв’язок виділених типів морських берегів з оселищами. 

Важливим досягненням в індикації стану берегової зони стала методологія 

CARLIT (CARtography of LITtoral and upper-sublittoral rocky-shore communities) [120]. 

Цей індекс (як і індекс BENTHOS [207]) використовує в якості індикаторів типи 

угруповань, співвіднесені з класами екологічної якості (тобто спирається не на 

наявність градієнта змін, а на відповідність індикатора певній екологічній ситуації). 

Суть підходу CARLIT в широкомасштабному картографуванні легких для 

ідентифікації угруповань макроводоростей, співвіднесених з «релевантними 

геоморфологічними ситуаціями» – найбільш поширеними поєднаннями природних 

геоморфологічних умов узбережжя [120]. Значна частина відібраних угруповань 

відповідає конкретним оселищам і таким чином, кінцевий картографічний продукт 

цілком відповідає розглянутому вище оселищному підходу, незважаючи на те, що 

індекс створювався поза концепції оселищ. Головною новацією цього підходу стало 

співвіднесення індикаторів типоспецифічних умов з типологією берегів. 

Ми використовуємо цій принцип як для індикації стану берегів, так і для аналізу 

процесів біологічних інвазій в прибережній зоні в умовах різноманіття 

гідроморфологічних показників. Оскільки методологія CARLIT створювалась для 

океанічних берегів і не підходить для специфічних умов Чорного моря, ми 

використали інший комплекс показників. 

Для аналізу співвідношення оселищ з географічними та іншими природними 

умовами ми провели зонування берегів ПЗЧМ, виділив типи ділянок за допомогою 

таких гідроморфологічних показників, як тип берегу (акумулятивний чи абразивний), 

домінуючий субстрат прибійної зони, відкритість для хвиль чи відносна захищеність 

(в затоках) та опріснення гідрофронтами великих річок. 

В ПЗЧМ нами виявлені 14 типів морських берегів [231], для яких нами введені 

умовні коди (таблиця 3.1). Цій перелік не враховує береги лиманів, гирл річок та 
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лиманів та морських країв річкових дельт. Ми не надаємо зонування таких берегів в 

даній роботі, оскільки оселища таких ділянок поки недостатньо досліджені для 

відповідного аналізу. 

 

Таблиця 3.1.  

Виділені за сукупністю гідроморфологічних показників типи берегів 

української частини ПЗЧМ. 

Умовний код 

типу берега 

Морфологія 

берега 

Домінуючий 

субстрат 

Відкритий 

берег 

Опріснення Приклад ділянки 

МАК.С1.В1.Г1 акумулятивний м’які 

седименти 

+ + Кінбурнська коса 

МАК.С1.В1.Г2 акумулятивний м’які 

седименти 

+ - смт Залізний Порт 

МАК.С1.В2.Г1 акумулятивний м’які 

седименти 

- + Ягорлицька затока 

МАК.С1.В2.Г2 акумулятивний м’які 

седименти 

- - о. Джарилгач 

МАК.С2.В2.Г2 акумулятивний галька, гравій - - Бакальська бухта 

МАК.С3.В1.Г2 акумулятивний м'які скельні  + - Караджинська 

бухта 

МАБ.С1.В1.Г1 абразивний м’які 

седименти 

+ + м. Южне 

МАБ.С1.В1.Г2 абразивний м’які 

седименти 

+ - с. Санжійка 

МАБ.С1.В2.Г2 абразивний м’які 

седименти 

- - Перекопська затока 

МАБ.С2.В1.Г1 абразивний галька, гравій + + о. Зміїний (галька) 

МАБ.С3.В1.Г1 абразивний м'які скельні  + + с. Григорівка 

МАБ.С3.В1.Г2 абразивний м'які скельні  + - п-в Тарханкут 

МАБ.С3.В2.Г2 абразивний тверді скельні  - - Бухта Вузька 

МАБ.С4.В1.Г1 абразивний тверді скельні  + + о. Зміїний (скелі) 
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Схема поширення окремих типів берегів в українській частині ПЗЧМ наведена 

на рис. 3.1. 

 

 

Рис. 3.1. Схема поширення окремих типів берегів в українській частині ПЗЧМ: 

темно-зелений – МАК.С1.В1.Г1; світло-зелений – МАК.С1.В1.Г2; жовтий - 

МАК.С1.В2.Г1; оранжевий - МАК.С1.В2.Г2; рожевий – МАБ.С3.В1.Г2; червоний – 

МАБ.С1.В1.Г2; темно-фіолетовий - МАБ.С3.В1.Г1; синій та голубий – естуарні 

ділянки (не входять в аналіз); 1 – МАБ.С1.В1.Г1; 2 – МАБ.С1.В2.Г2; 3 – 

МАБ.С2.В1.Г1; 4 – МАБ.С4.В1.Г1; 5 – МАК.С3.В1.Г2. 

 

Наведені гідроморфологічні типи різко розрізняються за поширенням у ПЗЧМ. 

Тільки вісім є «релевантними» для регіону (займають значні ділянки узбережжя, 

протяжність яких більше одного відсотка загальної берегової лінії). Шість мають 

точкове поширення: МАБ.С2.В1.Г1 та МАБ.С4.В1.Г1 – тільки на о. Зміїний, 

МАБ.С3.В2.Г2 МАК.С3.В1.Г2 – невеликі ділянки бухт п-ва Тарханкут, 

МАК.С2.В2.Г2 – Бакальська бухта, МАБ.С1.В2.Г2 – Перекопська затока. 



68 

 

Частина з них, при цьому є типовими для Південного берегу Криму та інших 

районів Чорного моря де поширені тверді скельні породи та гальково-валунні пляжі.  

Одною з поширених методологічних проблем таких досліджень є недостатній 

рівень охоплення регіональних екологічних умов найбільш розробленою (щодо морів 

і морських берегів) класифікацією оселищ – розробленою Європейським агентством 

з навколишнього середовища "European Habitat Classification Framework". Це елемент 

інформаційної системи European Nature Information System (EUNIS), що забезпечує як 

роботу Європейського агентства з навколишнього середовища, так і різноманітних 

відомств і проектів у сфері охорони навколишнього середовища. Громадський доступ 

до даної системи наданий у вигляді офіційної бази даних EUNIS 

(http://eunis.eea.eu.int/index. Jsp). 

Класифікація середовищ існування EUNIS виділяє низку широких категорій: 

A "Marine habitats", B "Coastal habitats", C "Inland surface waters", D "Mires, bogs and 

fens", E "Grasslands and lands dominated by forbs, mosses or lichens", F "Heathland, scrub 

and tundra", G "Woodland, forest and other wooded land", H "Inland unvegetated and 

sparsely vegetated habitats", I "Regularly or recently cultivated agricultural, horticultural 

and domestic habitats" і J "Constructed, industrial and other artificial habitats ". Кожна з 

них ділиться на безліч кодів, організованих у вигляді багатоступінчастої 

пірамідальної ієрархії. 

Попередником класифікації EUNIS була класифікація попередника 

Європейського агентства з навколишнього середовища – проекту CORINE (Co-

ordination of Information on the Environment), на базі якої були виділені оселища 

громадського інтересу Директиви про оселища. Разом з тим, ні класифікація CORINE, 

ні Palaearctic Habitat Classification (її розширена версія для центральної і північної 

Європи) не містили деталізованої класифікації морських оселищ, достатньої для 

картування і моніторингу [151]. 

Крім класифікацій CORINE і Palaearctic Habitat Classification, класифікація 

EUNIS частково увібрала в себе низку регіональних морських класифікацій – 

атлантичних середовища існування OSPAR, британську BioMar тощо. В результаті, 

рівень розробленості та деталізації вкрай різний як для різних регіонів, так і для 
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різних оселищ. Якщо говорити про морських і прибережних оселищ, то їх 

класифікація повністю адаптована до умов неприливних морів і включає велику 

кількість чорноморських і чорноморсько-середземноморських типів оселищ. 

Масштаб виділення оселищ EUNIS визначений умовами проживання дрібних 

хребетних, великих безхребетних і судинних рослин. Специфічні оселища дрібних 

безхребетних і нижчих рослинах, як правило, не перевищують 1 м2 в даній системі 

можуть описуватися і використовуватися разом з кодами EUNIS, але не регулюються 

цією класифікацією. Слід враховувати, що в різних категоріях (А "Marine habitats" 

тощо) можуть міститися близькі за назвами оселища. Крім того, назви окремих кодів 

вводилися різними робочими групами – вони досить розпливчасті і не співвідносяться 

безпосередньо з будь-якої чіткої термінологією. Тому, орієнтуватися треба не стільки 

на саму назву, а на порівняльний аналіз офіційного визначення коду з іншими кодами 

цього рівня, більш високих рівнів ієрархії і «сусідніх» категорій. 

Для чіткого розуміння матеріалу даного розділу, а також деяких інших частин 

монографії, необхідно враховувати те, що кордони розмірних класів уламків (пісок, 

гравій, мул тощо) в ній розглядаються відповідно до загальноприйнятої шкали 

Уенворта. У радянській літературі і деяких пострадянських публікаціях 

застосовувалася самобутня національна шкала розмірів уламків. Її принципова 

відмінність від міжнародно-використовуваної шкали Уентворта – розбіжність 

розмірних кордонів між піском і більш великими частками з природними межами 

зміни гідродинамічних властивості. Найбільш принциповими є природні розмірні 

кордону піску і більш дрібних фракцій (62.5 μm), а також піску і гравію (2 мм). 

Ключовими відмінностями уламків, що спостерігаються уздовж цих кордонів є 

характер мобільності в потоці води (волочіння у гравію, сальтація у піску і 

перенесення у вигляді суспензії у менших за розмірами уламків) і можливість 

капілярного підняття вологи в товщі піску. Такі властивості уламків, принципові для 

формування умов існування супраліторальної та інтерстиціальної фауни (так, 

наприклад, «сакоцірусний пісок», який є піском в радянській шкалою уламків, в шкалі 

Уенворта відноситься до розмірного класу «дуже дрібного гравію», що абсолютно 

чітко відповідає його властивостям як оселища. 
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Дослідження берегової зони ПЗЧМ показали, що низка поширених у регіоні 

оселищ (таблиця 3.2. містить робочі умовни коди, що використовуються далі в тексті) 

не охоплений класифікацією EUNIS [235], що перешкоджає екологічній оцінці цього 

регіону згідно робочих протоколів директив ЄС та інших міжнародних підходів, 

інтегрованих у національне екологічне законодавство.  

 

Таблиця 3.2.  

Оселища ПЗЧМ, не кодифіковані в класифікації EUNIS. 

Некодифіковане оселище Умовний 

код 

Представленість в ПЗЧМ 

Скеляста супралітораль з морськими Diptera A1.16-N Опріснені ділянки  

«Котли» з супраліторальними водоймами A1.42-N Західний Крим 

Виходи прісної води на скелях A1.45-N Всі скельні ділянки 

Черепашковий гравій з ракоподібними в 

псевдоліторалі 

A2.132-N1 Багато ділянок 

Гранули з угрупованням Saccocirrus papillocerus A2.132-N2 Західний Крим 

Штормові викиди з Diptera и Enchytraeidae A2.21-N1 Багато ділянок 

Супралітораль з багатовидовим угрупованням A2.21-N2 Багато ділянок 

Піщана псевдолітораль з домінуванням 

Enchytraeidae  

A2.26-N1 Багато ділянок 

Піщана псевдолітораль з багатовидовим 

угрупованням 

A2.26-N2 О. Джарилгач, Захидний Крим  

Піщана інфралітораль з великими поліхетами A2.26-N3 Придніпровський район 

Колонії Barnea candida в інфраліторалі A3.24-N Від Дунаю до Дніпра 

Черепашковий гравій з Diogenes pugilator в 

субліторалі 

A5.13-N1 Бакальська коса 

Кругляк з Mytilaster та Malacostraca  A5.13-N2 Опріснені ділянки 

Угруповання мобільних Malacostraca на піщаних 

грунтах 

A5.237-N Багато ділянок 

Жорсткі ґрунти інфраліторалі з Rhodophyta A5.52-N1 О. Джарылгач 

Зарості Charophyta A5.52-N2 Придніпровські затоки 

«Зарості рдестів та куширів» А5.53-N Затоки 

Mytilaster на седиментах субліторалі A5.62-N Опріснені ділянки 
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Найбільш проблематична кодифікація оселищ, пов'язаних з штормовими 

викидами. Існуючі коди B1.222 "Facies of quickly-drying wracks" та B1.224 "Facies of 

phanerogams which have been washed ashore (upper part)" не охоплюють 

різноманітність чорноморських оселищ. По-перше, обидва коди описують оселища 

піщаних пляжів і входять в код B1.22 "Biocenosis of supralittoral sands". В той же час, 

в ПЗЧМ фітогенні береги набагато частіше розвиваються на глинистій або 

черепашковій основі (а на півострові Тарханкут – також на кам'янистих субстратах), 

і їх умови абсолютно не відповідають описам цих кодів. Потрібне виділення окремого 

коду B4 для фітогенних берегів, сформованих багаторічними відкладами рослинних 

залишків. Не кодифіковані супраліторальні оселища, сформовані відмерлими 

залишками очерету, прісноводих квіткових рослин і папороті Salvinia natans (L.), 

характерні для акумулятивних піщаних берегів, прилеглих до гирлових областей 

великих річкових басейнів. Для них потрібне виділення коду рівноцінного за 

ієрархією з оселищами B1.222 і B1.224. 

Не охоплене класифікацією оселище скупчень великих уламків черепашника, 

заселених різноманітною супраліторальною фауною. 

Недостатньо охоплені класифікацією оселища супраліторалі скель. 

Присутньому в системі EUNIS оселищу A1.161 "Pontic upper shore with [Chthamalus], 

[Ligia], [Melaraphe], [Rivularia] (cyanophites)", що характерне для ділянок з 

повноцінною чорноморською солоністю, в Одеському регіоні відповідає оселище з 

супраліторальними Chironomidae, що потребує кодифікації. 

Недостатньо розроблене кодування для специфічних чорноморських оселищ 

гравійних ґрунтів, таких як "сакоцирусний пісок" (дуже дрібний гравій – типове 

оселище Saccocirrus papillocercus Bobretzky, 1872); оселищ, сформованих 

подрібненими мушлями; оселищ дрібного гравію Західного Криму тощо. Ці коди 

мають бути виділені усередині категорії 2.132 "Pontic mediolittoral gravel and shingle" 

[81, 83]. 

Важливими для ПЗЧМ є також оселища верхньої субліторалі з молюсками-

свердлильниками (мають бути виділені усередині категорії A1.24 "Pontic communities 

of lower mediolittoral rock moderately exposed to wave action"). Наявні в системі EUNIS 
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коди оселищ видів-свердлильників відносяться до океанічної літоралі, що чітко 

визначене в їх описах. 

Окремі некодифіковані оселища, характерні для прибійної зони ПЗЧМ наведені 

на рис. 3.2.  

 

 

Рис. 3.2. Окремі некодифіковані оселища, характерні для прибійної зони ПЗЧМ: 

А – A1.42-N; Б – A2.21-N2; В – A2.26-N3; Г – A1.16-N; Д – A5.52-N1; Е – A3.24-N. 
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Розподіл оселищ прибійної зони ПЗЧМ за виділеними типами берегів 

представлений в таблиці 3.3. Більшість типів берегів, представлених у ПЗЧМ мають 

історично характерну для них сукупність оселищ.  

Таблиця 3.3.  

Розподіл оселищ прибійної зони за виділеними типами берегів. 

Умовний код 

типу берегу 

Супралітораль Псевдолітораль Інфралітораль  

МАК.С1.В1.Г1 

 

A2.211 A2.262, A2.221 A5.2351, A5.221, A5.13-N2, A2.26-N3 

МАК.С1.В1.Г2 

 

A2.211 A2.262, A2.251, 

A2.261, A2.221, 

A2.132-N1 

A2.2231, A5.13B2, A5.13B1, A5.13-N2 

МАК.С1.В2.Г1  

 

A2.211 A2.131 A2.432, A5.53321, A5.53322, A5.5333, 

A5.5342, A2.613, A5.52-N2, A5.53-N 

МАК.С1.В2.Г2 

 

A2.211, A2.21-

N2 

A2.221, A2.131  A5.247, A5.5342, A5.13G, A5.2378, A2.613, 

A5.53321, A5.53322, A5.5333, A5.52-N2, 

A5.53-N 

МАБ.С1.В1.Г1 A2.211 A2.262, A2.221 A5.2371, A5.2372, A3.24-N, A2.26-N3 

МАБ.С1.В1.Г2  A2.211 A1.163, A1.166, 

A2.221 

A3.346, A5.237-N, A3.24-N 

МАБ.С3.В1.Г1  

 

A2.211, A1.16-

N, A2.21-N2 

A1.166, A1.163, 

A1.242, A1.241, 

A1.162, A1.243, 

A3.237  

A5.2371, A5.2372, A3.346, A3.241, A3.134, 

A3.152, A5.6282, A5.62-N, A3.24-N, A5.13-

N2 

МАБ.С3.В1.Г2  

 

A1.161, 

A2.211, A2.21-

N2 

A1.166 A3.138, А3.23A, A3.23M, A5.13I 

 

Нами були виділені еталонні ділянки різних типів берегів ПЗЧМ де не 

спостерігається антропогенна трансформація берегів. Переважна більшість 

різновидів морських берегів ПЗЧМ має ділянки, що знаходяться у еталонному стані 

(таблиця 3.4).  
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Такі ділянки в різній мірі охоплені заповідними територіями високого рівня 

охорони (заповідниками, національними природними парками). 

 

Таблиця 3.4. 

Еталонні ділянки різних типів берегів ПЗЧМ 

Умовний код 

типу берега 

Ділянки в еталонному стані Охоплення заповідними 

територіями  

МАК.С1.В1.Г1 Частина Кінбурнської та Тендрівської кос, а також 

пересипу Будакського лиману та Жебріянської 

бухти. 

частково охоплені 

МАК.С1.В1.Г2 о. Джарилгач, частина пересипу Тузловських 

лиманів, частина Тендровської коси 

більшою частиною 

охоплені 

МАК.С1.В2.Г1 Ягорлицька та Тендрівська затоки повністю охоплені 

МАК.С1.В2.Г2 Окремі ділянки Джарилгацької та Каркінітської 

заток. 

частково охоплені 

МАК.С2.В2.Г2 Бакальська бухта не охоплені 

МАК.С3.В1.Г2 Караджинська бухта не охоплені 

МАБ.С1.В1.Г1 - не охоплені 

МАБ.С1.В1.Г2 Окремі ділянки біля с. Санжійка та берег між 

Тузловськими та Будакським лиманами 

частково охоплені 

МАБ.С1.В2.Г2 Перекопська затока не охоплені 

МАБ.С2.В1.Г1, 

МАБ.С4.В1.Г1 

о. Зміїний  повністю охоплені 

МАБ.С3.В1.Г1 Окремі ділянки між Одеською затокою та гирлом 

Тилігульського лиману 

не охоплені 

МАБ.С3.В1.Г2 п-в Тарханкут частково охоплені 

МАБ.С3.В2.Г2 - не охоплені 

 

Типи берегів МАБ.С2.В1.Г1, МАБ.С4.В1.Г1 представлені на о. Зміїний 

еталонними ділянками. Вони охороняються у формі загальнозоологічного заказника 

загальнодержавного значення «Острів Зміїний». У контактній зоні «берег-море» тут 

представлені рідкісні для ПЗЧМ та специфічні для таких типів ділянок оселища: 

пояси твердих кіркових червоних водоростей (A1.164, A1.165, A3.136), різні типи 
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літоральних та супраліторальних малих водойм (A1.415 та A1.422), галькова 

сублітораль (A5.13H). 

Відкриті ділянки з м’якими скельними породами у еталонному вигляді поза 

зоною опріснення присутні на півострові Тарханкут (тип МАБ.С3.В1.Г2) де 

охороняються у Національному природному парку «Чарівна гавань». На скельних 

ділянках півострову Тарханкут представлені специфічні супраліторальні оселища з 

Chthamalidae та супраліторальними молюсками та Isopoda (A1.161). 

В районі гідрофронту Дніпра еталонні скельні ділянки (тип МАБ.С3.В1.Г1) 

спостерігаються між селами Чорноморське та Григорівка (Одеська область). 

Вірогідно, еталонні умови наявні на о. Березань, але ця ділянка є фактично 

недослідженою.  

Таки ділянки не охороняються; найбільш важливою та перспективною для 

охорони є ділянка між селами Чорноморське та Григорівка. На скельних ділянках в 

районі гідрофронту Дніпра наявне специфічне некодифіковане оселище скельної 

супраліторалі з морськими комарами A1.16-N. 

Закриті ділянки з м’якими скельними породами (тип МАБ.С3.В2.Г2) в 

еталонному стані у ПЗЧМ відсутні. 

Абразивні береги з піщаними чи біогенними пляжами (прилеглими до 

глинистих схилів) формують два типи поєднань умов: 

Відкриті ділянки з глинистими схилами та піщаними пляжами у межиріччі 

Дніпра та Дунаю (тип МАБ.С1.В1.Г2) у еталонному стані вони зберіглися біля 

с. Санжійка та між селами між Тузловськими та Будакським лиманами (частково у 

НПП «Тузловські лимани»). Перша ділянка потребує охорони.  

Закриті ділянки з глинистими схилами та пляжами, сформованими викидами 

морських трав (тип МАБ.С1.В2.Г2) у еталонному стані знайдені у глибині 

Перекопської затоки (не охороняється). Для неї характерне рідкісне у ПЗЧМ оселище 

мулистого морського берега (A2.33). 

В цілому, переважна більшість еталонних ділянок абразивних берегів не має 

охоронного статусу чи має недостатньо високий статус для збереження у еталонному 

стані. 
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Акумулятивні відкриті береги з піщаними пляжами (типи МАК.С1.В1.Г1, 

МАК.С1.В1.Г2) широко поширені в ПЗЧМ. Їх еталонні ділянки наявні біля дельти 

Дунаю, на пересипах лиманів Тузловської групи, Кінбурнській косі, островах Тендра 

та Джарилгач, пересипі Будакського лиману. Багато ділянок має високі рівні охорони. 

На окремих ділянках розвинене вразливе псевдоліторальне оселище з Donaсіlla 

cornea (Poli, 1791) (A2.261). 

Береги закритих заток з піщаними та біогенними (ракуша, викиди морських 

трав) субстратами (типи МАК.С1.В2.Г1 МАК.С1.В2.Г2) наявні у еталонному стані у 

Ягорлицьцкій, Тендрівській та Джарилгацькій затоках і більшою частиною мають 

високі рівні охорони. Для них характерні супраліторальні оселища викидів морських 

трав з багатовидовими угрупованнями (ракоподібні, молюски, поліхети та ін.) та 

велика кількість вразливих типів оселищ мілин з заростями морських трав та харових 

водоростей.  

 

3.2. Особливості біологічних інвазій в прибійній зоні на різних типах 

берегів. 

Ми аналізуємо особливості біологічних інвазій для ««релевантних 

геоморфологічних ситуацій».  

Тип МАК.С1.В1.Г1 (акумулятивні піщані відкриті береги в зоні опріснення). 

Поширений на морському узбережжі Кінбурнської коси та західного кінця 

Тендрівської коси, кількох ділянках між гирлом Дніпровського та Тилігульського 

лиманів, пересипах та конусах виносу Великого Аджалицького, Куяльницького, 

Дністровського та Будацького лиманів, пересипі оз. Джантшейське та дамбі оз. Сасик, 

Жебріянська бухті. 

В цих умовах широко поширені на багатьох ділянках наступні інвазійні види: 

A. improvisus, A. kagoshimensis, M. arenaria, Rh. harrisii. На окремих локаціях на 

мілини виходить також R. venosa. 

На відміну від інших типів піщаних берегів, A. improvisus створює тут особливе 

угруповання на м’яких субстратах шляхом масового прикріплення до живих 

Lentidium mediterraneum  (O. G. Costa, 1830) (розділ 7). 



77 

 

Тип МАК.С1.В1.Г2 (акумулятивні піщані відкриті береги поза зоною 

опріснення). Поширений в піщаних бухтах п-ова Тарханкут, відкритому боці 

Бакальської коси, відкритому узбережжі від східного краю о-ва Джарилгач та до 

Тендрівської коси включно з більшою її частиною, пересипу Тузловських лиманів. 

В мілководній частині епізодично трапляється A. improvisus, що 

прикріплюється до крабів та великих мушель молюсків. 

Тип МАК.С1.В2.Г1 (акумулятивні піщані чи мулисті захищені береги в зоні 

опріснення). Поширений на внутрішніх узбережжях Ягорлицької та Тендрівської 

заток. Цей тип берегів охоплений нашими власними дослідженнями тільки 

епізодично, але ситуація для нього описана в окремій спеціальній роботі по 

чужорідним видам Чорноморського біосферного заповідника [34].  

Показано, що декілька чужорідних видів (A. kagoshimensis, R. venosa, 

Rh. harrisii, A. improvisus) присутні в затоках, але є спорадичними та малочисельними, 

за винятком виду A. improvisus, який натуралізувався та став постійним компонентом 

угруповань черепашників та заростей макрофітів [34]. 

Тип МАК.С1.В2.Г2 (акумулятивні піщані чи мулисті захищені береги поза 

зоною опріснення). Поширений в Джарилгацькій та північній частині Каркінітської 

затоки.  

Вселенці не грають ролі в екосистемах. Є одиничні знахідки актинії Sagartiidae, 

що є криптогенним видом, чужорідний статус якого не доказаний. В ізольованих 

прибережних лагунах трапляється чужорідна актинія D. lineata, але безпосередньо у 

морі вона не була нами відмічена. 

Тип МАБ.С1.В1.Г1 (абразивні піщані відкриті береги в зоні опріснення). 

Окремі ділянки між Одеською затокою та гирлом Березанського лиману. На таких 

ділянках нами відмічені популяції M. arenaria. Amphibalanus improvisus зустрічається 

одиничними особинами на мушлях молюсків та гідротехнічних спорудах. 

Тип МАБ.С1.В1.Г2 (абразивні піщані відкриті береги поза зоною опріснення). 

Поширений між Одеською затокою та Дністровським лиманом та між Будакським та 

Тузловськими лиманами. 
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Для таких берегів характерні локальні підводні виходи компактних скупчень 

твердої глини. На піщаних ділянках епізодично зустрічаються одиничні A improvisus 

на мушлях молюсків та панцирах крабів. На виходах глини та змішаних седиментів, 

що формуються на межі глини та піску регулярно зустрічаються A. improvisus та 

локально зустрічаються невеликі скупчення Polydora cornuta i одиничні ювенільні 

A. kagoshimensis. 

Тип МАБ.С3.В1.Г1 (абразивні відкриті береги з домінуванням м’яких скельних 

порід в зоні опріснення). Широко поширений від Одеській затоки (включно) до гирла 

Березанського лиману.Уздовж таких берегів широко поширені A. improvisus, Rh. 

harrisii та C. obscura (та на окремих ділянках – D. lineata) що стають звичним 

компонентом угруповань безхребетних під скупченнями каменів.  

Регулярно трапляються одиничні R. venosa, ювенільні A. kagoshimensis та 

M. arenaria та невеликі скупчення P. cornuta. Біля гирл дренажних каналів 

трапляються P. antipodarum. Низка інших видів був відмічений в акваторіях портів 

або в берегових виносах, але їх поширення саме в прибійній зоні не встановлене. 

Тип МАБ.С3.В1.Г2 (абразивні відкриті береги з домінуванням м’яких скельних 

порід поза зоною опріснення). Поширений на півострові Тарханкут.  

Епізодично трапляються одиничні A. improvisus. Молюск R. venosa, який 

поширений на більших глибинах, нами не був відмічений в прибійній зоні та при 

недавніх спеціальних масштабних дослідженнях скель Тарханкуту була відмічена 

тільки одна особина [33].  

У таблиці 3.5. для всіх типів берегів наведені чужорідні види, що є постійними 

компонентами екосистем, максимальні зареєстровані показники SBCI та медіана 

показника IBPR, що розрахований окремо для кожної дослідженої ізольованої 

ділянки з таким типом берегу. 

Всі три показники тісно корелюють один з одним. Коефіцієнт кореляції 

Спірмена (ρ) дорівнює 0.890 для показників «кількість чужорідних видів» та «медіана 

IBPR»; зв'язок між досліджуваними показникам прямий, тіснота (сила) зв'язку за 

шкалою Чедока – висока. Залежність ознак статистично достовірна (p <0,05). 
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Таблиця 3.5. 

Показники біологічних інвазій різних типів берегів ПЗЧМ 

Умовний код 

типу берега 

Чужорідні види, що є постійними 

компонентами екосистем 

Max. SBCI IBPR 

(медіана) 

МАК.С1.В1.Г1 A. improvisus, A. kagoshimensis, M. arenaria, 

R. venosa, Rh. harrisii 

4 3 

МАК.С1.В1.Г2 A. improvisus 2 1 

МАК.С1.В2.Г1 A. improvisus - 3 

МАК.С1.В2.Г2 - 1 1 

МАК.С2.В2.Г2 - 0 0 

МАК.С3.В1.Г2 - 0 0 

МАБ.С1.В1.Г1 M. arenaria 3 3 

МАБ.С1.В1.Г2 A. improvisus 2 3 

МАБ.С1.В2.Г2 - 0 0 

МАБ.С2.В1.Г1 - - - 

МАБ.С3.В1.Г1 A. improvisus, Rh. harrisii, D. lineata, 

A. kagoshimensis, M. arenaria, R. venosa, 

P. cornuta, C. obscura 

4 2 

МАБ.С3.В1.Г2 - 1 0 

МАБ.С3.В2.Г2 - 0 0 

МАБ.С4.В1.Г1 - - - 

 

Коефіцієнт кореляції Спірмена (ρ) дорівнює 0.929 для показників «кількість 

чужорідних видів» та максимальний SBCI; зв'язок між досліджуваними показникам 

прямий, тіснота (сила) зв'язку за шкалою Чедока – висока. Залежність ознак 

статистично достовірна (p <0,05). Коефіцієнт кореляції Спірмена (ρ) дорівнює 0.919 

для показників «максимальний SBCI» та «медіана IBPR», тіснота (сила) зв'язку за 

шкалою Чедока – висока. Залежність ознак статистично достовірна (p <0,05). 

На берегах з нерелевантними «гідроморфологічними ситуаціями» біологічне 

забруднення не було зареєстроване. 

Аналіз «гідроморфологічних ситуацій» показує наступне: всі береги в зонах 

опріснення мають високий рівень біологічного забруднення незалежно від 
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акумулятивного чи абразивного типу берегу, домінуючого субстрату та ступеня 

відкритості для хвиль. На піщаних берегах біологічне забруднення формується 

масовим розвитком окремих екологічних інженерів – M. arenaria чи А. improvisus, а 

на кам’янистих – присутністю великої кількості чужорідних видів. Поза зоною 

опріснення біологічне забруднення (що, формується масовим розвитком окремих 

екологічних інженерів – M. arenaria чи А. improvisus) на відкритих піщаних берегах 

більше ніж на берегах інших типів. Таким чином, в ПЗЧМ діють два сценарії 

біологічного забруднення, які структуровані двома факторами (наявністю річкового 

опріснення та субстратом): масовий розвиток окремих екологічних інженерів на 

піщаних берегах та формування високого різноманіття вселенців на кам’янистих 

берегах в зонах опріснення.  В цілому, ключова роль опріснення очевидна – ділянки 

районів з високим біозабрудненням практично співпадають з районами гідрофронтів 

головних річок регіону – Дніпра та Дунаю (рис. 3.3). 

 

 

Рис. 3.3. Розподіл біологічного забруднення в морській інфраліторалі ПЗЧМ 

(IBPR). 1 – поганий стан; 2 – незадовільний; 3 – мозаїчно задовільний та 

незадовільний; 4 – добрий; 5 – відмінний. 
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3.3. Головні типи гідроморфологічних змін прибережної зони моря  

Бурхливий розвиток рекреаційного використання і забудови берегової зони 

Чорного та Азовського морів привів до масових антропогенних порушень 

гідроморфологічної структури берегової зони. Найбільш типовими порушеннями 

гідроморфологічної структури в цьому регіоні є розташування в прибережній і 

прибійній зонах протизсувних, берегоукріплювальних, хвилевідбійних та 

хвилегасних споруд; фрагментація берегової лінії пірсами і траверсами, розчищення 

і просіювання пляжів; заміна, вилучення або досипання природних субстратів; 

порушення природного рівня і характеру стоку ґрунтових і зливових вод, 

перетворення приморських схилів і зміни фізичних властивостей поверхонь 

субстрату. Як модельний регіон нами обраний український сектор ПЗЧМ від дельти 

Дунаю до м. Тарханкут. 

Нижче ми наводимо характер гідроморфологічних змін цього регіону. 

На узбережжі Дунаю розташована гранітна дамба суднового ходу «Дунай-

Чорне море». На північ від дельти розташовується дамба, яка відокремлює оз. Сасик 

від моря. На ділянці від Жебріянської бухти до півночі пересипу Будакського лиману 

значні гідротехнічні споруди відсутні (є окремі будови, що контактують з морем в 

районах сіл Лебедівка, Курортне і Затока). Частина піщаних пляжів є рекреаційними 

зонами. 

На південному березі Царгородського гирла є розвинена інфраструктура 

портопункту «Бугаз» Білгород-Дністровського морського торговельного порту. На 

північному березі Царгородського гирла знаходиться низка будівель, укріплення 

фундаменти і прилеглі споруди яких в результаті розмивання коси стали 

контактувати з морем. Вище, у вузькому місці пересипу (колишньому районі 

Очаківського гирла) розташована берегозахисних берма, окремі ділянки гранітної 

відсипання і залишки сіли на мілину і пізніше демонтованих судів. Всі піщані пляжі 

є рекреаційними зонами. Від пересипу Дністровського лиману до гирла Сухого 

лиману наявні як непорушені піщані пляжі, так і урбанізована зона м. Чорноморськ 

та прилеглих баз відпочинку. 
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На північ від Сухого лиману, вздовж узбережжя м. Одеси розташоване 

найбільш масштабне в ПЗЧМ скупчення штучних споруд, пов'язаних з 

берегоукріплювальних, транспортної та рекреаційною інфраструктурою. На 

видовженому ділянці від мису Ланжерон до мису Великий Фонтан функціонує 

цілісна система берегозахисних споруд протяжністю близько 14 км. До її складу 

входять хвилерізи, траверси, пірси, хвилевідбійні стінки і інші споруди, в результаті 

будівництва яких прибережна зона ділиться на низку басейнів (близько 50) в різному 

ступені відокремлених один від одного і від моря [1]. 

Уздовж узбережжя також розташовані пірси і причали яхт-клубу. На північ 

пляжні зони змінюються транспортною інфраструктурою Одеського морського 

торгового порту і Одеського судноремонтного заводу «Україна», що включає 

різноманітні споруди – моли, набережні, брейквотери, причали тощо. [7]. На північ 

від Одеського морського торгового порту і до с. Чорноморське спостерігається 

чергування численних трансформованих ділянок з траверсами, набережними та 

берегоукріплювальними спорудами, рекреаційних ділянок з піщаними берегами та 

непорушеними скельними чи кам’янистими берегами. Між с. Чорноморське та 

пересипом Тилігульського лиману розташовується ділянка берега, вільна від споруд, 

за винятком шпор і інших споруд, що захищають підхідний канал до Південного 

морського торговельного порту і нечисленних берегозахисних споруд в околицях м. 

Південне. 

На пересипу Тилігульського лиману і її найближчих околицях розташовані 

численні причали. На північ від Тилігульського лиману до гирла Березанського 

лиману гідротехнічні споруди присутні тільки в с. Морське (берегозахисні стінки) і 

на півночі с. Рибаківка (берегозахисні стінки і причальний комплекс). Частина 

піщаних берегів є рекреаційними зонами. 

На північ від гирла Березанського лиману починається курортна зона м. Очаків, 

на узбережжі якої розташовані численні причали і хвилевідбійні стіни. Безпосередньо 

в міській зоні також розташована різноманітна портова інфраструктура. 

В Джарилгацькій затоці гідротехнічні споруди представлені міськими 

набережними м. Скадовськ, портової інфраструктурою Скадовського морського 
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торгового порту і портопункту «Хорли», «естакадою» дитячого табору Аврора в окр. 

с. Озерне і невеликим причальним комплексом на о. Джарилгач. Частина берегів є 

рекреаційними зонами. 

На херсонській частині Каркінітської затоки, в Перекопському затоці і 

кримському ділянці на південь до с. Портове масштабні штучні споруди відсутні. 

Різноманітні гідротехнічні споруди розташовані в районі с. Портове, де раніше 

існував порт і промисел ракуши [16, 17]. 

Різні штучні споруди розміщені в Ярилгацькій бухті, де розташовується 

портопункт «Міжводне» Євпаторійського морського торгового порту і в смт 

Чорноморське, де раніше базувався дивізіон торпедних катерів Чорноморського 

флоту. Всі піщані береги є рекреаційними зонами. 

Далі ми розглядаємо як можливі впливи окремих типів гідроморфологічних 

змін на чужорідні види, так і вплив на нативну фауну морської супраліторалі, яка в 

розділі 4 використовується як індикатор гідроморфологічної деградації.  

При використанні піщаних узбережь як рекреаційних або створенні штучних 

піщаних пляжів має місце інтегральний вплив декількох типів трансформації 

узбережжя, пов’язаний з зміною субстратів або умов в їх товщі. 

Механічне навантаження на пісок або трамплінг полягає в механічному 

стисненні піску, що приводить до ущільнення піску і похованих в ньому органічних 

залишків, а також обвалення нор і інших порожнин. Нерозривним елементом цього 

навантаження є також безпосереднє роздавлювання живих організмів, що 

знаходяться в піску. Воно здійснюється як у вигляді короткочасних впливів 

(витоптування піску людьми і заїзд на морський берег автомобілів-позашляховиків і 

мотоциклів), так і в результаті розміщення на піску важких предметів і споруд – 

кемпінгової інфраструктури, атракціонів, що розгортаються в рекреаційних зонах 

тощо.  

В угрупованнях макрофауни піщаної супраліторалі трамплінг є критичним 

навантаженням на комплекс видів-біотурбаторів піску – ракоподібних Talorchestia 

deshayesii (Audouin, 1826) та Tylos ponticus Grebnitzky, 1874 і комплексу видів комах, 

що мешкають у вологому піску та забезпечують переробку органіки. Масова 
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присутність ракоподібних-біотурбаторів формує характерні оселища «талітрідного 

піску» з великим числом нор. 

Ці нори з одного боку є оселищем самих біотурбаторів та їх консортів, а з 

іншого – забезпечують доступ кисню в товщу піску і похованих в ньому органічних 

залишків. При інтенсивному механічному навантаженні такі нори обрушуються, і ця 

екоморфологічна група на пляжах зникає. Багато личинки комах (в першу чергу, 

жуків) ще більш уразливі до трамплінгу, оскільки, замість будівництва глибоких 

вертикальних нор, вони зариваються в горизонтальному положенні в поверхневий 

шар піску. Аналогічне вплив (роздавлювання організмів і порушення доступу кисню), 

трамплінг має на угруповання, пов'язані з штормовими виносами або похованими 

залишками органіки. 

Досить поширеним втручанням в екосистему берегу є його очищення від 

каменів і штормових виносів, просіювання і вирівнювання піску. Це характерно, в 

першу чергу для міських пляжів або курортних зон з екстремальною кількістю 

відпочиваючих. Негативний вплив подібних впливів очевидний. Розчищення берегу 

від великих каменів і штормових виносів позбавляє пляж відповідних специфічних 

угруповань. Це характерно для Одеської затоки, перетвореного з скелястого 

узбережжя в смугу штучних піщаних пляжів. Лише окремі невеликі ділянки 

одеського узбережжя зберегли невеликі кам'янисті розсипи, під якими, незважаючи 

на їх локальність і ізольованість, збереглися повноцінні спільноти кам'янистій 

супраліторалі, близькі до природних. 

При такому впливі, угруповання біотурбаторів супраліторалі позбавляються 

додаткових харчових ресурсів і сховищ від висихання. Крім вищевказаних дій, 

техніка за допомогою якої здійснюється просіювання і розрівнювання піску надає на 

пляж і механічний вплив. 

Зміна розмірних характеристик субстрату або їх досипка проводяться при 

перетворенні незручного для відпочиваючих кам'янистого берега в піщаний та 

досипання гравію, гальки або більш великих фракцій з метою берегоукріплення або 

пляжеутримання. Локально така заміна субстрату, як правило, знищує угруповання, 
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що мешкало раніше, оскільки існує вкрай мало облігатних супраліторальних видів, 

здатних жити в широкому діапазоні типів субстрату. 

Заміна кам'янистого берега на піщаний (і навпаки); скупчення великих каменів 

на гравій, а також зміна розмірності піску або гравію можуть повністю знищити 

існуючи угруповання. Крім того, негативний вплив може відбуватися в результаті 

технічних особливостей процесу заміни субстрату. Наприклад, при досипанні піску 

на одеські пляжі в 2007 р., пісок був вичерпаний з Одеської банки разом з морськими 

організмами, які при цьому загинули і розклалися, покривши пляжі густим шаром 

органічної піни [103]. 

Характерним порушенням характеру субстрату є також заміна природних 

кам'янистих розсипів гранітом або бетоном різних розмірних фракцій і форм. 

Специфіка кам'янистих берегів ПЗЧМ полягає в вкрай нерівній поверхні уламків 

понтичного черепашнику, яка формує між камінням і штормовими наносами мережу 

повітряних порожнин достатню для вільного надходження кисню. 

При заміні понтичного черепашнику бетоном або гранітом специфічна 

оксифільна макрофауна (молюски, ізоподи) зникає. Мобільні Talitridae, для яких це 

таке оселище є лише одним з тих, що вони використовують протягом доби, а також 

толерантні до нестачі атмосферного кисню Annelida набагато менш чутливі до такої 

заміни субстрату. 

Для таких видів заміна субстрату є критичною в поєднанні із зсувом і розмивом 

глини і перекриттям порожнин під і між камінням, що спостерігається при значному 

механічному навантаженні на схили. У такій ситуації, в скупченнях необкатаних 

уламків понтичного черепашнику шанс збереження повітряних порожнин набагато 

більше, тоді як під гладким гранітом макрофауна, як правило, повністю зникає. 

За нашими спостереженнями, при цих змінах не виникає преференцій для 

чужорідних видів. На піщаних пляжах, які інтенсивне експлуатуються як рекреаційні, 

сукупність трамплінгу, фактору тривоги, забрудненню та інших навантажень 

призводять як до знищення природних угруповань, так і до несприятливих умов для 

низки чужорідних видів, що поширені у регіоні та можуть мешкати на піщаному 

субстраті (M. arenaria, A. kagoshimensis). В результаті цього, вони здебільшого 
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відходять на трохи глибші ділянки. Для деяких видів це пов’язано саме з 

навантаженням на нативну фауну, яка для інвазійних видів є об’єктом живлення (для 

R. venosa) або субстратом для колонізації (для A. improvisus). 

Розміщення гідротехнічних споруд. Характерним для міських пляжів є зміна 

локального розподілу штормових виносів в результаті їх утримання траверсами, 

бермами або іншими спорудами, розташованими перпендикулярно березі. При 

цьому, поблизу гідротехнічної споруди формується смуга концентрованих 

штормових викидів.  

Великий обсяг викидів не встигає перероблятися, що призводить до їх гниття. 

У свою чергу, це формує на пляжі зону, в якій відсутні чутливі до кисневого режиму 

супраліторальні організми, але відбувається масовий розвиток личинок мух (на 

проміжній стадії цього процесу, личинки мух можуть короткочасно співіснувати з 

Enchytraeidae). 

Ще одним наслідком цього типу зміни узбережжя є принципове збільшення 

площі вертикальних твердих поверхонь (бетонні траверси при цьому стають 

штучними аналогами скель). При цьому, деякі види скельної супраліторалі (морські 

комари Thalassomyia frauenfeldi Schiner, 1856 і молюски Melarhaphe neritoides 

(Linnaeus, 1758) масово зустрічаються на поверхні бетонних траверсів. Так, в 

Одеській затоці морські комарі були виявлені після будівництва системи 

гідротехнічних споруд [30], що ймовірно пов'язано саме зі збільшенням площі 

придатних для них оселищ. 

Розміщення хвилевідбійних та хвилегасних споруд паралельно берегу в зоні 

верхньої субліторалі характерне для Одеської затоки. Значна частина одеських 

пляжів в даний час перекрита системою підводних хвилерізів, які спільно з 

траверсами фрагментують прибережну зону на ланцюжок ізольованих ділянок з 

уповільненим водообміном, що в сукупності зі зміною характеру берегового стоку 

призводить до створення специфічних гідрологічних умов. 

Розміщення споруд в зоні псевдоліторалі, при якому відбувається відділення 

супраліторалі від субліторалі, є типом втручання в берегову лінію, найбільш 

критичним для угруповань пляжів. Наявність таких споруд принципово змінює 
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процеси транспорту штормових викидів і води через прибійну зону пляжу. Як 

правило, це призводить до повного знищення супраліторальних угруповань. 

Розміщення берегоукріплювальних та хвилевідбійних споруд в зоні 

супраліторалі таке досить поширене в ПЗЧМ. На відміну від ситуації з аналогічними 

споруд, що знаходяться в прибійній зоні, на таких пляжах може зберігатися розвинена 

супраліторальна макрофауни. Ступінь впливу таких споруд залежить від того, 

наскільки близько вони розташовані до прибійній зоні і пов'язана з характером 

затоплення поверхні пляжу.  

В природних умовах, на акумулятивному пляжі всі супраліторальні види 

пересуваються по пляжу разом з межею осциляції хвиль, а на вузьких пляжах 

абразивних берегів можуть переходити під час максимального затоплення в укриття. 

У разі, якщо така споруда значно відсунута від прибійній зони і знаходиться на 

лінії, де в природному стані відбувався перехід пляжу в дюни або кліфи, вплив такої 

споруди на макрофауни супраліторалі мінімальний і на такому пляжі може 

зберігатися стійке супраліторальне угруповання. 

У природних для супраліторальних угруповань умовах, на пляжі формується 

градієнт затоплення і вологості середовища існування, важливих для 

супраліторальної біоти – піску, штормових викидів та нижніх поверхонь каменів. 

Гідротехнічна споруда, розташована близько до прибійній зоні віддзеркалює 

енергію хвилі і підсилює волочіння штормових викидів по пляжу (що перешкоджає 

їх використанню в якості укриття), а також принципово збільшує ступінь і тривалість 

затоплення нижніх поверхонь каменів. 

У разі Одеської затоки ми спостерігали наступний градієнт погіршення умов: 

на ділянках, де хвилевідбійні стінки значно відставали від прибійній зони, під 

скупченнями понтичного черепашнику спостерігалося угруповання близьке до 

угруповань природних берегів: Annelidae, Talitridae і ізоподи Armadilloniscus ellipticus  

(Harger, 1878). По мірі наближення стінки до прибійній зоні, послідовно випадали: A. 

ellipticus, Talitridae, Namanereis ponticus (Bobretzky, 1872) і, при максимальному 

наближенні, – Enchytraeidae. 
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Різні аспекти, пов’язяні з гідротехнічними спорудами грають різну роль для 

біологічних інвазій. 

Фрагментація акваторії стримує розповсюдження чужорідних видів, зокрема 

R. venosa та у випадку споруд, розміщених паралельно берегу, обмежує можливість 

їх проникнення у прибійну зону.  

Головним чинником тут є само по собі розміщення в акваторії твердих 

субстратів. Треба окремо розглянути дві ситуації – коли такий субстрат розміщається 

на піщаному узбережжі та коли він замінює природні тверді субстрати. 

У першому випадку, це сприяє розповсюдженню низки видів – A. improvisus, 

C. obscura, D. lineata, Rh. harrisii, для яких, на піщаних пляжах, створюються умови 

для мешкання. 

У другому випадку важливо враховувати преференції видів до субстратів та 

типу їх розміщення. 

З таблиці 3.6. ми бачимо, що види, пов’язані з твердими субстратами 

колонізують поверхню бетону, так само як природні тверді субстрати.  

Таблиця 3.6. 

Мешкання чужорідних видів в ПЗЧМ (море та лимани з морською солоністю) 

на різних типах субстрату в прибійній зоні. 

Вид Природні тверди субстрати Граніт  Бетон 

Amphibalanus eburneus + - + 

Amphibalanus improvisus + + + 

Anadara kagoshimensis + + + 

Corambe obscura + - + 

Diadumene lineata + - + 

Polydora cornuta + - + 

Rapana venosa + + + 

Rhithropanopeus harrisii + + + 

Ficopomatus enigmaticus + - + 

 

За нашими спостереженнями, як під уламками бетону, так і під природними 

твердими субстратами A. improvisus, A. kagoshimensis (ювенільні особини), C. obscura, 
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D. lineata та Rh. harrisii регулярно входять в природні угруповання обростання з 

високою різноманітністю видів. 

При цьому, на скупченнях граніту (відсипні дамби, берми тощо) таких 

угруповань не формується та чужорідні види зустрічаються епізодично.  

На вертикальних поверхнях (що бетонних, що природних скель), такі 

угруповання є відносно збідненими і низка видів випадає. Серед чужорідних видів на 

вертикальних поверхнях звичними компонентами угруповань є Amphibalanus spp., 

D. lineata та Rh. harrisii. 

Таким чином, в залежності від використання різного матеріалу та конструкції, 

гідротехнічні споруди можуть сприяти біологічному забрудненню, стримувати його 

або не мати на нього впливу. 
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РОЗДІЛ 4 

ЕКОЛОГІЧНА ІНДИКАЦІЯ В ІНТЕГРАЛЬНІЙ ОЦІНЦІ 

ГИДРОМОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН МОРСЬКИХ БЕРЕГІВ 

 

4.1. Розробка шкали рівня гідроморфологічної деградації берегів ПЗЧМ  

В пан’європейських системах екологічного менеджменту – ВРД [143] та РДМС 

[144] метою є підвищення якості довкілля до певних визначених рівнів, які 

узгоджуються із структурою і умовами непорушених природних екосистем.  

Якщо відносно природних екосистем використовуються показники за якими 

вони порівнюються з непорушеними, і за допомогою яких можливо відстежувати 

наближення екосистеми до її природного стану (екологічній стан в ВРД та стан 

довкілля в РДМС), то низка екосистем є штучно зміненими таким чином, що їх 

повернення до непорушеного стану практично неможливе. У такому разі екологічна 

оцінка носить інший характер і застосовує інший комплекс показників, який оцінює 

насамперед вплив змін цього об’єкту на довкілля в цілому (оцінку екологічного 

потенціалу). 

В ВРД поділ водних об’єктів на природні і штучні чи істотно змінені 

проводиться за критерієм можливості їх повернення у слабо порушений стан. Об’єкт 

відносять до штучних чи істотно змінених та оцінюють за показниками екологічного 

потенціалу у разі якщо зміни його гідроморфологічних характеристик, необхідні для 

досягнення цім об’єктом доброго екологічного стану негативно впливають на 

довкілля у більших просторових масштабах; навігацію (зокрема інфраструктуру 

портів) чи рекреацію; водокористування (надання питної води, енергетика чи 

іригація); регуляцію водних ресурсів, захист від повеней, дренажі.  

Також можливо віднесення водних об’єктів до штучних чи істотно змінених у 

разі технічної неможливості змін чи непропорційних витрат, які можуть забезпечити 

значні екологічні поліпшення довкілля іншими шляхами. Значна частина узбережжя 

ПЗЧМ змінена за гідроморфологічними показниками саме при розвитку господарчої 

діяльності, пов’язаної з інфраструктурою портів, рекреаційних зон, дренажних та 

іригаційних систем тощо.  
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Таким чином, при запровадженні системи екологічної оцінки та моніторингу 

таки ділянки можуть бути віднесені до штучних чи істотно змінених. Для таких 

ділянок у Азово-Чорноморському регіоні, і, зокрема, в ПЗЧМ, може бути характерний 

високий рівень антропогенних навантажень за абіотичними показниками та суттєві 

зміни структури угруповань [6, 67] і експансія чужорідних видів [6, 67, 76, 111, 222, 

229, 230]. 

Розподіл штучних та істотно змінених ділянок показаний на рис. 4.1.  

 

 

Рис. 4.1. Ділянки узбережжя, що можуть бути виділені як штучні чи істотно 

змінені за критеріями Водної рамкової директиви: 1 – з портовою інфраструктурою 

чи рекреацією; 2 – залучені у водокористуванні; 3 – системи регуляції стоку, дренажі. 

 

Враховуючи це зонування і охоплення різних типів морських екосистем 

системами моніторингу ВРД та РДМС, в ПЗЧМ можна виділити п’ять типів ділянок, 

які будуть залучені для різних типів екологічних оцінок:  

1) ділянки для яких можлива оцінка виключно екологічного стану (природні, 

що входять до сфери дії ВРД); 
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2) ділянки для яких можлива оцінка виключно стану довкілля (природні, що 

входять до сфери дії РДМС);  

3) ділянки для яких можлива оцінка виключно екологічного потенціалу (штучні 

та істотно змінені, що входять до сферу дії ВРД);  

4) ділянки для яких можлива оцінка екологічного стану та стану довкілля 

(природні, що водночас входять до сфер дії ВРД та РДМС);  

5) ділянки для яких можлива оцінка екологічного потенціалу та стану довкілля 

(штучні та істотно змінені, що водночас входять до сфер дії ВРД та РДМС). 

Для індикації морського середовища чорноморського узбережжя по ступеню 

гідроморфологічної деградації, нами розроблена наступна шкала (таблиця 4.1). 

 

Таблиця 4.1.  

Класи якості гідроморфологічного стану узбережжя. 

Клас якості Гідроморфологічний стан  

Клас 1.  Гідроморфологічні умови, що забезпечують природний стан екосистеми, близькі до 

непорушених за критеріями морфології берега, природного характеру субстратів і 

безперервної сполученості оселищ  

Клас 2.  Гідроморфологічні умови, що забезпечують природний стан екосистеми дещо 

змінені (субстрати носять природний характер, але рівень їх різноманітності і 

характер розподілу можуть бути змінені).  

Клас 3.  Гідроморфологічні умови, що забезпечують природний стан екосистеми значно 

змінені: присутня навмисна зміна структури берега, штучний субстрат або 

порушення безперервної сполученості оселищ 

Клас 4.  Зміна гідроморфологічних умов призводить до випадіння ключових 

функціональних груп в угрупованнях 

Клас 5. Зміна гідроморфологічних умов призводить до знищення природного угруповання 

 

Виділені класи якості співвідносяться з шкалою екологічного стану якості ВРД: 

клас 1 – “High”; клас 2 – “Good”; клас 3 – “Moderate”; клас 4 – “Poor”; клас 5 – “Bad”; 

відповідають вимогам сумісності екологічного стану ВРД з класом стану довкілля 
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„Good” РДМС; що забезпечує інтегрованість даної шкали в екологічні оцінки, які 

можна порівняти з екологічними оцінками морських та басейнових планів управління 

країн ЄС (таблиця 4.2). Це дає можливість комплексних та транскордонних оцінок 

гідроморфологічного стану узбережжя між різними країнами чорноморського 

басейну. 

 

4.2. Проблема «парадоксу естуарної якості» при виборі екологічних 

індикаторів. 

Ключовою проблемою екологічної індикації районів, що знаходяться в межах 

дії гідрофронтів великих річок є наявність проблеми «парадоксу естуарної якості» 

(estuarine quality paradox).  

 

Таблиця 4.2.  

Відповідність виділених класів якості гідроморфологічного стану екологічним 

оцінкам директив ЄС. 

Клас 

якості 

Екологічний стан ВРД  Стан довкілля РДМС Екологічний потенціал ВРД 

Клас 1.  High Environmental Status 

(відмінний) 

Good Environmental Status 

(GEnS) 

Екологічний потенціал ВРД має 

п’ять класів (Maximum, Good, 

Moderate, Poor, Bad), але для 

морських вод його оцінка не 

включає гідроморфологічний 

критерій  

Клас 2.  Good Environmental Status 

(добрий) 

Клас 3.  Moderate Environmental 

Status (задовільний) 

Градації стану нижче 

GEnS в фінальних оцінках 

відсутні; в проміжних 

застосовується оцінка в 

межах ВРД  

Клас 4.  Poor Environmental Status 

(незадовільний) 

Клас 5. Bad Environmental Status 

(поганий) 

 

Вплив специфічних умов у багатьох випадках неможливо відділити від впливу 

антропогенного навантаження та існує схожість показників нормальних угруповань 
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естуарної донної фауни і флори з показниками морських угруповань, схильних до 

антропогенного стресу [148]. 

Естуарна біота, що знаходиться в доброму стані, може бути менш 

різноманітною, не містити К-стратегів і бути представленою дрібними особинами в 

порівнянні з морською [146]. Всі ці ознаки не є універсальними, що робить 

непередбачуваним поведінку більшості відомих індексів в перехідних водах (до яких 

в цьому сенсі можна віднести майже все ПЗЧМ). 

Аналіз екстремальних факторів, що впливають на індикаторні види та 

угруповання в естуарних водах ПЗЧМ демонструє критичний вплив як опріснення, 

так і пов'язаного з ним заледеніння берегів. 

Так, дослідження поширення та склад угруповань прибійної зони ПЗЧМ 

показали особливості угруповань окремих ділянок, які, на нашу думку, викликані 

впливом екстремальних факторів. 

Різкі відмінності між складом угруповань характерні для нормальних морських 

берегів та берегів, уздовж яких в зимовий період спостерігається заледеніння. Процес 

заледеніння моря, який для більшості морських екосистем носить характер рідкісної 

природної катастрофи, пов’язаної з аномальними кліматичними явищами, для 

окремих районів ПЗЧМ є характерним екстремальним фактором, пов’язаним з 

локальною специфікою умов солоності.  

Заледеніння перешкоджає життєдіяльності значної кількості супраліторальних 

та псевдоліторальних видів – як на рівні фізичного перебування у невеликій за 

площею прибійній зоні, так і стосовно критичних стадій життя (для видів прибійної 

зони, що зберігають морську личинку з характерним зимовим розмноженням).  

Низка характерних видів макрофауни чорноморських вертикальних скель, 

угруповання якої в районах з заледенінням суттєво відрізняються від нормальних 

чорноморських районів (M. neritoides, усі Chthamaloidea та Patellidae) відсутні у зонах 

заледеніння і ніколи в них не реєструвались, а окремі види (Ligia italica Fabricius, 

1798, Pachygrapsus marmoratus (J.C. Fabricius, 1787)) з’являлись та зникали протягом 

XIX-XX сторічь [179]. Навпаки, в зонах заледеніння домінуючими формами 
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супраліторалі скель є морські Chironomidae, які за межами зони заледеніння 

зустрічаються спорадично та локально.  

Всередині зони заледеніння зміна складу супраліторальних угруповань 

спостерігається поблизу районів з прісноводно-олігогалінною солоністю. На 

пригирлових ділянках Дунаю, Дніпро-Бугського лиману та Дністра має місто 

випадіння усіх облігатних морських видів. На берегах дельт та лиманів формується 

комплекс видів, відмінний від морського супраліторального. З видів, характерних для 

морської супраліторалі в нього входять широко еврибіонтні Orchestia cf. garbinii  

Ruffo, Tarocco et Latella, 2014 (з видів морського походження), а також різні види 

наземного походження. 

Для оцінки масштабів цього явища в українському секторі ПЗЧМ ми 

проаналізували його відносно низки видів, що потенційно є індикаторними – 

комплексу видів, що включені до переліку т.з. «екологічних дозорних» [2], низки 

облігатних мешканців супраліторалі, індикаторну цінність яких ми обґрунтували в 

низці робіт [80-85, 89] та ключових видів, що формують типові ценози та оселища. 

Виявлено, що такий ефект характерний в першу чергу для мешканців 

вертикальних скель (лімітує їх присутність в середньому на 58 % оцінених локацій з 

відповідними ландшафтами) та піщаної супра- та псевдоліторалі (32 %), зокрема 

таких індикаторних видів, як D. cornea, Ophelia bicornis Savigny, 1822, T. ponticus, 

M. neritoides, Patella ulissiponensis Gmelin, 1791. На рівні показників 

присутності/відсутності парадокс естуарної якості менш важливий для мешканців 

піщаної субліторалі (краби, ізоподи, двостулкові молюски) та супраліторалі берегів з 

домінуванням твердих субстратів. Серед мешканців супраліторалі «універсальними» 

індикаторами є супраліторальні амфіподи (Talitridae).  

Таким чином, сукупність найбільш очевидних видів-індикаторів не охоплює 

весь спектр умов берегів ПЗЧМ таким чином, щоб було можливе просте порівняння 

ділянок в зоні дії гідрофронту та поза його межами.  

Серед наявних індикаторів максимально охоплює різні ділянки угруповання т.з. 

«талітридної смуги» – угруповань супраліторалі з домінуванням Talitridae. Цій 

«пояс», який в класифікації оселищ відповідає “A2.211 - Talitrids on the upper shore 
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and strandline” є одним з ключових функціональних елементів морських екосистем та 

мабуть найбільш поширеним оселищем, загальним для більшості районів мирового 

океану.  

Альтернативою методам індикації, що використовують види та угруповання є 

оселищний підхід. Оселища є найбільш незалежними від ефекту парадоксу естуарної 

якості екологічними індикаторами, оскільки, в умовах гідрофронтів формуються 

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

впливу.  

Теоретичною основою оселищного підходу в індикації морського середовища 

є просторове роз'єднання ключових функцій морської екосистеми (наприклад, 

первинна продукція формується в одних оселищах, транспортується через інші і 

споживається в третіх) та антропогенних процесів. У зв'язку з цим різні 

оселища/біотопи є не тільки просторовими одиницями ландшафту, а й 

функціональними одиницями екосистеми [201].  

Таким чином, навіть просте картування оселищ є візуалізацією стану 

екосистеми і процесів, що в ній відбуваються. В рамках подібних завдань також 

розвинена концепція біофації – одночасно комплексу видів і субстрату, сформованого 

локальними фізичними умовами (гідродинамікою, геоморфологією, гранулометрією, 

солоністю тощо) [147]. 

Особливістю використання оселищ як екологічних індикаторів є високий 

потенціал до прогнозування і моделювання ситуації, оскільки відповідь однакових 

оселищ на певні типи порушень цілком передбачувана. Так, BIbio (Benthic Biotope 

Index) [130] дозволяє передбачити розподіл в естуарії трофічних умов, відповідних у 

градієнтах антропогенних навантажень невеликій кількості оселищ, виділених на 

підставі фізико-хімічних параметрів. 

Оселищний підхід вкрай важливий для оцінки антропогенної трансформації ще 

з однієї причини. Як функціонування екосистем берегової зони, так і саме 

формування ключових місць існування, в значній мірі визначається екосистемними 

інженерами (видами, що перетворюють абіотичне середовище). Вони є тут 

джерелами біогенних наносів (раковини молюсків, виноси водоростей і морських 
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трав), біотурбаторами та біоірігаторами піску (різні безхребетні); регулюють силу 

хвиль (зарості морських трав), турбулентність (макроперіфітон), еолові процеси 

(рослинність сірих дюн і кромки пляжу) тощо. 

Використання кодифікованих оселищ в системах екологічного моніторингу та 

біоіндикації останні роки стає головним новим трендом в екологічних оцінках 

прибережних та морських вод [83].  

Ключове місце оцінка стану та розподілу оселищ займає в цілому комплексі 

дескрипторів якості довкілля, які використовуються у РДМС. Номенклатурною 

базою при цьому слугує міжнародна класифікація оселищ EUNIS Habitat 

Classification.  

Елементами індикації, пов’язані з оселищами в екологічних оцінках можуть 

бути дуже різноманітні: різноманіття оселищ, їх площа, сполучність, мозаїчність, 

присутність ключових, типових або рідкісних оселищ, стан окремих оселищ тощо.  

Використання оселищ в системах екологічного моніторингу та біоіндикації 

останні роки стає головним новим трендом в екологічних оцінках прибережних та 

морських вод. Ключове місце оцінка стану та розподілу оселищ займає в 

дескрипторах якості довкілля РДМС, де використовуються: поширення та стан 

оселищ типоспецифічних для відповідних географічних та інших природних умов 

(індикатори дескриптора 1); вплив чужорідних видів на оселища (індикатор 

дескриптора 2); поширення трансформованих оселищ та характер їх трансформації 

(індикатори дескриптора 7). 

 

4.3. Індикація гідроморфологічної деградації узбережжя ПЗЧМ з 

використанням супраліторальних видів. 

Показано, що мешканці прибійної зони (у випадку Чорного моря – псевдо- и 

супраліторалі) мають особливості, що роблять їх перспективними об'єктами для 

біологічної індикації [82]: 

1. Більшість супраліторальних організмів представлені високо 

спеціалізованими видами, що значно відрізняються за способом життя та від 

найближчих до них таксонів, що мешкають на морських мілинах. Частина таксонів 
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(молюски, ізоподи, амфіподи) представлена формами, що значно відрізняються також 

зовнішньою морфологією. Це забезпечує легкість їх використання у біоіндикації 

фахівцями, що не мають спеціальної зоологічної підготовки. 

2. Більшість таких таксонів представлені невеликою кількістю видів однієї 

екоморфологічної групи, що більш-менш одноманітно реагує на антропогенні зміни 

(іноді з відмінностями в інтенсивності відгуку), що в більшості випадків дозволяє 

оцінку in situ, без потреби камеральної обробки матеріалу. 

3. Види прибійної зони у зв'язку з їх еволюцією в екстремальній контактній зоні, 

для якої характерні значні концентрації забруднюючих речовин, радіації та інших 

небезпечних агентів, є украй стійкими до дії хімічного забруднення, що дозволяє їх 

використання для незалежної індикації інших антропогенних порушень. 

4. Чутливість до нехімічних навантажень (головним чином, людській 

активності і гідроморфологічної деградації) у багатьох таких видів дуже висока, 

причому різні види реагують на різні типи навантажень за допомогою різних реакцій 

відповіді. 

5. По-третє, їх використання можливе у рамках берегових експедицій і не 

вимагає занурення у воду або використання морського транспорту. 

Як найбільш перспективні показники для біологічної індикації нами виділені: 

присутність чутливих видів та присутність ключових груп екосистемних інженерів 

(біотурбаторів, утилізаторів органічних залишків тощо). 

В результаті польових досліджень і аналізу літературних джерел були 

виявлені низка конкретних індикаторів, що відбивають рівень гідроморфологічної 

деградації, доступних в ході берегових експедицій при проведенні досліджень 

ПЗЧМ: 

1.  Isopoda в валах штормових викидів рослин; 

2.  Oligochaeta в валах штормових викидів рослин; 

3.  Oligochaeta в кам’янистій супраліторалі; 

4.  Polychaeta в валах штормових викидів рослин; 

5.  Amphipoda в піщаній псевдоліторалі; 

6.  Platyhelminthes в кам'янистій псевдоліторалі; 
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7.  Ізоподи Halophiloscia в кам'янистій супраліторалі; 

8.  Поліхети Nomonereis у кам’янистій супраліторалі;  

9.  Молюски Myosotella в кам’янистій супраліторалі або валах штормових 

викидів рослин; 

10.  Молюски Truncatella в кам’янистій супраліторалі або валах штормових 

викидів рослин; 

11.  Амфіподи Talitridae в кам’янистій супраліторалі або валах штормових 

викидів рослин; 

12.  Поліхети Ophelia в піщаній псевдоліторалі; 

13.  Молюски Donacilla в піщаній псевдоліторалі; 

14.  Амфіподи Talitridae в піщаній супраліторалі; 

15.  Ізоподи Tyloidea в піщаній супраліторалі; 

16.  Ізоподи Oniscoidea в кам’янистій супраліторалі; 

17.  Наявність і поширеність біотопу «талітрідного піску»; 

18.  Наявність «чорної плівки» на кам’янистій и скелястій супраліторалі; 

19.  Лишайники на скелястій супраліторалі; 

20.  Молюски Littorinoidea у прибійній зоні; 

21.  Молюски Patella у прибійній зоні; 

22.  Краби на кам’янистій і скелястій супраліторалі;  

23.  Щипавки в піщаній супраліторалі, які риють нори в цієї зоні; 

24.  Хребетні – облігатні мешканці морських берегів; 

25.  Твердокрилі – облігатні мешканці супраліторалі. 

Деякі з цих індикаторів мають певні обмеження в їх використанні для 

біоіндикації у межах ПЗЧМ – ареали супраліторальних лишайників охоплюють 

невелику частину скелястою супраліторалі ПЗЧМ, а краби, щипавки, усі хребетні і 

деякі жорсткокрилі, – добрі індикатори тривоги, тобто значною мірою реагують на 

присутність людини (а хребетні також і на шумове забруднення), що примушує 

враховувати цей чинник в зонах активної рекреації. 

Стійкість індикаторів до «парадоксу естуарної якості» детально розглянута 

нами окремо. 
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Доступність набору індикаторів для різних типів берегів неоднакова. Створення 

стандартної п’ятибальної шкали для віддзеркалення стану середовища, що 

узгоджується з міжнародними підходами (ВРД і РДМС) на підставі вже знайдених 

індикаторів можливо для піщаних і кам'янистих берегів, а також берегів, які 

сформовані валами рослинних викидів. Для виявлення «повного» набору індикаторів 

для скелястих берегів потрібні додаткові дослідження. 

Окремі типи берегів (як правило, мало представлені в межах ПЗЧМ): глинисті 

пляжі без піщаного шару, природні галькові та черепашкові пляжі практично не 

мають відповідного комплексу облігатних організмів і тому можливість біоіндикації 

таких ділянок обмежена. 

На еталонних ділянках спостерігаються різноманітні угруповання 

супраліторальної фауни. 

На непорушених піщаних пляжах основний біотурбатор супраліторалі – 

T. deshayesii, що формує характерний біотоп талітрідного піску (піску, покритого 

щільними скупченнями нор). Спостерігається комплекс видів, що включає також 

інших біотурбаторов, які риють вертикальні нори (Tylos, Bledius) або пересуваються 

горизонтально в поверхневому шарі піску (личинки жуків) і різних дрібних 

безхребетних, які освоюють сформовані екосистемними інженерами оселища (нори 

біотурбаторів, захоронення рослинні залишки, шари штормових виносів і ін.): багато 

видів двокрилих, різних Coleoptera, Oligochaeta тощо.  

На початкових стадіях антропогенних навантажень відбувається випадання 

окремих чутливих видів, але виявити будь-якої однаковий сценарій збіднення не 

представляється можливим, оскільки видовий склад непорушених піщаних пляжів 

має регіональні відмінності. 

Для непорушених пляжів ПЗЧМ, сформованих дрібним, середнім або великим 

піском, завжди характерні додаткові біотурбатори, більш чутливі до антропогенного 

порушення ніж ключовий біотурбатор (наприклад, личинки спеціалізованих 

твердокрилих або T. ponticus), але їх склад може відрізнятися. У разі ж характерних 

для цього регіону пляжів з грубозернистим піском, притулених до абразивних кліфів, 
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угруповання макрофауни є набагато біднішими (зате, може спостерігатися мозаїка 

піщаних ділянок з кам'янистими), а T. deshayesii часто є єдиним біотурбатором. 

При досягненні більш високого рівня навантаження чисельність біотурбаторів 

знижується і масові скупчення нор уздовж берега (що формують біотоп талітрідного 

піску) змінюється розкиданими уздовж берега окремими норами або їх невеликими 

групами, виритими однією особиною. 

Це критичний момент зміни угруповання – екосистемний інженер присутній, 

але типоспецифічні оселища та велика частина типоспецифічних видів зникають, а 

ключові екосистемні функції блокуються. Разом з тим, точка неповернення ще не 

пройдена, і природна екосистема може самостійно відновитися. На піщаному пляжу 

також можуть частково зберігатися природні комплекси видів, пов'язаних з 

ефемерними субстратами: спеціалізовані прибережні мертвоїди і деякі види мух, 

личинки яких розвиваються в сухих і свіжих викидах водоростей. 

На окремих ділянках берегів, нами спостерігалося збереження протяжних 

популяцій T. deshayesii при зниженні щільності популяції до 0,002–0,003 екз./м. при 

відсутності агрегації (ділянка пересипу Дністровського лиману від устя до 

залізничної станції Морська). Це свідчить про досить високий потенціал стійкості 

виду; ймовірно, це пов'язано з його високою рухливістю, що забезпечує можливість 

знаходження статевого партнера навіть при такому рівні фрагментації популяції. 

Зі зникненням біотурбаторів (легко помітного по відсутності характерних нор 

на кордоні сухого і вологого піску), на піщаному пляжі зникають всі облігатні 

мешканці супраліторалі. Разом з тим, після проходження цієї критичної точки також 

може спостерігатися певний градієнт змін. 

До того як зміни досягають екстремального рівня на супраліторальну зону 

проникають різні види, адаптовані до постійного проживання на морському 

узбережжі, але не входять до супраліторального угруповання (прибережні щипавки, 

жуки-скакуни, деякі туруни, галофільні Isopoda, ящірки тощо, що мешкають на 

сухому піску і в зоні дюн). Крім того, на ньому епізодично з’являються збіднені 

комплекси видів ефемерних субстратів.  
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У разі максимального порушення умов, постійне проживання спеціалізованих 

прибережних видів на піщаному пляжі не спостерігається, але можливі міграції 

(особливо, в нічний час) окремих видів з боку суші.  

Кінцевім результатом змін видового комплексу макрофауни супраліторалі є 

заміна природних функціональних груп макрофауни мухами, які притягуються 

запахом гниття штормових викидів. 

Ми сформулювали наступну індикаторну шкалу відповідності стану 

індикаторних супраліторальних угруповань піщаних пляжів виділеним класам якості 

морського середовища: 

Клас 1. В супраліторалі присутні як ключові ракоподібні-біотурбатори, які 

створюють скупчення вертикальних ходів, так і додаткові біотурбатори (Isopoda та 

комахи, що зариваються горизонтально в поверхневий шар піску). 

Клас 2. В супраліторалі присутні ключові ракоподібні-біотурбатори, які 

створюють скупчення вертикальних ходів. 

Клас 3. В супраліторалі присутні ракоподібні-біотурбатори, але їх кількість не 

дозволяє формування характерного біотопу “талітридного піску”, який формується 

скупченням вертикальних ходів. 

Клас 4. Біотурбатори супраліторалі відсутні. 

Клас 5. В супраліторалі відсутні характерні факультативні види – Dermaptera, 

галофільні хижі жуки тощо. 

На відміну від піщаних берегів, на кам’янистих берегах екосистемні інженери, 

як правило відсутні. Видові комплекси таких біотопів представлені різноманітними 

вузькоспеціалізованими видами (супраліторальні Gastropoda, Amphipoda, Isopoda, 

Annelida), чутливими до змін характеру субстрату, вологості, надходженню кисню і 

інших фізичних параметрів, що призводить до швидкого випадіння окремих видів при 

більшості видів порушень умов прибійної зони. Дуже близькими по видовому складу 

є оселища фітогенних берегів.  

Для кам’янистих та фітогенних берегів характерний наступний характер змін 

угруповань в градієнті навантажень: 
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Клас 1. В супраліторалі присутні найбільш чутливі до кисневого режиму види 

облігатних супраліторальних безхребетних (Halophiloscia чи супраліторальні 

молюски). 

Клас 2. В супраліторалі відсутні чутливі до кисневого режиму види. 

Клас 3. В супраліторалі відсутні супраліторальні види ракоподібних морського 

узбережжя, спеціалізовані до типових супраліторальних біотопів ПЗЧМ (A. ellipticus, 

Orchestia spp.). 

Клас 4. В супраліторалі взагалі відсутні ракоподібні морського походження. 

Клас 5. В супраліторалі відсутні види морського походження. 

Ця індикаторна шкала має обмеження на ділянках де спостерігається острівна 

ізоляція (о. Зміїний), та на берегах, які сформовані гравійними фракціями і збіднений 

характер супраліторальних угруповань має природне походження. 

Найменш зрозумілі механізми відгуку на антропогенні навантаження 

макрофауни скелястих поверхонь. На даний час спостерігаються тренди виникнення 

окремих видів на трансформованих ділянках, але їх причини в багатьох випадках не 

з’ясовані.  

Специфікою біотопів скелястої прибійної зони (і деяких різновидів гравійних 

та галькових пляжів) є те, що вони, на відміну від піщаної супраліторалі є місцем 

розвитку різноманітних угруповань продуцентів, що формують в прибійній зоні 

різноманітні угруповання, зокрема, супраліторальні комплекси лишайників та синьо-

зелених водоростей.  

Значна частина видів макрофауни скелястої прибійної зони є споживачами 

епілітних водоростей, лишайників тощо. Такі групи безхребетних мають бути 

спеціалізованими до специфічних токсичних метаболітів окремих епілітних 

організмів та цілком вірогідно, що зміни макрофауни є опосередкованим відгуком на 

зміни угруповань фітобіоти. 

У зв'язку з цим, подальше вивчення впливу гідроморфологічної деградації 

скелястих узбережь вимагає вивчення макрофауни в комплексі з фітобіотой (в першу 

чергу, синьо-зеленими водоростями і лишайниками). 
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Таким чином, якщо непорушені ділянки можна виділити без залучення 

індикаторних видів, то широкий градієнт змін не є очевидним. Береги, що знаходяться 

у доброму стані (при мінімальних змінах), зберігають у якості індикаторних видів 

ракоподібних Chthamalidae (поза зоною опріснення), що можна використовувати при 

«скороченій» шкалі оцінок для РДМС.  

Слід замітити, що у випадку ПЗЧМ це не є реальною проблемою, оскільки всі 

ділянки з протяжними вертикальними скелями без прилеглих розсипів каменів або 

притулених піщаних пляжів або повністю трансформовані зі знищенням природного 

берегу, або непорушені та мало доступні для використання. 

В результаті індикації гідроморфологічної деградації для узбережжя ПЗЧМ 

показана значну просторову неоднорідність гідроморфологічної деградації окремих 

районів морського узбережжя. У разі оцінювання істотно змінених ділянок у якості 

природних (з визначенням екологічного стану) більшість ділянок демонструють дуже 

різні сценарії розподілу гідроморфологічної деградації (рис. 4.2, 4.3).  

Відносно малий рівень антропогенного навантаження спостерігається на 

піщаних берегах о. Джарилгач та Кінбурнської і Тендровської коси. На цих 

акумулятивних формах гідроморфологічні зміни спостерігаються на окремих 

невеликих ділянках (пляжах баз відпочинку чи причальних комплексах) та пов’язані 

з ними зміни носять дуже локальний характер. 

Як правило, такі ділянки формуються навколо виходу на зону пляжу дороги, 

біля якої знаходяться нечисленні об’єкти тимчасової інфраструктури (яка працює 

протягом курортного сезону) і де організований регулярний підвіз питної води. У 

більшості випадків, лише окремі відпочивальники віддаляються від таких зон більше 

ніж на кілька сотень метрів. 

У разі розміщення на піщаних берегах крупних курортних зон, на їх краях 

спостерігається поступовий градієнт зміни рівня гідроморфологічної деградації – по 

мірі віддалення від місць зосередження стаціонарної рекреаційної інфраструктури. 

Такий градієнт ми бачимо на ділянці між закритою для відпочивальників зоною 

Чорноморського біосферного заповідника та курортною зоною м. Залізний порт. 
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Рис. 4.2. Гідроморфологічні умови акумулятивних берегів: 1 – Кінбурнська коса 

(с. Ковалівка); 2 – Тендровсько-Джарилгацький крилатий мис (м. Залізний Порт); 3 – 

пересипи Будакського та Дністровського лиманів; 4 – Караджинська бухта; синій – 

відмінний стан; зелений – добрий стан; жовтий – задовільний стан; помаранчевий – 

незадовільний стан; червоний – поганий стан. 
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Рис. 4.3. Гідроморфологічні умови абразивних берегів: 1 – Тарханкут 

(с. Чорноморське); 2 – гирло М. Аджалицького лиману); 3 – Одеська затока; 4 – 

ділянка між м. Чорноморськ та с. Санжійка; синій – відмінний стан; зелений – добрий 

стан; жовтий – задовільний стан; помаранчевий – незадовільний стан; червоний – 

поганий стан. 
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У даному випадку між закритою ділянкою та зоною розміщення стаціонарної 

інфраструктури розміщена зона, на якій протягом курортного сезону постійно 

спостерігається низький рівень рекреаційного навантаження.  

Разом з тим, находження поблизу непорушеної зони забезпечує певний рівень 

стабілізуючого ефекту – реколонізацію організмів, надходження наносів за рахунок 

течій та еолових процесів тощо.  

Складний характер гідроморфологічних змін спостерігається у зонах піщаних 

берегів з різноманітною курортною та транспортною інфраструктурою, як, 

наприклад, пересипи Будакського та Дністровського лиманів.  

Для пересипу Будакського лиману характерна різка зміна рівня 

гідроморфологічної деградації на південному краї лиману біля с. Курортне – по різні 

боки рибохідного каналу, який є перепоною для переміщення людей та 

автотранспорту та більш поступова на північному, завдяки різному рівню 

навантаження в зонах курортів Затока (де розміщена різноманітна стаціонарна 

інфраструктура) та Сергіївки (де морське узбережжя відокремлене від курортної 

інфраструктури лиманом).  

Дуже різноманітні гідроморфологічні зміни спостерігаються на пересипу 

Дністровського лиману, де окрім рекреаційної інфраструктури та житлової забудови 

розвинена також транспортна інфраструктура – окрім портової, це також 

автомобільні та залізничні шляхи прикриті з боку моря захисною бермою.  

Важливою рисою гідроморфологічних змін пересипів лиманів є загострення 

дефіциту наносів, що призводить до зменшення ширини піщаних пляжів. На низці 

ділянок піщаний пляж розмивається та розділений на фрагменти стихійною 

забудовою та штучними відсипками субстратів, які під час нагонів безпосередньо 

контактують з морськими хвилями. 

Різко відрізняється стан ділянок з переваженням різних біотопів на берегах з 

мозаїкою піщаних та скелястих ділянок. У більшості випадків, природні піщані пляжі 

на таких ділянках зберігаються в невеликих бухтах, пересипах озер та лиманів, чи 

акумулятивних конусах на виході в море річок, лиманів чи великих балок. При 

наявності поряд населених пунктів саме ці піщані ділянки стають місцем надмірної 
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концентрації відпочиваючих та розвитку різноманітної рекреаційної інфраструктури 

і супутніх антропогенних навантажень. Скелясті береги, переважно, або зберігаються 

в непорушеному стані, або, навпаки, повністю знищуються для можливості доступу 

до берега. Ми бачимо діаметральну різницю між непорушеними ділянками 

скелястого узбережжя м. Тарханкут та значно порушеною ділянкою бухти Вузької з 

розвинутою рекреаційною та портовою інфраструктурою. 

Значно слабший рівень гідроморфологічних змін спостерігається в 

Караджинській бухті півострова Тарханкут, де відсутня транспортна інфраструктура 

та не так розвинена рекреаційна діяльність.  

Різкі відмінності в стані піщаних та скелястих берегів можна бачити біля гирла 

М. Аджалицького лиману. Ділянка скелястих берегів зберігається у непорушеному 

стані, але надмірна концентрація рекреаційної діяльності та інфраструктури у зоні 

виходу великої балки ліворуч і акумулятивний конус М. Аджалицького лиману 

праворуч від неї призводить до деградації цих ділянок. 

Водночас, нерівномірність розміщення в усті лиману портової інфраструктури, 

формує ділянки виключені із рекреації, на яких зберігається добрий екологічний стан 

за гідроморфологічними умовами. 

Інша ситуація спостерігається в Одеський затоці, гідроморфологічні умови якої 

тотальне змінені [85]. Більша частина затоки історично була представлена скелястим 

узбережжям (за виключенням декількох балок), яке було закрите від моря великою 

кількістю субліторальних скал. Окремі елементи ландшафтів природного типу 

збереглися на ділянках декількох пляжів, але й там оточені різноманітними штучними 

елементами.  

Протягом XX сторіччя природний характер узбережжя був повністю знищений 

та берега затоки були перетворені в суцільну лінію штучних об’єктів – піщаних 

пляжів, гідротехнічних споруд тощо. В результаті, вздовж узбережжя Одеської затоки 

зберігаються лише окремі невеличкі ділянки де спостерігаються залишки природної 

екосистеми узбережжя та типові угруповання. Район м. Одеси, безперечно, є зоною 

найбільшої гідроморфологічної деградації серед усіх районів скелястих берегів 

ПЗЧМ як за рівнем змін, так і за просторовими масштабами. 
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Характерні для ПЗЧМ абразивні береги з глинистими схилами в останні 

десятиріччя потерпають значних змін у зв’язку з масовою забудовою схилів чи 

обладнання зручних сходів та шляхів для відпочивальників та автотранспорту 

Характерним прикладом є ділянка між м. Чорноморськ та с. Санжійка де за останні 

роки протяжна зона відносно непорушеного берега зазнала вплив значних 

гідроморфологічних змін. 

 

4.4. Екологічна індикація антропогенної трансформації берегової зони 

ПЗЧМ з використанням оселищ. 

Інвентаризація оселищ берегової зони ПЗЧМ та аналіз їх сукупності на 

виділених ділянках показав низку елементів, перспективні для екологічної індикації. 

Як показано раніше, більшість типів берегів, представлених у ПЗЧМ мають історично 

характерну для них сукупність оселищ.  

Частина з них первинно характерна для ділянок такого типу в непорушеному 

стані (ми називаємо їх фонові). Природні сукцесії можуть приводити до появи 

тимчасових оселищ, наприклад, пов’язані з сезонами року, зсувами берегів та ін. На 

деяких типах берегів такі тимчасові оселища також можуть бути фоновими, 

наприклад, колонії свердлильників глини на берегах, де регулярно відбуваються 

зсуви. 

Окремим типам берегів в непорушеному стані відповідають також специфічні 

рідкісні оселища, пов’язані з локальними особливостями ландшафту, чи видами-

едифікаторами, які ми називаємо «раритетними». 

Індикаторами негативних змін можуть слугувати штучні (техногенні) оселища, 

які можуть спостерігаються на більшості типів ділянок. 

Оселища, сформовані чужорідними видами (як екосистемними інженерами) 

значною мірою також є індикаторами антропогенної трансформації. 

Перспективним є виділення окремого класу оселищ з низьким біологічним 

різноманіттям, які в природних умовах зазвичай локалізовані у просторі чи часі. Такі 

оселища, які ми називаємо «катастрофічними» (замори, надмірні викиди водоростей, 

супралітораль без організмів-біотурбаторів) на непорушених ділянках можуть бути 
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пов’язані чи з локальними катастрофами природного характеру, такими як аномальні 

шторми, зсуви, епізоотії та епіфітотії, чи з локальними нестандартними сукупностями 

абіотичних умов (особливо у естуарних районах). У той же час, в умовах 

антропогенного порушення вони набувають значного поширення, зокрема, в 

результаті знищення ключових екосистемних інженерів. 

Нами проаналізований зв’язок ключових типів зміни оселищ в районах 

антропогенної трансформації берегової зони з навантаженнями, класифікованими в 

РДМС (таблиця 4.3). 

 

Таблиця 4.3.  

Зв’язок навантажень на морські екосистеми з ключовими типами змін оселищ в 

районах антропогенної трансформації берегової зони. 

Типи навантажень на 

морські екосистеми 

Втрата 

природних 

оселищ 

Зміна 

природних 

оселищ 

Поява нових чи нехарактерних для 

ділянки типів оселищ 

Фізичні втрати  + + Штучні оселища, катастрофічні 

оселища, оселища сформовані 

чужорідними видами 

Фізичні порушення  + + Катастрофічні оселища 

Змін гідрологічних процесів + + Катастрофічні оселища 

Систематичне та/або 

навмисне введення речовин  

- + Катастрофічні оселища 

Евтрофікація та органічне 

забруднення 

- + катастрофічні оселища 

Біологічні порушення - + Катастрофічні оселища, оселища 

сформовані чужорідними видами 

 

Втрата природних оселищ при первинному досліджені може бути виявлена 

тільки при повній втраті яких-ось фонових оселищ. Для фіксації втрати раритетних 

оселищ, чи скорочення площі оселищ повинні бути долучені ретроспективні данні чи 

експертний аналіз. Локальні заміни природних оселищ також можуть бути виявлені 

за ретроспективними даними чи експертним аналізом.  
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В обох випадках треба окремо аналізувати природні сукцесії оселищ.  Поява 

штучних чи сформованих чужорідними видами оселищ може бути виявлена при 

первинному досліджені без залучення ретроспективних даних. Частина 

катастрофічних оселищ також може бути виявлена при первинному досліджені, а 

частина при короткостроковому моніторингу. 

Рівень збереження природного комплексу оселищ може бути сформульований 

у вигляді шкали:  

1 (поганий стан). Ділянка сформована оселищами антропогенного походження. 

2 (незадовільний стан). Частина фонових оселищ втрачена та заміщена 

оселищами антропогенного походження. 

3 (задовільний стан). Помітне зменшення загальної площі фонових оселищ за 

рахунок появи оселищ антропогенного походження чи втрата фонового оселища за 

рахунок заміщення іншими фоновими оселищами. 

4 (добрий стан). Помітних змін фонових оселищ немає. Спостерігається 

зникнення чи зменшення площі локальних раритетних оселищ або поява оселищ 

антропогенного походження (техногенні, або «катастрофічні», або сформовані 

чужорідними видами). 

5 (відмінний стан). Помітних змін немає. 

Для проведення екологічної індикації берегова смуга української частини 

ПЗЧМ була розбита на ділянки, згідно їх віднесення до того чи іншого типу берегу. 

При цьому як ділянки оцінювались як окремі у разі їх фрагментації гирлами лиманів 

чи протяжними ділянками цілком сформованими штучними оселищами. 

Всього була оцінена 51 ділянка, які охоплюють більшу частину берегової смуги 

української ПЗЧМ (не охоплені низка ділянок Ягорлицької, Тендровської та 

Каркінітської заток). Результати індикації показують надмірний рівень антропогенної 

трансформації в зонах, що використовуються для рекреації та урбанізованих ділянках 

– Одеській міській агломерації та прилеглих курортах та курортних зонах 

Херсонської області. Серед оцінених ділянок тільки 28 % віднесені до відмінного чи 

доброго стану. Рівень антропогенної трансформації розрізняється для окремих типів 

берегів (таблиця 4.4). Найбільш трансформованими є піщані береги де надмірний 
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рівень рекреації легко знищує оселища супра- та псевдоліторалі та абразивні береги 

в районах впливу гідрофронту Дніпра, де зникнення типоспецифічних рослинних 

угруповань цистозіри привело до значної перебудови комплексу оселищ в 

інфраліторалі (рис. 6.5).  

 

Таблиця 4.4.  

Розподіл показників стану антропогенної трансформації за індикаторними 

показниками оселищ різних типів берегів ПЗЧМ 

Тип берегу Відмінний 

стан 

Добрий 

стан 

Задовільний 

стан 

Незадовільний 

стан 

Поганий стан 

МАК.С1.В1.Г1 - - 55 % 36 % 9 % 

МАК.С1.В1.Г2 10 %  10 % 50 % 30 % - 

МАК.С1.В2.Г1  100    

МАК.С1.В2.Г2 - 50 % - 50 % - 

МАК.С2.В2.Г2 100 %     

МАК.С3.В1.Г2 100 %     

МАБ.С1.В1.Г1 50 % - 50 % - - 

МАБ.С1.В1.Г2 12,5 % - 12,5 % - 75 % 

МАБ.С1.В2.Г2 100 %     

МАБ.С2.В1.Г1  100 %    

МАБ.С3.В1.Г1 - - 67 % - 33 % 

МАБ.С3.В1.Г2 67 % 33 % - 0 - 

МАБ.С3.В2.Г2   100 %   

МАБ.С4.В1.Г1 100 %     

Всі типи 

берегів 

18 % 10 % 38 % 16 % 18 % 

 

Слід зауважити, що низка ділянок, що репрезентують окремі типи берегів та 

ділянок в відмінному стані, не входять до природоохоронних територій.  

В зв’язку з цим потрібне розширення заповідної мережи з охопленням ділянок 

між Дністровським лиманом та лиманами Тузловської групи, Перекопської затоки та 

абразивних берегів між Великим Аджалицьким та Березанським лиманами. 
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Рис. 6.5. Антропогенна трансформація екосистем берегів ПЗЧМ за показником 

рівня збереження природного комплексу оселищ: 1 – поганий стан; 2 – незадовільний; 

3 – мозаїчно задовільний та незадовільний; 4 – добрий; 5 – відмінний.. 

 

4.5. Порівняння результатів індикації з показниками біологічного 

забруднення. 

Порівняння результатів індикації гідроморфологічного навантаження на 

прибійну зону моря за допомогою видів-індикаторів з угруповань супраліторалі з 

домінуванням Talitridae та індикації за показниками оселищ показує, що індикаторні 

види менш універсальні (використання можливе на меншій кількості типів берегів), 

але дозволяють виявити різний рівень навантаження на невеликих частинах ділянки 

та відділити окремі типи навантажень (супраліторальні види практично не чутливі як 

індикатори до евтрофікації та забруднення).  

Обидва підходи показали значну просторову неоднорідність 

гідроморфологічної деградації окремих районів морського узбережжя, зокрема, 

надмірний рівень антропогенної трансформації в зонах, що використовуються для 
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рекреації та урбанізованих ділянках – Одеській міській агломерації та прилеглих 

курортах та курортних зонах Херсонської області.  

Для оцінки узгодженості цих двох підходів, ми оцінили кореляцію між цими 

двома показниками. При цьому з аналізу були виключені ділянки, для яких оцінка за 

допомогою видів-індикаторів була ненадійною. У випадку, якщо в межах ділянки, що 

оцінювалася за показниками оселищ, можна було виділити кілька дрібних ділянок з 

різними показниками видів-індикаторів, то кожна з них враховувалась окремо. 

Два підходи до екологічної оцінки гідроморфологічної деградації берегової 

зони (з використанням видів та оселищ у якості індикаторів) демонструють узгоджені 

результати. Коефіцієнт кореляції Спірмена (ρ) оцінок стану екосистеми за цими двома 

показниками дорівнює 0,478 (прямий помірний зв’язок за шкалою Чедока). 

Залежність є статистично достовірною за t-критерієм Стьюдента (p<0,05).  

Для порівняння з показником біологічного забруднення IBPR ми 

використовували підхід до індикації з використанням оселищ. Він використовує 

схожі просторові масштаби оцінки, тоді як оцінка за показниками видів-індикаторів 

має надто локальний характер. При цьому обидва показники для розрахунку були 

представлені у вигляді шкали екологічного стану екосистем ВРД – в градієнті від 1 

балу (нижчий показник якості) до 5 балів (непорушена екосистема).  

Порівняння показника біологічного забруднення IBPR з результатами індикації 

з використанням оселищ було проведене для 41 ділянки, що охоплюють більшу 

частину берегової смуги української ПЗЧМ (не охоплені низка районів Ягорлицької, 

Тендровської та Каркінітської заток). При цьому обидві оцінки були трансформовані 

в п’ятибальну шкалу екологічного стану ВРД (при цьому найбільше біозабруднення 

відповідало категорії «Poor», а відсутність біозабруднення – категорії «High»). Таким 

чином максимальна позитивна кореляція досягається при відповідності природного 

стану оселищ відсутності біологічного забруднення. 

При такому аналізі спостерігається прямий помірний зв’язок за шкалою Чедока: 

коефіцієнт кореляції Спірмена (ρ) = 0,442; залежність є статистично достовірною за 

t-критерієм Стьюдента (p<0,05). Інша картина формується, якщо окремо розглянути 

береги, сформовані м’якими субстратами та інші береги. Для берегів з домінуванням 
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м’яких субстратів ρ = 0,281 (прямий слабкий зв’язок). Залежність не є статистично 

значимою. Для берегів з домінуванням жорстких мобільних субстратів та скельних 

порід, ρ = 0,778 (прямий високий зв’язок). залежність є статистично достовірною за t-

критерієм Стьюдента (p<0,05). 

Це узгоджується з матеріалами розділу 3. На м’яких субстратах не виявлені 

фактори, що надають преференції чужорідним видам. Прямий слабкий зв’язок може 

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

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

акумуляції чужорідних видів. Всі береги з м’якими субстратами дуже читко 

розподіляються за цим фактором. Ділянки в межах цих двох гідрофронтів мають 

високий або екстремально високий рівень біологічного забруднення (IBPR = 3–4), 

тоді як за їх межами біологічне забруднення відсутнє, або має низький стан (IBPR = 

3–4). 

У випадку берегів з домінуванням жорстких мобільних субстратів та скельних 

порід, всередині районів гідрофронтів спостерігається більш широкий градієнт 

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

Таким чином, прямий високий зв’язок між ним та рівнем трансформації берегів 

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

введенням штучних твердих субстратів (розділ 3). При нашому аналізі більшість 

ділянок скелястих берегів поза зоною гідрофронтів (Каркінітська затока) водночас 

характеризувалися відсутністю як гідроморфологічної трансформації, так і 

відсутністю або низьким рівнем біологічного забруднення. Разом з тим, за 

літературними даними, відомо, що в Чорноморському басейні райони кам’янистих 

берегів з розгалуженою гідротехнічною інфраструктурою, що знаходяться за межами 

гідрофронтів (наприклад, Керченська протока, район Севастополя) стають місцями 

акумуляції чужорідних видів [111].  
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РОЗДІЛ 5 

ПРОЦЕСИ БІОЛОГІЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В УМОВАХ 

ГІДРОМОРОЛОГІЧНИХ ЗМІН ЕСТУАРНИХ ЕКОСИСТЕМ 

 

5.1. Характер гідроморфологічних змін в естуарних екосистемах Азово-

Чорноморського басейну. 

Ми виділяємо для естуарних систем наступні типи гідроморфологічних змін, 

що можуть мати вплив на процеси біологічних інвазій: зміни, пов’язані з 

прісноводною частиною річкового басейна (зарегулювання стоку чи ізоляція 

прісноводної частини басейну дамбами); зміна характеру з’єднання з морем чи 

сусідніми естуаріями; масове введення штучних субстратів. 

Окремо ми розглядаємо такі естуарні системи, як гирла струмків, джерел, малих 

річок та штучних каналів, що впадають в море. Із-за малих масштабів цих об’єктів, 

вплив різних змін зручніше обговорювати в комплексі. 

Першим аспектом є зміни, що стосуються зв’язку естуаріїв з загальним 

річковим стоком. Загальне загострення дефіциту річкового стоку є системною 

загрозою для всіх понто-каспійських басейнів. На дельтових ділянках вона 

призводить до деградації заплави великих річкових дельт (зокрема заплавних озер та 

дрібних рукавів), а в лиманах – до зменшення їх олігогалинної зони, яка містить 

більшість понто-каспійських видів. Водночас це викликає погіршення кисневого 

режиму, який є одним з факторів, що лімітують поширення понто-каспійських видів 

[49]. 

В тих випадках, коли природний водний режим водообміну з рікою змінений 

на контрольований водообмін через системи штучних каналів, що характерне для 

лагунного комплексу Разельм та естуарних озер басейну Дунаю, це додатково 

загострюється у разі неграмотного управління водними ресурсами та призводить до 

деградації природних угруповань [78, 248]. 

В найбільш радикальних випадках має місце штучна фрагментація дамбами, 

понтонними переправами і іншими спорудами, яка відсікає річковий стік, як у 
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випадках Великого Аджалицького і Хаджибейського та Сухого лиманів та гирлової 

зони р. Барабой (детальніше в підрозділі 5.3).  

Проблема дефіциту стоку в великих річкових басейнах Дунаю, Дністра, 

Південного Бугу, Дніпра та Дону та пов’язані процеси біологічних інвазій розглянуті 

у розділі 6. Інші басейни, річок, що впадають в більш-менш ізольовані від моря 

лимани, які аналізуються в цьому розділі, представлені річками, що частково чи 

повністю пересихають влітку, Все степові річки зазнали значної деградацію в зв’язку 

з масштабними перетвореннями ландшафтів степової зони і змінами клімату. Для 

більшості річкових басейнів характерно спорудження надмірної кількості ставків і 

водосховищ, наявність яких в басейнах малих степових річок абсолютно 

неприпустима, оскільки вони є масштабними пастками випаровування. Це 

призводить до різкого скорочення річкового стоку, який часто не доходить до 

гирлової області. 

Так, наявність тисяч ставків та водосховищ в басейнах малих річок ПЗЧМ 

призвели до деградації та дефіциту стоку в басейнах Куяльницького, 

Хаджибейського, Тилігульського, Малого та Великого Аджалицького лиманів та 

лиманів Тузловської групи [13–15, 92, 93, 106]. Невеликі по довжині потоки басейну 

Сухого лиману (Дальнік, Аккаржанка і ін.) практично повністю перетворені в каскади 

ставків. 

Іншим аспектом є зміни, що пов’язані з водообміном між естуаріями та морем.  

Вони мають різні наслідки для лиманів з малими чи деградованими річковими 

басейнами та естуаріїв великих річок. У першому випадку, штучний водообмін з 

морем, чи, навпаки, штучна ізоляція від моря призводить до одноманітної зміни 

режиму солоності всього лиману (крім випадків дефрагментації дамбами). Це, 

призводить до знищення понто-каспійської фауни в лиманах де формується 

підвищена солоність, що ми спостерігаємо, наприклад, у Тилігульському та 

Молочному лиманах, або, навпаки, морської фауни у випадках опріснення (оз. 

Сасик). 

Так, режим обміну води з морем для багатьох малих лиманів протягом XX 

століття штучно змінювався в бік перетворення їх у водойми з морською солоністю 
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[6].  Піщані пересипи Сухого і  Малого Аджалицького лиманів, раніше відокремлених 

від моря, були розкриті з метою з'єднання водойм з морем при будівництві морських 

портів, а кінці прорізів були трансформовані виступаючими в море шпорами [7, 16].  

Великий Аджалицький лиман, що раніше епізодично з’єднувався з морем під 

час паводків, був з’єднаний прокладеною під пересипом гідротехнічною спорудою, 

що забезпечує водообмін з морем в рамках підтримки режиму спеціалізованого 

товарного рибного господарства [93]. Також, в рибогосподарських цілях прорізані 

каналами пересипи Тилігульського і Будацького лиманів, а також лимани Тузловської 

групи.  

У разі з’єднання з морем таких малих закритих лиманів з деградованих 

річковим стоком, в цих лиманах, що мали раніше збіднену фауну, різко зростає 

біорізноманіття, як за рахунок водообміну з морем, так і вселення видів з судами [6, 

7, 67]. У цьому випадку ключовим є момент знищення ізоляції з морем. 

Навпаки, Очаківське гирло пересипу Дністровського лиману з метою 

транспортного сполучення (по пересипу проходять залізна і автомобільна дороги) 

було перекрито берегозахисною бермою, в результаті чого ділянка між ним і 

Царгородським гирлом (яка раніше була островом) з’єдналася з північною частиною 

коси. На півдні Дністровський лиман був відокремлений від Будацького лиману 

насипною греблею, через яку прокладені канали рибних господарств, що з'єднують 

обидва лимани. 

Переривчастий пересип оз. Сасик, що з'єднувався раніше з Чорним морем був 

замінений суцільною дамбою з метою перетворення його в прісноводне водосховище. 

З метою перекидання надлишку води оз. Сасик було з'єднане локальним гідровузлом 

з оз. Джантшейське. 

В естуаріях великих річкових басейнів, ключовим аспектом зміни зв’язку з 

морем Другим випадком є періодичні зміни солоності в великих естуаріях, пов’язані 

з підхідними каналами портів та іншими районами днопоглиблення. 

Азово-Чорноморському басейні є як канали, що розрізають піщані пересипи або 

поглиблюють їх природні гирла (в Дніпровсько-Бузькому та Дністровському 

лиманах), так і канали, прокладені по мілководним ділянкам морських заток 
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(Одеської, Джарилгацької, Каркінітської, Таганрозької) [6, 7, 16]. У дельті Дунаю 

прокладені канали Прорва і З'єднувальний, а також судновий хід «Дунай-Чорне 

море», що забезпечують прохід суден типу «річка-море». Також, ділянки Чорного та 

Азовського морів з різною солоністю з’єднані Керч-Єнікальським каналом. 

В естуаріях великих річкових систем (Дністра, Дніпра, П. Бугу, Дону, Дунаю), 

де зберігся градієнт солоності та первинні реліктові понто-каспійські угруповання, 

найбільш принциповим впливом каналів та судових ходів є проникнення по ним в 

лимани і дельти річок клинів морської води. В природньому стані напівзакриті 

«пляшкоподібні» лимани (особливо Дністровський лиман) захищені від морського 

вторгнення піщаними косами або іншими накопичувальними формами, завдяки чому 

ці водойми функціонують як закриті лагуни [48, 186]. 

В результаті будівництва підхідного каналу до Білгород-Дністровському 

морському торговельному порту, обсяг морською води, яка щорічно надходить в 

лиман принципово збільшився, що призвело до загального підвищення солоності, 

скорочення опрісненої зони і підйому клину солоної морської води, в періоди 

нагінних вітрів, вгору по Дністру до с. Маяки [12, 101]. Аналогічна ситуація 

спостерігається в Дніпровсько-Бузькому лимані, де при поєднанні слабкої течії і 

західного вітру, солона вода по системі підхідних каналів може підходити до портів 

Херсона та Миколаєва [98].  

Масове введення штучних субстратів в естуарії пов’язано з розвитком 

гідротехнічних та берегоукріплювальних споруд, дамб та впорядкування 

урбанізованих та рекреаційних берегів.  

Для більшості Азово-Чорноморських естуаріїв в їх природньому стані 

характерний дефіцит твердих субстратів, особливо, на їх пригирлових ділянках. Це  

ймовірно, пов'язане з гідрологічним режимом. У припливних лиманах літоральні та 

субліторальні скелі, валуни, гравій тощо миються та очищаються сильними 

припливними течіями, але в неприливних понто-каспійських лиманах вони 

здебільшого замулені, і лише вузький пояс «медіоліторальних» твердих субстратів 

промивається хвилями. У субліторальній зоні природні тверді субстрати включають 

в основному раковини двостулкових молюсків, очерет та макрофіти.  
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Таким чином, введення штучних субстратів принципово змінює оселища 

пригирлових районів естуаріїв. 

Окремим питанням є трансформація малих водостоків морського узбережжя, 

які в місцях впадіння в море формують особливий тип естуарних екосистем [86]. 

Характер берегового стоку на природному слабо зміненому узбережжі і на 

урбанізованій або рекреаційній території може значно розрізнятися. Найбільш 

суттєвою антропогенною зміною берегового стоку є його перетворення в систему 

штучних малих водостоків, крайньою мірою якого є створення колекторів дренажних 

вод і систем зливової каналізації, що виводяться безпосередньо в берегову зону.  

У рекреаційній зоні м. Одеси і прилеглих узбережь присутні не лише природні 

джерела і струмки, які впадають в морі, але і штучні водостоки. На узбережжі Одеси 

злив дренажних вод, що робиться з 12 штольнь, украй інтенсивний і останні 40–50 рр. 

у середньому складав 1400 м3/г–1  [1]. Окрім цього, в околицях Одеси існують 

природні водостоки, русло яких сполучене з системою дренажного стоку чи 

каналізоване (наприклад, у м. Чорноморськ, околицях с. Чорноморське та 

с. Крижанівка). 

Для гирл малих водостоків антропогенного походження чи гідротехнічно 

змінених характерна висока різноманітність штучних біотопів, яка дозволяє їм 

ставати містом мешкання багатьох первинноводних організмів, у тому числі, 

вселенців. Зокрема, це біотопи,  що пов'язані з алохтонним твердим субстратом, 

Характерно, що, при цьому, не відбувається зменшення природного біорізноманіття. 

Концентрація джерел берегового стоку у вигляді локальних скидань з дренажних 

штольнь привела до формування поблизу гирл таких штучних водостоків стабільних 

зон опріснення. У прибережній зоні м. Одеси це посилено зведенням берегозахисних 

споруд, що розділили її на низку практично ізольованих акваторій з малою 

інтенсивністю водообміну. 

У випадках проходження зливових і ґрунтових вод через протяжні штучні 

порожнини дренажних систем із специфічним температурним режимом, 

спостерігається також значна зміна температурного режиму вод берегового стоку в 

порівнянні з природним. В результаті, виходи дренажного стоку стають джерелами 
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локальної зміни температурного режиму узбережжя Чорного моря – взимку, вони, на 

відміну від природних джерел, не лише не замерзають, але й формують в зонах 

впадання зони теплового забруднення, а влітку, навпаки, – зони охолодження.  

На ділянках, де водообмін обмежений траверсами і хвилеломами ці 

температурні зміни зачіпають увесь відокремлений від моря фрагмент узбережжя.  В 

результаті цього, на ділянках скидання вод з трансформованим температурним 

режимом формуються зони цілорічної активності гідробіонтів і водоплавних птахів. 

Вплив подібного ефекту в морських водах регіону не вивчено, але відомо, що у 

внутрішніх водах, температурні зміни подовжують період активності топ-хижаків та 

негативно впливають на екосистему, зміщуючи співвідношення організмів різних 

ланок харчової мережі, що склалися в цій екосистемі [212]. 

Іншим чинником, що сприяє заселенню гирл штучних водостоків є відносна 

постійність натиску води, і, відповідно, кисневого режиму, що дозволяє колонізувати 

їх понто-каспійським видам молюсків і ракоподібних [86].  

Порушення природного зосередження джерел берегового стоку та пов’язане з 

цим локального опріснення призводить водночас до формування мікропопуляцій 

прісноводних і слабосолонуватоводних видів та пригнічення популяцій 

представників середземноморського комплексу. Прикладом останнього є, наприклад, 

популяції чорноморської мідії, для якої зниження солоності нижче 10 ‰ знижує 

фільтраційну активність, а також затримує ріст та статеве дозрівання, а подовження 

акліматизації до 7 та 6 ‰ призводить до гибелі значної частини молюсків [104, 105].  

Щодо видів, здатних мешкати в слабосолонуватих водах, як було показано 

раніше, не дивлячись на те, що після зарегулювання стоку Дніпра акваторія Одеської 

затоки перестала бути краєм опрісненого узмор'я Дніпровсько-Бузького лиману, ця 

ділянка зберегла окремі реліктові елементи – залишки фауни авандельти Дніпра. Це, 

зокрема, молюски Theodoxus spp., а також понто-каспійські ракоподібні D. bispinosus, 

Ch. ischnus та J. sarsi [86, 232]. Усі вищезгадані види виявлені не лише в дренажах, 

що впадають в морі, але і на ділянках затоки, на який діє вплив опріснення від 

скидання дренажних вод. Таким чином, наявність в затоці зон інтенсивного скидання 

дренажних вод на локальних ділянках компенсувала зменшення впливу стоку Дніпра 
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і створила низку рефугіумів для мешкання слабосолонуватоводної понто-каспійської 

фауни. Окрім понто-каспійських реліктів, поблизу місць впадання дренажних вод в 

Чорне море був відмічений автохтонний прісноводний вид Asellus aquaticus Linnaeus, 

1758 [30], що є одним з характерних видів для берегових джерел.  

Можливість мешкання у таких біотопах понто-каспійської фауни також 

пов’язана з присутністю жорстких субстратів, які слабо представлені в більшості 

природних джерел морського узбережжя. Це також є важливим для низки морських 

видів. Так, поселення морської амфіподи Echinogammarus olivii (H. Milne Edwards, 

1830) відмічене у гирлі малої річки Учан-Су (м. Ялта), каналізованої на нижньої 

ділянці течії. На цій ділянці великі пористі камені представляли собою притулок для 

безхребетних від змиву швидкою течією і затримували частину органічних залишків. 

У гирлах двох інших досліджених малих річок Криму (Кача і Бельбек), де відповідний 

субстрат був відсутній, амфіподи не були знайдені. 

Іншим випадком такого ефекту служить мешкання Mytilis galloprovincialis 

Lamarck, 1819 у руслі відкритого каналізованого потоку на пляжі м. Чорноморськ і 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) у відкритих дренажах м. Одеси на кам'яних 

відсипках (черепашник). Розселення Mytilidae здійснюється за допомогою колонізації 

донних субстратів планктонними личинками, що осідають на них. Заселення потоку 

відбувається під час підвищень рівня моря, коли русло повністю накривається 

морською водою і швидкість потоку зменшується, що дозволяє личинці осісти на 

субстрат, не будучи змитою в море.  

Своєрідним типом зміни берегового стоку є його виведення за межі берегового 

лінії. Так, для Одеської затоки характерний виведення дренажів в розташовані на 

траверсах відкриті лотки або труби, що скидають прісну воду в море далеко за межі 

берегу. 

В цілому, такий підхід є оптимальним, оскільки мінімізує порушення 

екосистеми прибійній зони, але локально (безпосередньо, в зоні водоводу) формує 

дуже специфічний реофільний біотоп з великими заростями водоростей і водних 

мохів, заселений прісноводними Oligochaeta, личинками комах, супраліторальними 

видами тощо. Такі ділянки можуть ставати мішенями для вторгнення вселенців. 
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Крім змін угруповань гирла малого потоку, зміна гідроморфології гирла може 

призводити до утворення на поверхні пляжу довготривало існуючих прісноводних 

або високо мінералізованих калюж, активно колонізованих дрібними прісноводними 

та евригалінними ракоподібними, личинками і імаго комах тощо. Гідрологічний 

режим і видовий склад таких водойм вкрай відрізняється від природних прісних 

водойм піщаних пляжів, характерних для деяких берегів Азово-Чорноморського 

басейну. 

 

5.2. Процеси біологічних інвазій в умовах трансформації гирл 

солонуватоводних лиманів. 

Чорноморські лимани мають стійкі градієнти солоності і лише слабо залежать 

від морських гідрологічних процесів [186]. Фізіологічні особливості видів, що 

населяють ці типи лиманів, відрізняються від припливних естуаріїв, де для більшості 

видів солонуватої фауни діапазон толерантності до солоності (отриманий в 

експериментах) набагато ширший, ніж фактичний ареал солоності в місцях їх 

існування [175]. Однак у неприпливних морях із широким градієнтом солоності та 

відносно постійною локальною солоністю донного шару води (Понто-Каспійський 

басейн, Балтійське море) багато видів прагнуть зайняти всі можливі місця 

проживання в межах діапазону їхньої толерантності [97]. 

Якщо в припливних (океанічних) естуаріях види піддаються регулярним, але 

короткочасним змінам солоності поза екологічним оптимумом, які не потребують 

постійної місцевої адаптації, то популяції понто-каспійських видів мають виконувати 

всі свої біологічні функції при постійній солоності, яка може варіюватися від 

оптимальної до екстремальної на різних ділянках [97]. Популяції понто-каспійських 

видів, що існують на верхній межі їх солоності, піддаються більш негативному 

впливу порівняно з видами океанічних естуаріїв, де спостерігаються швидкі 

коливання солоності. 

Відносна стійкість солоності (незважаючи на помітний просторовий градієнт) в 

лиманах Чорного та Азовського морів відповідає екологічним особливостям місцевої 

реліктової понто-каспійської фауни. Ці реліктові види мають значний потенціал до 
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евригалінності на мікроеволюційному рівні і, таким чином, здатні поширюватися як 

в прісних водах, так і за межами порогу солоності (5–8 ‰). Однак, на рівні 

індивідуальних пристосувань, понто-каспійські гідробіонти, порівняно з більшістю 

мешканців естуарних вод, є відносно стеногалінними. Навіть у вузькому діапазоні 

нижче критичної солоності вони утворюють річкові та лиманні раси, підвиди і види. 

Зокрема, понто-каспійські дрейсени в Дніпровсько-Бузькому лимані та дельті 

Дніпра утворюють групу популяцій з різною толерантністю до солоності і при цьому 

окремі з них не переносять навіть незначні швидкі зміни солоності [60, 204]. Тому 

зони швидких змін солоності забезпечують несприятливі умови для більшості понто-

каспійських видів, особливо дрейсен. 

Таким чином, зміни режимів солоності, спричинені діяльністю людини в понто-

каспійських водоймах, перетворюють їх на системи, схожі на припливні лимани, що 

обмежує поширення понто-каспійської фауни та створює нішу для мешкання видів, 

що еволюціонували в умовах припливних естуаріїв. 

Нами показано, що первинне поширення M. leucophaeata в Азово-

Чорноморському регіоні пов’язане з ділянками естуаріїв з порушеними 

гідрологічними режимами [259, 260]. Це ґрунтувалося на тому, що всі живі 

екземпляри в ПЗЧМ та Азовському морі були зібрані в районах, пов’язаних з 

підхідними каналами, де спостерігаються аномальні для регіону швидкі зміни 

солоності, або специфічному штучному оселищі – системах рибопропускних споруд. 

Історія інвазії цього виду в Дністровському лимані та спільній гирловій системі 

річок Південний Буг та Інгул розглянута нами детальніше нижче. Знахідки в 

Азовському морі на даний час також відносяться до районів, наближених до 

підхідних каналів естуарних портів [259, 260]. 

Інша картина спостерігається в східній частині Чорного моря. Знахідки в цьому 

районі пов’язані з гирлами річок Кавказу та Понтійських Альп [259, 260]; Для цих 

гірських річок характерні дуже нестабільний режим дощових паводків, які в 

основному живляться дощем, і тому вони можуть чинити значний вплив на морські 

ділянки, прилеглі до гирла річки. Таким чином, ці річки формують ще один тип 
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естуарної екосистеми, що відрізняється як від чорноморських лиманів, так і від 

екотону «малий потік-море» в ПЗЧМ та Азовському морі. 

Окрім M. leucophaeata, масовими екзотичними видами в таких районах є 

вусоногі раки A. improvisus та А. eburneus (в одиничних випадках, також A. amphitrite). 

Характерним видом є також голандський крабик Rh. harrisii. 

Всі ці вселенці естуарного походження, та, в окремих випадках, евригалінний 

вид P. antipodarum, формують в трансформованих гирлах лиманів та річок з 

швидкими коливаннями солоності консорції чужорідних видів, описані в розділі 7. 

У якості прикладу нижче нами розглянуті три зони біля трас судноплавних 

каналів з швидкими коливаннями солоності – пониззя Дністровського лиману, 

спільна гирлова система Південного Бугу та Інгулу та пригирлова ділянка 

Березанського лиману. 

У пригирловій зоні Дністровського лиману поширення чужорідних видів та 

нативних донних угруповань різко змінюється через зміни солоності з року в рік. У 

2009-2014 рр. дослідження у «трикутнику» станція «Лиманська» – смт Затока – 

смт Шабо стабільно  показували присутність чужорідних видів. В точках наших 

досліджень спостерігалась солоність 1–42,4 ‰ у відкритій акваторії лиману, а в 

системі рибопропускних споруд між Дністровським та Шаболатським лиманами 

коливалась у межах 1,0–4,4 ‰, окрім їх напівізольованій частині, яка на той час 

втратила зв’язок з лиманом і мала підвищену солоність. В цій напівізольованій 

частині каналів були відмічені тільки нативні види – мохуватки та краб Brachynotus 

sexdentatus (Risso, 1827). 

По усьому району був розповсюджений Rh. harrisii, що в районі смт Шабо 

входив в склад угруповання понто-каспійських видів, а в районі станції «Лиманська» 

формував угруповання з евригалінними видами морського походження та 

чужорідним A. improvisus. Розповсюдження M. leucophaeata охоплювало частину 

лиману від станції «Морська» до гирла, та систему рибопропускних споруд між 

Дністровським та Шаболатським лиманами; в більшості локацій він на твердих 

субстратах формував угруповання  разом з вселенцями A. eburneus та P. antipodarum. 

Як другорядні види разом з ними зустрічалися A. improvisus та Rh. harrisii. 
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В пригирловій частині лиману нативна фауна була представлена евригалінними 

видами, як морського (Hediste diversicolor (O.F. Müller, 1776), Gammarus aequicauda 

(Martynov, 1931), Corophiidae), так і понто-каспійського (Th. euxinus, P. maeoticum) 

походження. 

Навесні 2018 р., після сильного сплеску морської води у Дністровському 

лимані, солоність цього району в місцях попередніх рекордів зросла до 7–15 ‰. Після 

цього, M. leucophaeata не було виявлено в лимані, і лише один зразок був відібраний 

у каналі, близько до лиману. Бентосні угруповання зазнали змін: понто-каспійський 

релікт Th. euxinus та чужорідний вид P. antipodarum зникли та пізніше не були 

відмічені. Масово розповсюдилася морська фауна, зокрема Palaemon adspersus 

Rathke, 1837, Idotea balthica (Pallas, 1772), M. lineatus, Obelia longissima (Pallas, 1766), 

Tenellia adspersa  (Nordmann, 1845), Sphaeromatidae. 

На відкритих ділянках на пісках та штучних твердих субстратах спостерігалися 

збіднені донні угруповання, що включали вселенців A. improvisus та Rh. harrisii, та 

нативні морські види. 

На ділянках каналів, поблизу їх впадіння в лиман з відів-вселенців в обростанні 

залишилися як постійний елемент A. eburneus та спостерігався масовий розвиток 

O. longissima та T. adspersa. Нішу M. leucophaeata зайняв морський бісусний молюск 

M. lineatus. В донних угрупованнях каналів зберігся Rh. harrisii. 

Однак подібні зміни не відбулися во внутрішній частині системи каналів. Якщо 

у 2009–2010 рр. ці системи були напівізольованими, то пізніше вони були з'єднані з 

іншими каналами та лиманом та їх солоність знизилася до 4–6 ‰. В них сформувалася 

стійка популяція M. leucophaeata, що обростав стебла очерету та каміння з щільністю 

1600–1800 екз./м2. 

Навесні 2019 року, навпаки, відбулося різке опріснення лиману, і в 

досліджуваній області вода стала майже прісною. У той же час М. leucophaeata 

реколонізував більшість локацій, що знаходилися в межах мінералізації 0,6–1,1 г/дм3. 

При цьому щільність виду була невеликою (2–4 екз./м2). У внутрішній частині 

системи рибних сходів, де мінералізація в цій час становила 1,2–1,7 г/дм3, 

спостерігалася помірна щільність M. leucophaeata з 50 екз./м2. 
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У загальній естуарній зоні річок Південний Буг та Інгул (в районі м. Миколаїв) 

ще на початку 2000-х спостерігалися розвинені угруповання понто-каспійських 

молюсків, що включали, зокрема, відносно евригалінні види, таки як D. polymorpha,  

C. variabilis та Th. euxinus, до яких приєднувалися естуарні чужорідні види 

Rh. harrissii та A. improvisus та еврибіонтні Oligochaeta та Chironomidae. Експансія 

M. leucophaeata в цьому районі зареєстрована з 2012 р., коли окремі M. leucophaeata 

були відмічені на опорах мостів разом з D. polymorpha та іншими понто-каспійськими 

видами [260]. Пізніше, протягом 2018–2019 рр., цей вид був відмічений в декількох 

сусідніх локаціях Південного Бугу та Інгулу на різних природних та штучних 

субстратах. Мушлі цього виду стали звичним компонентом в берегових викидах та 

донних відкладах. 

В 2018–2019 рр. M. leucophaeata зайняла нішу D. polymorpha в обростанні 

твердих субстратів, де досягала щільності до 8 екз./м2, а також зустрічалася на 

піщаних субстратах, де формувала загальні друзи з A. improvisus (до 500 екз./м2 

M. leucophaeata). Відкриті піщані ділянки при цьому були зайняті угрупованням 

понто-каспійських Ampharetidae. Ця форма колонізації піщаних субстратів дуже 

цікава. Такі друзи не прикріплені до субстрату та вільно пересуваються хвилями в 

інфраліторальній зоні. Таким чином, в умовах дефіциту твердого субстрату 

M. leucophaeata колонізують незвичні для цього виду оселища. 

Окрім експансії чужорідних евригалінних видів в цьому районі спостерігалося 

загальне збільшення нативних евригалінних видів, таких як молюски Ecrobia та 

амфіпода G. aequicauda та зникнення більш чутливих понто-каспійських молюсків. 

Якщо у випадках естуарних систем Дністра та П. Бугу ми спостерігаємо вплив 

каналів, що полягає в можливості короткочасних підвищень солоності, то для 

Березанського лиману можливий протилежний ефект. На більшій частині цього 

лиману спостерігаються мезогалінні умови та масовий розвиток таких чужорідних 

видів, як M. arenaria, Rh.  harrissii та A. improvisus. Разом з тим, невеликий канал, що 

є відгалуженням загальної судноплавної траси Дніпро-Буга, вірогідно сприяє 

надходженню прісної води при масштабних дніпровських повенях. Так, в 2018 р. ми 

спостерігали в його нижній частині солоність нижче 1 г/дм3 та масову загибель 
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морських видів (зокрема і чужорідної M. arenaria) та розвиток понто-каспійської 

фауни. 

Загалом, трансформація гирл чорноморських лиманів при забезпеченні потреб 

судноплавства стає важливим фактором як в формуванні донних угруповань в цілому, 

так і в процесах експансії чужорідних естуарних видів. 

 

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

Штучна фрагментація дамбами, понтонними переправами та іншими 

спорудами, що відсікають річковий стік, є поширеним типом порушення екосистем 

лиманів. Так, в рибогосподарських цілях розчленовані Великий Аджалицький і 

Хаджибейський лимани. Сухий лиман має як відокремлені дамбами і штучними 

островами ділянки в гирлової частини (розділяють модулі портової інфраструктури, 

так і відокремлені верхні ділянки, перетворені в прісні ставки [7]. Гирлова область 

р. Барабой в результаті сильної забудови курортною інфраструктурою зазнала 

серйозних змін. На даний момент гирло річки відокремлене смугою будівель від 

невеликого Грибівського лиману і більшу частину року закінчується сухим гирлом.  

Такі втручання часто призводять до порушення природного режиму солоності 

та водообміну лиманів та навіть деградації окремих віддамбованих ділянок. Так, 

значна частина віддамбованих ділянок Хаджибейського лиману та Грибівський 

лиман в окремі роки спостережень пересихали чи заростали, що призводило до 

знищення чи збіднення угруповань макрозообентосу. При цьому чужорідні види на 

таких ділянках не розвивалися чи зникали. 

Разом з цим, окремі типи умов на таких фрагментованих ділянках сприяли 

розвиненню деяких чужорідних видів, що ставали в сформованих угрупованнях 

ключовими видами.  

Одним з таких випадків є поширення східної креветки M. nipponense в 

віддамбованих верхів’ях малих лиманів (інвазія цього виду в річкових басейнах 

розглянута також в підрозділі 6.1). При віддамбуванні верхніх ділянок, що 

опріснюються малими річками, формуються водойми з збідненою прісноводною 

фауною. Мінералізація в них є підвищеною та, вірогідно, нестабільною – на одній і 
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тій же ділянці Александровського водосховища на Сухому лимані в 2018–2020 рр. ми 

відмічали діапазон мінералізації 1,5–5,7 г/дм3. 

В угрупованнях таких водойм, що включають переважно личинок Chironomidae 

та бабок, A. aquaticus та легеневих молюсків, M. nipponense, вірогідно, виконує роль 

топ-хижака. На даний час цей вид відмічений нами в діапазоні мінералізації  1,2–5,7 

г/дм3 в трьох таких водоймах – у верхів’ях обох заток Сухого лиману, та на 

віддамбованих верхів’ях Великого Аджалицького лиману (т. з. Александровській 

став). В водоймах Сухого лиману він досягає щільності до 32 екз./м2 та іноді стає 

домінуючим видом (показники його щільності значно коливаються в зв’язку з 

активними міграціями цього виду). 

В подібних водоймах в басейні Сухого лиману також іноді спостерігається 

массовий розвиток екзотичного виду P. antipodarum. 

Іншим випадком є інвазія нового для регіону чужорідного виду – A. senhousia. 

В 2015–2020 рр. спостерігається швидка експансія цього виду в Азово-

Чорноморському басейні – Керченській протоці, Бургасьскій та Туапсинській затоках 

та в межах Одеської агломерації [259]. Якщо для океанічних умов, A. senhousia 

розглядається переважно як евригалінний естуарний вид, в опрісненому Чорному 

морі, за відношенням до солоності (відмічена при солоності 15-18 ‰), вона відповідає 

«морським» видам [259]. За нашими даними, в Сухому лимані вона зникає в районах 

зниження солоності до 10–12 ‰. 

Разом з цим, відносно преференцій до типу субстратів, її знахідки, більшою 

частиною відносяться до оселищ, не характерних для відкритої частини моря. Ми 

знаходили її переважно на змішаних невідсортованих седиментах, або в заростях 

вищих водних рослин на мілинах.  

Специфічною рисою цього виду є те, що його бісусні філаменти не формують 

компактний пучок для прикріплення до твердих субстратів (як у місцевих Mytilidae), 

а розходяться широким колом, чіпляючись до дрібних твердих решток, рослинних 

поверхонь та будь яких інших «цілей». Це дозволяє виду колонізувати широке коло 

субстратів. 
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В умовах Сухого лиману, на відкритих для хвиль днопоглиблених припортових 

ділянках з великою кількістю твердого субстрату, що близькі по умовам до морського 

узбережжя Одеси та околиць, вид зустрічається в обростаннях разом з 

M. galloprovincialis та M. lineatus у вигляді одиничних екземплярів. На сусідніх 

невеликих ділянках, де біля траверсів чи інших споруд формується «хвильова тінь», 

локальні скупчення виду (до 300 екз./м2) спостерігаються у «матах» нитчастих 

водоростей, що формуються на глибині 1,5–2 м між морськими травами.  

У мілководній частині лиману, що фрагментована низкою штучних дамб та 

природних кіс, формується велика популяція виду, що колонізує здебільшого 

прикореневі частини очерету та морських трав (до 300 екз./м2) уздовж берегів. На 

ділянці біля паромної переправи, де за рахунок відсипання щебню, формується велика 

зона мілини зі змішаним субстратом, від формує щільні поселення (800–1000 екз./м2) 

та стає домінантом. 

В цілому, така фрагментація дозволяє розвиток різних чужорідних видів у 

різних, відокремлених секторах лиманів, або формування зон зі збідненням фауни, де 

чужорідні види відсутні. При цьому, у випадку потрапляння чужорідного виду в 

оптимальні умови такої фрагментованої ділянки, він швидко стає ключовим видом в 

локальному угрупованні. 

У випадку Сухого лиману (рис. 5.1), його нижня днопоглиблена частина з 

розвиненими штучними спорудами колонізується великою кількістю чужорідних 

видів (R. venosa, A. kagoshimensis, M. arenaria, Rh. harrisii, C. obscura, F. enigmaticus, 

A. eburneus, A. improvisus, A. senhousia), але жоден з них не стає домінантом чи 

ключовим видом на фоні численної та різноманітної  нативної фауни.  

У випадку фрагментованих мілководних ділянок, навпаки, спостерігається 

збіднена як нативна, так і інвазійна фауна, та домінування окремих чужорідних видів 

в деяких оселищах.  

При цьому, фрагментація водойми різко розділяє режими солоності на різних 

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

чужорідними видами стають A. senhousia, A. eburneus та Rh. harrisii, а на ділянках з 

солоністю до 6 ‰ – M. nipponense та P. antipodarum. 
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Рис. 5.1. Чужорідні види донних макробезхребетних в фрагментованому 

Сухому лимані: 1 – велика кількість чужорідних видів; 2 – ключовий вид A. senhousia; 

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

 

5.4. Специфіка екотону малий потік – море та чужорідні види в умовах 

зміненого берегового стоку. 

Цей екотон, що формується в місцях впадіння в море малих потоків, які не 

мають морфологічно оформленої постійної гирлової зони, представлений набором 

біотопів, відмінним від такого в зонах впадання великих річок. На відміну від великих 

річок, естуарна зона яких значно змінює берегову лінію, в місцях впадання малих 

потоків зберігаються ландшафтні елементи прибійній зони (в разі Чорного моря – 

псевдо- і супраліторалі). 

Таким чином, в руслі малого потоку в зоні псевдоліторалі прісноводний стік 

регулярно накривається морською водою, а не утворює характерну для естуарія 

постійну солоноватоводну зону, і під час сгонно-нагінних явищ русло перманентно 

затоплюється морською водою, утворюючи в море зону зниженої солоності. 
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Іншою відмінною рисою гирлових областей малих потоків є можливість 

значних зсувів траверсу потоку в зв'язку з розмиванням породи і тальвегу потоку (осі 

потоку при паводку) через нерівномірність паводків і відсутності визначальною 

стабільність тальвегу сформованої річкової долини, характерною для великих 

видатків.  

Нерівномірність інтенсивності стоку призводить також до тимчасових розривів 

зв'язку між потоком і прийомною водоймою (формування «сліпого гирла»). Гирлові 

області малих потоків часто відрізняються великою постійністю температури і більш 

високим вмістом кисню, ніж великі річки і прибережні води. 

Для природних та слабо змінених водостоків характерне формування в гирлі 

угруповань, в яких макробезхребетні представлені переважно прісноводними 

вторинноводними видами (легеневими молюсками і комахами), морськими видами – 

мешканцями прибійної зони (амфіподами, олігохетами, морськими комарами 

Orthocladiinae і прибережними ізоподами, двостулковими молюсками M. lineatus), а 

також евригалінними видами прісноводного походження. 

У якості природних та змінених екосистем нами були досліджені гирла малих 

річок: Кача, Бельбек і Учан-Су (Крим), Берда (Приазов'я), Барабой (Одеська область) 

гирла джерел що впадають в Чорне і Азовське моря (узбережжя Одеської і Донецької 

областей). 

Для досліджених потоків відзначені скупчення супраліторальних видів, 

характерних для прибережних екосистем регіону. Зокрема, виявлені супраліторальні 

амфіподи, що належать до спеціалізованого амфібіотичних сімейства Talitridae, 

малощетинкові кільчасті черви Enchytraeidae, морські комарі спеціалізованого 

супраліторального підродини Orthocladiinae і прибережні ізоподи Halophiloscia 

couchii (Kinahan, 1858). На відміну від моря, деякі з них населяють тут не тільки зону 

запліску, але і безпосередньо дно потоку. У гирлі малої річки Барабой, що втратила 

зв'язок з морем, річки Берда та джерелах берегів Азовського моря супраліторальні 

види не були виявлені, але в р. Барабой нами була відмічена морська ізопода 

Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934). 
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З морських і солонуватоводних видів в річці Бельбек зареєстровані галофільні 

остракоди Cyprinotus salina  (Brady, 1868). Цей вид, що населяє переважно солоні 

водойми, здатний розселятися шляхом орнітохорії на стадії латентного яйця. Як 

зазначалося вище, при падінні рівня стоку малі потоки можуть тимчасово втрачати 

зв'язок з морем, закінчуючись «сліпими гирлами». 

Обстеження малих потоків в період існування «сліпого гирла» показало, що в 

цей час гирлової ділянка часто стає місцем масових скупчень рибоядних птахів, що 

приваблюються кількістю напівпрохідних риб, які не встигли вийти в море з русла 

потоку. Крім того, малі потоки постійно привертають птахів як джерело питної води, 

що робить можливим вселення водних організмів, пристосованих до розселення 

птахами. 

У гирлі малої річки Учан-Су (м. Ялта), каналізованої на нижньої ділянці течії 

нами відмічене масове поселення морської амфіподи E. olivii – мобільного виду, 

мігруючого в гирлі річки з моря.  

M. lineatus був також присутнім в гирлах джерел в околицях с. Фонтанка, на 

каменях та коріннях очерету.  

Прісноводна складова (нативні види) в джерелах Азовського моря була 

представлена ставковиком Galba truncatula (O.F. Mueller, 1774) та личинками 

двокрилих; в гирлі р. Берда – різноманітною фауною легеневих молюсків та личинок 

комах; в гирлі в річках Криму – G. truncatula та ізоподою A. aquaticus; в джерелах 

чорноморських берегів Одеської області – G. truncatula та личинками Trichoptera та 

Chironomidae. 

Два інвазійні види є поширеними в описаних екотонах – екзотичні гастроподи 

P. antipodarum та Physa acuta. 

P. antipodarum, що відрізняються широкою толерантністю до змін солоності 

(від прісних вод до ділянок з океанічною солоністю) швидко розселюються уздовж 

Азово-Чорноморського узбережжя [234]. При цьому, в гирлах природних джерел і 

струмів, що впадають в море, їм  важко формувати поселення через дефіцит твердого 

субстрату (за відсутності якого вони легко вимиваються в море). Ph. acuta також 
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чутлива до наявності твердого субстрату, оскільки є видом, що харчується 

біоплівкою. 

В берегових джерелах та гирлах малих річок Азовського моря, що мають 

природний характер, чужорідні види не були нами відмічені. 

В Криму, Ph. acuta була нами відмічена в каналізованому гирлі р. Учан-Су (слід 

відмітити, що цей вид широко поширений в гірських річках Криму, незалежно від їх 

природного чи трансформованого стану). 

В ПЗЧМ серед досліджених гирл малих водостоків (9 природних берегових 

джерел та струмків, 18 дренажних каналів чи каналізованих джерел та гирла малої 

річки Барабой), чужорідні види спостерігалися в 8 водостоках, серед яких тільки один 

був природним та слабо трансформованим, а інші зазнали значної трансформації, 

зокрема, використання штучних твердих субстратів. В більшості випадків, вони 

формували високій рівень біозабруднення (рис. 5.2).  

 

 

Рис. 5.2. Зони з високим рівнем біозабруднення в гирлах малих водостоків 

берегової зони Одеської агломерації: 3-4 – бали індексу SBCI. 
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Очевидно, що біозабруднення в штучних оселищах в гирлах малих водостоків 

має значно більші масштаби, ніж в природних (рис. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3. Розподіл біозабруднення (SBCI) в гирлах малих водостоків берегової 

зони Одеської агломерації: А – природні, Б – штучні; 0–4 – бали індексу. 

 

Якщо Ph. acuta зустрічалася спорадично в двох каналізованих гирлах, то 

P. antipodarum широко розселився в мережі берегового стоку та формує нові 

угруповання, в яких є домінантом [234]. 

Таким чином, уздовж морських берегів мережа трансформованого берегового 

стоку стає коридором для розповсюдження та оселищем де формуються угруповання 

чужорідних видів. При цьому, в аналогічних природних водних об’єктах подібні 

процеси виражені мінімально. 

 

5.5. Формування нових можливостей для розповсюдження естуарних видів 

в умовах нових підходів до управління баластними водами. 

Превентивні заходи щодо мінімізації наслідків обміну баластної води згідно з 

Міжнародною конвенцією про баластну воду та регіональними планами дій Чорного 

моря були ратифіковані та впроваджені країнами Понто-Каспійського регіону 
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відносно недавно. Вони змінили систему використання баластних вод, що, безумовно 

повинно змінити механізми розповсюдження чужорідних видів. При цьому, окрім 

загального потенціального зниження можливостей розповсюдження вселенців, це 

питання слабо проаналізовано в літературі. У 1994 р. в Україні було встановлено 

положення, що вимагає, щоб усі кораблі, що прибувають до її портів, замінювали 

баластну воду при вході в Чорне море. 

Наш аналіз векторів розповсюдження чужорідних видів на світовому рівні, що 

включає 49 великих морських та естуарних екосистем, а також систему Великих 

Американських озер показав, що інтенсивність інвазій нових для окремих морських 

екосистеми при цьому знизилася [118]. Глобальні показники виявлення інвазій, що 

були відносно стабільними в XX сторіччі та досягли максимуму в 2005–2010 рр. після 

цього незначно знизилися, що спостерігається як для інтенсивності інвазій в цілому, 

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

популяції (рис. 5.4). 

 

 

Рис. 5.4. Інтенсивність вселення нових чужорідних видів в великі морські 

екосистеми [118] в різні роки: чорні кола – тотальна кількість інвазій в рік; світлі кола 

– тільки види, що формують нові популяції. 
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Якщо раніше головними ризиками пов’язаними з баластними водами були 

різноманітні прямі трансконтинентальні перевозки, то після впорядкування систем 

заміни баласту, на фоні загального зниження ризиків, особливу роль стали грати 

механізми розповсюдження, пов`язані з транспортуванням ізольованих баластних вод 

та баластними трюмними водами нафтових танкерів. 

Ізольована баластна вода замінюється при переході від морських до річкових 

умов або навпаки. При трансконтинентальному рейсі міжнародні регламенти 

змушують судно багаторазово змінювати ізольовану баластну воду. Це з одного боку 

знижує ризик безпосередньої «дальньої» інвазії, але може прискорювати поширення 

чужорідних видів в межах одного морського басейну як за рахунок міжнародного 

судноплавства, так і в зв’язку з каботажними перевозками. 

Іншим важливим аспектом є специфіка перевозок нафти. Якщо більшість 

торговельних суден можуть частково завантажитись на зворотному шляху з порту-

імпортеру, то нафтові танкери не мають такої можливості і окрім ізольованого 

баласту (який теж можливий не для всіх моделей) приймають баласт в нафтові баки. 

Такий баласт формує з залишками нафтопродуктів нафтовмісну суміш, яка не може 

бути замінена у багатьох морських районах і яку країна-експортер нафти приймає на 

своїй акваторії. Таким чином, цей вектор інвазій зберігається при повному виконанні 

міжнародних регламентів [118]. 

Як модель для аналізу розповсюдження чужорідного виду в умовах нових 

морських регламентів ми взяли інвазію естуарного виду M. leucophaeata. З одного 

боку, він спеціалізований до зниженої солоності, що не дає йому можливості 

самостійно розселюватися між опрісненими зонами через проміжні ділянки з 

морською солоністю. З іншого боку, його нездатність утворювати друзи обмежує 

можливість колонізації непорушених екосистем регіону, оскільки райони з 

оптимальною для нього солоністю здебільшого мають дефіцит твердих субстратів. 

Однак цей вид може бути поширеним на різних технічних конструкціях, які часто 

недоступні для дослідників. 

Дефіцит твердих субстратів для його закріплення, пов'язаний з гідрологічним 

режимом. У припливних лиманах такі субстрати, як прибережні та субліторальні 
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скелі, валуни та гравійні камені миються та очищаються від опадів сильними 

припливними течіями, але субстрати в неприливних понто-каспійських лиманах 

здебільшого замулені, і лише вузький пояс медіоліторалі має добре відсортовані 

тверді субстрати. У субліторальній зоні природні тверді субстрати включають в 

основному мушлі дрейсен, очерет та водорості. 

В таблиці 5.1. наведена хронологія вселення цього виду у різні естуарні райони 

Понто-Каспійського регіону, узагальнена в наших публикаціях [259, 260]. 

 

Таблиця 5.1.  

Хронологія вселення M. leucophaeata у різні естуарні райони Понто-Каспійського 

регіону. 

Район 
Рік першої 

знахідки 

Солоність під 

час знахідок, ‰  

Каспійське море біля гирла р. Урал 1996 6,1–8,7 

Дністровський лиман  2001 0,6–2,4 

Дніпровсько-Бузький лиман  2003 1,2–6,3 

Азовське море, Таганрозька затока біля дельти Дону 2004 0,9–4,1 

Рибопрохідні канали між Дністровським та Будакським 

лиманами 

2009 1,1–13 

Каспійське море, Бандар Анзалі (Іран) 2009 12,0–13,0 

Р. Південний Буг, гирлова частина 2009 2,2–2,6 

Озеро Патара Палеостомі 2010 1–10   

Каспійське море біля Астраханського заповідника 2014 5,2–7,6 

Чорне море біля гирла р. Туапсе 2014 4,7–10,2 

Каспійське море біля гирла р. Сулак 2017 4,2–7,3 

Азовське море біля гирла р. Кірпілі 2018 1,1–2,4 

Азовське море біля гирла р. Кубань 2018 1,1–2,6 

Чорне море біля гирла р. Мзитма 2018 2,4–4,9 

Чорне море біля гирла р. Мучка 2018 13–14,5 

Р. Інгул 2019 2,7 
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Інвазійна історія та екологія виду вказує на те, що вектори для його поширення, 

швидше за все, пов’язані з судновим транспортом через морські або внутрішні водні 

шляхи. M. leucophaeata може розповсюджуватися на стадії личинки з баластними 

водами, або як організм, що обростає корпуси суден [246].  

Знахідки М. leucophaeata в естуаріях часто асоціюються з внутрішнім 

судноплавством із залученням суден класу «річка-море» [243, 165]. Цей вектор є 

актуальним для інвазії та подальшого поширення чужорідних видів у всіх основних 

коридорах вторгнення в Європу [205]. 

Три коридори інвазій, пов’язані з внутрішніми водними шляхами, з’єднують 

Понто-Каспійський басейн з ділянками, де раніше був зафіксований М. leucophaeata 

[123, 178]: (1) Північний коридор, що з’єднує басейни Чорного, Азовського та 

Каспійського морів з басейном Балтійського моря через Волго-Донський канал, 

Волгу та Волго-Балтійський канал; (2) Центральний коридор, що з’єднує басейн 

Чорного моря з регіоном Балтійського моря через розгалужену мережу водних 

шляхів; та (3) Південний коридор, що пов’язує басейн Чорного моря з басейном 

Північного моря через водний шлях Дунай-Майн-Рейн. 

Поширення через Центральний коридор малоймовірне, тому що, коли М. 

leucophaeata вперше був знайдений у Понто-Каспійському басейні, не було відкритих 

маршрутів для морських річкових вантажних суден через канали, що з'єднували 

басейн Дніпра з басейном Балтійського моря [174].  

Поблизу внутрішніх портів уздовж Північного коридору (від Балтійського до 

Каспійського моря) М. leucophaeata був знайдений пізніше, ніж у понто-каспійському 

басейні [60]. 

Аналогічно, розширення через Південний коридор від Північного до Чорного 

моря також здається малоймовірним. Південний коридор став функціонувати як 

вектор розповсюдження після відкриття Майн-Дунайського каналу в 1992 р. Це 

технічно дозволило здійснювати пряму навігацію в порти Північного моря і з них у 

дельту річки Рейн та порти в дельті річки Дунай [178]. Незважаючи на це, перевезення 

суден на великі відстані навряд чи було можливим для важких транспортних суден 

через складні умови навігації по річці Дунай. Це сприяло широкому використанню 
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ліхтеровозів (перенесення вантажу на мілководні судна), що утворило бар'єр для 

естуарних видів, таких як M. leucophaeata. Навіть якби М. leucophaeata пройшов цей 

бар’єр, він, швидше за все, з’явився б спочатку поблизу естуарних річкових портів 

Дунайського регіону України чи Румунії. Протягом 2000-х рр. ці райони були 

ретельно досліджені біологами [111,  227], і цього виду не було знайдено. 

Таким чином, вірогідним є вселення з морськими суднами. Чорне море є 

головним реципієнтом морських інвазій солонуватих та морських видів.  

Останні кілька десятиліть спостерігається постійне збільшення судноплавства 

до портів північного Причорномор'я, збільшення обсягу обміну баластних вод (як 

видно з кількості операцій з експорту-імпорту) та збільшення кількості інвазій 

чужорідних видів [111]. Збільшення експорту-імпорту, у свою чергу, пов'язане з 

диверсифікацією послуг, маршрутів та видів вантажів більшістю цих портів, що є 

наслідком розвитку ринкової економіки, починаючи з 1990-х років. 

При цьому, в Україні більшість прямих перевезень на великі відстані між 

регіоном Північного Причорномор'я та різними регіонами Атлантики та Північної 

Європи здійснюються через морські порти «Великої Одеси», тоді як порти в гирлах 

великих річок мають більш вузьку спеціалізацію. 

Зокрема, Білгород-Дністровський торговельний морський порт, розташований 

у Дністровському лимані, історично має дуже вузьку експортну специфікацію 

вантажів деревини. Специфікація порту нещодавно була розширена, але все ще 

обмежена невеликим набором напрямків експорту в середземноморські країни та 

місцевою прибережною (каботажною) навігацією. 

В зв’язку з цим, перші знахідки про M. leucophaeata в Дністровському лимані 

не відповідають найбільш ймовірному місцю першого вторгнення цього виду до 

Чорного моря. Первинне вторгнення в систему Дніпровсько-Бузького лиману 

здається набагато достовірнішим як місце більшої концентрації транспортної 

інфраструктури. Гирло річки Південний Буг та Чорне море з'єднані Бугсько-

Дніпровсько-лиманським каналом, що забезпечує доступ до комплексу значних 

морських портів поблизу міста Миколаїв. 
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У свою чергу Бугсько-Дніпровський-лиманський канал з’єднаний Херсонським 

морським каналом з дельтою Дніпра, де знаходяться важливі порти Херсона. Під час 

можливої інвазії M. leucophaeata в басейні Чорного моря (з кінця 1990-х до початку 

2000-х років) ці порти регулярно здійснювали обіг вантажів в інші регіони, де був 

зареєстрований M. leucophaeata [167]. 

Зокрема, Миколаївський торговельний морський порт – один з 

найрозвиненіших українських естуарних портів, що здійснює довгостроковий 

експорт зернових вантажів до Бельгії та інших європейських регіонів, де був 

присутній М. leucophaeata. Окрім цього, портовий комплекс Миколаївського 

глиноземного заводу імпортує боксити з Бразилії та Австралії, де поширені Mytilopsis 

spp. [260]. Однак відомі записи про M. leucophaeata в цьому регіоні з’явилися пізніше, 

ніж з Чорного моря [141]. 

Припущення про первинне проникнення М. leucophaeata в Дніпровсько-

Бузький лиман повністю відповідає його поширенню в Чорному морі. Він пов’язаний 

з Дністровським лиманом каботажним судноплавством (особливо, транспортом 

будівельних матеріалів) та з Портом Туапсе (експортом нафти до нафтового 

терміналу Миколаївського морського порту через нафтовий термінал Туапсе). 

 Україна, як частина колишнього СРСР, залишається важливим одержувачем 

нафти та нафтопродуктів від Російської Федерації. Імпорт та передача 

нафтопродуктів є однією із спеціалізацій Миколаївського торговельного порту. Місця 

наступних знахідок в Чорному морі відносяться до районів близьких до портів, що 

мають каботажне сполучення з Портом Туапсе. 

Вірогідно, експансія M. leucophaeata в Азовському та Каспійському морях може 

бути пов’язана з транспортуванням в ізольованих баластних водах та баластних водах 

з нафтових резервуарів. Ізольована баластна вода обмінюється при переході від 

морських до річкових умов або навпаки.  

Водний шлях між Чорним та Каспійським морями – це складний транспортний 

коридор, який включає низку морських каналів та ділянок прісноводних річок, що 

змушують кораблі багаторазово змінювати ізольовану баластну воду. Він включає 

Керч-Єнікальський канал (між Чорним та Азовським морями), Азовсько-Донський 
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канал (глибоководний канал в Таганрозькій бухті та дельті Дона), Цимлянське 

водосховище, Волго-Донський канал, Волго-Каспійський канал (глибоководний 

канал між дельтою Волги та північним Каспієм). 

Наприклад, в момент входження судів в Каспійське море, баластна вода 

походить із річки Дон. Так само судно, що повертається з Каспійського моря, має 

баластну воду з дельти річки Волга. Нафта експортується з району Каспійського моря 

в порти Чорного моря. Баластна вода в нафтових резервуарах береться в імпортному 

порту в Чорному морі і замінюється біля експортного порту в Каспійському морі. 

 Міжнародне морське законодавство забороняє скидати забруднені нафтою 

води в Чорному морі (воно є особливим районом Міжнародної морської організації) 

та прісноводних ділянках річок Волга та Дон. Тому порти Каспійського моря, що 

експортують нафту, мають більший ризик зазнати біологічних вторгнень. 

Для естуарних вселенців, які перевозяться в ізольованих баластних водах, 

ключовими районами-реципієнтами в Понто-Каспійському регіоні будуть райони 

біля Азово-Донського каналу при транспортуванні з басейна Чорного моря (або через 

нього)  в Азовське або Каспійське море та біля Волго-Каспійського каналу при 

імпорті з Каспію). 

Сценарій транспортування та інвазії M. leucophaeata з баластними водами 

узгоджується з відомими даними. Порт Анзалі, де було знайдено M. leucophaeata в 

2009 році, є одним з ключових експортних каспійських портів та має зв'язки з Чорним 

морем та іншими частинами ареалу М. leucophaeata. Транзит з порту Анзалі до 

Астраханського морського порту, починаючи з 2000-х років, став частиною 

вантажного маршруту Північ-Південь (Nostrac) з Індії до європейських країн.  

Під час транспортування кораблі змінюють баластну воду в Волго-

Каспійському каналі де вид був знайдений поблизу Астрахані в 2014 р. Проникнення 

М. leucophaeata в район Азово-Донського каналу можна віднести до транспортування 

з Чорного моря. 

Райони, де одночасно збігаються інтенсивна транзитна заміна ізольованих 

баластних вод та присутність каналів, що дестабілізують соленосний режим, стають 

зонами з підвищеними темпами вселення нових чужорідних видів. При цьому, 
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воротами інвазії стають не стільки порти, як це традиційно вважалось, оскільки в 

самих портах скид ізольованого баласту проходить тільки в режимі прийому вод в 

очищувальні системи, скільки протилежні кінці днопоглиблювальних каналів. 

Такими районами є в першу чергу Таганрозька затока, де замінюється баласт 

при транзиті в Каспійське море та район Констанци, де масово замінюється баласт 

при заході в Дунай. В меншому масштабі це також стосується українського узмор’я 

дельти Дунаю та району, прилеглого до гирла Дніпровського лиману.  

До таких районів також слід віднести район Керченської протоки, де в умовах 

днопоглиблення Керч-Єнікальського каналу мають місце аналогічні «естуарні» 

процеси, але з більш високими показниками солоності. 

Для того, щоб порівняти швидкість розповсюдження чужорідних видів до та 

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

яких вектором інтродукції є баластні води або інші вектори, пов’язані з 

судноплавством та поширені як мінімум в трьох чорноморських країнах (ми не 

використовували данні по Туреччині, оскільки дефіцит досліджень в XX сторіччі міг 

би викривити результати) (таблиця 5.2). 

 

Таблиця 5.2. 

Дати вселення окремих чужорідних видів в акваторії чорноморських країн. 

Вид Болгарія Грузія Румунія Росія Україна 

Streblospio gynobranchiata  2016 2009-2012 2001 2007 

Arcuatula senhousia 2017 - 2002 2015 2017 

Mytilopsis leucophaeata - 2010 - 2004 2000 

Palaemon macrodactylus 2009 - 2008 2018 - 

Ficopomatus enigmaticus 1935 1929 1929 1961 1961 

Polydora cornuta 1962  2016 1962 2009 1962 

Anadara kagoshimensis 1981 1968 1984 1980  1987 

Mya arenaria 1973 - 1970 - 1966 

Rapana venosa 1956 1947 1963 1946 1954 

Corambe obscura 1986 - 1996 - 1980 

Callinectes sapidus 1967 1971 1998 1960 1960 
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Нами був розрахований середній інтервал між реєстраціями видів в різних 

чорноморських країнах, окремо для видів з історією інвазії, що повністю або більшою 

частиною проходила до 1994 р. та видів, які вселилися після початку дії нових правил 

заміни баласту. При цьому для A. senhousia як перша знахідка був врахований 2015 р., 

оскільки перша знахідка в Румунії була випадковою та не привела до формування 

популяції [259]. 

В результаті, були отримані наступні цифри: середній інтервал до введення 

нових правил складав 7,5±2.35 років, тоді як, після введення нових правил, майже в 

два рази менше (4,1 ±1.02).  
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РОЗДІЛ 6 

ПРОЦЕСИ БИОЛОГИЧНОГО ЗАБРУДНЕННЯ В УМОВАХ 

ГІДРОМОРФОЛОГИЧНИХ ЗМІН ВО ВНУТРІШНІХ ВОДАХ 

 

6.1. Експансія евригалінних видів в умовах дефіциту стоку річкових 

басейнів та кліматичних змін. 

Проблема дефіциту стоку великих річкових басейнів Чорного та Азовського 

морів є важливим фактором в контексті біологічних інвазій. Чорноморський басейн є 

реципієнтом великої кількості річкових басейнів, масштабні втручання в 

гідроморфологію яких привели до різкого зменшення річкового стоку і зміни його 

природного режиму. 

При цьому, в малих річкових басейнах, це призводить до пересихання річок та 

деградації річкової мережі, а в великих річкових басейнах – з одного боку, до 

часткової деградації заплави, а з іншого – до підвищення мінералізації у естуаріях та 

зміни температурного режиму за рахунок уповільнення течії.  

У цьому аспекті важко відділити вплив трансформації річкових басейнів від 

впливу глобальних кліматичних змін, оскільки вони мають схожі наслідки. 

Відносно водних екосистем, найбільш розробленим підходом до аналізу впливу 

глобальних змін клімату на біологічне забруднення є схема F. J. Rahel та J. D. Olden 

[212], за допомогою якої аналіз проводиться відносно низки аспектів: зміни 

температури води; зміни режиму льодового покриття; зміни повеневого режиму і 

режиму водності; підвищення солоності естуарних вод. 

Зміна температури води має вигляд як підвищення загальних температур з 

регулярними теплими зимами та піками літньої спеки, так і більш рідкісними, однак 

регулярними аномально холодними зимами.  З цим пов’язана тенденція проникнення 

все більшої кількості тропічних та субтропічних екзотичних видів, яка вже фіксується 

дослідженнями [111, 230]. 

Зміна повеневого режиму і режиму водності, що має прояв у вигляді зміни 

домінуючої весінньої повені при таненні снігу великою кількістю короткочасних 

повеней, пов’язаних з дощами, що відбуваються протягом року. 
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Це збігається з збільшенням середньої солоності естуарних вод та мінералізації 

нижніх ділянок річок та частими короткочасними зниженнями мінералізації в зв’язку 

із змінами повеневого режиму. У сукупності, ці фактори будуть сприяти успішним 

інвазіям широко евригалінних видів, які здатні до тимчасового швидкого опріснення, 

зокрема, мешканців атлантичних прибійних естуаріїв та «фізіологічно прісноводних» 

видів далекосхідних морів (види морського походження, що потребують підвищеної 

мінералізації чи морської солоності тільки на стадіях, пов’язаних з розмноженням чи 

розвитком личинок).  

Коротко оглянемо ситуацію з дефіцитом стоку в окремих річкових басейнах. 

Основним втручанням в природний режим Дніпра стоку стало створення в 

басейні Дніпра каскаду водосховищ в основному руслі і тисяч ставків і водосховищ 

на його притоках. Також значний вплив надає водозабір, в тому числі масштабні 

системи зрошення – Каховський канал, Краснознаменська і Інгулецька зрошувальна 

система, система Північно-Кримського каналу, зрошувальні системи Прип’яті, 

системи перекидання стоку до промислових регіонах в басейні Дону (канал Дніпро-

Донбас) та інші подібні об'єкти. В результаті, річний стік річки за 50 років зменшився 

в 1,5 рази [23].  

У меншій мірі, зарегулювання притаманне і Південному Бугу, в басейні якого 

знаходиться понад 10 великих водосховищ, а стік найбільшої притоки (р. Інгул) 

довгий час здебільшого використовувався для зрошення [9]. Складні зміни 

гідрографії річок Кривбасу, спочатку пов'язані з відведенням води з районів 

видобутку корисних копалин, привели також до часткового перерозподілу стоку між 

басейнами Дніпра і Південного Бугу (канал Дніпро-Кривий Ріг). 

У басейні Дунаю діють каскади гідровузлів верхнього Дунаю і його приток, а 

також цілісний гідротехнічний комплекс гідровузлів «Джердап-1» і «Джердап-2». 

Джердап I, побудований до 1972 р., є великим водосховищем. Розташоване нижче 

водосховище Джердап II, побудоване до 1985 року – значно менше. 

Природний режим розподілу стоку між рукавами дельти Дунаю 

трансформований гідротехнічними спорудами, що перекидають стік в румунську 

частину дельти.  



147 

 

Стенцівсько-Жебріянські плавні, що переходять в Татарбунарську 

зрошувальну систему зрегульовані і розчленовані каналом Дунай-Дністровської 

зрошувальної системи «Дунай-Сасик». 

Великі придунайські водойми лиманного походження (Ялпуг, Китай, Катлабуг 

і ін.), для річкових басейнів яких характерна катастрофічна деградація і численні 

заплавні озера об'єднані з Дунаєм системами контрольованого водообміну і 

перетворені в водосховища, що останнім часом, в умовах дефіциту стоку, стають 

високо мінералізованими. Аналогічним чином змінена гідрологія лагунної системи 

Разельм. Частина дунайського стоку також перекидається за допомогою 

гідротехнічних систем в притоки Рейну (з Верхнього Дунаю) і оз. Сасик (з Кілійської 

дельти). 

Перекидання дунайської води по Дунай-Дністровській зрошувальної системі в 

оз. Сасик (колишнього до цього ізольованим від басейну Дунаю лиманом з широким 

діапазоном солоності), в сукупності з деградацією його річок Когильника і Сарати 

принципово змінила режим прісноводного стоку в це водоймище. У свою чергу, 

надлишки води з оз. Сасик перекидаються в оз. Джантшейське. Особливістю 

Стенцовсько-Жебріанської частині дельти Дунаю і басейну оз. Сасик, перетворених 

в складний комплекс систем зрошення, є використання нижніх ділянок Сарати, а 

також приток Дунаю Нерушай і Дракула в якості антирічок. 

У басейні Дністра споруджені сотні ставків і кілька великих водосховищ. 

Найбільш значними водоймами, що перетворюють його стік є Дністровське і 

Дубосарське водосховище. Дністровська вода активно використовується системами 

водозабору і зрошення, а в рамках Нижньодністровської зрошувальної системи 

проводиться перекидання стоку в басейн р. Барабой. Дністровська вода закачується 

Біляївським водозабором і по Барабойському каналу скидається в Барабойське 

водосховище, звідки використовується для зрошення. 

Басейн Дона був зрегульований при створенні  Цимлянського водосховища в 

1952–1953 рр. При цьому, його русло не було перетворене на каскад водосховищ, як 

у випадку Дніпра, оскільки великі водосховища значною частиною розміщені на 
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притоках (Матрирське, Воронезьке, водойма-охолоджувач Нововоронезької АЕС, 

водосховища Манича тощо).  

Дефіцит стоку тут частково компенсується перекиданням частини стоку 

верхньої Кубані через системи каналів.  Незважаючи на це, басейн Дону в цілому 

потерпає від дефіциту стоку, що пов’язане, зокрема з великим ступенем 

трансформації його приток. Так, в басейні Дона знаходяться більш 12 тисяч ставків і 

малих водосховищ та 48 великих водосховищ [24].  

Важливим індикатором відгуку на ці процеси є межі поширення окремих 

екзотичних евригалінних видів в річкових басейнах Чорного та Азовського морів. 

Поширення атлантичних M. leucophaeta, Amphibalanus spp. та Rh. harrisii в 

пониззях Південного Бугу та Інгулу вже описане нами вище.  

Окрім цього, голландський краб Rh. harrisii в кінці XX – початку XXI сторіччя 

почав траплятися в річкових системах – Дніпрі (дельта та Дніпровське водосховище); 

Дунаю (дельта, Придунайські озера та русло до м. Ізмаїл); пониззях річок Південний 

Буг та Інгул; невеликій річці Грузький Єланчик (басейн Азовського моря) [239]. Після 

цього він був також відмічений в Кучурганському лимані [94]. 

Для Rh. harrisii не відмічені міграції на значні відстані протягом життєвого 

циклу, а також перенос на значні відстані на стадії личинок. Останнє пов'язане із 

специфічним механізмом вертикальних міграцій його личинок між шарами води, що 

рухаються в різні сторони [137]. Цей механізм утримує личинки в межах батьківської 

популяції, що ймовірно, забезпечує успіх адаптації до місцевих умов, зокрема, 

вибором найбільш успішних оселищ. Повідомлялося, що португальська популяція 

протягом 10 років просунулася на 6 км вгору по р. Мондего, повністю зникаючи з 

попереднього місця відбору проб [211]. Таким чином, беручи до уваги слабку 

рухливість цих крабів у порівнянні з великими мігруючими видами, такими як 

китайський краб E. sinensis, дрейф личинок є головним фактором, що перешкоджає 

його швидкому поширенню в річках Понто-Каспію. 

До «фізіологічно прісноводних» видів далекосхідних морів в плані їх 

еволюційної історії відносяться E. sinensis та креветки Macrobrachium. 



149 

 

Китайський краб E. sinensis в кінці XX – початку XX сторіччя поширився 

уздовж усіх берегів України та почав траплятися у річкових басейнах Дунаю та 

Дніпра [239]. Незабаром після перших знахідок E. sinensis в лиманах і прибережних 

водах, він був знайдений у водоймах Дніпра. Він був знайдений у Дніпровському 

водосховищі в 2002 р. та за даними Запорізької обласної рибоохоронної інспекції в 

Каховському водосховищі, поблизу міста Каховка в 2003 р. [239]. Після цього прес-

служби рибоохоронних органів неодноразово звітували про його знахідки рибалками 

в естуарній системі Дніпра.  

Після першої знахідки в дельті Дунаю, фотографії знахідок цього виду в 

Нижньому Дунаї та системі озер Ялпуг-Кугурлуй публікувалися на місцевих 

інтернет-ресурсах [229]. Китайський краб, розмножується в естуаріях та потребує 

солоної води на личинкових стадіях (таким чином, він є «катадромним»), але він 

здатний рухатися великими відстанями вище за течією річок та в р. Дунай досягає 

сербського сектору [206]. Таким чином, український сектор Дунаю є транзитною 

зоною його ареалу міграцій. 

Гігантські креветки з роду Macrobrachium є ключовим елементом сучасної 

прісноводної аквакультури. У колишньому СРСР експериментальне вирощування 

M. nipponense та M. rosenbergii (De Man, 1879) було організоване у природних та 

теплих водоймах до 1970-х років [91]. У 1986 р. M. nipponense був інтродукований в 

Кучурганський лиман (який виконує функцію ставка-охолоджувача Молдавської 

гідроелектростанції), але до 2000-х років його подальше поширення в басейні  

Дністра, не відмічалося [237, 239]. 

З 2000-х рр. почали траплятися перші знахідки цього виду в дельті Дністра 

[239]. Оптимальна температура води для M. nipponense становить 25–28 ºС [91] і під 

час перших знахідок поза ставком-охолоджувачем було не ясно, чи був 

Кучурганський лиман необхідним температурним рефугіумом цього виду в басейні 

Дністра в холодну пору року [239]. 

У 2013 році було відзначене наступне розширення ареалу; креветки були 

зафіксовані у двох різних районах Дністровського лиману [90]. Водночас надходить 

все більше повідомлень місцевих рибалок про знахідки цього виду вздовж усього 
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басейну Нижнього Дністра. В 2016 р. вид набув широкого поширення в системі 

рибних ставків поблизу с. Маяки в дельті українського Дністра [100], що стало 

ключовою подією для подальшого розширення.  

Ці рибні стави – одне з найбільших місцевих рибних господарств, де рибу 

розводять для подальшого запасання до інших ставків. Молода риба з цього рибного 

господарства продається до рибних ставків Нижнього Дністра, Нижнього Дунаю та 

сусідніх басейнів річок. Це дозволило потрапляння виду до ставків та водосховищ 

низки малих річкових басейнів. 

За нашою думкою, до цього виду також можу відноситися знахідка 

Macrobrachium в Нижньому Доні, яка попередньо була ідентифікована в оригінальній 

публікації як M. rosenbergii [102]. 

Еволюція роду креветки Macrobrachium в бік «прісноводності» призвела до 

виникнення декількох типів життєвого циклу та пов'язаних з ними моделей розвитку 

личинок; тип, до складу якого входить M. nipponense, представлений видами, що 

здійснюють міграцію до естуаріїв протягом періоду розмноження, оскільки їх 

личинкам потрібна більш висока солоність для успішного метаморфозу [170]. Однак, 

порівняно з близькими родичами, M. nipponense дуже швидко адаптується до прісної 

води [239]. Тому, підвищення мінералізації в пониззях Понто-Каспійських річок 

разом з температурними змінами останніх десятирічь формують сприятливі умови 

для мешкання та міграцій M. nipponense. 

Таким чином, нижні течії найбільших річок Азово-Чорноморського басейну в 

останні десятиріччя активно колонізуються екзотичними евригалінними декаподами.  

Іншою групою морського походження, що в останні роки активно колонізує 

естуарії та річки Європи, є Polychaeta, зокрема M. neglecta та L. xeprovala, що в 

останнє десятиріччя вселилися в Таганрозьку затоку та дельту Дона [122, 241]. 

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

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

знаходяться в схожих умовах впливу масштабної трансформації водойм, дефіциту 

стоку та кліматичних змін. 
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Водна система Шат-Ель-Араб, розташована на кордоні між Іраком і Іраном є 

одним з ключових водних об'єктів Західної Азії. Цією назвою позначають загальну 

нижню частину великих річкових систем Тигру і Євфрату, що зливаються у м. Ель-

Курна, а також, р. Карун, що впадає нижче. Таке штучне географічне розмежування 

цього найбільшого в Західній Азії річкового басейну, площа якого становить понад 1 

млн км2, викликане особливим історичним значенням Тигру і Євфрату. 

У недавньому геологічному минулому річки Тигр, Євфрат і Карун впадали 

безпосередньо в Перську затоку, а сформована пізніше виносами цих річок 

Месопотамська низовина була затоплена морськими водами. В даний час, між 

руслами Тигру і Євфрату і Перською затокою розташовується оточене великими 

озерами і маршами русло Шат-Ель-Араб, що має дельту і додаткове з'єднання з 

затокою у вигляді каналу Шат-Ель-Басра [168].  

Водні ресурси Тигру і Євфрату знаходяться в центрі постійних геополітичних 

конфліктів між країнами, розташованими в цьому басейні (Іраком, Іраном, 

Туреччиною і Сирією). Всі ці країни відчувають дефіцит водних ресурсів, необхідних 

для побутового споживання, іригації і виробництва електроенергії. 

 Різке розширення господарської діяльності в Туреччині та Сирії призвело до 

появи в XX в. 19 нових гідротехнічних систем в басейні Євфрату і 43 в басейні Тигру. 

Введення їх в дію призвело до регулярних повних припинень подачі води в нижні 

ділянки Євфрату (особливо, під час останніх посушливих років). Подальший 

розвиток ситуації призвів до нарощування конфліктності і зарегулювання річкового 

басейну практично на всіх його ділянках [112]. 

Штучне зменшення прісноводного стоку в сукупності з характерними для русла 

Шат-Ель-Араб умовами приливного естуарія призвели до коливань солоності від 5 до 

14 ‰ на всій ділянці від Перської затоки до м. Ель-Курна [168]. Найменші коливання 

солоності (5-8 ‰) спостерігаються в р. Гармат-Алі (притока Шат-Ель-Араб).  

Такі гідрологічні зміни, в сукупності зі зміною режиму судноплавства в Басрі 

(найбільшому морському порту Перської затоки), що відбувається в результаті 

тривалих військових дій, підвищують ризик вселення чужорідних видів, роблячи 
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Шат-Ель-Араб важливими воротами інвазії Середнього Сходу для солонуватоводних 

видів. 

У басейні Шат-Ель-Араб присутні ключові «рушійні сили», що сприяють 

розселенню чужорідних видів – судноплавство, канали, аквакультура, зміна 

природного гідрологічного режиму тощо. Разом з тим, в басейні Шат-Ель-Араб, для 

більшості чужорідних видів безхребетних, характерна вторинна експансія з 

прилеглих водних об'єктів (морської затоки, прилеглих озер і маршів) або з районів, 

з'єднаних з Південним Іраком міграціями водоплавних птахів [163, 168, 195, 216]. 

Таким чином, ця річкова система є не стільки реципієнтом первинних інвазій 

безпосередньо з регіонів-донорів, скільки місцем акумуляції найбільш агресивних 

чужорідних видів, що вселяються у внутрішні води Західної Азії (в першу чергу, за 

рахунок судноплавства). У 2000-і рр. інтенсивне дослідження біологічних інвазій 

дозволило виявити появу тут багатьох нових чужорідних видів [195, 196].  

Для Шат-Ель-Араб характерно дуже інтенсивне і рівномірне розселення 

чужорідних видів, що відбивається в значній схожості комплексу чужорідних видів 

між станціями.  

Всі чужорідні види крім Ph. acuta відносяться до морських та евригалінних 

видів, що полегшує успіх їхньої експансії в екосистемі з штучними змінами 

гідрологічного режиму – як за рахунок конкурентних переваг по відношенню до 

нативних видів, так і в результаті формування вільних екологічних ніш в результаті 

деградації нативних угруповань.  

Комплекс евригалінних чужорідних видів (E. sinensis, P.  elegans, M. nipponense, 

P. antipodarum), що поширений в Шат-Ель-Араб та його притоках (Тигр, Євфрат, 

Карун) практично співпадає з таким в Азово-Чорноморському басейні.  

В цілому це відповідає тенденції до експансії евригалінних видів, що 

спостерігається у Азово-Чорноморському регіоні, але виражене в набагато більш 

різкій формі, як буде показано нижче.  

Шат-Ель-Араб є місцем сукупного впливу недавнього зарегулювання річкового 

стоку, змін клімату (посухи, осолонення естуарних вод), що підсилюють наслідки 
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цього зарегулювання та викликаних змінами клімату додаткового втручання в 

гідрологічний режим.  

Таке поєднання чинників вже розглядалося в науковій літературі як фактор 

ризику для біологічних інвазій [212]. Ймовірно, з впливом змін клімату на міграції 

водоплавних птахів (за рахунок фенологічних змін і змін режиму замерзання водойм) 

пов'язане зростання випадків переносів безхребетних між Середнім Сходом і 

південними районами Європи [109, 161, 195]. 

Нами був проведений аналіз показників біологічного забруднення за даними 

польового сезону 2009 р., отриманими нашими співавторами [196] (таблиця 6.1).  

 

Таблиця 6. 1.  

Показники біологічного забруднення екзотичні безхребетні у басейні Шат-Ель-Араб 

Облікова одиниця IBPR  SBCI  Чужорідні види 

М. Абу-Ель-Хасід  4  4  
Ph. acuta, E. sinensis, A.  amphitrite, M. nipponense,  

P.  elegans 

М. Ель-Синдибад  4  4  
Ph. acuta, E. sinensis, A. amphitrite, M. nipponense,  

P. elegans 

Р. Гармат-Алі  4  4  
Ph. acuta, E. sinensis, A. amphitrite, M. nipponense,  

P. elegans, P. antipodarum 

Район Харір (марш Ель-

Хаммар) 
4  4  

Ph. acuta, E. sinensis, A. amphitrite, M. nipponense,  

P. elegans, P. antipodarum 

М. Ель-Курна  4  4  
Ph. acuta, A. amphitrite, M. nipponense,  P. elegans, 

P. antipodarum 

Канал Шат-Ель Басра 3  3  Ph. acuta, E. sinensis, A. amphitrite 

 

Були проаналізовані збори з 18 станцій, віднесених до 6 облікових одиниць: 

(Абу-Ель-Хасіб (естуарій); р.  Гармат-Алі; м. Ель-Синдибад; район Харір (великий 

марш Ель-Хамар); Ель-Курна (місце сполучення Тигру та Євфрату); судноплавний 

канал Шат-Ель Басра. В даному регіоні виявлені шість видів чужорідних 

безхребетних, чотири з яких були евригалінними видами морського походження. 
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Результати зйомки 2009 г. (таблиця 6.1. і рис. 6.1) показали рівень біологічної 

контамінації (SBCI) та ризик біологічного забруднення (IBPR) високі для каналу 

Шат-Ель-Басра та екстремально високі для всіх інших облікових одиниць. 

В системі Шат-Ель-Араб, де загострення стоку виражене потужніше, ніж в 

річках Азово-Чорноморського регіону формується суцільна двохсоткілометрова зона 

угруповань з домінуванням екзотичних видів морського походження, ключову роль в 

яких грають мобільні декаподи. 

Окремі знахідки видів морського походження спостерігаються значно вище за 

течією (M. nipponense – до 300 км та A. amphitrite – до 500 км від гирла) [110, 216].  

 

Рис. 6.1. Показники біологічного забруднення в річковій системі Шат-Ель-

Араб: 1 – м. Ель-Курна; 2 – канал Шат-Ель-Басра; 3 – район Харір (марш Ель-Хамар); 

4 – р. Гармат Алі; 5 – м. Ель-Синдибад; 6 – м. Абу-Ель-Хасіб. 

 

Повертаючись до великих річкових басейнах Чорного та Азовського морів ми 

можемо виділити в них три межі поширення  видів морського походження (рис. 6.2).  
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Першу формує зона катадромної міграції E. sinensis, що здатний під час міграції 

заходити далеко в прісні води. Таким чином, його присутність є індикатором змін, але 

сама довжина ареалу міграції не так принципова. 

Другу формують мобільні види, Macrobrachium та Rh. harrisii, що здатні 

самостійно розселятися уздовж річного русла, але не здійснюють протягом життя 

масштабних двосторонніх міграцій між естуарними та прісними водами. В басейнах 

Дунаю, Дністра, Дона вона знаходиться в нижній течії, трохи вище дельти; в Дніпрі 

досягає значно вищої ділянки, а в Південному Бузі та Інгулі обмежена пониззями 

річок, прилеглими до Бузького лиману.  

Третю формують немобільні види (Amphibalanus spp., M. leucophaeata та 

екзотичні Polychaeta, які, можливо, вже можуть виживати в набагато ширшому ареалі, 

але обмежені в можливостях та темпах його колонізації. В басейнах Дунаю, Дністра 

та Дону вона обмежена пригирловими естуарними районами, прилеглими до моря, в 

Дніпрі, Південному Бузі та Інгулі – пониззями річного русла, прилеглими до лиману. 

 

 

Рис. 6.2. Межі поширення екзотичних евригалінних видів в великих річках 

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

прохідних міграцій; 3 – види зі слабкою мобільністю. 
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Якщо оцінити масштаби другої та третьої меж поширення, то в Дону, Дністрі 

та Дунаї вони складають відповідно 5–15 та 70–110 км, а в Дніпрі біля 60 та 400 км. 

В Південному Бузі та Інгулі вони співпадають та складають біля 50–60 км. Треба 

відмітити, що значну частину нижньої течії Південного Бугу займають пороги, що 

перешкоджають розповсюдженню таких видів. Як ми бачимо, ця картина в цілому 

узгоджується з фактом, що в басейні Дніпра проблеми загострення стоку найбільш 

виражені, серед інших басейнів. 

Угруповання з домінуванням екзотичних видів морського походження 

формуються в пригирлових районах Дністровського лиману та пониззях Південного 

Бугу та Інгулу. В Азовському басейні вони відомі для Таганрозької затоки на межі з 

дельтою Дона [241]. Таким чином, вони приблизно співпадають з межею поширення 

немобільних видів, які, переважно, і формують такі угруповання. 

Самі по собі межі максимального поширення окремих мобільних видів в Азово-

Чорноморському басейні вже приближуються до ситуації в Шат-Ель-Араб, але це 

стосується присутності видів у вигляді нечисленних знахідок. В протилежність 

цьому, в в Шат-Ель-Араб спостерігається формування сталих угруповань, ключову 

роль в яких грають саме мобільні декаподи. 

 

6.2. Експансія понто-каспійських безхребетних в умовах штучної ліквідації 

екологічних бар’єрів в великих річках. 

6.2.1. Особливості експансія понто-каспійських безхребетних в окремих 

річкових басейнах. Експансія понто-каспійських безхребетних в басейні Дніпра 

історично стримувалася природним бар'єром – великою зоною порогів (близько 75 км 

довжини) з перепадами висоти. Ще до будівництва водосховищ відома рання інвазія 

D. polymorpha, для якої вказувалося проникнення в верхню частину Дніпра через 

канал Дніпро-Західна Двіна (з півночі на південь) в XIX столітті, [174]. Однак, 

колонізація цієї ділянки, також як і р. Прип'ять, могла відбуватися з середньої частини 

дніпровського басейну, де ці види мешкали після останнього заледеніння. 



157 

 

Гребля, побудована в 1932 р. і водосховище, що утворилося при цьому, 

забезпечували наскрізне судноплавство типу «річка-море» аж до руйнування греблі в 

ході Другої світової війни. Ці зміни не привели до істотних змін в розселенні понто-

каспійських видів – з документованих фактів можна назвати тільки розселення по 

Дніпру D. bugensis.  

У 1948 р. дамба була відновлена і сталося повторне заповнення водою зони 

сучасного Запорізького водосховища. Слідом за цим почалося активне заповнення 

нових водосховищ: Каховського (1955–1958), Кременчуцького (1959–1961), 

Дніпродзержинського (1963–1965), Київського (1964–1966); Канівського (1972–

1973). Затоплення зони порогів і подальше будівництво нових водосховищ створило 

умови для просування понто-каспійської фауни в середній і верхній ділянки річки. 

Одночасно зі створенням водосховищ були запущені розроблені в 1940-х рр. 

програми акліматизації понто-каспійської фауни в різні типи водойм для збагачення 

їх кормовими ресурсами для риб. Акліматизації Mysida, Mollusca, Polychaeta, а також 

просто «кормових» безхребетних, особливо масові в 1949–1951, 1955 і 1957 рр., 

проводилися як в відновлене Дніпровське (Запорізьке) водосховище, так і в райони 

створення майбутніх водосховищ [27, 28, 44, 63]. 

Слід зауважити, що практично всі дані 1950-х рр. про понто-каспійських 

безхребетних в каскаді водосховищ ретроспективний і стосуються саме термінів 

перших спроб акліматизації (багато з яких не увінчалися успіхом), і можуть 

відрізнятися від реального часу формування популяцій. 

Вірогідно, самостійне розселення понто-каспійської фауни поза рамками 

акліматизації почалося лише після заповнення Каховського водосховища, в 

результаті чого сформувався безперервний ланцюжок водойм від пониззя до 

Середнього Дніпра.  

В басейні Дністра, природним бар'єром, що стримували поширення понто-

каспійських видів, були численні невеликі зони кам’янистих перекатів (зокрема 

мілини біля с. Чобручі)  та загальний пригірський режим річки на значній її частині. 

Зміни басейну можна розділити на кілька фаз. Ще з середини XIX сторіччя 

починається організація річкового судноплавства, в ході якої ліквідуються найбільш 
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проблемні кам’янисті мілини між середньою та нижньою течією річки. Після цього, 

до введення в експлуатацію Дубосарського водосховища в 1956 р., значних 

гідроморфологічних змін басейну не проводиться.  

Наступною фазою є період з 1957 р. по 1982 р. після введення гідрокомплексу 

в експлуатацію  і до початку наповнення Дністровського водосховища. Незабаром 

після створення Дубосарського водосховища, в нього з Кучурганського лиману були 

вселені 100 тисяч особин мізид видів P. lacustris, L. benedeni і K. warpachowskyi, які 

успішно акліматизувалися (при цьому також ненавмисно була вселена амфіпод 

Ch. warpachowskyi [22]. у 1960 р. з Дніпровського водосховища в Дубосарське також 

вселялися мізида H. anomala, але результативність цієї акліматизації пізніше не була 

підтверджена [22]. 

Пізніше L. benedeni и P. lacustris розселилися на 100 км вище греблі [22], а 

амфіпода Ch. warpachowskyi була відмічена в районі Хотина [18]. 

Експансія двох видів відмічена вже після заповнення Дністровського 

водосховища. Так, вселенцем в Середній Дністер є P. crassus, зазначений вище 

Дністровського водосховища в районі с. Заліщики [99]. Літературні дані про 

поширення даного виду аж до верхів'я Дністра на початку XX століття не були 

підтверджені численними пізнішими дослідженнями даного району в середині ХХ 

століття і ймовірно пов'язані з невірною ідентифікацією [22]. Ретроспективна обробка 

колекційних зборів, зроблених на початку XX століття також не підтвердила 

поширення виду за межами Нижнього Дністра [171]. 

Пізніше в басейні Дністра також була відзначена експансія D. bugensis. Вперше 

для басейну Дністра вона була відзначена в Дністровському водосховищі (Середній 

Дністер) в 1992–1993 рр. [96]. На даний момент цей вид заселив основне русло 

Середнього і Нижнього Дністра, рукава дельти Дністра та північну частину 

Дністровського лиману [18, 233]. Вона була відмічена вище Дністровського 

водосховища – в районі с. Заліщики [99] але наші сучасні дослідження району 

Дністровського каньйону не виявили цього виду. 

При цьому, D. polymorpha дещо розширила своє поширення в басейні 

Середнього Дністра і була також виявлена в притоці Дністра – р. Серет [18, 108]. 
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Історично Дунай представляв собою одну з найбільш ускладнених для 

судноплавства великих річок. Практично вся верхня течія була представлена 

мілинами, порогами і перекатами, великі зони порогів знаходилися вище Відня, на 

кордоні Середнього і Верхнього Дунаю і в районі Залізних Воріт. Утворені 

височинами Балкан і Трансільванських Альп, Залізні ворота, не тільки самі по собі 

уявляли перешкоду для судноплавства, а й були оточені великою кількістю порогів, 

кам'янистих мисів і островів. 

На Верхньому і Середньому Дунаї багато проблемних кам'янистих ділянок 

(пороги, перекати, скелясті миси) були підірвані, на руслах були побудовані численні 

гідротехнічні споруди, другорядні рукава були відсічені дамбами і траверсами, 

споруджені шлюзи, малі водосховища тощо. На деяких ділянках, наприклад, у 

великих зон порогів вище Відня, крім ліквідації гряд підводних каменів були 

побудовані обхідні канали. В результаті цього, вже до середини XIX століття Верхній 

і Середній Дунай став судноплавним на значній частині протяжності річки. 

Найбільш проблемним для дунайського судноплавства був непрохідний район 

Залізних воріт, що розділяє Середній і Нижній Дунай. З 1890-х рр. в цьому районі 

стала формуватися складна система обвідних каналів і суднових ходів, що включала 

крім головного обвідного каналу, також канали для проходження окремих груп 

порогів, мисів тощо.  

Разом з тим, навіть в побудованих каналах судноплавство було настільки 

складним і небезпечним, що суду частково перевалювалися посуху залізницею. У 

міру вдосконалення системи судноплавства, в Залізних воротах сформувався 

спеціальний буксирний флот, який здійснював проводку судів в цьому районі аж до 

будівництва каскаду водосховищ. 

В рамках будівництва гідрокомплексу «Джердап I» весь комплекс каналів і 

супутньої інфраструктури був затоплений і в 1969 р. були споруджені 

суднопропускних системи (двоступеневі річкові шлюзи). 

Сценарій послідовної експансії вверх за течією з пониззя басейну однозначно 

доведений тільки для чотирьох видів.  
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Мізида L. benedeni була зареєстрована в 1946 р. в затоці Дунаю в м. Будапешт і 

незабаром після цього виявлена на низці інших ділянках середнього Дунаю. У 1950 

р. вона також була інтродукована з угорської ділянки Дунаю в оз. Балатон. Пізніше 

вид проник в Верхній Дунай – в Австрію (1973 р.), і до Німеччини (1993 р.); 

розселення в Верхньому Дунаї відбувалося «ривками», переважно між заплавними 

водоймами [256]. 

Розселення O. obesus відбулося в період між спорудою каскаду водосховищ і 

будівництвом каналу. Вид, що був присутнім в районі Залізних воріт і до будівництва 

каскаду водосховищ, після даної реконструкції став масовим і, можливо, тимчасово 

витіснив інші види гамарид [210]. O. obesus з 1991 р. розселяється в Середньому та 

Верхньому Дунаї [197, 257]. 

Також зі спорудженням каскаду водосховищ, безсумнівно, пов'язана експансія 

поліхети H. invalida. Велика кількість знахідок цього виду вище порогів була  

відмічена в період робіт зі спорудження греблі Джердап I. В період 1967–1977 рр. вид 

був виявлений у багатьох локалітетах на ділянці Дунаю поблизу Залізних воріт, у 

Верхньому та середньому Дунаї, Саві і Тисі [264]. Спалах H. invalida відзначений і в 

самому водосховищі Джердап I безпосередньо при його заповненні після завершення 

зведення греблі в 1968 р. [209]. Для цього виду можливе розселення з різними 

землечерпальними машинами, що забезпечує швидке заселення їм порушених 

ділянок. 

Значна частина інвазій стосується розширення ареалу видів (колонізація 

Верхнього Дунаю або великих приток – Сави та Драви), що вірогідно історично були 

присутніми в Середньому Дунаї вище Залізних воріт до ліквідації перешкод для 

судноплавства: D. polymorpha, E. ischnus J. sarsi, Ch. curvispinum, Ch. sowinskyi, 

D. haemobaphes, D. bispinosus [49, 197, 244, 257]  

Характерними для басейну Дунаю є випадки, коли види в процесі інвазії відразу 

потрапляють до верхніх ділянок і подальше розселення, якщо воно має місце, 

проходить вниз за течією (всі вони мале місце після ліквідації перешкод для 

судноплавства). 
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Вид D. villosus був присутнім в районі Залізних воріт до будівництва каскаду 

водосховищ і після реконструкції став масовим [210], але розселення по Середньому 

Дунаю до появи в верхів’ях не спостерігалося. Вперше був відзначений у Верхньому 

Дунаї у 1989 р. [197]. Пізніше вид був відзначений на деяких ділянках Середнього 

Дунаю і в р. Драва але до сих пір не сформував тут суцільного ареалу [257]. 

Хронологія і характер розселення вказують на те, що вид не розселявся послідовно 

вгору за течією, а був занесений в Верхній Дунай судноплавством. 

Вид K. warpachowskyi був вперше відзначений в Верхньому Дунаї [256] у 2001 

р. D. romanodanubiale був виявлений в Верхньому Дунаї (в Німеччині) [252] в 1994 р. 

Ще один вид (E. trichiatus) в 1996 р. був відзначений на німецькій ділянці 

Дунаю, в 2007 р. – в Словаччині і в 2009 р. – в Угорщині [128]. Проникнення в 

Середній Дунай відбувалося з Верхнього Дунаю, однак, не з’ясовано, чи потрапив він 

туди з басейну Рейну або був занесений судами з Нижнього Дунаю. 

Інвазія трьох видів вірогідно пов'язана з проникненням з інших річкових 

басейнів. 

Так, експансія D. bugensis пов'язана із судноплавством типу «річка-море». 

Перша знахідка цього виду в басейні Дунаю була зроблена в 2004 р. в районі 

Чернаводи – в місці входу в Дунай румунського каналу Дунай-Чорне море [185] і 

потім зазначалося досить послідовне проникнення виду вгору за течією в середній і 

Нижній Дунай, а також вниз за течією в річкову дельту [40]. 

В інших випадках мова йде про проникнення по південному інвазійному 

коридору (з басейну Рейну через канал Майн-Дунай) видів, що раніше потрапили до 

західної Європи іншими шляхами. 

Ch. robustum, спочатку виявлений в Верхньому Дунаї в 2007 р., пізніше був 

вказаний для сербської ділянки, куди, ймовірно проник з Верхнього Дунаю, куди він 

вочевидь, потрапив по каналу з басейну Рейну [129].  

H. anomala спочатку була відзначена в Верхньому Дунаї в 1998 р., а з 2005 р. 

поширилась в Середньому Дунаї (в Сербії, Хорватії, Словаччині і Угорщині) [254]. 

При цьому, в 1997–1999 р. його масова інвазія була відзначена в притоках Рейну 

(Майн, Некар) і його дельті; а також низці морських каналів і портів Нідерландів, 
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Бельгії та Німеччини [123]. Ймовірно, мало місце вселення в Верхній Дунай з басейну 

Рейну, куди він був занесений судноплавством. 

У басейні Дона просування більшості естуарних видів вгору за течією було 

обмежене порогами Цимлянського вигину, на яких формувалися специфічні 

реофільні угруповання понто-каспійських видів [49]. 

Будівництво водосховища Цимлянського водосховища в 1952–1953 рр., крім 

зміни гідрологічних характеристик екосистеми в сторону «лімнізації» (що дозволило 

багатьом естуарним видам створити постійні угруповання в межах його акваторії), 

дозволило забезпечити наскрізне судноплавство в контексті управління глибинами. З 

огляду на те, що на ділянці вище водосховища течія річки залишилася відносно 

незрегульованою, цей аспект усунення бар'єрів в басейні Дона є найбільш 

принциповим. 

Ми не спостерігаємо сучасної експансії в Середній і верхній Дон тих груп, для 

яких швидка течія може бути принциповим бар'єром до розселення – Mysida, 

Polychaeta, Cardiidae, Cumacea і, навпаки, історично, для цих районів характерна 

більш різноманітна фауна Mysida, ніж для інших понто-каспійських басейнів [49]. 

Специфіка поширення чужорідних видів в басейні Дона вище Цимлянського 

водосховища полягає в тому, що великі водосховища (які як і в інших басейнах 

створюють сприятливі умови для проживання понто-каспійських видів) 

розташовуються не на основному руслі, а на притоках: Матрирское, Воронезьке, 

водойма-охолоджувач Нововоронезької АЕС тощо. 

Як і в інших басейнах, частина фактів інвазій стосується розширення ареалу 

тими видами, що історично вже були присутніми в середньому чи верхньому Доні 

(зокрема, вселення в водосховища, розташовані на притоках): D. haemobaphes, 

Ch. ischnus, D. polymorpha, Ch. maeoticum, Ch. chelicorne [36, 72, 74].  

Два понто-каспійських види (D. bugensis і D. caspius), що розселились вгору за 

течію [36, 240] походять з інших басейнів. 

Для кількох видів, що потрапили в водосховища або на річкові ділянки 

Верхнього чи Середнього Дону в 1990–2000-х рр. (P. robustoides, O. crassus, 
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G. tuberculata та P. aestuarius) [26, 56, 72, 73] характерний сценарій поступової інвазії 

з пониззя басейну вгору за течією. 

Ситуація з басейном Південного Бугу значно відрізняється від інших великих 

річок. З одного боку, це єдиний великий річковий басейн Азово-Чорноморського 

регіону, де в значній мірі зберіглися природні бар’єри для судноплавства та 

самостійного розселення лімнофільних видів у вигляді численних зон порогів.  

Частина порогів була затоплена при створенні енергетичного комплексу, але 

протяжна система порогів нижче м. Первомайськ різко розділяє річкове русло на зони 

з різним таксономічним складом фауни.  

Аналіз Ф.Д. Мордухай-Болтовським [49] перших досліджень фауни Південного 

Бугу, показує, що тільки один понто-каспійський вид безхребетних (J. sarsi) був 

відмічений вище останньої зони порогів, що значно відрізняється від ситуації в інших 

басейнах. Вочевидь, при цьому аналізі, деякі види, такі як Theodoxus spp. (в фондах 

ДПМ НАНУ містяться матеріали з м. Винниця, зібрані в кінці XX сторіччя) чи 

широко поширений P. leptodactylus могли не розглядатися як понто-каспійські.  

Пізніші дослідження показали, що тільки один вид (D. polymorpha) широко 

поширився у середній та верхній течії Південного Бугу. За нашими даними, він 

спорадично зустрічається на ділянках між містами Первомайськ та Винниця, де його 

локації розділені невеликими зонами порогів та колонізує басейн Синюхи, де 

зустрічається не тільки в нижньої течії, але також у верхів’ях (матеріали, що 

зберігаються у фондах ННПМ НАНУ). У верхній течії він присутній у Летичівському 

водосховищі [108]. 

Ще декілька видів були знайдені нами вище порогів в районі м. Первомайськ 

(D. haemobaphes, L. benedeni, P. robustoides). Вид P. lacustris відмічений вище – в 

районі м. Саврань [116]. 

 

6.2.2. Глобальні тенденції експансії понто-каспійської фауни як результат 

сукупності різноманітних сценаріїв. Ретроспективний аналіз показує існування 

багатої фауни Понто-Каспійського видів в середніх і навіть верхніх течіях річок 

Чорного і Азовського морів до початку їх масштабного перетворення. Як показано 
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раніше, при цьому спостерігається значно більша схожість в фауні, ніж для нижніх 

ділянок [49]. Деякі вказівки були зроблені ретроспективно, на підставі вивчення 

старих колекцій [171].  

Частина ранніх вказівок, зараз не може бути інтерпретована через таксономічні 

зміни або морфологічну схожість видів, як у випадках D. villosus і D. bispinosus або 

Ch. curvispinum і Ch. sowinskyi. 

Особливим випадком є басейн Дунаю, де більшість антропогенних змін були 

зроблені ще в період з кінця XVIII до початку XX століття заради усунення перешкод 

для судноплавства. Системні дослідження поширення понто-каспійської фауни 

почалися набагато пізніше для багатьох видів важко судити про їх ареалі до початку 

гідроморфологічних змін, як у випадку з іншими річковими басейнами. З одного боку, 

навіть самі ранні знахідки, як в разі D. polymorpha, можуть бути результатом інвазії в 

результаті судноплавства. З іншого боку, виявлення багатьох видів в Середньому 

Дунаї в першій половині XX століття збіглися з початком досліджень різних груп 

ракоподібних. 

Якщо говорити про середню ділянку Дунаю як про зону природного збідніння 

понто-каспійської фауни, то реконструювати початковий склад понто-каспійської 

фауни і розділити нативні види і вселенців досить важко. Зокрема, для угорського 

сектора Дунаю, що розміщений безпосередньо вище Залізних воріт, низку понто-

каспійських видів була вказана досить давно. 

В меншій мірі подібні питання можливі також для басейну Дністра, де 

розчищення русла від порогів та ліквідація перешкод для судноплавства мали місце в 

XIX сторіччі. Разом з тим, різноманітна понто-каспійська фауна була відмічена при 

ранніх дослідженнях для прикарпатських ділянок, значно вище меж судноплавної 

зони [22, 49, 171]. 

Наш аналіз основних зведень, що стосуються цієї теми [22, 49, 171, 220] виділяє 

наступний історичний «річковий» комплекс понто-каспійської фауни: 

Dikerogammarus spp., Chelicorophium spp. Obesogammarus spp., P. robustoides, 

Ch. ischnus, J. sarsi, P. leptodactylus, D. polymorpha, Th. fluviatilis, C. caspia.  
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Він збіднений в басейнах Дніпра і в ще більшому ступені – Південного Бугу, 

які у порівнянні з іншими басейнами сильніше «постраждали» від льодовикових 

процесів. Ці види формують «понто-каспійську фракцію прісноводної реофільної 

фауни».  

При цьому, вони всі широко поширені і в естуаріях, де, переважно, поширені в 

літоральній зоні (на твердих субстратах) та в заростях прибережної рослинності. 

Переважно, ці види і складають комплекс широко поширених агресивних вселенців 

(крім них, такими є також H. invalida, D. bugensis і деякі Mysida). 

Вочевидь, для понто-каспійської фракції прісноводної реофільної фауни зони 

порогів не були екологічним бар’єром для самостійного розселенні. Разом з тим, 

ліквідація порогів дозволила організацію протяжних маршрутів для судноплавства, а 

гідротехнічні споруди, пов’язані з портами та шлюзами, стали твердими субстратами 

для колонізації такими реофільними видами. 

Створення водосховищ для значної частини таких видів не було для них 

ключовим фактором в розселенні, але формування угруповань друз дрейсен 

призводить до створення цілісної системи консортних зв’язків, що формують 

преференції на рівні біотичних факторів. 

Протилежна картина спостерігається для значної частини понто-каспійської 

фауни, яка пристосована насамперед до умов великих напівпроточних водойм або 

ділянок річкових дельт з уповільненою течією (Ampharetidae, Cumacea, Cardiidae, 

Hydrobiidae, більшість Mysida).  

Для цих груп, зони порогів історично ставали екологічними бар’єрами, а штучні 

водосховища надавали принципові преференції в формуванні популяцій, порівняно з 

непорушеними річковими ділянками. Принциповим фактором для експансії таких 

видів була організація на водосховищах рибного господарства, яке планувалося як 

подібне до лиманського та супроводжувалося масовою інтродукцією понто-

каспійської фауни [220]. 

Якщо розглядати окремі річкові басейни, ми бачимо чотири головних типи 

експансії понто-каспійських безхребетних.  
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Перший – розширення локацій видів, що вже історично мешкали вище зон 

порогів (розширення ареалу вгору за течією, вселення в притоки тощо). 

Другий – послідовна експансія вгору за течією з пониззя басейну, як шляхом 

самостійного розселення після ліквідації порогів, так і з допомогою судноплавства, 

навмисної інтродукції тощо.  

Третій – проникнення за допомогою судноплавства, навмисної інтродукції 

тощо у верхню частину басейну та наступною послідовною експансією вниз за течією 

(характерна для басейну Дунаю). 

Четвертий – вселення з інших понто-каспійських басейнів. 

Як ми бачимо (рис. 6.3), великі річкові басейни значно відрізняються за 

співвідношенням кількості видів, що використовують ці типи експансії. Різкі 

розбіжності басейну Дніпра за кількістю видів, що розширили ареал пояснюються 

масштабними програмами інтродукції понто-каспійської фауни для потреб рибного 

господарства.  

 

 

Рис. 6.3. Кількість видів понто-каспійських безхребетних, що використовують 

різні типи експансії: 1 – Дніпр; 2 – Дністер; 3 – Дунай; 4 – Південний Буг; 5 – Дон. 

Червоний – послідовна експансія вгору за течією з пониззя басейну; синій 

розширення ареалу видів, що історично мешкали вище порогів; фіолетовий – 

проникнення у верхів’я та наступна експансія вниз за течією; зелений – вселення з 

інших понто-каспійських басейнів. 
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Для двох великих річкових басейнів (Дунай та Дон) ліквідація екологічних 

бар’єрів та пов’язана з цим експансія вгору за течією з пониззя басейну не була 

домінуючим фактором (як в інших басейнах). Разом з тим, для цих двох басейнів 

значну роль грає експансія понто-каспійських видів з інших басейнів (через системи 

каналів). 

Слід зазначити, що всі ці аспекти не впливають на загальний тренд поступового 

нарощення біологічного забруднення в усіх річкових басейнах Азово-

Чорноморського басейну, який формується як експансією понто-каспійської фауни, 

так і чужорідними видами інших груп, хоча, звісно, як темпи, так і терміни початку 

процесів біологічного забруднення в різних басейнах та групах басейнів 

відрізняються (рис. 6.4). 

Переважна більшість випадків інвазій понто-каспійських видів в межах їх 

вихідних басейнів відносяться до водосховищ, при будівництві яких, природна 

екосистема була фактично знищена. Понто-каспійська фауна формує в них 

принципово нову екосистему, але сама по собі не є причиною змін. 

Разом з тим, створення водосховищ дало для понто-каспійської фауни низку 

переваг в колонізації водойм в порівнянні з нативної фауною, особливо з 

стенобіонтними реофільними видами. Таким чином вони виступили в якості “back-

seat drivers” [121].  

Однак понто-каспійська фауна в даному випадку не змінила історичні нативні 

екосистеми і угруповання, а вступила в конкуренцію з нативними видами в процесі 

колонізації нових типів прісноводних водойм і формування нових угруповань 

штучних екосистем. 

Таким чином, негативний аспект колонізації чужорідних видів каскаду 

водосховищ полягає не стільки в локальних екологічних впливах, скільки в ризику їх 

подальшого розселення в нові регіони. Аналогічний висновок можна зробити щодо 

колонізації понто-каспійськими видами штучних екосистем каналів і систем 

зрошення. 
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Слід констатувати, що багато понто-каспійських видів мають високий ризик 

біологічних інвазій в Азово-Чорноморському регіоні за показником SBPR (таблиця 

6.2.), що було проаналізовано в серії наших робіт [205,  220; 240]. 

Детальніше варто розглянути проникнення понто-каспійських видів на річкові 

ділянки вище каскадів водосховищ або між водосховищами. 

 

 

Рис. 6.4. Розподіл біозабруднення (IBPR) в річковій мережі Азово-

Чорноморського регіону (колами виділені групи малих басейнів чи окремі басейни, а 

для крупніших річок - суббасейни): синій – 0 балів; зелений – 1 бал; жовтий – 2 бали; 

оранжевий – 3 бали; червоний – 4 бали. 
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Таблиця. 6.2.  

Перелік понто-каспійських видів з високим ризиком інвазій (SBPRR = 3) в середніх та верхніх 

ділянках річок Азово-Чорноморського регіону. 

Species HRD HRE HPI (ключові аспекти впливу) 

Cordylophora caspia + + Зміна оселищ. Обростання гідротехнічних 

конструкцій 

Dreissena polymorpha + + Зміна оселищ та екосистем, конкуренція з 

нативними видами.  

Dreissena bugensis  + + Зміна оселищ та екосистем, конкуренція з 

нативними видами.  

Chelicorophium 

curvispinum 

+ + Конкуренція з нативними видами. Обростання 

гідротехнічних конструкцій 

Chaetogammarus ischnus + + Конкуренція з нативними видами, хижацтво 

Pontogammarus 

robustoides 

+ + Конкуренція з нативними видами, хижацтво 

Pontogammarus 

maeoticus 

+ + Зміна оселищ, створення нових угруповань 

 

Dikerogammarus villosus + + Конкуренція з нативними видами, хижацтво 

Hemimysis anomala + + Хижацтво 

Katamysis warpachowskyi + + Хижацтво 

 

Збиток від вселення чужорідних видів в річкові екосистеми часто важко 

визначити, незважаючи на той факт, що вони більш уразливі в порівнянні з багатьма 

іншими водними екосистемами [192, 249].  

Значні функціональні зміни екосистем, переважно відомі для чужорідних видів 

риб, десятиногих раків і молюсків [249], тоді як для більшості інших 

макробезхребетних відомі переважно дані про їх конкуренції з окремими нативними 

видами. 

Зокрема, практично повне зникнення Gammarus lacustris G.O. Sars, 1864 в 

верхній частині басейну Дніпра [221], а також різке зниження чисельності 

аборигенних G. lacustris і Gammarus pulex (Linnaeus, 1758) у водосховищах Дніпра 
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[29] пов'язані з постійним збільшенням кількості понто-каспійських Gammaridae і, 

зокрема, D. villosus. 

Аналогічна ситуація спостерігається в р. Рейн на території Нідерландів, де 

G. pulex був повністю витіснений понто-каспійськими амфіподами [178]. В цілому, 

витіснення аборигенних видів понто-каспійськими ракоподібними широко поширене 

в басейнах Балтійського і Північного морів [172, 247]. 

Серед понто-каспійських видів при вселенні на річкові ділянки вище каскадів 

водосховищ або між водосховищами екосистемними інженерами виступають тільки 

дрейсени, що формують обростання або скупчення друз і P. maeoticum як біоіригатор 

піщаної літоралі. Для D. polymorpha, відзначене також і витіснення нативних видів 

Unionidae (зокрема, в басейні Дніпра) [174]. 

Угруповання з домінуванням P. maeoticum (при відсутності інших понто-

каспійських видів), аналогічне широко поширеним на мілководді морів і лиманів, 

спостерігалося нами на піщаних мілководних ділянках Середнього Дніпра, між 

Кременчуцьким і Канівським водосховищами. Слід зауважити, що вивільнення 

значних обсягів алювіальних пісків в цьому районі, хоча і відбулося задовго до 

масштабних гідротехнічних змін, є відносно недавнім явищем, пов'язаним з 

освоєнням людиною Придніпров'я і його активної оранкою. 

Таким чином, і в цьому випадку мова йде про колонізацію новим видом 

історично нового біотопу, де не встигли сформуватися різноманітні і стійкі нативні 

спільноти. На противагу цьому, на піщаних мілинах, історично притаманних 

притокам Середнього Дніпра (Десна, Псел) нами спостерігалися стійкі псамофільні 

угруповання з високим різноманітністю двостулкових молюсків, де понто-каспійські 

види були відсутні або були нечисленні в обростанні коренів дерев і на вищої водної 

рослинності. 

В цілому, якщо говорити про низку видів, які за межами даного регіону 

розглядаються як найбільш агресивні вселенці, що витісняють нативні види всередині 

своїх гільдій, то, в річках Азово-Чорноморського басейну, картина може бути іншою. 

Для мобільних амфіпод, поділ екологічних ніш між понто-каспійцями в їх 

нативному регіоні і іншими реофільними безхребетними часто відбувається на рівні 
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біотопів. Так, дослідження фауни амфіпод в пониззях Дністра, Прута і Дона показали 

однаковий тип розподілу видів – понто-каспійські види амфіпод і види 

середземноморського морського походження займають естуарії і центральні райони 

русла, а решта групи т. зв. «давньопрісноводні» Gammarus, Niphargus та Sinurella – 

притоки, заплавні водойми, джерела і гірські ділянки річок [22, 39]. 

Наші дослідження показують, що на низці ділянок верхньої або середньої течії 

понто-каспійських річок спостерігається спільне проживання понто-каспійських і 

давньопрісноводних амфіпод. 

Так, види роду Dikerogammarus, що є агресивними вселенцями, які витісняють 

місцевих амфіпод в багатьох регіонах, спільно мешкають в річковому руслі з видами 

групи «Gammarus balcanicus» на багатьох ділянках Десни і Дністровського каньйону. 

При цьому, в джерелах вони поділяють мікробіотопи: Dikerogammarus spp. заселяє 

нижню терасу, а Gammarus spp. зустрічається вздовж усього джерела. 

Також відомо, що якщо Ch. ischnus витісняє аборигенних Gammarus в різних 

водоймах США [214], то в р. Прип'ять він співіснує разом з нативним Gammarus 

varsoviensis Jazdzewski, 1975 [220]. 

Добре відомо, що поза межами понто-каспійського басейну, де місцеві види 

історично не контактували з понто-каспійської фауною, понто-каспійські ракоподібні 

витісняють аборигенні види [172, 246]. Навпаки, в понто-каспійському басейні, який 

широко поширені прісноводні європейські види використовували під час 

льодовикових періодів як рефугіум, вони історично постійно контактували і 

коеволюціонували з прісноводною реофільною фракцією понто-каспійської фауни 

[142].  

У свою чергу, поширення частини видів понто-каспійської фауни в 

четвертинний час доходило по басейну Дніпра, по меншій мірі, до нижньої частини 

Білорусі [107], а відсутність понто-каспійських видів в угрупованнях основних русел 

річок, часто є історично недавнє і епізодичне явище. 

Це може пояснювати факт, що на тих ділянках, де понто-каспійська фауна була 

присутня в історичний час, вона робить набагато менший вплив на нативну фауну. 
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6.3. Біологічні інвазії в умовах створення міжбасейнових каналів 

6.3.1. Біологічні інвазії в умовах порушення ізоляції між Азово-

Чорноморським та Каспійським басейнами. З часів пліоцену Азово-

Чорноморський та Каспійський басейни розташовувались безпосередньо поруч один 

з одним і характеризувалися схожими екологічними умовами та періодичними 

поєднаннями та ізоляціями [177]. Передбачалося, що в останні десятиліття техногенні 

зв’язки мають посилити взаємний обмін ендемічними фаунами між двома басейнами. 

Однак до 2000-х цей процес був сильно асиметричним, види вселялися у дельту Волги 

та Каспійське море з басейнів Чорного та Азовського морів [159] але не в 

протилежному напрямку.  

Зокрема, до 2000-х років не було відомо про вторгнення ендемічних 

макробезхребетних з Каспійського басейну в Азово-Чорноморський басейн [158]. Це 

було пов’язано з тим, що саме фауна Чорноморського басейну використовувалась для 

експериментів, які передували масштабним урядовим програмам, спрямованим на 

свідоме впровадження понто-каспійських макробезхребетних в інші райони 

колишнього СРСР. 

Пізніше чорноморські лимани і рідше дельта Дон були джерелами для 

численних навмисних інтродукцій ракоподібних та поліхет у водосховища, в той час 

як Каспійське море та басейн Волги не використовувалися як джерела інтродукції 

[31]. Незважаючи на це, починаючи з 2000-х років почала накопичуватися інформація 

про поширення видів з Каспійського моря та дельти Волги як вгору до водосховищ 

Волги, так і до басейну Азовського моря. 

Завдяки будуванню міжбасейнових каналів, р. Дон стала зоною зв’язку басейнів 

Чорного, Азовського та Каспійського морів. ВДК був відкритий в 1952 р., канал 

Сіверський Донець-Донбас в 1958 р., канал Дніпро-Донбас в 1982 р. Після будування 

Невиномиського каналу, що з’єднує басейни Кубані та Дону через р. В. Єгорлик (1948 

р.) було здійснене перекидання стоку верхньої Кубані (через річки Єгорлик і Калаус) 

і р. Західний Манич до Дону. Крім того, Цимлянське водосховище з’єднується з 

басейном Манича за допомогою Донського магістрального каналу і системи Манич-

Чограй. 



173 

 

Планується будівництво каналу «Євразія» (Маничський судноплавний канал), 

який буде включати вже існуючий Маничський водний шлях в межах Веселовського 

та Пролетарського водосховищ, озера Манич-Гудило. Далі він буде прокладений по 

Кумо-Маничською западині, р. Кума і з’єднаний з Каспійським морем. 

Нижче Цимлянської греблі судноплавна глибина води в річці Дон 

підтримується послідовністю трьох комплексів гребель та шлюзів: Миколаївським, 

Костянтинівським та Кочетовським. Нижня ділянка р. Дон складається з п’яти 

основних суббасейнів: річки вгору за течією Цимлянського водосховища до гирла 

Іловлі, Цимлянського водосховища, річки від Цимлянського водосховища до 

Таганрозької затоки (дельта), суббасейн р. Сіверський Донець і суббасейн р. Манич. 

В результаті, Нижня та естуарна частини басейну Дону є ключовими районами 

європейської мережі інвазій і утворюють як «ворота вторгнення» для 

трансконтинентального судноплавства [205], так і є місцем розташування кількох 

важливих міжбасейнових сполучень. Таким чином Нижній Дон є першим регіоном, 

де ми можемо спостерігати як розширення каспійських вселенців та їх вплив на 

раніше сформовані, тісно пов’язані між собою понто-каспійські угруповання, які вже 

мешкають у регіоні, так і експансію видів з чорноморського басейну.  

Нами вперше було проведене спеціальне дослідження процесів біологічного 

забруднення при  вторгненні донських макробезхребетних, через  ВДК з басейну 

Каспію.  

Воно ґрунтується переважно на матеріалах гідробіологічної обстеження, 

проведеного 16–12.08.2011 р. на 21 станції відбору проб (рис. 6.5).  

Місця відбору проб були поділені на наступні 7 облікових одиниць: 1) р. Волга, 

2) р. Дон вище Цимлянського водосховища, 3) ВДК та супутні невеликі водосховища, 

4) Цимлянське водосховище, включаючи гирло р. Аксай Курмоярський, 5) басейн 

Нижнього Дону, включаючи гирла рік Сіверський Донець та Манич, 6) дельту Дона 

та 7) Таганрозьку затоку Азовського моря. 

Протягом нашої експедиції 2011 р., три вселенця, що походять з Каспійського 

басейну (D. caspius, A. glabra та Th. major) були відмічені в басейні Дону.  



174 

 

Ще один вид (H. plicata) був відмічений при інших дослідженнях з р. Дон та 

українського сектору Таганрозької затоки. 

Каспійський ендемік A. glabra був зафіксований у Цимлянському водосховищі. 

Попередні дослідження задокументували його в р. Дон у греблі Цимлянського 

водосховища та для Таганрозькій затоки [53, 230). 

 

 

Рис. 6.5. Станції відбору проб в Нижнього Дону та Волго-Донського каналу. 

 

Останні молекулярні ревізії встановлюють синонімію всіх чотирьох 

каспійських Theodoxus з біноменом Theodoxus major Issel, 1865, що має пріоритет 

[217, 218]. Цей висновок здається дещо дивовижним, враховуючи не лише 

морфологічні відмінності, але й екологічні відмінності.  

Окремі морфовиди, що належать до цієї групи, живуть в різних умовах 

солоності і не перетинають критичний поріг солоності між прісною водою та 

мезогалінною зоною, що встановлює репродуктивний бар’єр. (це питання, ймовірно, 
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може бути вирішено за допомогою експериментального схрещування). Ми 

використовуємо результати цих ревізій з деякими важливими коментарями. 

У басейні Азовського моря відмічені два морфовида цієї групи з різним 

походженням та екологічними особливостями. Обидва уникають перехідних регіонів 

Азовського моря, солоність яких, ймовірно, для них летальна, і, таким чином, зараз 

вони ізольовані один від одного. 

Морські популяції в найбільш солених районах Азовського моря та його 

лиманів традиційно ідентифікуються як “Theodoxus pallasi” [49, 87]. Походження цих 

популяцій пов'язане з історичним перетіканням Каспійського моря в Азовське море 

[217, 218]. Цей морфовид вважається мезогалінним, а в Азовському морі 

зустрічається в солоності 11–14 PSU [49]. В цілому адаптація до мезогалінної зони не 

характерна для більшості понто-каспійських видів та вимагає складних еволюційних 

змін [49]. 

У всіх локаціях “Th. Pallasi" населяє тверді кам’янисті субстрати або зарості 

рослин (в першу чергу, морських трав). На нашу думку, обмежене число відомих 

локацій пов'язано не з екологією виду, а з доступністю придатних місць проживання 

для спостереження. Оселище підводних лугів морських трав, масово заселений цим 

видом в Утлюкському лимані і Сиваші широко представлений у верхній субліторалі 

Азовського моря.  

У зв'язку зі специфічним режимом вітрів і штормових нагонів, на більшості 

ділянок акумулятивних берегів він відділений від берега широкої смугою прибійній 

зони, що іноді тягнеться сотні метрів. У зв’язку з цим, “Th. pallasi”, як правило, не 

фіксується у відкритому морі в ході берегових експедицій, а дослідження української 

частини Азовського моря за допомогою науково-дослідних суден і легководолазного 

спорядження в даний час не проводяться. 

“Theodoxus astrachanicus” був відомий з Нижньої Волги як прісноводний вид, 

тісно пов'язаний з попереднім. Його експансія була відмічена нашою експедицією 

2011 р., але вірогідно розпочалася принаймні на кілька років раніше. Нижня межа 

поширення “Th. astrachanicus” в басейні Дону йде по краю дельти – на ділянках 

морського узбережжя Таганрозької затоки, де мінералізація води зростає до 1,33 г/дм3 
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вид зникає. У всіх зазначених нами локаціях мінералізація води коливалася в дуже 

вузькому діапазоні (0,112–0,655 г/дм3) та вірогідно,  ця інвазійна популяція є 

стеногалінною прісноводною. 

Каспійський вид амфіпод D. caspius, що походить з дельти Волги та каспійських 

«ільменів», є найпоширенішим чужорідним макробезхребетним у басейні Нижнього 

Дону. Цей вид з початку 2000-х розселюється в басейні р. Дон від Таганрозької затоки  

до Воронезького водосховища [240].  

Окрім цих видів, під час експедиції 2011 року в басейні річки Дон були 

зафіксовані чужорідні види макробезхребетних іншого походження. 

Північноамериканський вид F. californica був відмічений в пробах з ВДК в 

м. Волгоград (станція 2).  

Новозеландський P. antipodarum був відмічений у заростях Vallisneria spiralis 

L. на теплих мілинах Карповського водосховища. Він широко поширений уздовж 

узбережжя Чорного моря, але в басейні Азовського моря крім Карповського 

водосховища був знайдений раніше лише в джерелах на березі Нижнього Дону 

поблизу Ростова-на-Дону [234, 238].  

Популярний акваріумний вид Ph. acuta був відібраний у ділянці каналу з 

термальним забрудненням, пов’язаного із ставком-охолоджувачем Ростовської АЕС 

(станція 10). Він добре відомий з Південної Росії та з інших ділянок басейну Дону 

(Сіверського Донця та басейну Середнього Дону) але в Нижньому Дону раніше не 

відмічався [250; 240].  

Види, що вторглися з басейну Каспійського моря через ВДК, є чужорідними 

для р. Дон.  

Каспійський ендемік A. glabra була зафіксована у Цимлянському водосховищі.  

Під час експедиції Th. major був відібраний в р. Волга, ВДК та трьох пов'язаних 

з ним водосховищах (Бреславське, Карповське та Варваровське), Цимлянському 

водосховищі, Нижньому Доні та в гирлі р. Манич. Каспійська амфіпода D. caspius 

була знайдена у ВДК, Цимлянському водосховищі та в р. Дон вище та нижче 

Цимлянського водосховища (у 12 з 21 станцій).  
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Вид D. caspius був домінантом з щільністю більше 50% від усіх 

макробезхребетних в угрупованнях р. Дон вище та нижче Цимлянського 

водосховища (станції 5 та 16) та в р. Манич (станція 17). Також він домінував (17,5%) 

у річці Волга (станція 1). Найпоширенішими іншими видами амфіпод на цих  станціях 

були P. robustoides та O. crassus, але D. caspius, безумовно, був найбільш масовим 

видом амфіпод. На інших станціях, де цей вид був присутній, його відносна частка 

всіх макробезхребетних у донних угрупованнях була значно нижчою та коливалася 

від 0,7% (станція 6) до 8,1% (станція 14). 

Два види (D. bugensis та L. naticoides) є чужорідними для річки Волги (у басейні 

Дону останній вид є нативним). D. bugensis була знайдена під час експедиції в р. Волга 

та в декількох населених пунктах нижче Цимлянського водосховища (станції 14, 15, 

16, 18). Її експансія більш детально дискутується в наступному підрозділі.  

Як ми бачимо, всі екзотичні види в дослідженому регіоні мали точкове 

поширення (рис. 6.6). Основним шляхом їх впровадження в цю область є вторинна 

природна дисперсія з уже створеної інвазійної області, тоді як впровадження 

каспійських видів пов'язане з будівництвом міжбасейнових каналів. 

 

 

Рис. 6.6. Співвідношення чисельності чужорідних видів на окремих станціях 

відбору проб (нумерація як на рис. 6.5): червоний – Dikerogammarus caspius, чорний 

– інші Gammaridae, синій – Theodoxus major, жовтий – Physa acuta, оранжевий – 

Dreissena bugensis, зелений – Potamopyrgus antipodarum, фіолетовий – Monodacna 

colorata. 
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Високі значення біозабруднення були відмічені в Бреславському водосховищі, 

ВДК, порту Калач-на-Дону, р. Манич (SBCІ = 4), а також у деяких населених пунктах 

ВДК, Цимлянського водосховища та Нижнього Дону (SBCІ = 3).  

Лише в Карповському водосховищі (станція 6) велике значення SBCI (4 бали) 

було викликано зміною таксономічного складу (Richness Contamination Index), в той 

час як в інших випадках такі значення SBCI були наслідком великої щільності 

(Abundance Contamination Index) окремих чужорідних видів каспійського походження 

(рис. 6.7). 

Ми відзначили позитивну кореляцію між загальними показниками якості 

біологічної води та показниками біозабруднення (докладніше у розділі 8). 

 

Рис. 6.7. Показники біозабруднення на окремих станціях відбору проб (нумерація як 

на рис. 6.5): лінія з колами – Abundance Contamination Index; проста лінія – Richness 

Contamination Index. 

 

Це пов’язане з тим інвазійна фауна у даному випадку формується переважно 

понто-каспійськими видами, чутливими до фізико-хімічного режиму водойм, зокрема 

рівня розчиненого кисню [49].  

Значення IBPR для облікових одиниць наведено в таблиці 6.3. Разом з 

показниками біологічного зараження (SBCI) та розповсюдженням видів з високим з 

високим ризиком інвазій (SBPR = 3), це вказує на підвищений ризик біологічних 

інвазій для ВДК) Цимлянського водосховища з прилеглими ділянками р. Дон та 

деяких ділянок Нижнього Дону, включно з гирлом р. Манич.  
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Слід зазначити, що Волга, Таганрозька затока та р. Дон вище Цимлянського 

водосховища не були детально вивчені в цій експедиції, і ми проводили лише оцінку 

ризику в районах, що безпосередньо примикають до наших основних ділянок відбору 

проб. 

Наше дослідження чітко показує, що існуючі припущення щодо основних 

інвазійних коридорів Європи не відповідають процесам, які ми спостерігали в цьому 

регіоні. Первісна концепція Північного коридору інвазій базувалася на експансії 

понто-каспійських реліктів від естуаріїв до верхніх частин річок та нових басейнів 

[123]. 

 

Таблиця 6.3. 

Показники біологічних інвазій для досліджених облікових одиниць 

Облікова одиниця Номера 

станцій 

IBPR SBCI Кількість вселенців з 

високим ризиком інвазій  

Р. Волга  1 - 3 3 

Волго-Донський канал 2, 3, 4, 6 4  4-5 3 

Р. Дон, вище Цимлянського 

водосховища  

5 - 5 1 

Цимлянське водосховище 7, 8, 9, 10 4  1-4 3  

Нижній Дон 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17 

4  1-5 3 

Дельта Дону  18, 19 3 1 1 

Таганрозька затока 20, 21 - 1 - 

 

У цьому контексті «широтний» обмін понто-каспійською фауною між різними 

лиманами Азовського, Чорного та Каспійського морів або розширення екзотичних 

видів за течією вважався другорядним. Азово-каспійські міжбасейнові зв'язки 

розглядалися в тому сенсі, що кілька видів, що розширюються вгору за течією Волги, 

мають азово-чорноморське походження. Пізніше різні схеми цієї мережі вторгнення 

використовували назви коридорів вторгнення без цього контексту, але вже як 

«двосторонні шляхи» для всіх вселенців [153, 178, 205]. 
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У цьому контексті ми маємо чітко розділити два різних процеси; по-перше, 

азово-каспійський обмін, по-друге, інвазії через Каспійсько-Волго-Балтійський 

водний шлях. Слід також враховувати, що багато видів розповсюджуються в 

основному по горизонталі без значного розширення у верхній течії, і дійсно, 

горизонтальне розширення уздовж Азово-Чорноморського узбережжя моря було 

відзначено як Південний меридіанний коридор [205]. Наше дослідження регіону 

Нижнього Дону, що включає як азово-каспійський обмін через ВДК, так і вторгнення 

екзотичних видів на схід, дозволяє ідентифікувати єдиний понто-каспійський 

коридор інвазії, який врешті-решт з’єднує всі три морські басейни Понто-

Каспійського регіону. 

Наше дослідження чітко визначає басейн Каспійського моря як нове важливе 

джерело вселенців. Річка Дон може вважатися «першою лінією оборони» на шляху 

таких каспійських вселенців, на шляху до річкових басейнів Чорного моря. Такі 

сценарії в майбутньому можуть спостерігатись і в інших регіонах, які зараз зайняті 

понто-каспійськими видами. 

 

6.3.2. Біологічні інвазії понто-каспійських макробезхребетних в зонах 

штучного поєднання Чорноморського та Азовського басейнів. Окрім морського 

поєднання через Керченську затоку, чорноморський (Дніпро) та азовський 

(Сіверський Донець) басейни були поєднані каналом «Дніпро-Донбас». В свою чергу, 

Сіверський Донець має як природний зв’язок з дельтою Дону, так і штучний – з 

басейном Кальміуса через канал «Сіверський Донець-Донбас». На відміну від 

більшості міжбасейнових каналів, вони не призначені для судноплавства, тому 

біологічні інвазії, пов’язані з ними проходять шляхом самостійного розселення. Різні 

види понто-каспійських безхребетних з басейну Дніпра колонізували безпосередньо 

трасу каналу [158]. Більшою частиною, ті з них (D. polymorpha, різні види 

Amphipoda), що змогли вселитися через канал в прилеглі райони Сіверського Донця 

[70, 233], історично вже присутні в басейні Дона або навіть в пониззях самого 

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

D. bugensis. 
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У російської частині басейну Азовського моря, де цей вид вперше виявлений в 

1980 р., вид відмічений для Нижнього і Середнього Дону і його водосховищ, Манича, 

низці великих водосховищ (Усть-Маничське, Пролетарське, Цимлянське) і 

Таганрозький затоки а також Таганрозькому затоки [54, 240, 262, 263]. В українській 

частині басейну поодинокі знахідки були зроблені протягом основного русла 

Сіверського Дінця в Харківській і Донецькій областях; в малих річках і водоймах 

басейну Сіверського Дінця (річки Уди, Харків, Лопань, оз. Лиман) і басейні р. 

Кальміус [71]. Також відома знахідка виду в р. Молочна (Північне Приазов'я) [108]. 

Експансія виду по притоках Дону вкрай обмежена (що цілком природно, 

враховуючи розселення виду за допомогою планктонної личинки) і вичерпується 

Маничем і Сіверським Дінцем. В обох випадках експансія виду, мабуть, була 

пов'язана не з проникненням вгору за течією з основного русла, а з перенесенням 

личинок по каналам. У разі Манича це могли бути канали, що з'єднують водосховища 

Дона і Манич. У разі Сіверського Дінця джерелом вселення виду (в 1985 р.), ймовірно 

служив канал Дніпро-Донбас, процес експансії виду в якому детально вивчався 

протягом 1980-х рр. [58, 96]. 

Крім цього, джерелом проникнення D. bugensis в Сіверський Донець могло бути 

гирлі Дону або Кальміусу (з подальшою експансією по водоводу Сіверський Донець-

Донбас), де розташовані гирлові порти (Ростов-на-Дону, Таганрог, Маріуполь) в які 

вид міг бути занесений судноплавством . 

Разом з тим, одночасні дослідження каналів Української РСР в 1980-х рр. 

показали, що в каналі Сіверський Донець-Донбас (зв’язує басейни Сіверського Дінця 

і Кальміуса) поселення дрейсен взагалі не формувалися [58], що різко відрізняє його 

від більшості штучних каналів міжбасейновим перекидання стоку. 

При цьому, то, що цей канал служить коридором для поширення чужорідних 

видів, підтверджується його роллю в розповсюдженні низки видів риб і понто-

каспійських безхребетних [158], а наші знахідки D. bugensis в верхів’ях басейну 

Кальміуса (нижче впадання каналу) показують, що це можливо і для розглянутого 

виду. На нашу думку, відсутність дрейсен в каналі в 1980-х рр. свідчить про 
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відсутність або вкрай малій кількості личинок дрейсен на ділянках Сіверського Дінця, 

використовуваних для водозабору. 

У зв’язку з цим можна зробити висновок, що те, що сталося в 1980-х рр. 

вселення D. bugensis в басейн Дону відбулося двома незалежними шляхами – в басейн 

Сіверського Дінця по каналу Дніпро-Донбас і в пониззя Дону (ймовірно, за 

допомогою морського судноплавства).  

Заселення низовий Дону скатом личинок з русла Сіверського Дінця 

малоймовірно, оскільки «прес пропагул», достатній для колонізації низовий Дону 

(розтягнутий на всьому протязі русла Сіверського Дінця) безсумнівно, в першу чергу 

б реалізувався в екосистемі каналу Сіверський Донець-Донбас. 

Разом з тим, в даний час навколо місця впадання каналу Дніпро-Донбас в 

Сіверський Донець утворилася зона зосередження поселень D. bugensis, що охоплює 

як русло річки, так і вищезгадані малі річки та водойми. Ця зона, ймовірно служить 

джерелом постійного поповнення ділянок, що лежать нижче пелагічними личинками 

– такий характер розселення характерний при експансії Dreissenidae [233].  

Цілком ймовірно, що такий транспорт личинок підтримує локальні поселення 

Dreissenidae протягом русла річки (де вони явно не формують стійких масових 

поселень) і є джерелом проникнення виду до Північного Приазов’я (р. Кальміус) 

через канал Сіверський Донець-Донбас. 

6.3.3. Особливості екологічного впливу реліктових видів при обміні видами 

між басейнами Понто-Каспійського регіону. Тривала ізоляція між річковими 

басейнами Понто-Каспійського регіону призвела до накопичення відмінностей у 

складі нативної реліктової біоти між окремими субрегіонами. 

Протягом багатьох десятиліть домінуюча «каспійська теорія» стверджувала, що 

реліктова фауна Азово-Чорноморського моря є лише збідненою «підгрупою» фауни 

Каспію, яка вторглась в Азово-Чорноморський регіон [49]. Однак згодом стало 

зрозуміло, що еволюція реліктової фауни у Понто-Каспійському регіоні виявилася 

складнішою, ніж передбачалося раніше.  
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Дослідження молекулярної біогеографії, виявляють послідовні еволюційні 

зв’язки, ізоляцію та потік генів між двома басейнами, для цілої низки таксонів тварин 

протягом мільйонів років [117, 135, 136 155, 253]. 

Більш того, навіть якщо брати найближчі річкові басейни, як, наприклад, Дунай 

та Дністер, Дністер та Дніпро тощо, у багатьох випадках мають місце розбіжності у 

складі фауни, які, зокрема, сформувалися за рахунок зникнення окремих видів в 

процесі історичних подій голоцену. 

В результаті, в кожному басейні історично відсутні деякі понто-каспійські види, 

які при цьому еволюційно цілком пристосовані до його умов. Зазвичай вони є 

таксономічно, екологічно та морфологічно близькі до споріднених видів, що 

мешкають у цьому басейні. Це, звісно, формує конкуренцію у разі обміну видами між 

басейнами, що переважно пов’язане з будуванням міжбасейнових каналів. 

Експансія A. glabra призвела до утворення нових стійких угруповань в 

Таганрозькій затоці. Крім того, вид був знайдений в одній локації в р. Дон, нижче 

греблі Цимлянського водосховища. Тут він був частиною угруповання, де домінували 

Dreissenidae та Cardiidae (M. colorata та A. glabra) на змішаних відкладах [53]. 

Навпаки, на замулених пісках у верхній частині Цимлянського водосховища ми 

виявили угруповання, де домінують M. colorata та A. glabra, з субдомінуванням 

понто-каспійських Mysida  та відсутністю дрейсен. 

У Таганрозькій затоці A. glabra конкурує з M. colorata [223], який є ключовим 

видом історичного угруповання. Однак у Цимлянському водосховищі та в 

прилеглому районі р. Дон обидва види були присутніми та рясними и це нова ситуація 

для цієї частини басейну Дон. До будівництва Цимлянського водосховища в його 

районі були поширені реофільні угруповання з колоніями D. polymorpha та пов'язаних 

з ними понто-каспійськими амфіподами, молюсками та гідроїдами [49]. 

Ще один каспійський вид Cardiidae (H. plicata) відзначався нами в українській 

частині Таганрозької затоки спільно з M. colorata. В даний час, ця локація знаходиться 

на неконтрольованої України території і ситуацію з цим видом неможливо оцінити. 

Іншим вид, який явно вплинув на місцеві угруповання, є Th. major. Нативний 

Th. fluviatilis був відсутнім в усіх населених пунктах, де відмічена експансія Th. major 
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і був лише у руслі р. Дон, вище Цимлянського водосховища, де вселенець відсутній. 

Це може свідчити про те, що еволюційно близький вселенець витіснив нативний вид, 

який раніше домінував на твердих субстратах [49]. 

 Вид D. caspius є мало дослідженим порівняно з іншими видами роду, декілька 

з яких були визначені як агресивні загарбники [213]. Незважаючи на це, відомо про 

деякі докази його впливу на бентосні угруповання як домінанта в угрупованнях 

прибережних заростей [240]. 

Враховуючі, що інші представники цього роду успішно колонізують різні 

укриття, розсипи каменів та інші подібні оселища, вірогідно D. caspius конкурує з 

представниками інших видів понто-каспійських гамарид. 

Підводячи підсумок, ми можемо зробити висновок, що під час нашого 

дослідження види, що походять з Каспію, мали найбільший вплив на «місцеві» види 

та угруповання в басейні Дону та витісняли в деяких випадках місцеві реліктові види. 

Вкрай цікаві взаємини двох видів дрейсен D. polymorpha і D. bugensis. 

Ареал D. bugensis до початку XX в. був обмежений естуарними районами 

Дніпра і Південного Бугу [96, 233]. Її розселенню сприяв розвиток внутрішнього 

судноплавства (в тому числі, по руслу Дніпра після ліквідації порогів), будівництво 

каскадів водосховищ, судноплавних і зрошувальних каналів. 

При експансії в каскадах водосховищ (Дніпровського і Волзького) Dreissena 

bugensis, як правило, вселяється пізніше, ніж Dreissena polymorpha і починає 

витісняти її [258]. Зазвичай D. polymorpha освоює мілководдя водойм відразу після їх 

наповнення, D. bugensis заселяється після формування в водосховищах 

холодноводного гіполімніона, причому ця стратегія незмінна від водосховищ 

Волзького каскаду до прісноводних водойм Північної Америки [188]. 

Отже, основним фактором визначальним масовий розвиток і стабілізацію 

популяцій D. bugensis в водоймах-реципієнтах є завершення процесу стабілізації 

гідрологічного режиму у водоймах після їх антропогенної трансформації [54]. 

Дослідження розподілу D. bugensis в різних басейнах показали можливість 

різних сценаріїв її взаємин з D. polymorpha. Специфічною рисою інвазії D. bugensis в 
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басейні Дону і Манич є те, що тут вона не витісняє D. polymorpha і не стає 

домінантним видом [54, 240, 258]. 

За нашими даними, в басейні Дона D. bugensis приурочена до літоральної зони, 

тоді як D. polymorpha освоює більш широкий спектр біотопів. Існують дані про те, що 

власне в руслі Дона D. bugensis є рідкісною, а в його притоці, р. Манич (разом з 

каскадом водосховищ) утворює масові скупчення [262]. 

Згідно з деякими дослідженнями на Нижньому Дону спостерігається стійкий 

спад популяції D. bugensis, абсолютно не характерний для інших популяцій цього 

виду (в тому числі інвазійних) Причому поступове зростання кількісних показників 

та підвищення частки D. bugensis спостерігалося з 1980 по 1999 рік, а з 2000 р. 

співвідношення двох видів Dreissenidae змінюється на користь D. polymorpha [261].  

В ході нашої експедиції 2011 р., D. bugensis була відзначена у вигляді 

поодиноких особин на 4 станціях з 21 обстеженої, тоді як D. polymorpha на 12 з них, 

утворюючи на трьох масові скупчення [240]. 

В умовах Таганрозької затоки, D. bugensis відзначена тільки в двох біотопах: у 

районі штучних островів в кутовій частини і прибережній зоні на схід від 

Таганрозької коси [55].  

У цьому ж районі D. polymorpha утворює масові обростання на кам'янисто-

піщаному дні. В районі створів уздовж судноплавного каналу D. bugensis одинично 

зустрічається в складі друз D. polymorpha [54]. Солоність є тут одним з головних 

факторів, що лімітують D. bugensis. Обидва види дрейсен відсутні в українській 

частині Таганрозької затоки, незважаючи на те, що D. bugensis відзначена у басейні 

р. Кальміус, що впадає сюди [71]. 

У дельтах Дністра і Дунаю, а також в Дністровському лимані за нашими даними 

спостерігається наступна ситуація: D. bugensis колонізує вузький спектр літоральних 

біотопів, де локально може бути масовою (при невисокій чисельності D. polymorpha), 

тоді як D. polymorpha колонізує більш широкий спектр біотопів, в тому числі 

солонуватоводні ділянки, де відсутня D. bugensis. 

У пониззях Південного Бугу (нативному регіоні D. bugensis), цей вид 

зустрічається значно рідше, ніж D. polymorpha, уникаючи як естуарних ділянок з 
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підвищеною мінералізацією, так і реофільних порожистих ділянок. Ми знаходили 

його переважно в околицях м. Вознесенськ. 

Ще одним випадком міжбасейнової інвазії була експериментальна інтродукція 

М. colorata в Дністровському лимані, де близький вид M. pontica був одним з 

ключових видів місцевих угруповань [43]. На даний момент, сталося зникнення 

М. colorata і він відсутній в Дністровському лимані. 

Таким чином, показано, що обмін видами між понто-каспійськими басейнами 

призводить до жорсткої конкуренції між спорідненими видами (таблиця 6.4), яка в 

результаті може призводити до витіснення нативних видів, або зміни їх спектру 

оселищ.  

Особливою проблемою при цьому є фауна каспійського походження, що 

потрапляє до басейну Азовського моря по системі ВДК. 

 

Таблиця 6.4.  

Оцінка ризику міжбасейнових інвазій понто-каспійських видів в Азово-Чорноморському регіоні. 

Species HRD HRE HRI (тип впливу) SBPR Класифікація 

ризику 

Dreissena bugensis + + зміна угруповань, конкуренція 3 високий 

Theodoxus major + + витіснення нативного виду 3 високий 

 

Adacna glabra +   конкуренція, зміна угруповань 3 високий 

Hypanis plicata - - невідомий 1 низький 

Monodacna colorata + + невідомий 2 середній 

Dikerogammarus 

caspius 

+  + конкуренція, зміна угруповань 3 високий 

 

 

6.4. Приховані процеси інвазій в раритетних угрупованнях степових 

водойм. 

Сучасні дані свідчать про існування в тимчасових водоймах степу своєрідних 

раритетних угруповань, що включали такі спеціалізовані види, які, в зв'язку зі 

знищенням оселищ, стають в Європі рідкісними і вимираючими [236, 251]. 
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Знищення оселищ тимчасових водойм пов’язане з двома типами впливу – 

безпосереднім знищенням ландшафту, на якому формуються водойми (розорення 

степу та знищення заплави) та порушення можливостей водозбору.  Починаючи з 

2000-х років нами робилися спрямовані зусилля по реконструкції такий прихованої 

раритетної фауни тимчасових водойм, в першу чергу, шляхом спеціальних виїздів в 

райони їх формування на ранніх стадіях їх заповнення. 

Однією з удач стало виявлення популяції одного з найрідкісніших 

прісноводних молюсків – Lymnaea taurica (Clessin 1880), який не відзначався в Європі 

з початку XX століття. У 2003 році його раковини, серед яких були екземпляри зі 

свіжими залишками тканин, були відзначені в околицях Татарбунарів (в долині 

р. Когильник). Виїзди в різні сезони показали, що його спостереження в живому 

вигляді реальне в кінці березня-початку квітня, коли він зустрічається в весняних 

калюжах, тоді як в інший час він закопується у вологий субстрат і впадає в анабіоз  

[251]. 

Однак, степові поди, – найбільш цікаві тимчасових водойми, залишалися 

невивченими в цьому відношенні, в першу чергу, в зв'язку зі складністю планування 

експедицій, враховуючи нерегулярність їх заповнення. 

Вони являють собою зниження в степу, які акумулюють талі води з великої 

площі водозбору за рахунок плоского ландшафту степу. Це характерне оселище (X36: 

Depressions (pody) of the Steppe zone) в листопаді 2018 року було внесене до списку 

охоронюваних місць існування Бернської конвенції. Окрім розорювання, вони 

деградують в зв’язку з порушенням можливостей водозбору, при його фрагментації 

трансформованими ділянками. 

Проривом в цьому напрямку стала розробка експресного методу штучної 

активації яєць, що покояться з ґрунту висохлих водойм. Цей метод, на відміну від 

пропонованих раніше, дозволив вести фауністичні дослідження в великих водоймах, 

таких як поди, під час їх сухої фази [236]. 

З 2016 року в рамках програми співпраці Інституту морської біології НАН 

України з біосферним заповідником «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна було 

проведено вивчення водних безхребетних заповідника, що включає як звичайні 
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дослідження водойм в весняний і осінній періоди, так і відбір великого обсягу 

поверхневого шару ґрунту на різних степових ділянках. 

Дослідження різного роду постійних водойм і невеликих тимчасових калюж, 

що сформувалися на степових ділянках в умовах «сухого» року, показали, що його 

водойми населені широко поширеними видами, характерними для штучних водойм 

степової зони. Так були виявлені наступні донні види: Placobdella costata (Fr. Muller, 

1846) (в канавах з слабкою течією); Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) (в канавах з 

слабкою течією, ставках); A. aquaticus (в канавах з слабкою течією, ставках), клопи 

Notonecta glauca Linnaeus, 1758 та Notonecta viridis Delcourt, 1909 (в ставках, малих 

водоймах, канавах з слабкою течією); Sigara striata (Linnaeus, 1758),  Sigara assimilis 

(Fieber, 1848) та Naucoris cimicoides Linnaeus, 1758 (в ставках і малих водоймах), 

жорсткокрилі Gyrinus distinctus Aube 1836, Noterus clavicornis (De Geer, 1774), 

Laccophilus poecilus Klug, 1834, Hygrotus impressopunctatus (Schall, 1783), Ilybius 

quadriguttatus (Boisduval et Lacordaire, 1835), Rhantus suturalis (W.S.Macleay, 1825), 

Colymbetes fuscus (Linnaeus, 1758) (в канавах з слабкою течією та малих водоймах); 

не визначені Ostracoda,  Gerridae та Chironomidae [88]. 

Однак, дослідження ретроспективних матеріалів і виведення ракоподібних з 

яєць, що покояться, показали високу різноманітність великих Branchiopoda 

(Notostraca, Anostraca, Conchostraca) – групи, більшість видів якої представлено 

реліктовими мешканцями пересихаючих водойм, і яка є вразливою по всій території 

Європи 

В результаті були відмічені рідкісні Anostraca (Streptocephalus 

torvicornis (Waga, 1842) и Branchipus schaefferi Fischer, 1834), два вида Notostraca 

(Lepidurus apus (Linnaeus, 1758) и Triops cancriformis (Bosc, 1803)) та три види 

Spinicaudata (однієї з самих малодосліджених в Україні груп водних безхребетних): 

Leptestheria dahalacensis (Rüppel, 1837), Limnadia lenticularis (Linne, 1761) та Cyzicus 

tetracerus (Krynicki, 1830). Серед них B. schaefferi включений до Червоної книги 

України, а інші види є рідкісними або уразливими [236]. З «дрібних» Branchiopoda 

був відмічений евригалінний вид – Wlassicsia pannonica Daday, 1904 [88]. 
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Це раритетне ядро фауни водних безхребетних заповідника пов'язане в першу 

чергу з Великим Чапельським подом, водойми якого в суху фазу представлені 

постійними водоймами, канавами та дрібними тимчасовими калюжами. 

Окремі раритетні види тимчасових водойм штучно активувалися нами також з 

інших «сухих» степових локацій, відзначалися після екстремальних паводків в 

долинах нижніх течій Дунаю і Дністра, а також в акумулюють талі води, водоймах 

степових балок, зокрема, в Капустянський балці під Миколаєвом. 

Зміна ареалів кріптічних видів є складним для вивчення процесом. На даний 

момент є очевидним факт експансії в Понто-Каспійському регіоні трьох таких видів: 

Eocyzicus orientalis Daday, 1914, L. dahalacensis та W. pannonica [25, 61, 88, 145, 236]. 

Перший вид є екзотичним та походить з Західної Азії та в Понто-Каспійському регіоні 

був відмічений в оселищах, пов’язаних з аквакультурою, де режим штучного 

осушення створює умови для його масового розвитку [25].  

Окрім цього, він ідентифікований нами в фондах Музею природи (Харків) з 

тимчасової водойми (Грузія). L. dahalacensis (Rüppel, 1837) та W. pannonica є 

рідкісними видами, нативними для Понто-Каспійському регіону. Одночасно зі 

зникненням в більшості нативних локацій, для них характерна експансія в нові 

незайняті частини басейну. В значній мірі, знахідки таких видів пов’язані з рибними 

ставками, де штучний режим осушення-заповнення імітує умови їх природніх 

оселищ. 
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РОЗДІЛ 7 

ПРОЦЕСИ КОЛОНІЗАЦІЇ ОСЕЛИЩ ТА ФОРМУВАННЯ НОВИХ 

УГРУПОВАНЬ ЧУЖОРІДНМИ ВИДАМИ 

 

7.1. Використання природних та штучних оселищ чужорідними видами. 

Ми окремо розглядаємо екзотичні та понто-каспійські види, оскільки для 

останніх не завжди можна однозначно встановити чужорідний статус для багатьох 

оселищ. Починаємо свій аналіз з екзотичних видів. 

Аж до останніх десятиліть як різноманітність територій на рівні оселищ, так і 

спектр оселищ, займаних окремими видами оцінювалися і описувалися умоглядно, 

без використання будь-яких уніфікованих підходів [79]. 

Можливість стандартизації даних досліджень (а, відповідно, отримання 

порівнянних даних) з'явилася при розробці систем класифікацій оселищ, найбільш 

розробленою з яких є “European Habitat Classification” – елемент інформаційної 

системи European Nature Information System (EUNIS). 

Я вже було показано у розділі 4, рівень розробленості та деталізації вкрай 

різний як для різних регіонів, так і для різних груп оселищ – якщо внутрішні води 

України охоплені досить повно, то для морських вод потрібні численні корекції і 

доповнення [235]. 

В першу чергу, це дозволяє побачити, в яких оселищах та групах оселищ 

формується високе різноманіття чужорідних видів (рис. 7.1.). На рис. ми також 

схематично демонструємо цій розподіл для природних оселищ, об’єднуючи їх в 

групи. Завдяки використанню класифікації EUNIS, ми вперше показуємо і зворотній 

аспект, тобто, які оселища є вільними від чужорідних видів. Аналіз показує, що 

чужорідні види не заселяють не тільки багато окремі оселища, а й цілі великі групи 

оселищ. 

У випадку екзотичних донних макробезхребетних дослідженого регіону – це як 

деякі типи водойм в цілому, так і певні зони водойм. Серед внутрішніх водойм можна 

назвати природні підземні води, ізольовані від моря солоні озера з фауною 

прісноводного походження, оліготрофні водойми, гірські ділянки річок і деякі окремі 
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типи оселищ всередині інших великих груп (багато типів джерел, стоячих водойм 

тощо). 

 

Рис. 7.1. Кількість видів, що колонізують окремі типи оселищ (на нижчих рівнях 

кодифікації). 

 

Відносно мало випадків колонізації евтрофних водойм (так само як і будь-яких 

оселищ з дефіцитом кисню) та оселищ, пов’язаних з водами, що пересихають. 

Якщо говорити про окремі зони водойм, то практично не освоєні вселенцями 

контурні оселища берегів (різні заболочені, заплавні ділянки, водні плівки на 

скелястих берегах), багато, як слабо проточних, так і, навпаки, порожистих ділянок 

річок (рис. 7.2). 

Якщо говорити про море, то в першу чергу, вільними від вселенців є більшість 

супра-  та псевдоліторальних оселищ прибійній зони (крім окремих типів морських 

скель). Відносно мало випадків колонізації оселищ заростів морських трав (рис. 7.3). 
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Високе різноманіття чужорідних видів (5-9 видів) спостерігається в рівнинних 

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

інфраліторалі, приморських лагунах. Найбільший показник (17 видів) характерний 

для оселищ чорноморських лиманів. 

 

 

Рис. 7.2. Кількість екзотичних видів в різних типах природних оселищ 

внутрішніх вод (на високих рівнях кодифікації). 

 

 

Рис. 7.3. Кількість екзотичних видів в різних типах морських природних оселищ 

(на високих рівнях кодифікації). 
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Схожа тенденція спостерігається не тільки на рівні видового різноманіття, але 

й на рівні біологічного забруднення угруповань. Ми порівняли естуарні оселища з 

оселищами морської інфраліторалі та оселищами прісних вод зі схожим режимом 

течії: прісноводні водойми (озера, водосховища, ставки) з непроточними ділянками 

лиманів; русла річок з естуарними ділянками, що мають течію (гирлові протоки 

лиманів, естуарні канали, гирла малих річок) та прісноводні джерела, струмки і 

дренажі з гирлами таких малих потоків при їх впадінні у море. Ми отримуємо 

наступну узагальнену картину: для  естуарних оселищ доля станцій без біологічного 

забруднення завжди менша, а станцій з високими рівнями біозабруднення – вища, ніж 

в прісних водах та морській інфраліторалі (рис. 7.4). В морській інфраліторалі ці 

співвідношення практично ідентичні показникам прісноводних водойм. 

 

 

Рис. 7.4. Розподіл станцій з різним рівнем біозабруднення (SBCI) для різних 

типів екосистем: 1 – прісноводні водойми, 2 – великі річки, 3 – малі річки, 4 – джерела, 

дренажі, 5 – естуарні водойми, 6 – проточні естуарії, 7 – гирла джерел та дренажів, 8 

– морська інфралітораль; синій – 0 балів; зелений – 1 бал; жовтий – 2 бали; оранжевий 

– 3 бали; червоний – 4 бали. 
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Ми порівняли естуарні оселища з оселищами морської інфраліторалі та 

оселищами прісних вод зі схожим режимом течії: прісноводні водойми (озера, 

водосховища, ставки) з непроточними ділянками лиманів; русла річок з естуарними 

ділянками, що мають течію (гирлові протоки лиманів, естуарні канали, гирла малих 

річок) та прісноводні джерела, струмки і дренажі з гирлами таких малих водостоків 

при їх впадінні у море. 

Для  естуарних оселищ доля станцій без біологічного забруднення завжди 

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

морській інфраліторалі. В морській інфраліторалі ці співвідношення практично 

ідентичні показникам прісноводних водойм. 

Цікаво, що в ключових прісноводних оселищах екзотичні види представлені 

переважно молюсками. В групах оселищ, С2.22 та С2.3 (рівнинні ділянки річок) та 

С1.2 (мезотрофні озера), це S. woodiana, Corbicula spp., Ph. acuta, F. californica. 

Оселища малих водотоків – як постійних (C2.1), так і тимчасових (С2.5) населяють 

тільки Ph. acuta та P. antipodarum. Інші таксономічні групи (десятиногі раки, 

мохуватки тощо), за межами пригирлових ділянок (C2.4) поки що зустрічаються, як 

правило, у вигляді одиничних знахідок. У пригирлових ділянках, та у різних 

оселищах естуаріїв та лагун таксономічний склад стає різноманітним за рахунок видів 

морського походження. 

Для низки штучних оселищ характерне високе різноманіття екзотичних видів. 

Серед морських, це код J4.5, що включає тверді субстрати портів (11 видів) та J2.53, 

що включає т.з. «морські стіни» – різноманітні берегозахисні та інші схожі споруди 

(5 видів). Серед естуарних, особливу роль грає оселище J5.2 – солоні та 

солонуватоводні канали (7 видів). Серед прісноводних, ключовим є J5.31 – різні 

штучні водойми з донними субстратами антропогенного походження, що включає, 

зокрема, інфраструктуру електростанцій та частину урбанізованих водойм (8 видів).  

Це оселище є принциповим, зокрема, для формування популяцій акваріумних 

видів, так само, як близьке до нього по умовам J5.5 –водойми, пов’язані з фонтанами, 

штучними водоспадами та каскадами, в яких підтримується швидкий штучний 

водообмін (3 види). Ще один тип оселища – J5.32 (рибні стави) зараз характерний 



195 

 

тільки для двох видів, але в потенціалі, по мірі розвитку аквакультури безхребетних, 

ситуація може різко змінитися. Оселище прісноводних каналів J5.5 містить 2 види в 

наших дослідженнях, але ми не включали в цій аналіз міжбасейнові канали, що 

поєднують Азово-Чорноморський регіон з іншими басейнами. При такому 

розширенні, для такого оселища була б характерним більша частина зареєстрованих 

в річковій мережі видів. Менш багатими видами є J6.31 – каналізаційні системи (1 

вид) та J5.43 – інші підземні штучні водні оселища (1 вид).  

Іншим аспектом, що стає наглядним завдяки класифікації оселищ, є широта 

спектру оселищ окремих видів (рис.7.5). 

 

Рис. 7.5. Кількість оселищ, що колонізують окремі екзотичні види: Кількість 

оселищ, що колонізують різні інвазійні види в Азово-Чорноморському басейні: 

чорний – природні; сірий – штучні. 

   

Ми бачимо, що види можна поділити за цім критерієм на кілька груп. Декілька 

видів (Ph. acuta, P. antipodarum, Rh. harrissii, A. improvisus) є вкрай евритопними та 

займають дуже широкий спектр природних та штучних оселищ (таблиця 7.1).  
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Таблиця 7.1. 

Використання різних типів оселищ чужорідними видами 

Вид Морські та естуарні  Прісноводні Штучні 

Amphibalanus amphitrite X0 C3.2112 J5.2 

A. eburneus A5.338, X01 C2.41, C3.2112 J4.5, J5.2 

A. improvisus A2.613, A3.24, A3.346, 

A5.13F, A5.13I, A5.224, 

A5.2351, A5.237*, 

A5.2372, A5.338, X01, X02 

C2.41, C3.2112 J2.53, J4.5, 

J5.2 

Anadara kagoshimensis A3.24*, A3.346, A5.237*, 

A5.2372, A5.338, X01 

 J2.53, J4.5 

Arcuatula senhousia A2.613, X01 C3.2112 J4.5 

Biomphalaria glabrata   J5.31 

Corambe obscura A3.346, X01  J2.53, J4.5 

Corbicula "fluminalis" A5.224 C2.32  

C. leana A5.224 C1.21, C2.32, C2.42, 

C3.2111 

 

Diadumene lineata A3.346, X01, X02  J4.5 

Ferrissia californica  C1.24112, C1.31, C2.32, 

C2.33, C2.42, C3.2111 

 

Ficopomatus 

enigmaticus 

X01 C2.41 J4.5 

Helisoma durii   J5.31 

Macrobrachium 

nipponense 

X01 C1.21, C2.32 J5.31, J5.32 

Melanoides 

tuberculata M. scabra  

  J5.31 

Mya arenaria A3.346, A5.237*, A5.247, 

A5.338, X01, X02 

 J4.5 

Mytilopsis leucophaeata X01 C2.41, C2.42, C3.2112 J5.2 

Physa acuta X01 C1.21, C1.24112, C1.2412, 

C1.31, C1.66, C1.68, C2.16, 

C2.1B, C2.31, C2.32, 

C2.33, C2.34, C2.42, C2.5, 

C3.2111, C3.244 

J5.2, J5.31, 

J5.41, J5.5, 

J6.31 

Polydora cornuta A3.24*, A3.346, A5.338, 

X01 

 J4.5 

Potamopyrgus 

antipodarum 

A1.166, A2.324, A3.6, X01 C1.21, C2.16, C2.19, 

C2.1A, C2.31, C2.33, 

C2.42, C2.5 

J5.2, J5.31, 

J5.32, J5.41,  

J5.43, J5.5 

Procambarus virginalis   J5.31, J5.5, 

X11 

Rapana venosa A3.346, A5.237*, X01, X02  J2.53, J4.5 

Rhithropanopeus harrisii A2.262, A3.346, A5.13F, 

A5.224, A5.2351, A5.247, 

A5.247, A5.338, X01, X02 

C2.33, C2.41 J2.53, J4.5, 

J5.2 

Sinanodonta woodiana X01 C1.21, C1.31, C2.31, C2.32, 

C2.42 

 

Wlassicsia pannonica  X36  



197 

 

Очевидно, що різноманітність типів оселищ, пов'язаних з рослинними 

асоціаціями (в море, більш різноманітними на твердих субстратах) вище, ніж 

різноманітність «оголених» донних субстратів.  

У зв'язку з цим, види, що можуть колонізувати зарості рослин, але не 

спеціалізовані до їх окремих асоціацій, матимуть більш широкий спектр оселищ, ніж 

виключно «донні» види. Це характерно і для вселенців, і для нативних видів як в морі, 

так і у внутрішніх водах.  

Значна частина видів колонізує 4-6 типів оселищ і це характерно як для 

прісноводних, так і для морських чи евригалінних видів. Менша кількість оселищ 

характерна або для видів, що недавно з’явилися в регіоні та ще не встигли реалізувати 

свій потенціал, або для видів, для яких місцеві температурні умови не є оптимальними 

і які можуть переносити жорсткі зими тільки в штучних оселищах (урбанізованих 

водоймах чи ставках-охолоджувачах). Слід зазначити, що таке використання 

штучних оселищ як довготривалих рефугіумів характерно переважно для внутрішніх 

вод. В естуарних водах нами спостерігались ситуації, коли види використовували 

штучні оселища (солонуватоводні канали) як рефугіуми під час екстремальних змін 

довкілля. В морських водах подібний ефект не відмічений. 

Виникає питання, чи має ширина спектра займаних оселищ зв’язок з  

тривалістю інвазійної історії. Час перших знахідок екзотичних видів не завжди є 

надійним показником реального терміну присутності в регіоні, але дає загальне 

уявлення про це. Серед оцінених видів частина є давніми вселенцями, що мешкають 

в ньому біля століття та більше (Ph. acuta, A. improvisus, A. eburneus, F. californica, 

A. amphitrite, F. enigmaticus).  

Більша частина видів, що формують постійні популяції мають тривалість 

інвазійної історії порядку 50–80 років (P. antipodarum, Rh. harrisii, A. kagoshimensis, 

M. arenaria, R. venosa, D. lineata, P. cornuta). Характерно, що саме ці види є найбільш 

відомими як агресивні види, що впливають на місцеві екосистеми. Серед інших видів, 

більшість була відмічена в останні два десятиріччя, що може бути пов’язане з 

інтенсифікацією спеціальних досліджень у цій період. 
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Аналіз тривалості інвазійної історії екзотичних видів показує прямий та 

високий (за шкалою Чедока) зв’язок цього показника з кількістю оселищ, що займає 

вид за коефіцієнтом кореляції Спірмена (ρ = 0.709), залежність параметрів є  

статистично значимою (p<0,05). 

Такий само аналіз при вилученні штучних оселищ показує прямий та помірний 

(за шкалою Чедока) зв’язок (ρ = 0.512), залежність параметрів є  статистично 

значимою (p<0,05). Важливість такої окремої оцінки є в тому, що вона знижує 

можливий вплив випадків, пов’язаних з тепловодними акваріумними видами, що 

колонізують виключно штучні оселища. Ринок акваріумних видів (і в зв’язку з цим, 

відповідній вектор інвазій) революційно розширився саме в останні десятиріччя і 

тому, це могло значно вплинути на цій аналіз. 

Безумовно, види самі по собі розрізняються по потенціалу використання різних 

оселищ і за кілька десятирічь, по мірі розселення, вид може вийти на поріг 

розширення спектру оселищ. Разом з тим, ми спостерігаємо, що в ході експансії 

різноманітність спостережуваних оселищ розширюється навіть у видів з тривалою 

інвазійною історією. Прикладами може бути сучасне освоєння A. improvisus м’яких 

седиментів або активне вселення R. venosa в естуарні водойми. 

Відносно понто-каспійської реліктової фауни, ми поки що утримуємся від 

кількісної оцінки різноманіття видів в окремих типах оселищ. Це пов’язано з тим, що 

для багатьох видів складно встановити первинні історичні межі поширення. 

Більша частина видів історично колонізує естуарні та прилеглі до них водойми 

на прибережних рівнинах Чорного та Азовського морів, такі як нижні ділянки річок, 

лагун, райони дельти, лимани, солонуваті озера та затоки. Оптимальні умови для них 

охоплюють 6 ключових типів оселищ: C1.2 (постійні мезотрофні озера, ставки та 

басейни) C2.32 (метапотамальні та гіпопотамальні річки); С2.41 та С2.42 (ділянки 

річок з естуарним ефектом солонуваті припливні річки, X01 (естуарії) та X03 

(солонуваті прибережні лагуни, такі як, наприклад, лагунний комплекс Разельм). 

Звісно, в межах поширення цих донних оселищ, понто-каспійська фауна, в більшій 

або меншій мірі колонізує також більшість різновидів оселищ, пов’язаних з окремими 

типами заростів водних рослин. 
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Окремі види, найбільш толерантні до підвищеної солоності, можуть траплятися 

в опріснених частинах Чорного та Азовського морів та в лиманах з морською 

солоністю, в низці різних морських оселищ (A2.326, A2.327, A2.328, A5.224, A2.613). 

Особливим випадком є оселище A2.262 – мобільні піски псевдоліторалі, що 

колонізуються угрупованням з домінуванням понто-каспійської амфіподи 

P.  maeoticus.  

По мірі розширення даних про поширення понто-каспійської реліктової фауни 

стало відомо, що велика кількість видів історично поширена значно вище за течією, 

включно з ділянками, для яких характерні реофільні умови – зонами порогів чи 

передгір’ями – т.з. «епіпотамальні річки» (C2.31). За нашими новими даними, 

історично сформовані комплекси понто-каспійських видів присутні також в 

різноманітних джерелах та струмках (оселища групи С2.1). 

Як в межах історичного поширення, так і в інвазійному ареалі, понто-каспійські 

види широко представлені в низці штучних оселищ – на твердих субстратах портів 

(J4.5), в прісних та солонуватоводних каналах (J5.2, J5.5), водосховищах з 

антропогенними донними субстратами (J5.31). 

Найбільш характерним для інвазійного ареалу при цьому є оселища великих 

водосховищ. Формально, за класифікацією EUNIS, вони не підпадають під виділені 

коди штучних оселищ та повинні розглядатися як аналоги природних водойм, 

наприклад, постійних мезотрофних озер (C1.2), оскільки їх донні субстрати не є 

штучними (за винятком ділянок прилеглих до шлюзів та інших споруд). З іншого 

боку, при розширенні ложа водосховищ, їх літоральна зона зміщується в бік 

геологічних порід, та ґрунтів що історично не відповідають природним субстратам 

берегів відповідних водойм.  

Ці моменти не були враховані в міжнародних класифікаціях оселищ, оскільки 

масштабне будування подібних водосховищ не було характерно для європейських 

країн за межами колишнього СРСР. Ми вважаємо, що подібні водойми потребують 

окремої кодифікації, зокрема і для берегових оселищ. Серед берегових оселищ, 

яскравим прикладом є оселища піщаних берегів, що сформувалися в першу чергу при 

будуванні Кременчуцького водосховища, де сформувалися умови близькі до 
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морських та естуарних (звісно, окрім режиму солоності) та нове літоральне оселище, 

що колонізується P. maeoticus (подібне до оселища A2.262 в морських та естуарних 

водах). 

Також, білою плямою в класифікації EUNIS є специфічні оселища Азовського 

моря. Для нього характерний комплекс особливих умов, зокрема знижена солоність 

та надмірний розвиток великих фракцій ракуші як типу гравійного субстрату берегів. 

По причині оксифільності, понто-каспійські види здебільшого уникають 

невеликих штучних водойм з обмеженим обміном, рибних ставків, оселищ, 

пов’язаних з каналізаційними водами. 

Наш аналіз показує, що в процесі експансії (в межах Азово-Чорноморського 

басейну), понто-каспійська фауна Азово-Чорноморського басейну, за окремими 

винятками, не розширює, а звужує спектр природних оселищ в інвазійному ареалі. 

Більшість видів в цьому процесі обмежена лише кількома типами оселищ: 

метапотамалью рівнинних річок (тобто їх ділянками з уповільненою течією) та 

мезотрофними водоймами (C1.2). Невелика частина видів (Theodoxus spp., 

Dikerogammarus spp., Dreissena spp., J. sarsi) колонізує епіпотамальні (реофільні 

передгірні або порожисті) ділянки (C2.31) – для всіх цих видів це характерне і в межах 

історичного ареалу. Для Dreissena polymorpha також характерна колонізація 

оліготрофних водойм (C1.11), що є рідкісним випадком принципового розширення 

спектру оселищ.  

Одним з найбільш масштабних процесів змін водних оселищ в Азово-

Чорноморському басейні стало знищення епіпотамальних (реофільні передгірні або 

порожисті) середніх ділянок річок (C2.31) в цілях розвитку судноплавства та 

гідроенергетики (с перетворенням їх в великі мезотрофні водойми). При цьому, в 

басейнах Дніпра, Дністра, Дунаю та Дону, вони повністю або частково зникли в 

межах історичних ареалів понто-каспійських видів. Навпаки, в нижніх ділянках річок, 

зарегулювання стоку зменшує  площу донних оселищ мезотрофних водойм за 

рахунок їх перетворення в евтрофні чи заростання. Таким чином, спектр оселищ 

понто-каспійської фауни штучно звужується за рахунок гідроморфологічних змін 

басейнів (але їх сумарна площа розширюється). 
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Ендемічна каспійська фракція понто-каспійської фауни при інвазії в басейн 

Азовського моря активно колонізує ключові оселища Нижнього Дону: рівнинні та 

естуарні ділянки річкового русла (C2.32, C2.42), водосховища на ділянках з 

природними (C1.2) та антропогенними (J5.31) субстратами. Каспійські Cardiidae 

також колонізують опріснені ділянки моря в межах Таганрозької затоки (на 

нинішньому рівні розвитку кодифікації, їх можна розглядати як код X01 (естуарій), 

але, як ми вже зазначили, оселища Азовського моря потребують подальшої 

кодифікації). 

 

7.2. Функціональний зв’язок оселищ та угруповань в процесах 

біозабруднення в контексті теорії функціональних трофічних груп.  

Трофічні взаємини завжди розглядаються як один з ключових елементів 

структуризації угруповань. Останні десятиріччя, потужним інструментом в аналізі 

екологічних процесів стала теорія функціональних трофічних груп [184] яка поєднує 

класифікацію видів за трофічною роллю та класифікацію джерел живлення. 

Головними джерелами живлення при цьому виділяються: FPOM – дрібні фракції 

органічної речовини (до 1 мм), включно з мікроорганізмами; СPOM – жорстка 

органіка, вживання якої вимагає подрібнення; біоплівки (вживання яких також 

потребує значних енергетичних витрат); тваринні тканини; біологічна рідина (кров, 

рослинний сік). Відповідно до використання цих джерел живлення види поділяються 

на низку категорій, які класифіковані для макрозообентосу. FPOM вживають 

колектори, які можна поділити на колекторів-фільтраторів (FC) та колекторів-

збирачів (GC). СPOM вживають види-подрібнювачі (SH), серед яких можна виділити 

фітофагів (HSH), детритофагів (DSH) та мінерів (М). Види, що вживають біоплівку 

виділяються в категорію скраперів (SCR). Види, що вживають живі тваринні тканини 

поділяють на хижаків (PR) та паразитів. Біологічну рідину вживають види-сисуни (S).  

Велика кількість видів може так чи інакше поєднувати ці типи живлення 

(OMNI). Звісно, всеїдність може мати дуже різні типи і аспекти (наприклад, різні 

стратегії живлення в різних оселищах та угрупованнях, вікові чи сезонні зміни, 
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одночасне поєднання різних стратегій) і тому трактування цієї категорії різноманітне, 

в залежності від цілей та методів досліджень. 

Співвідношення CPOM, FPOM та біоплівки формується як загальними 

властивостями екосистеми, так і архітектонікою оселищ та структурує угруповання. 

В останній час, елементи теорії функціональних трофічних груп стали основою 

різноманітних методів біоіндикації, серед яких слід виділити індекс RETI [219]. Цій 

індекс дозволяє визначити місце угруповання в градієнті від 0 до 100 процентів, де 0 

– це угруповання спеціалізовані на живленні FPOM, а 100 – на живленні CPOM та 

біоплівки. Це є індикатором рівня «гетеротрофності» та «автотрофності» екосистеми, 

але треба розуміти, що в межах екосистеми, функціональні трофічні ролі зазвичай 

розділені між різними оселищами. 

Саме інструменти теорії функціональних трофічних груп допомагають 

зрозуміти зв’язок між оселищами та угрупованнями при аналізі процесів 

біозабруднення. Ми проаналізували розподіл локацій з різним рівнем біозабруднення 

(показник SBCI) уздовж градієнта індексу RETI (з шагом в 10 процентів) для різних 

типів водойм. Для прісноводних водойм (озерах, ставках, водосховищах тощо) ми 

спостерігаємо широкий діапазон індексу RETI уздовж якого формуються високі рівні 

біозабруднення (рис. 7.6). 

 

 

Рис. 7.6. Розподіл відсотку локацій з різним рівнем біологічного забруднення за 

індексом SBCI (вертикальна ось) уздовж градієнту індексу RETI (горизонтальна ось) 

в прісноводних водоймах (озерах, ставках, водосховищах тощо); синій – 0 балів; 

зелений – 1 бал; жовтий – 2 бали; оранжевий – 3 бали; червоний – 4 бали. 
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Це пов’язано з тим, що оселища в таких водоймах можуть значно розрізнятися 

за функціональною роллю, наприклад, донні угруповання фільтраторів з індексом 

RETI в діапазоні 0–10% та фітофільні угруповання з індексом RETI в діапазоні 70–

100%. При розвитку твердих субстратів (наприклад, при наявності штучних 

гідротехнічних споруд) також будуть розвинені угруповання з великою долею 

скраперів та фільтраторів. Екзотичні види майже ніколи не формують нових 

угруповань з домінуванням чужорідних видів, але входять до різних типів природних 

угруповань. Понто-каспійські релікт та каспійські вселенці можуть входити до 

більшості угруповань таких водойм та в деяких випадках домінувати. Масовими 

вселенцями при цьому можуть бути фільтратори, скрапери, колектори та всеїдні види. 

В естуарних водоймах головним трофічним процесом є утилізація аллохтоної 

органічної речовини колекторами та фільтраторами. Відносно невеликі площі 

займають також тверді субстрати та зарості, які забезпечують ніші для скраперів та 

фітофагів, але, поки що, естуарні чужорідні види цих груп відсутні. В результаті, 

високі рівні біозабруднення характерні для донних та літоральних угруповань з 

домінуванням фільтраторів та колекторів, що формуються в діапазоні індексу RETI 

0–0 % (рис. 7.7). Чужорідні види конкурують за ці ніші і не змінюють загальної 

трофічної структури угруповань. При цьому можуть формуватися нові за видовим 

складом угруповання з домінуванням чужорідних видів атлантичного походження, 

функціонально аналогічні природним. 

В річкових екосистемах ситуація значно розрізняться для великих та малих 

річок. 

В великих та середніх річках чужорідні види зазвичай не є домінантами. 

Різноманітні молюски-фільтратори можуть входити до природних угруповань та 

конкурувати за цю нішу, яка представлена як в оселищах відкритих донних 

субстратів, так і в заростях рослин чи на твердих субстратах і тому діапазон RETI в 

цьому випадку ширше, ніж в естуаріях (рис. 7.8). Представники інших 

функціональних груп, як правило, не грають великої ролі в природних угрупованнях 

та не є їх постійною складовою.  
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Рис. 7.7. Розподіл відсотку локацій з різним рівнем біологічного забруднення за 

індексом SBCI (вертикальна ось) уздовж градієнту індексу RETI (горизонтальна ось) 

в естуарних водоймах (лиманах, лагунах); синій – 0 балів; зелений – 1 бал; жовтий – 

2 бали; оранжевий – 3 бали; червоний – 4 бали. 

 

 

Рис. 7.8. Розподіл відсотку локацій з різним рівнем біологічного забруднення за 

індексом SBCI (вертикальна ось) уздовж градієнту індексу RETI (горизонтальна ось) 

в великих та середніх річках; синій – 0 балів; зелений – 1 бал; жовтий – 2 бали; 

оранжевий – 3 бали; червоний – 4 бали. 
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Виключенням є ситуація в басейні Дону, де спостерігається інвазія видів 

каспійського походження. Скрапер Th. major та всеїдний D. caspius грають тут велику 

роль в угрупованнях та можуть бути домінуючими видами.  

В малих річках ми спостерігаємо зовсім іншу ситуацію (рис. 7.9). У випадку 

уповільнених рівнинних річок, їх русло в значній мірі заростає вищими водними 

рослинами, а для швидких річок в гірських, передгірських та порожистих зонах, як 

правило, характерні розвинені тверді субстрати. В обох випадках, значна частина 

природних угруповань має високі показники індексу RETI – в першому випадку за 

рахунок фітофагів, а в другому – за рахунок скраперів. Додатковим джерелом 

живлення для обох цих груп є опале листя, яке зноситься на дно малих річок.  

 

 

Рис. 7.9. Розподіл відсотку локацій з різним рівнем біологічного забруднення за 

індексом SBCI (вертикальна ось) уздовж градієнту індексу RETI (горизонтальна ось) 

в малих річках; синій – 0 балів; зелений – 1 бал; жовтий – 2 бали; оранжевий – 3 бали; 

червоний – 4 бали. 

  

Ключовими чужорідними видами в малих річках є, насамперед, молюски 

Ph. acuta та P. antipodarum, масова присутність яких призводить до протилежних 

сценаріїв біологічного забруднення. Перший є скрапером і конкурує за цю нішу не 

змінюючи функціональний характер угруповань (які в цьому випадку 

характеризуються високими показниками індексу RETI). Другий є колектором і 
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одночасно – екосистемним інженером. При вселенні в нову екосистему він 

трансформує її за рахунок зміни донних субстратів великою кількістю псевдофекалій. 

Це різко розширює нішу для колекторів та фільтраторів, але при цьому, це не 

призводить до зникнення скраперів та фітофагів. В результаті, формується 

угруповання, що принципово відрізняється від природнього. 

В естуарних оселищах з течією ми також спостерігаємо можливі протилежні 

сценарії (рис. 7.10).   

 

 

Рис. 7.10. Розподіл відсотку локацій з різним рівнем біологічного забруднення 

за індексом SBCI (вертикальна ось) уздовж градієнту індексу RETI (горизонтальна 

ось) в естуарних оселищах з течією; синій – 0 балів; зелений – 1 бал; жовтий – 2 бали; 

оранжевий – 3 бали; червоний – 4 бали. 

 

В тих випадках, коли мова йде про гирлові протоки лиманів, гирла річок з 

м’якими субстратами та заростями чи штучні канали в естуарних зонах, склад 

чужорідних видів, угруповання з їх домінуванням та процеси формування 

біозабруднення ідентичні тим що спостерігаються в естуарних водоймах. Високі рівні 

біозабруднення при цьому спостерігаються в тому ж діапазоні низьких значень 

індексу RETI 0-10 %. 
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Принципово інша ситуація характерна для гирлових зон гірських річок Криму 

з промитими твердими субстратами. Для них характерні нестабільні умови солоності 

в яких можуть формуватися тимчасові угруповання. При осолоненні їх колонізують 

види морського походження, а в «прісноводну» фазу в них може домінувати 

екзотичний скрапер Ph. acuta. В тих випадках, коли русло має різкий уклін, як, 

наприклад, у річок Ялтинської затоки, прісноводне угруповання відносно постійне, 

оскільки осолонення може здійснюватися лише на кількох метрах нижньої тераси. 

Такі угруповання розташовуються в вузькому діапазоні високих значень індексу 

RETI 80-100 %. 

В оселищах джерел, струмків та дренажів, біозабруднення, як правило, 

обумовлене вселенням колектора P. antipodarum. Сценарій ідентичний до того, що 

наведений вище для малих річок.  

При цьому, в кренальних екосистемах він при вселенні колонізує всі типи 

субстратів та рослинних заростей і, в результаті, формує високе біозабруднення 

уздовж дуже широкого діапазону індексу RETI (7.11). 

 

 

Рис. 7.11. Розподіл відсотку локацій з різним рівнем біологічного забруднення 

за індексом SBCI (вертикальна ось) уздовж градієнту індексу RETI (горизонтальна 

ось) в оселищах джерел, струмків та дренажів; синій – 0 балів; зелений – 1 бал; жовтий 

– 2 бали; оранжевий – 3 бали; червоний – 4 бали. 



208 

 

 

В тих випадках, коли джерела, струмки чи дренажі впадають у море, в їх гирлах 

формуються специфічні естуарні умови з відповідними угрупованнями. 

 

 

Рис. 7.12. Розподіл відсотку локацій з різним рівнем біологічного забруднення 

за індексом SBCI (вертикальна ось) уздовж градієнту індексу RETI (горизонтальна 

ось) в гирлах джерел, струмків та дренажів, що впадають у море; синій – 0 балів; 

зелений – 1 бал; жовтий – 2 бали; оранжевий – 3 бали; червоний – 4 бали. 

 

В них не розвиваються рослинні зарості і не формується ніша фітофагів і в тих 

випадках, коли таке гирло представлене м’якими субстратами, джерела живлення 

представлені лише аллохтонною органічною речовиною, а угруповання включає 

більшою частиною колекторів та всеїдні види та має низькі показники індексу RETI. 

Біозабруднення у таких випадках, як правило, не формується. Якщо в гирлі розвинені 

тверді субстрати, то додатковим джерелом живлення стає біоплівка, а ключовими 

групами – скрапери та всеїдні види, до яких можуть долучатися й інші групи 

(наприклад, фільтратори).  

Ключовими чужорідними видами тут є, насамперед, молюски Ph. acuta та 

P. antipodarum. Перший є недостатньо евригалінним і тому періодично зникає з таких 

угруповань і в результаті не стає постійним та масовим видом в угрупованнях. Інвазії 
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P. antipodarum в цих оселищах за впливом відрізняються від описаних вище випадків 

з малими річками та джерелами, оскільки в таких гирлах донні субстрати добре 

промиваються від його псевдофекалій як за рахунок берегового стоку, так і 

морськими хвилями. В результаті, він конкурує за нішу колектора, але не формує нову 

нішу для інших видів угруповання. 

З наведеного вище, ми бачимо, що, якщо порівнювати схожі за характером течії 

ділянки в прісних та естуарних водах, то в естуарних високе біозабруднення має місце 

в більш вузьких діапазонах індексу RETI. 

 

7.3. Угруповання з домінуванням екзотичних видів. 

 В цьому підрозділі ми коротко описуємо угруповання з домінуванням 

екзотичних видів, що формуються в Азово-Чорноморському регіоні.  

Угруповання з домінуванням Potamopyrgus antipodarum. Цей вид, для якого 

характерний дуже широкий спектр оселищ, може формувати нові угруповання на базі 

похідних угруповань різних типів.  

Водночас, при його масовому розвитку змінюється і характер доступного 

живлення за рахунок великої кількості псевдофекалій, що формують поживну 

мулисту фракцію. Таким чином, цій вид є екосистемним інженером і не тільки займає 

вакантні ніші, але й змінює властивості оселища.  

Серед них ми можемо виділити три групи: понто-каспійські угруповання 

карстових джерел берегів лиманів та нижніх течій великих річок; угруповання інших 

джерел, струмків та малих річок; угруповання дренажних каналів морського 

узбережжя. 

В першому випадку, первинні природні угруповання, які колонізує 

P. antipodarum, самі по собі є мало дослідженими. Протягом наших досліджень вони 

були відмічені в басейнах Дністра, Дніпра та Південного Бугу. Карстові джерела з 

великою кількістю вапняків та часто з підвищеною мінералізацією колонізуються 

невеликою кількістю понто-каспійських видів: Theodoxus spp., Jaera sarsi, 

E. trichiatus, до яких у гирлі джерела можуть долучатися інші понто-каспійські види 

(Dreissena spp., Dikerogammarus spp.). Характерним є також амфібіотичний вид 
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C. cf. garbinii, який може іноді траплятися у воді. Спорадично можуть траплятися 

деякі типові прісноводні групи – личинки амфібіотичних комах, олігохети чи Asellus 

aquaticus, але дуже часто угруповання складається цілком з понто-каспійських 

реліктів.  

Трофічна структура первинного угруповання формується в першу чергу за 

рахунок груп SHR та SCR, але при інвазії P. antipodarum трофічна структура 

змінюється, та при його домінуванні головною групою стають GC. Спостерігаються 

наступні варіанти трофічного складу угруповання: GC + SHR + SCR; GC + SHR; GC 

+ SCR + SHR + FC; GC + SHR + SCR. Показник трофічної структури RETI в таких 

угрупованнях коливається в діапазоні від 0 до 43 %. 

Щільність P. antipodarum коливається від сотень до тисяч екземплярів на м2. 

(максимальна 8000 екз./м2) та складає в середньому 70,63 % (± 4.49 %) від загальної 

щільності макрозообентосу. 

В інших природних джерелах або малих річках, де спостерігається домінування  

P. antipodarum, типовими представниками фауни є також A. aquaticus, Gammaridae, 

легеневі молюски, личинки комах (Chirоnomidae, Hydropsychidae), на окремих 

ділянках (переважно, змінених чи пригирлових) до них можуть  долучатися 

Bithyniidae, Unionidae, Plathelminthes, Theodoxus sp., C. caspia, D. polymorpha. 

Додатковим чужорідним видом може виступати Ph. acuta. 

На відміну від першого випадку (з понто-каспійськими угрупованнями джерел) 

P. antipodarum часто розвивається в надмірній кількості та практично формує 

моноугруповання, в якому інші види можуть бути відсутніми або у вигляді окремих 

особин. Найбільша щільність була відмічена нами в р. Фонтанка (Татарбунари) – 

550000 екз./м2, струмку, що впадає в Сичавський ставок – 170000 екз./м2 та в р. 

Акаржанка, виведеній в акведук між двома ставами біля с. Великодолинське – 70000 

екз./м2. 

Взагалі, в таких угрупованнях щільність P. antipodarum складала від 64 до 

550000 екз./м2. 

Спостерігаються наступні варіанти трофічного складу угруповання: GC 

(найбільш поширений), GC + SCR + SHR; GC + PR + OMNI; GC + SHR; GC, PR; GC 
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+ FC. При цьому доля груп інших ніж GC, у більшості випадків є незначною. 

Показник трофічної структури RETI в таких угрупованнях коливається в діапазоні від 

0 до 33 %. 

Вкрай специфічним є угруповання з домінуванням з домінуванням 

P. antipodarum, що формуються в гирлах дренажних каналів, що впадають в море. 

Естуарні угруповання малих водостоків вже розглянуті нами в розділі 5. Слід 

зазначити, що серед них P. antipodarum практично не колонізує слабозмінені 

природні оселища. Так, в ПЗЧМ він не відмічений в жодному з численних берегових 

струмків околиць м. Одеси, тоді як територіально близькі дренажні канали 

здебільшого зазнали його інвазії. Також він не відмічений і в гирлах малих річок 

Криму та Азовського узбережжя. 

В дренажних каналах супутніми елементами фауни є M. galloprovincialis, 

Gammaridae, Chironomidae, Oligochaeta, J. sarsi, Th. fluviatilis, Ph. acuta, A. aquaticus. 

Щільність P. antipodarum коливається від десятків до тисяч екземплярів на м2. 

(максимальна 3500 екз./м2) та складає в середньому 85,33 % (±6.40 %) від загальної 

щільності макрозообентосу. 

Спостерігаються різноманітні варіанти трофічного складу угруповання: GC; 

GC + SCR; GC + SHR; GC, SCR, FC; GC + OMNI. При цьому, крім GC, помітними 

сталими групами можуть бути SCR та SHR, тоді як інші групи зустрічаються 

епізодично у вигляді окремих особин. Показник трофічної структури RETI в таких 

угрупованнях коливається в діапазоні від 0 до 40%. 

З цих даних та попередніх розділів може скластися уявлення про цій вид як 

спеціалізований до лотичних вод – річок, джерел тощо. Слід зазначити, що це є 

скоріше локальною специфікою нашого регіону. При наших спостереженнях та в 

оброблених нами матеріалах спільних досліджень в басейні Балтійського моря, 

картина була зовсім іншою. Цей вид був постійним та масовим в морських 

екосистемах Фінляндії (власні збори), районі Фінської затоки [41] та в штучних 

континентальних непроточних водоймах Калінінградської області [152]. 

Останнім часом з’являється інформація про його появлення та високу 

чисельність в озерах Шацької групи [176]. При цьому не наведені дані про 
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угруповання, але враховуючи в цілому слабий розвиток макрозообентосу, яку ми до 

цього спостерігали в зазначених локаціях, вірогідно мова йде також про випадки 

домінування. Прилеглі райони верхів’я Прип’яти містять велику кількість схожих за 

умовами озер та цілком вірогідно, що в потенціалі цей вид може стати чинником 

суттєвої зміни їх угруповань. 

Угруповання з домінуванням A. senhousia. Безпосередньо в останній час почали 

формуватися угруповання з домінуванням нового для регіону чужорідного виду – 

A. senhousia (детальніше у розділі 5). Вид поширюється в різних оселищах 

(переважно, естуарних) та поки що домінує з щільністю поселення 800–1000 екз./м2 

тільки на мілководних ділянках з штучним змішаним субстратом, що формується за 

рахунок відсипання щебню. Попередньо, такі угруповання характеризуються 

високим різноманіттям видів (у тому числі, чужорідних) та трофічних груп при 

загальній головній ролі фільтраторів. Більш детальні характеристики потребують 

подальших досліджень (перші знахідки таких угруповань були зроблені на фінальних 

стадіях роботи над рукописом).  

Угруповання піщаної інфраліторалі з домінуванням A. improvisus. Незважаючи 

на те, що A. improvisus відомий, переважно, як елемент обростання твердих 

субстратів, нами зареєстровані специфічні угруповання з його домінуванням на 

м’яких субстратах. Головним чином, це характерно для Придунайського району 

ПЗЧМ, де історично розвинені угруповання піщаних берегів з L. mediterraneum.  

При дослідженнях Жебріянської затоки в 2018 р. нами була відмічена висока 

щільність A. improvisus 16000 екз./м2 (70 % від загальної щільності макрозообентосу) 

на піщаній інфраліторалі. При цьому, цей вид використовував для колонізації мушлі 

L. mediterraneum (на одній особині молюска могло знаходитись декілька особин 

A. improvisus). Окрім субстрату для колонізації, живи рухомі особини 

L. mediterraneum забезпечували відновлення оптимальної орієнтації A. improvisus 

після штормових зрушень піску.  

Додатковими видами-вселенцями в цьому угрупованні були Rh. harrisii та 

A. kagoshimensis. Масовими нативними видами були L. mediterraneum, Diogenes 

pugilator (P. Roux, 1829), Crangon crangon (Linnaeus, 1758), P. maeoticus. В 
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псевдоліторалі та мілководній зоні з максимальним впливом хвиль, це угруповання 

зникало та головним чином було представлене первинне угруповання з домінуванням 

L. mediterraneum. 

Серед функціональних трофічних груп домінують FC; відносно невелику роль 

грають OMNI. Інші групи (GC, SHR) зустрічаються в незначній мірі. Показник RETI 

= 1. 

Велика кількість свіжих викидів L. mediterraneum, мушлі якого були 

колонізовані A. improvisus відмічені нами на піщаних берегах уздовж авандельти 

Дунаю, але інфралітораль цих ділянок виглядає майже безжиттєвою (можливо, в 

зв’язку з екстремальними хвильовими умовами). Вірогідно, подібне угруповання 

може існувати на таких ділянках, але на більшій глибині. 

Естуарні угруповання з домінуванням вселенців-фільтраторів атлантичного 

походження. Розповсюдження таких угруповань в умовах трансформованого режиму 

солоності описано в розділі 5.2. Ключовими видами в них є такі види, як 

M. leucophaeata, A. improvisus, A. eburneus. Допоміжними вселенцями можуть 

виступати Rh. harrisii, A. amphitrite та P. antipodarum. Характерними нативними 

видами є G. aequicauda, Palaemon spp., I. balthica.  

Домінування ключових видів може бути мозаїчним (окремі показники 

щільності наведені в розділі 5.2). В окремих естуаріях, як правило, домінує один з 

видів Cirripedia: A. eburneus в Дністровському та Сухому лиманах, A. improvisus – в 

інших водоймах. Угруповання з домінуванням M. leucophaeata, де Amphibalanus spp. 

були відсутні, спостерігалися нами на заростях очерету в рибопропускних каналах. 

В усіх випадках, домінуючою трофічною групою є FC, але значну роль можуть 

грати OMNI. Показник RETI = 0-10. 

По мірі підвищення солоності, більшість видів випадає. В умовах солоності 

вище 20 ‰ (Молочний лиман) нами відмічалися угруповання A. improvisus з 

щільністю до 9600 екз./м2 та відносно невеликою кількістю декількох видів Isopoda 

(до 300 екз./м2). 

У більшості випадків, такі угруповання фільтраторів прив’язані до твердих 

субстратів. Виключенням є угруповання A. improvisus та M. leucophaeata  на піщаних 
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субстратах в пониззях Південного Бугу. Обидва види зустрічалися на піщаних 

субстратах, де формували загальні друзи з (до 500 екз./м2 M. leucophaeata та 1500 

екз./м2 A. improvisus). Супутніми видами були G. aequicauda та гідроїд C. caspia.  

Відкриті піщані ділянки при цьому були зайняті угрупованням понто-каспійських 

Ampharetidae.  

Естуарні угруповання з домінуванням екзотичних Decapoda. Якщо описані 

вище угруповання широко поширені на ділянках з розвиненими твердими 

субстратами, то на ділянках зі змішаними чи мозаїчними субстратами часто 

формуються збіднені угруповання з домінуванням декапод, переважно Rh. harrisii (до 

300 екз./м2). Іншими видами можуть бути Nereididae та G. aequicauda. Таким чином, 

функціонально, це угруповання OMNI. 

Як вже зазначено в розділі 5, в окремих випадках домінуючим видом стає 

M. nipponense. Поки що ми утримуємся від того, щоб розглядати це як стабільне 

угруповання, оскільки мова йде про періоди масового виходу молоді виду, тоді як у 

дорослих особин показники щільності значно коливаються в зв’язку з активними 

міграціями. При цих міграціях вид, вірогідно змінює свою хорологію та сезонно 

входить в угруповання бентосу чи нектону, що потребує подальших досліджень. Ми 

стикалися з  неодноразовими повідомленнями про масовий розвиток цього виду (без 

інформації про інші групи безхребетних) на мілинах дрібних каналів та заплав 

безпосередньо поряд з зоною скиду підігрітих вод (у Кучурганському лимані та 

прилеглих ділянках) і, можливо, в таких умовах, цей вид також може домінувати.  

Угруповання штучних чи трансформованих водойм сформовані акваріумними 

Gastropoda. Зустрічаються переважно в ставках-охолоджувачах та прилеглих 

водоймах, а також в міських декоративних ставках та фонтанах або інших штучних 

водоймах, облицьованих твердим субстратом (угруповання з домінуванням Ph. acuta 

в природних водоймах ми розглядаємо окремо). В обох випадках, це угруповання 

SCR, що формуються на тлі надмірно розвиненої біоплівки як джерела живлення. 

Показник RETI при цьому досягає максимального значення. Типовими видами 

акваріумних молюсків при цьому є Ph. acuta, M. tuberculata, P. duryi  [229] та ще один 

вид, який в Україні визначений як “Tarebria granifera (Lamarck, 1822)” [57, 183].  
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Останній молюск широко поширений з такою ідентифікацією на українському 

ринку торгівлі акваріумними видами. Наш матеріал, відібраний на ділянці, прилеглій 

до Южноукраїнської АЕС, також з аматорських акваріумів, показав, що ця 

ідентифікація невірна. Попередньо, на морфологічному рівні визначення, його можна 

ідентифікувати як Mieniplotia scabra (O.F.Müller, 1774), але майбутні молекулярні 

дослідження необхідні для більшої впевненості, оскільки ця група є широко 

поширеною в тропічних регіонах, фауна яких не достатньо досліджена та 

опублікована. 

Масовий розвиток двох видів Thiaridae – M. tuberculata та M. scabra призвів до 

формування нових угруповань з домінуванням цих видів та незначним включення 

інших видів в системах охолодження Южноукраїнської та Запорізької АЕС (в 

Южноукраїнській на першому етапі – тільки M. tuberculata) [57, 183]. При наших 

дослідженнях ділянок, прилеглих до Южноукраїнської АЕС в 2020 р., в літоральному 

оселищі суміші гравію та немобільних каменів ми спостерігали долучення третього 

чужорідного молюска – Ph. acuta (нативні види були відсутні). При цьому, щільність 

Thiaridae була вище (M. tuberculata – 1300 екз./м2; M. scabra – 600 екз./м2; Ph. acuta – 

200 екз./м2).  

В штучних водоймах, облицьованих бетоном (в першу чергу, в міських умовах) 

нами неодноразово спостерігалися нечисленні поселення акваріумних видів (1–3 

екз./м2), переважно P. duryi або Ph. acuta (для останнього виду – також на літоралі 

гранітних кар’єрів) на тлі відсутності нативних видів. Як правило, такі угруповання 

зникали у випадках жорстких холодів, на відміну від сталих тепловодних екосистем, 

пов’язаних з підігрівом води від АЕС. 

Угруповання з домінуванням Ph. acuta в малих річках та струмках. Цей вид, на 

відміну від інших акваріумних молюсків, повністю акліматизувався в природних 

екосистемах та займає дуже широкий спектр природних оселищ. Він широко 

поширений в малих річках, струмках та джерелах Чорноморського басейну.  

Як правило, він не досягає в таких оселищах щільності вище 150–200 екз./м2, 

але в умовах збідненої та нечисленної фауни може при цьому домінувати. Такі 

випадки спостерігалися нами на трансформованих ділянках з штучним твердим 
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субстратом або в гирлах малих водотоків, що впадали у море (малі річки Криму) або 

лимани (Хаджибейський, Сухий, Дністровський). 

При домінуванні Ph. acuta (50–100 % від загальної щільності 

макробезхребетних) додатковими видами виступали переважно G. truncatula та 

A. aquaticus, а також різні види Gammaridae.  

За складом трофічних груп таке угруповання формувалося з SCR та SH та мало 

високі показники індексу RETI (0,79–1).  

 

7.4. Первинні понто-каспійські угруповання в нативному ареалі. 

7.4.1.  Проблеми класифікації понто-каспійських угруповань. В результаті 

експансії понто-каспійських видів, нові угруповання з їх домінуванням сформувалися 

в багатьох регіонах інвазії. Постає питання – чи є нові сформовані угруповання 

аналогами природних естуарних реліктових угруповань. 

Класифікація понто-каспійських угруповань, що застосовувалася при описі їх 

непорушеного стану (до початку масштабної трансформації річкових басейнів) 

виділяла ценози по домінуючому виду і першому субдомінанту, в результаті чого 

були виділені більше 40 різновидів «ценозів» [42–44, 49]. При цьому, саме «ценоз» 

визначався видом-домінантом (наприклад, ценоз «Dreissena polymorpha»), а різні 

субдомінанти визначали його різновиди (наприклад, «Dreissena polymorpha + 

Monodacna pontica»). Якщо, оригінальні публікації були супроводжені детальними 

описами цих різновидів та первинними даними, що дозволяє ретроспективно 

аналізувати та рекласифікувати ці угруповання, то в багатьох випадках застосовують 

саме «ценози», без уточнення різновидів. 

Такий підхід має низку проблем. Перша, та найбільш суттєва – в багатьох 

випадках незначні зміни чисельності домінанта та субдомінанта (які можуть бути 

сезонними) призводять до штучного розділення угруповання на різні ценози 

(наприклад, «Monodacna pontica + Dreissena polymorpha» та «Dreissena polymorpha + 

Monodacna pontica»). У випадку, якщо застосовується виділення «ценозу» тільки за 

видом домінантом (без субдомінанта), це буде виглядати як ценози «Monodacna 

pontica» та «Dreissena polymorpha». 
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Друга – домінанти та субдомінанти в різних річкових басейнах можуть бути 

представлені видами-вікаріантами, що є еволюційно та екологічно близькими: 

D. polymorpha та D. bugensis; M. colorata та M. pontica; різні види Chelicorophium. В 

результаті, практично ідентичні угруповання в різних річкових басейнах також 

будуть описані як різні «ценози». 

В сукупності, ці дві проблеми призводять до того, що, наприклад, практично 

ідентичне типове угруповання, що є поширеним в усіх великих понто-каспійських 

естуаріях фігурує у якості чотирьох різних ценозів та шістьох різновидів: «Monodacna 

pontica + Dreissena polymorpha», «Dreissena polymorpha + Monodacna pontica», 

«Dreissena polymorpha + Monodacna colorata», «Dreissena polymorpha + Dreissena 

bugensis», «Dreissena bugensis + Dreissena polymorpha» [42–44, 49].  

Ми провели рекласифікацію первинних естуарних угруповань з домінуванням 

понто-каспійських видів з використанням їх складу за критерієм функціональних 

трофічних груп та присутності екосистемних інженерів.  

На першому етапі була проведена кластеризація описаних спільнот на підставі 

подібності функціональних трофічних груп. Серед понто-каспійських видів були 

виділені функціональні трофічні групи: 

1) колектори-фільтратори (FC) Bivalvia, Corophiidae та Mysida; 

2) колектори-збирачі (GC) Hydrobiidae, Oligochaeta та Polychaeta; 

3) скрапери (види, що зішкрябують біоплівку) (SCR) Theodoxus та Jaera; 

4) хижаки (PR) Cnidaria та Hirudinea; 

5) всеїдні види (OMNI) Decapoda та Gammaridae. 

Живлення понто-каспійських Cumacea недостатньо вивчено, ймовірно, це 

поєднання збирання та живлення біоплівкою. 

Деякі ценози, що були зустрінуті в одиничних випадках, які представляли 

собою сезонні варіації або короткочасно виникали в умовах заморів, інтрузій солоної 

води та інших надзвичайних ситуацій, не аналізувалися нами при кластеризації, 

оскільки могли спотворити загальну картину. Такі ценози розглянуті при описах 

відповідних первинних угруповань. 
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Ценози, були згруповані за складом функціональних трофічних груп (відкинуті 

групи, які складали в ценозі менше 5% по щільності чи біомасі). Кумові аналізувалися 

окремо. Були отримані вісім типових варіантів складу функціональних трофічних 

груп (таблиця 7.2). 

 

Таблиця 7.2.  

Варіанти складу трофічних груп в «ценозах» понто-каспійських видів. 

Варіант Склад 

трофічних груп 

Ценози (проверить кавычки) 

Варіант 1 FC+GC+SCR+

OMNI 

Dreissena polymorpha + Schizorhynchus abbreviatus, Clessiniola 

variabilis + Dreissena polymorpha, Clessiniola variabilis + Monodacna 

colorata; Melanopsis + Micromelania lincta 

Варіант 2 FC+GC+PRD+

OMNI 

Dikerogammarus + Dreissena, Theodoxus fluviatilis + Dikerogammarus 

haemobaphes 

Варіант 3 FC+SCR+OMN

I 

Dikerogammarus haemobaphes + Dreissena polymorpha 

Варіант 4 FC+GC+OMNI Dreissena bugensis + Dreissena polymorpha, Dreissena polymorpha + 

Oligochaeta, Corophium robustum + Oligochaeta, Monodacna colorata 

+ Oligochaeta, Dreissena polymorpha + Dreissena bugensis, Dreissena 

polymorpha + Melanopsis acicularis, Pontogammarus sarsi + 

Oligochaeta 

Варіант 5 FC+GC+SCR Dreissena polymorpha + Theodoxus danubialis, Monodacna pontica + 

Vivipara hungarica, Dreissena polymorpha + Unio tumidus, 

«Monodacna pontica + Micromelania lincta» 

Варіант 6 FC+GC Hypaniola kowalewskii + Oligochaeta, Micromelania lincta + Dreissena 

polymorpha, Corophium nobile + Adacna relicta/fragilis, Adacna relicta 

+ Corophium nobile, Аdacna relicta з амфіподами, Dreissena 

polymorpha + Oligochaeta, Dreissena polymorpha + Micromelania 

lincta, Monodacna pontica + Oligochaeta, Corophium nobile + 

Oligochaeta, Corophium chelicorne + Micromelania lincta, Dreissena 

polymorpha + Monodacna colorata, Monodacna colorata + Dreissena, 

Monodacna pontica + Dreissena polymorpha, Dreissena polymorpha + 

Monodacna pontica, Monodacna pontica + Oligochaeta, Dreissena 

polymorpha + Corophium chelicorne, Adacna fragilis + Tendipes 

semireductus, Dreissena polymorpha + Corophium chelicorne 

Варіант 7 GC Micromelania lincta + Oligochaeta, Micromelania lincta + Lithoglyphus 

naticoides, Hypaniola kowalewskii + Corophium nobile, Hypania, 

Oligochaeta + Hypania 

«Micromelania lincta + Oligochaeta» 

Варіант 8 OMNI Pontogammarus maeoticus + Oligochaeta» 

 

Ми не включили сюди комплекс ценозів з домінуванням Cumacea («Pterocuma 

pectinata + Oligochaeta», «Tendipes semireductus + Pterocuma pectinata», «Tendipes 
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semireductus + Schizorhynchus») та тих, що були відмічені одинично, як, наприклад, 

«Clessiniola + Dikerogammarus» (GC+OMNI). 

Якщо оцінити подібність цих варіантів ценозів за складом функціональних 

трофічних груп за допомогою Індексу Соренсена (таблиця 7.3.), то ми бачимо, що 

варіанти 1–6 формують велику групу з високим рівнем подібності. Значно відділені 

від них варіанти 7 та 8 (ценози Сumacea ввійдуть до варіанту 8, якщо їх розглядати як 

OMNI або також сформують окрему групу, якщо їх розглядати як SCR). 

 

Таблиця 7.3.  

Схожість варіантів складу трофічних груп в «ценозах» понто-каспійських видів. 

Варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 

1 -        

2 75 % -       

3 86 % 86 % -      

4 86 % 57 % 67 % -     

5 86 % 57 % 67 % 67 % -    

6 67 % 33 % 40 % 80 % 80 % -   

7 40 % 0 % 0 % 50 % 50 % 67 % -  

8 40 % 40 % 50 % 50 % 0 % 0 % 0 % - 

 

Якщо ми уявимо узагальнену естуарну систему понто-каспійського типу, що 

має прісноводну (в районі впадіння річки), олігогалинну та пригирлову (з змінами 

солоності від олігогалинної до мезогалінної) зони, то для неї буде характерна 

збалансована в аспекті трофічних груп система угруповань.  

В прісноводній та пригирловій зонах будуть домінувати переважно прісноводні 

та морські угруповання (з включенням понто-каспійських видів), а олігогалинна зона 

населена цілісними понто-каспійськими угрупованнями, та їх різні варіанти (наведені 

у кінці підрозділу) будуть відповідати гідроморфологічним умовам (рис. 7.13). 
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Рис. 7.13. Розподіл угруповань в гіпотетичному азово-чорноморському естуарії: 

1 – олігогалинна зона, 2 – зони на межах зміни солоності, 3 – пригирлова ділянка, 4 – 

придельтова ділянка, 5 – піщана літораль, 6 – кам’яниста літораль; А – угруповання  

з домінуванням фільтраторів (A3 – з   екосистемними інженерами Dreissenidae, A4 – 

з Adacna/Hypanis, A.5  –  з Corophiidae); B – з високою роллю скраперів та всеїдних 

видів; С – з домінуванням всеїдних Gammaridae; D – збіднені угруповання колекторів; 

E – збіднені угруповання з домінуванням понто-каспійських Cumacea. 

 

Всі угруповання цієї групи пов'язані з екосистемними інженерами – 

двостулковими молюсками та/або Corophiidae. Він займає більшу частину донної 

частини естуарію. 
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Три варіанта: 1 (FC+GC+SCR+OMNI), 4 (FC+GC+OMNI) та 5 (FC+GC+SCR), 

що поширені переважно в Бузькому лимані і Придунайських озерах, є похідними від 

нього вторинними угрупованнями – «збідненими версіями» чи регіональними 

різновидами  в районах з великою кількістю твердих субстратів. 

Варіанти 2 (FC+GC+PRD+OMNI) та 3 (FC+SCR+OMNI) – це літоральне 

угруповання кам'янистих берегів, характерною рисою яких є висока роль видів 

скраперів і всеїдних понто-каспійських Gammaridae. В першу чергу, це угруповання 

з характерним комплексом видів, що включають Theodoxus, Dikerogammarus і 

Dreissena. У міру підвищення солоності або при падінні рівня води Dreissena з цього 

комплексу може випадати.  

Варіант 6 (FC+GC) включає більшу частину різновидів угруповань і грає 

ключову роль в понто-каспійських естуарних екосистемах. Основою угруповань 

цього типу є колектори дрібнодисперсної органіки – фільтратори та збирачі.  

Варіант 7 (ценози з домінуванням колекторів) та ценози c домінуванням 

Cumacea включають збіднені угруповання, що, як правило, виникають при масовому 

розвитку окремих понто-каспійських видів на тлі угруповань Oligochaeta та 

Chirinomidae. Це характерно, зокрема, на межах зон солоності – як між прісноводною 

та олігогалинною, так і між олігогалинною та пригирловою зоною зі значними 

коливаннями солоності.  

Варіант 8 – це також літоральне угруповання на літоральних пісках, що, 

переважно складається з понто-каспійських Gammaridae. 

Все це добре узгоджується з теорією функціональних трофічних груп. Ядром 

такої системи, що має високе видове багатство та різноманіття угруповань, будуть 

донні угруповання колекторів-фільтраторів, які на межах змін солоності можуть бути 

заміщені колекторами-збирачами. Таким чином, головним трендом тут є переробка 

FPOM, що узгоджується з загальною функцією естуарія як району переробки 

алохтонної органіки що надходить з річкового басейну.  

Переробка CPOM та біоплівки зосереджена в літоральній зоні, де розвинені 

прибережні смуги вищої водної рослинності та можуть бути широко представлені 

тверді субстрати, які формуються понтичними вапняками-черепашниками, історично 
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пов’язаними з еволюцією понто-каспійських екосистем, а також концентруються 

штормові викиди. Це призводить до високої ролі всеїдних видів (що, взагалі 

характерне для літоральної зони), які при розвиненні твердих субстратів 

доповнюються скраперами. 

Після виділення груп «ценозів» за трофічним критерієм, ми проаналізували їх з 

огляду на такі моменти як таксономічне різноманіття екосистемних інженерів (в разі, 

якщо вони є едифікаторами угруповань) та таксономічне багатство (низка збіднених 

угруповань безсумнівно є результатом трансформації інших первинних угруповань). 

Екосистемними інженерами в угрупованнях фільтраторів можуть виступати 

макробезхребетні наступних груп: Dreissenidae, Limnocardiinae, Corophiidae. Понто-

каспійські Dreissenidae, що мешкають в Азово-Чорноморському басейні (D. bugensis 

і D. polymorpha) формують одну гільдію з конкуренцією всередині неї (в 

Каспійському морі екоморфологічне різноманіття цієї групи вище). Також близькі 

щодо екоморфології і різні види Corophiidae. Ендемічні Limnocardiinae Азово-

Чорноморського регіону поділяються на дві групи: першу формують масивні і міцні 

M. colorata і M. pontica, а другу – крихкі  A. fragilis і H. relicta.  

Окрім фільтраторів, екосистемним інженером є P. maeoticus – біоіригатор 

літоральних пісків. 

В результаті ми отримуємо наступну класифікацію: 

Група A. Угруповання  з домінуванням фільтраторів.  

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

Dreissenidae та Monodacna. 

A.2. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні інженери – 

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

Dreissenidae. 

A.4. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні інженери – 

Adacna/Hypanis (з можливим додаванням Corophiidae). 

A.5. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні інженери – 

Corophiidae.  

Група B. Угруповання  з високою роллю скраперів та всеїдних видів.  
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Група С. Угруповання  з домінуванням всеїдних Gammaridae. 

Група D. Збіднені угруповання колекторів. 

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

7.4.2. Опис відомих ценозів в контексті виділення функціональних 

трофічних груп. A.1. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні 

інженери – Dreissenidae та Monodacna. Ці багаті видами угруповання, ймовірно є 

первинними базовими угрупованнями, адаптованим до вихідних умов давніх водойм 

Понто-Каспію. 

Вони мають однакову трофічну і вкрай схожу таксономічну структуру. У них 

домінують фільтратори, представлені, головним чином, понто-каспійськими 

двостулковими молюсками D. polymorpha і Monodacna spp. У Дніпро-Бузькому 

лимані і Таганрозькій затоці Азовського моря «міцні» Limnocardiidae представлені 

видом M. colorata, а в Кучурганському лимані і Придунайських озерах – M. pontica. 

Факультативно, до них можуть приєднуватися другорядні фільтратори – Corophiidae, 

Unionidae і «крихкі» Limnocardiidae. 

Трофічної групою-субдомінантом є колектори-збирачі – понто-каспійські 

Ampharetidae і Hydrobiidae, прісноводні Oligochaeta і Chironomidae. Факультативно 

можуть бути присутніми скрапери (Theodoxus і прісноводні Gastropoda) і хижаки 

(понто-каспійські п'явки Archeobdella, які харчуються понто-каспійськими 

Ampharetidae). 

Цікава роль понто-каспійських Cumacea і всеїдних Gammaridae. Як для цього 

угруповання, так і для всіх багатих видами понто-каспійських угруповань характерна 

загальна картина: понто-каспійські ракоподібні цих груп вкрай різноманітні, але 

зустрічаються в незначній кількості і факультативно. Разом вони формують 

допоміжну групу, щільність якої навіть в сукупності незначна, але яка при цьому 

може формувати значну частину видового багатства. Як буде видно нижче, при 

трансформації суспільства в бік збіднення, ці функціональні трофічні групи часто 

стають субдомінантами за рахунок розвитку окремих видів. При підвищенні 

солоності група всеїдних видів може доповнюватися морськими Nereidae. 
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A.2. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні інженери – 

Monodacna. У Дністровському і Міуському лиманах, а також Придунайських озерах 

на замулених пісках, мулах і змішаних седиментах були відзначені угруповання 

фільтраторів Monodacna з низькою роллю або повним випаданням Dreissenidae. 

Багате видами угруповання цього типу з M. pontica відзначено в 

Дністровському лимані ( «Monodacna pontica + Oligochaeta») і Придунайських озерах 

(«Monodacna pontica + Micromelania lincta»). Крім відсутності або незначної 

присутності D. polymorpha вони нічим не відрізняються від попереднього за 

трофічною та таксономічною структурою. У разі Дністровського лиману, поселення 

дрейсени за межами вузької смуги оселищ літоральних берегів були незначні, і тут 

«монодакнове» угруповання було основним. 

У придунайських озерах спостерігалися також різні збіднені локальні варіації 

монодакнового угруповання ( «Monodacna pontica + Vivipara hungarica», «Monodacna 

pontica + Oligochaeta») на мулах і змішаних седиментах. Ці збіднені угруповання 

зберігають трофічну структуру вихідного, але значно бідніші. У разі великої кількості 

твердого субстрату спостерігається підвищення ролі скраперів, і при сезонної міграції 

M. pontica вглиб водойми може формуватися тимчасова ситуація при якій скрапери 

стають домінантною групою (одноразово знайдений ценоз «Melanopsis + 

Micromelania lincta»). 

Значно відрізняється від наведених вище збіднений ценоз «Monodacna colorata 

+ Oligochaeta», який формувався в гирловому районі Дніпро-Бузького лиману при 

підвищенні солоності. При цьому додатковим фільтратором ставав морський 

Corophium volutator, а субдоминантами були колектори детриту (Oligochaeta, 

Chironomidae і Hypaniola) і всеїдні види (Nereidae, Gmelina). 

Трансформація монодакново-дрейсенового ценоза в солонуватоводних умовах 

приймала крайній розвиток в Березанському лимані, де формувався ценоз «Cardium 

+ Monodacna» [21]. 

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

Dreissenidae. Крім монодакново-дрейсенових ценозів, в лиманах можуть розвиватися 
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багаті видами «дрейсенові» угруповання двостулкових фільтраторів з низькою роллю 

або повним випаданням Monodacna. 

Угруповання, в якому екосистемними інженерами виступали обидва види 

дрейсен спочатку було характерно тільки для Бузького лиману і пониззя річки 

Південний Буг («Dreissena polymorpha + Dreissena bugensis» і «Dreissena bugensis + 

Dreissena polymorpha») [44]. До дрейсен, як другорядні фільтратори, могли 

додаватися Limnocardiinae, Corophiidae і A. improvisus. Як і у всіх багатих видами 

угрупованнях понто-каспійських двостулкових молюсків, субдомінантною групою 

виступали колектори-збирачі (понто-каспійські Ampharetidae і Hydrobiidae, 

Oligochaeta). Другою субдомінантною групою є всеїдні Gammaridae, що відрізняє це 

угруповання від всіх багатих видами понто-каспійських угруповань. У незначній 

кількості присутні подрібнювачі детриту (Cumacea). Скрапери можуть ставати 

субдомінантами або бути присутніми в незначній кількості в залежності від наявності 

твердих субстратів. 

Іншим випадком «дрейсенового» ценоза був «Dreissena polymorpha + Unio 

tumidus» в Придунайських озерах. 

Крім наведених вище стійких і багатих видами угруповань, відомі різні збіднені 

локальні варіації, що формуються шляхом трансформації монодакново-дрейсенового 

угруповання. Це, в першу чергу, група збіднених дрейсенових («Dreissena polymorpha 

+ Micromelania lincta», «Dreissena polymorpha + Theodoxus danubialis» і «Dreissena 

polymorpha + Oligochaeta») ценозів Придунайських лиманів (на мулах і змішаних 

седиментах). 

Всі вони мають схожу трофічну структуру: домінують фільтратори 

D. polymorpha (епізодично можуть додаватися Unionidae і Corophiidae), розвинені 

субдомінантна група колекторів – понто-каспійські Hydrobioidea і Ampharetidae та 

прісноводні види (головним чином, Oligochaeta і Chironomidae). Скрапери 

(Gastropoda) можуть ставати другою субдомінантною групою у випадках великої 

кількісті твердого субстрату. Факультативно можуть зустрічатися Cumacea і всеїдні 

Gammaridae. 
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Також на одній з ділянок була зустрінута збіднена варіація дрейсенового ценоза 

(«Dreissena polymorpha + Melanopsis acicularis») на якій субдомінантами поряд з 

колекторами стали всеїдні Gammaridae.  

У Кучурганському лимані формувалося збіднене угруповання «Micromelania 

lincta + Dreissena polymorpha» з домінуванням колекторів і субдомінантами – 

двостулковими фільтраторами. 

A.4. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні інженери – 

Adacna/Hypanis (з можливим додаванням Corophiidae). Такі угруповання поширені 

уздовж більшого градієнту солоності ніж угруповання з Monodacna.  

Стійкі угруповання такого типу («Corophium nobile + Adacna relicta / fragilis», 

«Adacna relicta + Corophium nobile») формувалися головним чином в Дніпровському 

лимані на замулених пісках (з A. fragilis) і Бузькому лимані та Південному Бузі на 

мулі (з H. relicta) . Крім різних видів Lymnocardiidae та Corophiidae, субдомінантною 

групою виступали збирачі – понто-каспійські Ampharetidae та прісноводні 

Chironomidae і Oligochaeta. Факультативно могли бути присутніми Cumacea та всеїдні 

Gammaridae. 

Ценоз «Аdacna relicta з амфіподами» був відзначений на мулах Дністровського 

лиману, але не був описаний в зв'язку з технічними труднощами розрізнення молоді 

різних Limnocardiinae. 

В оз. Катлабух на мулах був відмічений ценоз «Adacna fragilis + Tendipes 

semireductus» в якому були відсутні Corophiidae. Крім субдоминантної групи збирачів 

(понто-каспійських Ampharetidae та прісноводних Oligochaeta і Chironomidae), 

другою субдомінантною групою були Cumacea. 

A.5. Угруповання з домінуванням фільтраторів; екосистемні інженери – 

Corophiidae. Такі угруповання відомі в багатьох басейнах; при цьому роль ключового 

фільтратора можуть виконувати різні види Corophiidae. 

В Дністровському і Бузькому лиманах та пониззях Південного Бугу збіднений 

ценоз, в якому були відсутні понто-каспійські молюски «Corophium nobile + 

Oligochaeta» формувався на замулених пісках та мулах. Другою ключовою 
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функціональною групою були GC (Oligochaeta, Chironomidae, Ampharetidae), в 

незначній кількості зустрічалися всеїдні Gammaridae та Cumacea.  

В пригирловій зоні Дуная формувався більш солонуватоводний ценоз 

«Corophium robustum + Oligochaeta» в якому субдомінуючими групами виступали GC 

(Oligochaeta, Chironomidae) та OMNI (Gammaridae, Nereis). В більш опріснених 

придунайських озерах зрідка відмічався ценоз «Corophium chelicorne + Micromelania 

lincta», де FC, окрім Corophiidae включали молюска M. pontica,  а субдомінуючою 

групою виступали GC (Hydrobiidae, Chironomidae, Ampharetidae). Всеїдні  

Gammaridae були нечисленні. 

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

кам'янистих берегів характерні бідні видами літоральні угруповання, характерною 

рисою яких є висока роль скраперів (як основний вид виступають Theodoxus, до яких 

факультативно може додаватися J. sarsi) і всеїдних понто-каспійських Gammaridae 

(переважно, Dikerogammarus spp.). Фільтратори Dreissena spp. можуть бути масовими 

на окремих ділянках або при падінні рівня води і осушенні літоральної зони повністю 

випадати. Додатковою групою можуть бути хижаки (Cordillophora). 

Домінування тієї чи іншої групи мозаїчно, в результаті чого, угруповання було 

описано у вигляді різних ценозів – в Дніпро-Бузькому лимані як «Theodoxus fluviatilis 

+ Dikerogammarus haemobaphes», а в Дністровському лимані та Придунайських 

озерах – як «Dikerogammarus haemobaphes + Dreissena polymorpha».  

У районах з підвищеною солоністю (Міуський лиман, скелясті узбережжя 

Азовського моря) формуються ценози з домінуванням Theodoxus sp. без 

D. polymorpha [49]. 

У Дніпро-Бузькому лимані, в умовах підвищення солоності відмічені ценози з 

високою роллю скраперів і всеїдних видів, які, вочевидь, сформувалися шляхом 

трансформації дрейсеново-монодакнових ценозів і включення до них морських видів. 

Це, в першу чергу, ценози з масовим розвитком C. variabiis – «Clessiniola variabilis + 

Monodacna colorata» і «Clessiniola variabilis + Dreissena polymorpha», а також 

одноразово відмічений ценоз «Theodoxus danubialis + Nereis». 
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Група С. Угруповання  з домінуванням всеїдних видів Gammaridae.  Переважно, 

представлені широко поширеним в морях і лиманах угрупованням з домінуванням 

P. maeoticus [42-44, 8]. Субдомінантною групою в лиманах можуть виступати 

Oligochaeta. 

У Дніпро-Бузькому лимані, на прибережних пісках одноразово відзначені 

ценози з домінуванням інших понто-каспійських всеїдних Gammaridae 

(«Pontogammarus sarsi + Oligochaeta», «Stenogammarus macrurus + Pterocuma 

pectinata»). 

Групи D та E. Збіднені угруповання колекторів и понто-каспійських Cumacea. 

Такі угруповання виникають на межах зон різної солоності, після заморів та в 

інших умовах, що не дають можливості для розвитку стабільних і різноманітних 

понто-каспійських угруповань. Можуть включати в якості основних видів 

представників кількох понто-каспійських груп: Hydrobiidae, Ampharetidae і Cumacea. 

Угруповання з розвитком прісноводних Hydrobiidae зустрічається в 

Придунайських озерах (на щільних мулах і глинах) і на кордоні рукавів дельти і 

лиману в Дністровському і Дніпровському лиманах (на замулених пісках і мулах) [42-

44, 59]. У придунайських озерах (ценози «Micromelania lincta + Oligochaeta» і 

«Micromelania lincta + Lithoglyphus naticoides») характерно приєднання різних 

прісноводних Gastropoda (Lithoglyphus, Melanopsidae), які можуть виконувати роль 

збирачів або скраперів на твердих субстратах. Особливістю ценозу «Micromelania 

lincta + Oligochaeta» в Дністровському басейні був розвиток Cumacea як 

субдомінантної групи. 

У всіх випадках, до Gastropoda могли додаватися інші колектори – понто-

каспійські Ampharetidae, а також Oligochaeta і Chironomidae. 

Збіднене угруповання «Clessiniola + Dikerogammarus» одноразово було 

зареєстровано в Дністровському лимані на замулених пісках в умовах підвищення 

солоності. Додатковими колекторами були Oligochaeta, а субдомінантом – D. villosus. 

C. variabilis, який є найбільш евригалінним представником понто-каспійських 

Hydrobiidae, як було показано вище, є домінантом в різних за трофічним складом 

угрупованнях. 
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Понто-каспійські Ampharetidae є єдиними експлерентами серед понто-

каспійських видів і витримують нестабільні гідрологічні умови, несприятливі для 

більшості понто-каспійців (зниження вмісту кисню і в разі евригалінних Hypaniola – 

коливання солоності). 

Угруповання колекторів c домінуванням Hypaniola відзначалися переважно як 

короткочасно існуючи в нестабільних гідрологічних умовах. 

Ще один тип збіднених угруповань відзначений в Придунайських озерах і 

формується на мулах і замулених пісках при масовому розвитку Cumacea в 

угрупованнях Chironomidae і Oligochaeta ( «Pterocuma pectinata + Oligochaeta», 

«Tendipes semireductus + Pterocuma pectinata»). 

 

7.5. Формування нових інвазійних угруповань при трансформації водних 

оселищ Азово-Чорноморського басейну. 

В Азово-Чорноморському басейні каскади водосховищ великих річок стали 

зоною масової експансії понто-каспійської фауни та формування різноманітних 

угруповань, в яких понто-каспійські види домінують або грають ключову роль. В 

деяких дослідженнях [55, 62–64] ці угруповання були описані з наведенням 

первинних даних, порівнянних з даними про понто-каспійські «ценози», 

проаналізованими в підрозділі 7.4. 

Якщо порівняти склад угруповань таких водосховищ з угрупованнями 

чорноморських естуаріїв ми побачимо низку відмінностей. Для порівняння візьмемо 

Київське та Кременчуцьке водосховища, що знаходяться вище за течією історичної 

межі поширення більшості понто-каспійських видів. 

У Київському водосховищі виділені вісім ключових угруповань [62]. На 

мілинах в проточній зоні розташовані угруповання «Viviparus viviparus + Dreissena 

polymorpha» (на чистих пісках) та «Lithoglyphus naticoides + Pisidium amnicum» (на 

замулених пісках), а в слабо проточній «Lipiniella arenicola + Cladotanytarsus gr. 

mancus» (на чистих пісках). Глибше, в проточній зоні розташовуються угруповання 

«Viviparus viviparus + Anodonta piscinalis» (мул з піском) та «Dreissena bugensis + Unio 

pictorum» (на замулених пісках), а в непроточній «Dreissena bugensis + Dreissena 
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polymorpha» (мул з піском та ракушею). Крім цього, розвиваються два глибоководних 

угруповання: «Dreissena bugensis + Hypania invalida» та «Chironomus plumosus + 

Limnodrilus hoffmeisteri». 

В Кременчуцькому [64] на мілинах в проточній зоні розташовані угруповання 

«Dreissena bugensis + Lithoglyphus naticoides» (на чистих пісках), а в непроточній 

«Pontogammarus maeoticus + Lipiniella arenicola» (на чистих пісках) та «Lipiniella 

arenicola + Chironomus plumosus» (на замулених пісках). Глибше, в проточній зоні 

«Lithoglyphus naticoides Tubifex newaensis» (на чистих та замулених пісках) та 

«Viviparus viviparus + Dreissena polymorpha» (на змішаних грунтах), а в 

слабопроточній «Viviparus viviparus Chironomus plumosus» (в зонах заростей), та 

«Dreissena bugensis Dreissena polymorpha» (мул з піском та ракушею), та «Chironomus  

+ Hypania invalida» (на замулених пісках). Найбільш глибоководним є угруповання 

«Chironomus plumosus + Limnodrilus hoffmeisteri». 

В цілому, в угрупованнях Кременчуцького водосховища понто-каспійські види 

грають більшу роль, що узгоджується з загальним процесом поступової експансії. 

Якщо порівнювати обидва водосховища з естуарними водоймами (у тому числі, з 

опрісненими, як Придунайські озера чи Кучурганський лиман), ми бачимо низку 

значних відмінностей (крім особливостей напряму пов’язаних з морським впливом). 

Угруповання з домінуванням понто-каспійських видів функціонально зміщені з 

процесу фільтрації в бік вживання детриту – в усіх випадках спостерігається висока 

роль колекторів детриту та всеїдних видів.  

Така ж ситуація характерна і для інших водосховищ: Кумо-Маничського 

каскаду водосховищ [55]. 

Ні в цих водоймах, ні в інших водосховищах в інвазійному ареалі не 

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

первинно є ядром понто-каспійських угруповань лиманів.  

В цілому, формування в водосховищах нової дрейсенової консорції проходило 

за рахунок понто-каспійських видів, що історично мешкали в середніх течіях річок до 

початку масової експансії інших видів. Перед початком проектування водосховищ 

Середнього Дніпра були проведені спеціальні дослідження реофільних ценозів 
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відповідних ділянок [38]. На той час, комплекс понто-каспійських видів 

(Ch. curvispinum, D. polymоrpha, Th. fluviatilis, Ch. ischnus, Dikerogammarus spp., 

P. robustoides) вже був масовим та інтегрованим в різноманітні природні реофільні 

угруповання (окрім фітофільних угруповань). Усі ці види, що формують, як вже було 

зазначене в розділі 6 «понто-каспійську фракцію прісноводної реофільної фауни», 

історично мали преадаптацію до мешкання в великих мезотрофних водоймах, на 

відміну від багатьох представників давньопрісноводного реофільного комплексу, 

найбільш стенобіонтні серед яких (Ancylus fluviatilis O.F.Müller, 1774, Unio crassus 

(Philipson, 1788) тощо) повністю зникли при знищенні порогів Дніпра. 

В результаті, «понто-каспійська фракція прісноводної реофільної фауни» 

сформувала нові угруповання – ядрами яких дрейсенові консорції.  Безпосередньо 

«інвазійний» характер вони отримували по мірі просування вгору за течією 

D. bugensis та Ampharetidae.  

З цими видами пов’язане також формування специфічних «глибоководних» 

угруповань. Більшість же понто-каспійських видів не стають постійними елементами 

дрейсенових консорцій, а займають різноманітні екологічні ніші в угрупованнях 

прісноводних видів. Суттєво новим елементом прісноводних угруповань стали 

мізиди та кумові раки, оскільки подібні екоморфологічні та функціональні групи 

історично були відсутніми або слабо представленими. 

Характерні для дрейсенової консорції лиманів понто-каспійські Gastropoda 

практично не розширили свій ареал вгору за течією та не вселилися в водосховища. 

Як ми вже зазначили вище, при будуванні ложа водосховища формується 

трансформація берегових субстратів – зокрема вивільнення великих мас 

алювіального піску. Це приводить до формування комплексу нових оселищ та 

угруповань, в яких, як показано в розглянутих вище публікаціях [62, 64], нішу 

фільтраторів займають насамперед дрібні прісноводні молюски.  

Незважаючи на наявність різноманітних спеціалізованих псамофільних 

двокрилих, понто-каспійський P. maeoticus зміг сформувати нове угруповання в 

піщаній літоралі водосховищ. Воно відрізняється великою кількістю другорядних 

видів від морських та естуарних аналогів, де домінування може доходити до стану 
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моноугруповання. Функціонально, його можна вважати найбільш близьким до 

історичних понто-каспійських угруповань. В природних оселищах, ми знаходили це 

угруповання також на піщаних річкових берегах між Кременчуцьким та Канівським 

водосховищами. 

На кам’янистій літоралі водосховищ в зоні інвазії формуються угруповання 

відмінні як від первинних літореофільних (відсутністю стенобіонтних видів, що були 

ключовими на порогах), так і від літоральних угруповань лиманів. Такі умови 

спостерігалися нами в Запорізькому водосховищі на затоплених ділянках колишніх 

порогів. Роль як скраперів, так і детритофагів в цьому угрупованні виконували 

насамперед прісноводні молюски Viviparus viviparus Linnaeus, 1758, що домінують в 

цьому угрупованні тоді як Theodoxus та Dikerogammarus, що формують літоральне 

угруповання в чорноморських лиманах, мали тут другорядну роль. В фракції 

фільтраторів D. bugensis більш численна, ніж D. polymorpha (тоді як в лиманах 

перший вид в такому угрупованні відсутній).  

В Каховському водосховищі, яке сформувалося в зоні «головного» історичного 

ареалу понто-каспійської фауни, літоральне угруповання твердих субстратів 

(більшою частиною представлені штучними берегозахисними відсипками) відповідає 

лиманському. 

Доволі схожим на подібні літоральні угруповання є літоральне угруповання 

мілин Верхнього та Середнього Дністра, за єдиною відмінністю – роль дрейсенід там 

займає в першу чергу прісноводна U. crassus.  

Якщо розглянути ці процеси в фокусі змін оселищ, ми отримуємо наступну 

картину масштабних процесів. В великих річкових басейнах Азово-Чорноморського 

басейну історично добре розвинені оселища епіпотамалі (C2.31), що пов’язані 

зокрема з гранітними порогами Південного кристалічного щита та передгір’ями 

Карпат. 

Історично, в таких оселищах сформувалися угруповання, що окрім широко 

поширених еврибіонтних прісноводних видів, включали у якості ключових видів, як 

спеціалізовану стенобіонтну реофільну фауну (U. crassus, Aphelocheirus 

aestivalis (Fabricius, 1794), A. fluviatilis тощо) так і реофільну еврибіонтну фракцію 
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понто-каспійської фауни. При будуванні водосховищ, відповідні ділянки оселищ 

C2.31 були перетворені в оселища мезотрофних водойм (C1.2), а на ділянках між 

водосховищами в оселища рівнинних річок з уповільненою течією (C2.32). На рівні 

функціональних трофічних груп, це означає скорочення екологічних ніш для 

скраперів та розширення для видів, що використовують FPOM та детритофагів.  

В порожистих ділянках Південного Бугу стенобіонтна реофільна фауна за 

нашими спостереженнями зберіглася в окремих оселищах, наприклад, вразливий 

молюск U. crassus – безпосередньо в зоні порогів головного русла; A. aestivalis – на 

гравійних ділянках притоку Мертвовод; п’явка Erpobdella vilnensis (Liskiewicz, 1925) 

– в джерелах [245]. В результаті, цій район став рефугіумом реофільної фауни в 

українському степу. 

Завдяки цьому (та кліматичним змінам, вплив яких в даному випадку не завжди 

легко відділити), комплекс стенобіонтних реофільних видів прісноводного 

походження зник з відповідних ділянок, тоді як понто-каспійські види, преадаптовані 

до умов великих водосховищ, сформували нові угруповання.  

Вселення додаткових понто-каспійських видів розширило видовий склад таких 

угруповань (а також угруповань з домінуванням видів прісноводного походження), 

але сам по собі процес формування понто-каспійських угруповань водосховищ 

пов’язаний насамперед з гідроморфологічною трансформацією, а не з біологічними 

інвазіями.  

Виключенням є нові глибоководні угруповання в яких ключову роль відіграють 

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

домінуванням P. maeoticus (поширення цих видів історично було обмежене зонами 

порогів).  

Іншим аспектом, пов’язаним з антропогенною гідроморфологічною 

трансформацією стали міжбасейнові з’єднання за допомогою каналів, які теж є новим 

типом штучних оселищ. При цьому їх роллю, в першу чергу є не створення умов для 

чужорідних видів, а транзитна функція. 

В результаті цього (а також нечисленних випадків навмисного вселення), в 

багатьох басейнах, мала місце інвазія еволюційно близьких видів-вікаріантів з 
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сусідніх басейнів (D. polymorpha/D. bugensis; M. colorata/M. pontica; 

D.  haemobaphes/D. caspius тощо). У деяких випадках, результатом таких інвазій було 

витіснення нативного виду (наприклад, Th. fluviatilis в басейні Нижнього Дону 

витісняється каспійським Th. major) або вселенця (поступове зникнення M. colorata 

при його вселенні в Дністровський лиман). Разом з тим, деякі «пари» видів починають 

при спільному мешканні розділяти екологічні ніші (D. polymorpha та D. bugensis; 

азово-чорноморські види Dikerogammarus та D. caspius), що призводить до 

формування функціонально подібних угруповань на глибоких донних ділянках та на 

мілинах з менш стійкими температурними умовами.  

В результаті, такі види (в першу чергу, D. bugensis та види каспійського 

походження) можуть конкурувати з місцевими понто-каспійськими видами, але поки 

що формують з ними угруповання функціонально схожі з історично сформованими, 

які відрізняються лише видами-вікаріантами.  

Екзотичні види також майже не формують угруповань в головних оселищах 

великих річкових басейнів Азово-Чорноморського басейну за межами естуарних та 

дельтових зон (виключенням можна назвати короткочасні спалахи чисельності 

Corbicula spp.).  

Угруповання з домінуванням екзотичних видів характерні для деяких оселищ 

та локацій, де історично вивільнилися екологічні ніші (карстові джерела, малі річки 

Криму та ПЗЧМ), для трансформованих (пригирлові ділянки лиманів) або штучних 

оселищ (урбанізовані та технічні водойми, канали, дренажні системи). Штучні 

оселища як в прісних водах, так і в лиманах стають рефугіумами для довготривалого 

мешкання та акліматизації чужорідних видів. 

Естуарні оселища регіону є місцем найбільшого різноманіття чужорідних видів 

та формування нових угруповань. 

В морських водах екзотичні види займають широкий спектр оселищ та входять 

в склад різноманітних угруповань, але формування нових угруповань з домінуванням 

таких видів формується переважно в зонах гідрофронтів великих річок та опріснених 

затоках, які, по суті справи, є скоріше естуарними екосистемами.  
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В процесі інвазії спостерігається постійне розширення спектру оселищ 

екзотичних видів, але не понто-каспійських реліктів.  

Окремою методологічною проблемою в аналізі, є водні оселища, сформовані 

чужорідними видами. Використання кодифікованих оселищ в системах екологічного 

моніторингу та біоіндикації останні роки стає головним новим трендом в екологічних 

оцінках прибережних та морських вод.  

Ключове місце оцінка стану та розподілу оселищ займає в цілому низці 

дескрипторів якості довкілля, які використовуються у РДМС. Номенклатурною 

базою при цьому слугує міжнародна класифікація оселищ EUNIS Habitat 

Classification. Елементами індикації, пов’язані з оселищами в екологічних оцінках 

можуть бути дуже різноманітні: різноманіття оселищ, їх площа, сполучність, 

мозаїчність, присутність ключових, типових або рідкісних оселищ, стан окремих 

оселищ тощо.  

Найбільш принциповим елементом індикації, який забезпечує порівняння 

результатів з іншими блоками екологічних оцінок в рамках діючих протоколів 

екологічних європейських директив є стан оселища за градієнтом антропогенної 

трансформації (від еталонного стану до стану знищеного оселища). Аналіз комплексу 

оселищ, специфічних для чорноморського регіону, в процесі кодифікації яких була 

використана присутність чужорідних видів, показав, що їх можна поділити на кілька 

типів: 

1) нові типи оселищ, абіотичні умови яких сформовані чужорідними видами 

(наприклад, A2.73 Pontic Ficopomatus enigmaticus reefs); 

2) оселища, угруповання яких сформовані переважно чужорідними видами 

(A5.237B Pontic fine and muddy sands with Mya arenaria); 

3) оселища, для угруповань яких в сучасних умовах характерні чужорідні види 

(наприклад, A5.328 Pontic mud with Spisula subtruncata, Syndesmia fragilis, 

and Cardium paucicostatum in low and variable salinity). 

Якщо у першому випадку чужорідні види стають екосистемними інженерами, 

які формують нові оселища, несхожі з оселищами, які знаходилися на їх місці, то, в 

інших випадках, окремо кодифіковані оселища, які містять чужорідні види є скоріше 
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стадіями змін первинного оселища, яке в еталонному стані не містило цих 

чужорідних видів. Така ситуація формує цілий низку методологічних проблем, 

основи вирішення яких зараз не сформовані.  

На наш погляд потрібне одночасне відокремлення «деградованих» оселищ в 

системі кодифікації (як доповнених чужорідними видами, так і збіднених в результаті 

загального антропогенного навантаження) та врахування цієї проблеми в конкретних 

системах екологічної індикації за рахунок доповнення кодифікованих оселищ 

«робочими» кодами, які описують градієнт змін оселища (наприклад, не 

кодифікованими еталонними варіантами оселищ, знищеними у природі). Особливий 

інтерес відносно цілей екологічної індикації також викликає окреме дослідження 

оселищ, абіотичні умови яких сформовані чужорідними видами.  
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РОЗДІЛ 8 

ПРОБЛЕМИ МОНІТОРИНГУ БІОЛОГІЧНИХ ІНВАЗІЙ В 

ТРАНСФОРМОВАНИХ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ В УМОВАХ 

МОДЕРНІЗАЦІЇ ОФІЦІЙНИХ ПІДХОДІВ 

 

8.1. Проблеми розробки мережі моніторингу в контексті розвитку 

басейнового підходу Водної рамкової директиви. 

Традиційно для пострадянських країн біологічні параметри (біотичні індекси, 

видовий склад тощо) є допоміжними елементами в системі моніторингу хімічного та 

органічного забруднення водних об'єктів. Таким чином, необхідно розробити і 

законно реалізувати більш цілеспрямовані методи моніторингу та екологічні оцінки, 

пов'язані з біологічними вторгненнями. 

Масштабна реорганізація законодавства України була зумовлена 

імплементацією ВРД. Найбільш фундаментальними змінами в управлінні водними 

ресурсами було прийняття річкового підходу та підвищення важливості біологічних 

показників. Була введена низка елементів моніторингу та управління, які потребують 

«біологічної» інформації (оцінка екологічного стану, оцінка екологічного потенціалу, 

розподіл цінних ділянок тощо), які встановлюють низку нових протоколів та режимів 

відбору проб, які були позначені на відміну від традиційних пострадянських підходів 

[229]. Нові процедури моніторингу якості води включають в себе ідентифікацію 

чужорідних видів та інформацію про їх створення для подальшої реалізації програм 

моніторингу та управління річковими басейнами, екологічних оцінок та майбутнього 

планування. 

Водний кодекс України встановлює 9 районів річкових басейнів (РРБ), шість з 

яких представлені окремими басейнами (Дніпро, Дністер, Дунай, Південний Буг, Дон, 

Вісла) та три групи басейнів малих річок (Криму, Чорного та Азовського морів). РРБ, 

що складаються з басейну річки або групи прилеглих річкових басейнів та пов'язаних 

з ними прибережних та ґрунтових вод, згідно Водного кодексу України, є головними 

одиницями менеджменту у галузі водокористування та відтворення водних ресурсів.  

Всередині РРБ можуть виділятися суббасейни та водогосподарські ділянки.  
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Внутрішні, перехідні та прибережні води при цьому мають окремі методи 

моніторингу та комплекси індикаторів. У межах створеного РББ, виконується 

окремий план управління річковим басейном, що включає розроблені програми 

моніторингу, картографічну продукцію, пріоритетні екологічні цілі, екологічні 

оцінки та прогнози. 

Прийняте Кабінетом міністрів України водогосподарське районування (наказ 

«Про затвердження Меж районів річкових басейнів, суббасейнів та 

водогосподарських ділянок»; 03.03.2017  № 103) виділяє 132 водогосподарські 

ділянки. Таке дрібне зонування дозволяє зручно аналізувати показники біологічних 

інвазій.  

Наш аналіз [229] показує, що виділені райони та ділянки в межах України різко 

розрізняються як за загальною кількістю чужорідних видів, так і за кількістю 

«ближніх вселенців» (переважно, понто-каспійських видів), що історично природні 

для басейну в цілому і, як правило, для естуарних ділянок але є вселенцями на 

окремих його ділянках. В зв’язку з цим виникає наступна проблема для моніторингу 

– межі ареалу таких видів можуть не співпадати  з межами водогосподарських 

ділянок.  

Ідентифікація та кількість видів-вселенців використовується при здійснені 

державного моніторингу як один з показників і потім використовується при 

розробленні розроблення плану управління річковим басейном. При цьому, в 

офіційних документах ніяк не враховуються випадки, коли види, відмічені для як 

вселенці, можуть бути нативними в межах цій же ділянки. 

Наступна проблема полягає в тому, що значна частина виділених 

водогосподарських ділянок уздовж морських узбережь включає водночас внутрішні, 

перехідні та прибережні води, для яких встановлені окремі методи моніторингу та 

комплекси індикаторів. Серед них, для чужорідних видів можуть використовуватися 

інвентаризація складу видів, або кількісні показники, що не передбачають визначення 

складу чужорідних видів: зустрічальність; проективне покриття, частота прилову. 

Використання таких показників для відрізняється як для різних типів вод, так і для 

різних таксономічних груп (таблиця 8.1). 
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Таблиця 8.1. 

Охоплення показниками державного моніторингу різних типів вод ключових 

таксономічних груп чужорідних видів 

Група біоти Річки, озера Перехідні Прибережні Морські 

Макрозообентос склад склад склад склад 

Зоопланктон - - - склад 

Риби кількісні, без 

складу видів 

кількісні, без складу видів - кількісні, без 

складу видів 

Вищі рослини 

 

кількісні, без 

складу видів 

кількісні, без складу видів склад склад 

Макроводорості - кількісні, без складу видів склад склад 

Фітопланктон   - - склад склад 

 

Таким чином, такі «комплексні» водогосподарські  ділянки, некоректно 

порівнювати з тими, що включають води одного типу. Донні безхребетні є єдиною 

групою, для якої однаковий показник використовується для всіх типів вод, але при 

використанні узагальнених показників (наприклад, кількості чужорідних видів) 

висновки будуть спотворені за рахунок інших груп. 

Ми проаналізували водогосподарське районування України з метою виділення 

таких проблемних ділянок. 

Низка ділянок включають водночас внутрішні, перехідні та прибережні води: 

«М5.2.0.12. Дністровський лиман», «М5.3.4.06. Р. Дунай від державного кордону до 

гирла (виключаючи рр. Кагул, Ялпуг)», «М5.7.0.04. Р. Чорна», «М5.8.0.01. Узбережжя 

Чорного моря між гирлом р. Дунай та Дністровським лиманом», «М5.8.0.02. 

Узбережжя Чорного моря між Дністровським лиманом та Дніпровським лиманом 

(виключаючи р. Тилігул з лиманом)», «М6.9.0.01. Узбережжя Азовського моря від 

Кримського півострова до державного кордону (виключаючи рр. Молочна, Берда, 

Кальміус, Міус)». 

Три ділянки, «М5.4.0.08. Р. Південний Буг від г/п Олександрівка до гирла 

(виключаючи р. Інгул)», «М5.8.0.03. Р. Тилігул з лиманом» та «М6.9.0.02. Р. Молочна 

(включаючи Молочний лиман)» включають внутрішні та перехідні води. 
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Багато ділянок РББ, що охоплюють малі річкові басейни з редукованими 

естуаріями включають водночас внутрішні та прибережні води: «М5.7.0.01. Західне 

узбережжя Кримського півострова (виключаючи рр. Кача, Альма, Чорна, Бельбек)», 

«М5.7.0.02. Р. Кача», «М5.7.0.03. Р. Альма», «М5.7.0.05. Р. Бельбек», «М5.7.0.06. 

Південне узбережжя Кримського півострова», «М6.7.0.07. Узбережжя Азовського 

моря в межах Кримського півострова (виключаючи р. Салгир)», «М5.8.0.04. 

Узбережжя Чорного моря між Дніпровським лиманом та Кримським півостровом». 

Завершуючи тему проблемних для моніторингу водогосподарських ділянок, до 

таких треба додати ті, що знаходяться в зонах військового конфлікту, окупації або 

поблизу таких зон (ділянки Криму, частина узбережжя Азовського моря),  моніторинг 

яких вимагає великої цілеспрямованої діяльності та прагматичного підходу, які 

відрізняються від звичайного управління водними об'єктами в інших юрисдикціях, а 

іноді мають бути додатково узгоджені з різними міністерствами та відомствами. 

Загалом, 34 водогосподарські ділянки (26 % від загалу) є проблемними для 

моніторингу біологічних інвазій в зв’язку з розглянутими вище причинами.  

8.2. Проблеми моніторингу біологічних інвазій в контексті підходів, 

зосереджених на нормативах забруднення. 

Однією з фундаментальних змін в управлінні водними ресурсами, серед 

запроваджених Водною рамковою директивою ЄС було підвищення важливості 

біологічних показників. Імплементація її положень Україною призвела до масштабної 

реорганізації законодавства. Були введені численні елементи моніторингу та 

управління, які потребують «біологічної» інформації (оцінка екологічного стану, 

оцінка екологічного потенціалу, розподіл цінних ділянок тощо), які встановлюють 

низку нових протоколів та режимів відбору проб, що значно відрізняються від 

традиційних пострадянських підходів [229]. На відміну від України та країн, що 

входять в ЄС, Російська Федерація частково інтегрувала своє законодавство з 

панєвропейськими підходами, але в більшій мірі залишила радянський підхід, який 

фокусується на відповідності стану водного середовища нормативним показникам 

хімічного та органічного забруднення [240].  
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Нові українські процедури моніторингу якості води включають в себе 

ідентифікацію чужорідних видів та інформацію про їх появу для подальшої реалізації 

програм моніторингу та управління річковими басейнами, екологічних оцінок та 

майбутнього планування. Разом з тим, ця система знаходиться на початковому етапі 

формування. 

Серед документів, що розглядалися для використання, зокрема, залучена 

«Методика розроблення програми спеціального моніторингу акваторій, на яких 

відбувається значне розмноження інвазійних видів гідробіонтів», розроблена 

Українським науково-дослідним інститутом екологічних проблем. 

Вона містить підходи до моніторингу біологічних інвазій, розроблені в рамках 

пострадянської парадигми нормативів забруднення. Масовий розвиток інвазійних 

видів гідробіонтів пов’язується з проблемами самоочищення та підвищення 

розчиненої органічної речовини (за рахунок метаболітів та біомаси інвазійних 

гідробіонтів), кількості сапрофітних мікроорганізмів, падіння рівню кисню тощо.  

В результаті, зони з високим біозабрудненням розглядаються як «розподілене 

джерело комплексного біологічного, хімічного та мікробіологічного забруднення», 

для якого пропонуються принципи моніторингу, традиційні для оцінки хімічного 

забруднення. Так, при цьому застосовуються створи нижче джерела забруднення за 

течією та фонові створу вище пункту оцінки (у морі – за домінуючими напрямами 

течій), а слабко порушені заповідні території розглядаються як малоймовірні для 

вселення чужорідних видів. 

В Російській федерації система Державного моніторингу якості та забруднення 

навколишнього середовища використовує параметри фітопланктону, зоопланктону та 

зообентосу при аналізі забруднення поверхневих вод і, таким чином, накопичує 

первинні дані про чужорідні види, але біологічні інвазії не є аспектом, що 

використовується при прийняті рішень.  

В принципі, цю систему моніторингу можна легко адаптувати для отримання 

інформації про біологічні інвазії. Однак важливою базовою методологічною 

проблемою, що залишається при цьому, є існуюча мережа моніторингу, яка 
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відображає раніше суто допоміжний характер збору біологічної інформації і не має 

такий біологічний моніторинг основою прийняття рішень. 

Спочатку мережа моніторингу охоплювала економічно важливі, слабо 

забруднені (заповідники) та сильно забруднені райони, без системного зв’язку з 

районами річкових басейнів. Але в процесі скорочення фінансування з’явилася 

практика, коли моніторинг біологічних параметрів припиняється, коли якість води 

залишається стабільно доброю протягом тривалого часу (при цьому залишається 

моніторинг хімічних показників), що призвело до різкого скорочення моніторингу 

заповідних територій [5].  

Як і у випадку з «Методикою розроблення програми спеціального моніторингу 

акваторій, на яких відбувається значне розмноження інвазійних видів гідробіонтів», 

такий підхід базується на пріоритеті використання погіршення нормативних 

показників хімічного та органічного забруднення як головного індикатора, тоді як 

біологічні процеси розглядаються як допоміжні та відповідаючи головному 

«хімічному» тренду. Вочевидь, такий підхід може відповідати цілям оцінки ризиків, 

пов’язаних з чужорідними видами, тільки у випадку позитивної кореляції процесів 

біологічного забруднення з хімічним та органічним, коли найбільш забруднені 

локації мають підвищений ризик вторгнення та розвитку чужорідних видів, в 

протилежність слабо забрудненим (зокрема, заповідним) територіям. 

 Дійсно зростаюча трансформація і забруднення екосистем часто сприяє 

швидкої колонізації чужорідними видами нових місць проживання [178] та в багатьох 

випадках спостерігається зворотний показника біологічного забруднення SBCI з 

екологічною якістю води, яка оцінена за біотичним індексом BMWP [115]. Це в 

певній мірі відповідає гіпотезі «вакантних ніш», які звільняються нативними видами 

в результаті погіршення екологічних умов [224]. Для того, щоби оцінити 

універсальність такого підходу, ми розглядаємо приклади екосистем регіону з 

різними за екологією та походженням інвазійними видами. 

При цьому ми стикаємося з проблемою використання в Азово-Чорноморському 

регіоні існуючих методів біоіндикації. Для обрання допоміжних показників  якості 

нами був проведений аналіз існуючих методів біоіндикації. Дев’ять поширених 
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бентосних індексів якості водного середовища були протестовані відносно трьох 

критеріїв: охоплення ключових видів місцевої фауни; «гамаридна проблема»; 

парадокс естуарної якості; інші практичні проблеми використання (таблиця 8.2). 

 

Таблиця 8.2 

Наявність проблем для використання поширених індексів якості водного 

середовища 

Індекси Проблема 

охоплення видів 

Гамаридна 

проблема 

Парадокс 

естуарної якості 

Інші 

проблеми 

Ephemeroptera + Plecoptera + 

Trichoptera (ЕРТ)  

+ - + + 

Ephemeroptera + Trichoptera + 

Оdonata (ЕТО) 

+ - + + 

Mayfly Average Score (MAS) + - + + 

Trent Biotic Index (ТВI) + + + - 

Extended Biotic Index (EВI)  + + + - 

Belgian Biotic Index (BBI)  + + + - 

BMWP  + + + - 

ASPT  + + - - 

Family Biotic Index (FBI)  + + + + 

RETI - + - + 

 

В індексах ЕРТ, ЕТО та MAS ключовою проблемою є парадокс естуарної 

якості. Обрані індикаторні таксони, зокрема Ephemeroptera та Plecoptera практично не 

представлені в районах високої мінералізації чи її коливань. Таким чином, специфічні 

умови району досліджень відображаються цими індексами як порушені. Обрані 

індикаторні види не є ключовими елементами угруповань. 

Висока роль цих таксонів у кінцевій інтегральній оцінці характерна також для 

ТВI, EВI, BBI, BMWP та FBI. При цьому ТВI, EВI та BBI не охоплюють більшості 

ключових груп місцевої фауни. BMWP та FBI оперують більшим різноманіттям 

індикаторів, але окремі важливі групи також відсутні.  
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Для всіх цих індексів наявна також  «гамаридна проблема». Вона полягає в 

тому, що більшість європейських методів біоіндикації з залученням донних видів 

виділяє гамарид як цілісний індикатор, що базується на даних щодо широко 

поширених прісноводних видах. Таки види є більш чутливими до забруднення та 

деяких інших антропогенних навантажень, ніж понто-каспійські види. 

Індекс ASPT не охоплює дві ключові групи: Talitridae (принципово для зон 

безпосереднього впадіння джерел та дренажів в море) та ізопод Jaera, що може 

занижувати його результати. Для нього також наявна «гамаридна проблема», яка 

може трохи завищувати його результати.  

Разом з тим, стійкість до парадоксу естуарної якості робить його найбільш 

актуальним в умовах перехідних вод району досліджень біотичним індексом та 

потребує відносно невеликої інтеркалібрації чи обмеження використання на окремих 

станціях. 

Функціональний індекс RETI, який використовує співвідношення трофічних 

груп, на першій погляд є стійким до всіх цих трьох проблем. Його недоліком є 

відсутність стандартизації та бальної градації. Разом з тим, при спробах реального 

використання для цілей оцінки якості водного середовища, він був проблематичним 

у випадках станцій, угруповання яких представлені переважно амфіподами.  

Мова йде про проблематичність їх трактовки як всеїдних видів чи 

подрібнювачів, що в багатьох випадках потребує спеціальних додаткових 

досліджень. Різна трактовка при таких випадках кардинально змінює оцінки. Це є 

окремим новим аспектом «гамаридної проблеми», якій раніше не був окремо 

виділеним.  

В результаті, для оцінки якості джерел берегового стоку була обрана система 

показників BMWP-ASPT (при цьому, для великих річок тут більш адекватними 

будуть значення BMWP, а для екосистем з низьким видовим різноманіттям – ASPT). 

При її застосуванні, в деяких випадків нами спостерігалася картина відмінна від 

наведеного вище сценарію.  

Першим прикладом є експансія вселенців каспійського походження в басейні 

Дона та ВДК (таблиця 8.3). 
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При дослідженнях біологічних інвазій в басейні Дона та ВДК (2011 р.), в зонах 

найбільшого біологічного забруднення спостерігалися відносно сприятливі умови 

якості води, оцінені за біологічними показниками та BMWP (рис. 8.1). Аналогічна 

картина спостерігалася для TBI - цій застарілий індекс використовується тут, оскільки 

є частиною офіційного моніторингу в цьому регіоні. 

Таблиця 8.3. 

Розподіл показників SBCI, BMWP та TBI в басейні Дона та Волго-Донському каналі 

Станція SBCI BMWP TBI 

Р. Волга (1) 2 20 5 

ВДК, м. Волгоград (2) 3 18 5 

ВДК, Варваровське водосховище (3) 3 14 5 

ВДК, Бреславське водосховище (4) 4 49 8 

Р. Дон, порт Калач-на-Доні (5) 4 31 5 

ВДК, Карповське водосховище (6) 3 30 6 

Цимлянське водосховище (7) 3 22 5 

Цимлянське водосховище (8) 2 9 5 

Гирло р. Аксай Курмоярський (9) 0 7 4 

Ростовська АЕС (10) 3 26 6 

Р. Дон (11) 3 50 9 

Р. Дон (12) 3 13 5 

Гирло р. Сіверський Донець (13) 2 39 7 

Р. Дон (14) 2 21 4 

Р. Дон (15) 0 13 4 

Р. Дон (16) 3 15 4 

Гирло р. Манич (17) 4 34 6 

Дельта Дону (18) 0 8 4 

Дельта Дону (19) 0 8 4 

Таганрозька затока (20) 0 11 4 

Таганрозька затока (21) 0 19 4 

 

Навпаки, станції без біологічного забруднення, як правило, були тими, що 

перебувають під найсильнішим антропогенним тиском. Таким навантаженням були 
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близькість до міських районів або пересихання та дефіцит стоку. Така ж картина 

спостерігалася в нестабільних естуарних умовах двох локацій Таганрозької затоки. 

 Спостерігається сильний прямий зв’язок (за шкалою Чедока) показника SBCI з 

показниками якості біологічної води TBI та BWMP (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ 

= 0,7 для TBI і ρ = 0,69 для BMWP); залежність є статистично значимою за t-критерієм 

Стьюдента (p<0,05). 

 

Рис. 8.1. Розподіл показників SBCI та BMWP в басейні Дона та Волго-Донському каналі: 

горизонтальна ось – номери станцій (як в таблиці 8.3.); вертикальна ось – значення SBCI (ромби) та 

BMWP (квадрати). 

 

Позитивний зв'язок між біозабрудненням та загальними показниками якості 

біологічної води, спричинений тим, що інвазії стосуються тут переважно понто-

каспійських видів, які утворюють тут багату та різноманітні донні угруповання, 

чутливі до фізико-хімічного режиму, зокрема рівня розчиненого кисню [49].  

Змішування двох комплексів реліктових видів, що походять з Каспійського та 

Азово-Чорноморського басейнів, може призвести до конкуренції в межах гільдій, але 

не змінює загальної позиції понто-каспійської фауни в цій екосистемі як відносно 

оксифільної групи. 

Серед каспійських вселенців та екзотичних макробезхребетних, виявлених під 

час наших досліджень, не було опортуністичних видів, які могли б скористатися 
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погіршенням якості води, пов’язаної з органічним забрудненням. Тому, «вакантні 

ніші» займають нативні види-опортуністи. Це відрізняється від низки регіонів, де 

інвазійні понто-каспійські види, як правило, більш толерантні до органічного 

забруднення, ніж нативні, які вони замінюють [138, 182].  

Наступний приклад – інвазії екзотичних видів в струмках та джерелах 

Дністровського лиману (таблиця 8.4).  

 

Таблиця 8.4. 

Розподіл показників SBCI, BMWP та ASPT в струмках та джерелах Дністровського лиману 

Станція Дата SBCI ASPT BMWP 

С. Надлиманське, струмок, 05.06.2005 0 3 3 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 1 16.11.2019 0 0 0 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 2, гирло 16.11.2019 0 6 6 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 2, середня тераса 16.11.2019 0 6 6 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 3, гирло 16.11.2019 0 0 0 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 3, витік 16.11.2019 0 0 0 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 4, гирло 16.11.2019 3 6 12 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 4, середня тераса 16.11.2019 4 6 6 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 4, витік 16.11.2019 0 6 6 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 5, гирло 16.11.2019 3 6 12 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 5, середня тераса 16.11.2019 4 4.3 13 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 5, витік 16.11.2019 0 6 6 

Ок. смт. Овідіополь, джерело 6 01.04.2017 4 0 0 

С. Південне, струмок, гирло 02.05.2007 3 6 6 

С. Південне, струмок 21.08.2006 0 3.7 11 

Кооператив «Росток», струмок 19.06.2012 0 3 3 

 

Оскільки багаторічні дослідження цих джерел показують відносну стабільність 

видового складу та індикаторних показників, ми використали тут результати останніх 
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зйомок для кожної локації. Первинні угруповання в більшості випадків формувалися 

комплексом понто-каспійських видів (гамарид, ізопод та молюсків). В умовах 

антропогенного навантаження вакантні ніші в більшості випадків займалися 

нативною еврибіонтною фауною – олігохетами та личинками двокрилих. 

Спостерігається помітний прямий зв’язок показників SBCI та ASPT за шкалою 

Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 0,662); залежність є статистично значимою 

за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). 

Спостерігається помірний прямий зв’язок показників SBCI та BWMP за 

шкалою Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 0,488); залежність є статистично 

значимою за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). 

Наступний випадок (таблиця 8.5.) – малі потоки Одеської агломерації (дренажні 

канали, струмки, джерела). Деякі водні об’єкти протягом досліджень різко змінювали 

рівень забруднення або якість води за обраними показниками і в такому випадку ми 

включали данні за останній період.  

Специфічні угруповання гирлових ділянок подібних водних об’єктів 

включають прісноводні, евригалінні (зокрема, понто-каспійські),  та морські види. 

При антропогенному навантаженні, найбільш чутлива понто-каспійська фракція 

фауни зникає.  

Інвазії представлені переважно екзотичним молюском P. antipodarum який є 

відносно оксифільним, та, як правило, не колонізує локації з різким погіршенням 

кисневого режиму (зокрема, він не відмічений в тих каналах, через які можуть 

здійснюватися аварійні залпові зброси стічних вод). На рис. 8.2. значення ASPT 

представлені у вигляді п’ятирівневої оцінки якості чистоти води за вимогами ВРД.  

Цій розподіл демонструє підвищені показники чистоти води в дренажах 

центральної частини Одеси (6 дренажів). На нашу думку, це може бути пов’язане з 

впливом акумуляції в цьому районі чистих карстових вод.  

Це підтверджується поодинокими знахідками в двох з цих дренажів амфіпод 

Synurella sp. (цій рід переважно асоційований з підземними водами та виходами 

карстових джерел та був відмічений у карстових водоймах катакомб Одеси). 
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Таблиця 8.5. 

Розподіл показників SBCI, BMWP та ASPT в дренажних каналах, струмках та джерелах Одеської 

агломерації. 

Станція SBCI BMWP  ASPT  Клас за ASPT, згідно 

Водної рамкової директиви 

М. Одеса, дренаж 1 (яхтклуб) 0 12 6 High 

М. Одеса, дренаж 2 (яхтклуб) 0 6 6 High 

М. Одеса, дренаж 3 (пляж «Дельфін») 3 12 6 High 

М. Одеса, дренаж 4 («нудистський» пляж) 0 12 6 High 

М. Одеса, дренаж 5 0 6 6 High 

М. Одеса, дренаж 6 0 0 0 Poor 

М. Одеса, дренаж 7 (Середній Фонтан) 4 8 4 Moderate 

М. Одеса, дренаж 8 (Великий Фонтан) 0 0 0 Poor 

М. Одеса, дренаж 9 (Великий Фонтан) 0 0 0 Poor 

М. Одеса, дренаж 10 4 3 3 Bad 

М. Одеса, дренаж 11 (пляж «Отрада») 3 6 6 Bad 

М. Одеса, дренаж 12 (Чорноморка) 0 0 0 Poor 

М. Одеса, дренаж 13 (Суднобудівний завод) 4 3 1,5 Poor 

М. Чорноморськ, дренаж 4 3 3 Bad 

М. Чорноморськ, струмок 0 0 0 Poor 

М. Южний, струмок 0 0 0 Poor 

С. Григорівка, струмок 0 0 0 Poor 

С. Крижанівка, дренаж 2 17 4.3 Good 

С. Фонтанка, струмок 1 0 0 0 Poor 

С. Фонтанка, струмок 2 0 3 3 Bad 

С. Фонтанка, струмок 3 0 0 0 Poor 

С. Фонтанка, струмок 4 0 10 3 Bad 

С. Чорноморське, дренаж 1 0 0 0 Poor 

С. Чорноморське, дренаж 2 0 2 2 Poor 

С. Чорноморське, струмок 0 0 0 Poor 
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Рис. 8.2. Розподіл показників індексу ASPT уздовж берегів Одеської 

агломерації у вигляді п’ятирівневої оцінки якості чистоти води за вимогами Водної 

рамкової директиви: червоний – Poor (0-2 бали), оранжевий – Bad (2,1-3,5 балів), 

жовтий – Moderate (3,6-4 бали), зелений – Good (4,1-4,9 балів), синій – High (5 балів 

та вище). 

 

Спостерігається помірний прямий зв’язок показників SBCI та ASPT за шкалою 

Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 0,446); залежність є статистично значимою 

за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). Спостерігається помірний прямий зв’язок 

показників SBCI та BMWP за шкалою Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 

0,434); залежність є статистично значимою за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). 

Наступний приклад – різні типи водних об’єктів в басейні нижнього Дніпра 

(табл. 8.6) (експедиційні роботи в травні 2019 р.).  
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Таблиця 8.6. 

Розподіл показників SBCI, BMWP та ASPT в різних типах водних об’єктів в басейні нижнього 

Дніпра 

Станція SBCI ASPT BMWP 

С. Казацьке, джерело 1 2 4.5 18 

С. Казацьке, джерело 2 3 6 12 

С. Казацьке, джерело 3 3 5 15 

С. Казацьке, джерело 4 3 6 12 

М. Нова Каховка, джерело 1 0 1 1 

М. Нова Каховка, джерело 2 4 6 19 

М. Нова Каховка, джерело 3 4 4 12 

М. Нова Каховка, джерело 4 0 5 20 

М. Нова Каховка, джерело 5 3 6 12 

М. Нова Каховка, джерело 6 0 0 0 

М. Нова Каховка, джерело 7 0 5 5 

М. Нова Каховка, джерело 8 4 5 15 

М. Нова Каховка, джерело 9 4 5 5 

М. Нова Каховка, джерело 10 4 6 6 

С. Дніпряни, р. Дніпро 0 4.5 9 

С. Казацьке, р. Дніпро 0 5.3 21 

С. Казацьке, Каховське водосховище 3 6 12 

 

Значна частина оцінених локацій знаходилася в зонах розвитку міської та 

гідроенергетичної інфраструктури. Разом з тим, велика кількість карстових джерел 

(окремі їх скупчення досягали десятків) підтримує високу якість води на багатьох 

локаціях. Всі локації з високою якістю води колонізовані оксифільними  молюсками 

та ракоподібними понто-каспійського походження (в деяких локаціях вони є 

близькими вселенцями), які при зниженні якості води заміщуються олігохетами, 

личинками двокрилих та ізоподою A. aquaticus. Має місце інвазія екзотичних видів 
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молюсків, що однаково успішно колонізують локації з різним рівнем антропогенного 

навантаження. 

Спостерігається слабкий прямий зв’язок показників SBCI та ASPT за шкалою 

Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 0,156); залежність не є статистично 

значимою за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). 

Спостерігається слабкий прямий зв’язок показників SBCI та BMWP за шкалою 

Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 0,158); залежність не є статистично 

значимою за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). 

В даному випадку високі показники біозабруднення характерні як зокрема і для 

станцій з високими показниками чистоти води. 

Наступним випадком є малі та середні річки степової зони (таблиця 8.7). 

Специфічним фактором для цього регіону є періодичне пересихання.  

Оскільки наявні в регіоні чужорідні види не адаптовані до цього, значна частина 

локацій не колонізується ними. Як правило, в річках, що пересихають, окрім їх 

гирлових ділянок, чужорідними видами колонізуються антропогенно змінені ділянки. 

Таким чином, як не парадоксально, більш-менш стабільний кисневий режим може 

спостерігатися на найбільш трансформованих ділянках – в дюкерах, під мостами 

тощо. Саме такі локації переважно стають місцями вторгнення чужорідних видів. 

Спостерігається помірний прямий зв’язок показників SBCI та ASPT за шкалою 

Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 0,324); залежність не є статистично 

значимою за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). 

Спостерігається помірний прямий зв’язок показників SBCI та BMWP за 

шкалою Чедока (коефіцієнт кореляції Спірмена ρ = 0,183); залежність не є 

статистично значимою за t-критерієм Стьюдента (p<0,05). 

В усіх цих випадках позитивного співвідношення біологічного забруднення з 

індексами чистоти води чи відсутність зв’язку, суперечить підходам до 

структурування мережі моніторингу за показниками чистоти води. 

Разом з цим, існують випадки сценаріїв інвазії, коли чужорідні види вірогідно 

отримують перевагу при колонізації вакантних ніш.  
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Таблиця 8.7. 

Розподіл показників SBCI, BMWP та ASPT в малих та середніх річках степової зони 

Станція Дата SBCI ASPT BMWP 

Гирло р. Берда 07.08.2004 0 4 16 

Гирло р. Аксай Курмоярський 18.08.2011 0 1.8 7 

Р. Обіточна, м. Приморськ, 07.08.2004 0 4 16 

Гирло р. Грузький Єланчик 09.08.2004 2 4 12 

Гирло р. Бельбек 02.12.2008 0 0 0 

Гирло р. Кача 02.12.2008 4 3 3 

Р. Учан-Су, м. Ялта 30.11.2008 3 4 12 

Р. Дерекойка, м. Ялта 30.11.2008 3 3 6 

Гирло р. Барабой 20.10.2009 0 2.5 5 

Р. Барабой, станція «Барабой» 22.03.2008 3 2.5 5 

Р. Барабой 18.06.2019 4 3 10 

Р. Барабой, с. Петродолінське 09.04.2007 3 3.7 11 

Гирло р. Малий Куяльник 13.06.2017 0 4.4 22 

Р. Балай, с. Петровка 02.05.2005 0 4.5 18 

Гирло р. Журавка 22.03.2013 0 3 3 

Р. Тилігул біля впадіння р. Журавка 22.03.2013 0 6 6 

Гирло р. Когильник 07.10.2015 0 1 1 

Гирло р. Хаджидер 12.05.2008 0 4 8 

Р. Аккаржанка, с. Великодолинське (1) 03.05.2008 2 3.6 18 

Р. Аккаржанка, с. Великодолинське (2) 03.05.2008 4 4.7 14 

Р. Аккаржанка, с. Великодолинське (3) 18.06.2019 3 4 8 

Р. Дальник, с. Нова Долина 18.06.2019 0 2 2 

Р. Дальник, нижче за течією с. Нова Долина 18.03.2012 4 4.5 9 

Р. Каланчак, смт Каланчак 28.05.2005 3 4 12 

 Р. Фонтанка, м. Татарбунари 08.10.2015 3 5.5 11 

Гирло р. Скуртянка 18.06.2019 4 4 12 
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Аналіз багаторічної інвазії Corbicula в басейні Дунаю показує значну різницю 

між вибуховим характером експансії Corbicula в 2000–2003 рр. і доволі помірними 

темпами експансії в інші періоди. Це було би зрозумілим, якщо би мова йшла про 

цілісну популяцію, але поширення цієї групи носило характер “стрибкової експансії” 

з багатьма дрібними осередками, що виникли у різний час та мали різне походження 

[77–78]. 

Це, вірогідно, пов’язано в сукупності із судноплавством та 

днопоглиблювальними роботами, при яких Corbicula, що не мають пелагічної 

личинки можуть легко переноситися в нові локації (значна частина знахідок на 

первинних стадіях експансії стосується районів днопоглиблювання). Клональні види 

не потребують в полових партнерах для формування стійкого поселення та для них 

характерно формування великої кількості локальних популяцій, які можуть існувати 

тривалий час без з’єднання у єдиний ареал.  

Якщо в 1995–2000 роках уздовж всієї течії Дунаю відмічалися лише рідкісні 

спорадичні знахідки Corbicula (переважно ювенільних екземплярів), то з 2000–2003 

рр. спостерігається спалах експансії із охопленням великої кількості нових локацій та 

формування двох осередків масового розвитку – Килійської дельти Дунаю та району 

«Залізні ворота - гирло Тиси» [77–78]. 

Пізніше, темпи експансії скоротились. Спеціально проведені нами дослідження 

українського басейна Дунаю в 2006-2009 рр. та в 2017–2018 рр. показали, що в 

значній частині попередньо відомих локацій Corbicula зникли чи присутні у вигляді 

одиничних особин. Разом з цим окремі факти масового розвитку їх популяцій були 

зафіксовані в районах днопоглиблення рукавів Дунаю (за матеріалами експедиційних 

досліджень ІМБ НАН України та музейних колекцій), а також біля судноремонтної 

бази (затока Бузунчук), де також проводяться днопоглиблювальні роботи. 

Такий синхронний характер експансії локальних популяцій може відображати 

деякий антропогенний вплив на екосистему Дунаю. Історія антропогенної діяльності 

в цьому регіоні показує, що найпотужніший вплив на Дунайський басейн в цей період 

був пов'язаний з двома хімічними аваріями в румунському секторі р. Тиса в 2000 році. 
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30 січня 2000 року, у Румунії, на об'єкті поблизу м. Бая-Маре мала місце аварія, 

при якої приблизно 100 000 м3 стічних вод, що містили до 120 тон ціанідів та важких 

металів, потрапили у річку Лапус (басейн р. Тиса), а після них – до головного русла 

Дунаю та швидко досягли його дельти. Слідом за цим інцидентом, в тому ж регіоні 

(м. Бая-Бурса) сталася друга, менша за масштабами аварія, яка призвела до 

аналогічного забруднення вод важкими металами. Обидві зони спалаху експансії 

Corbicula потрапили під вплив цих техногенних катастроф – українська дельта Дунаю 

зазнала впливу важких металів, а ділянку навколо гирла Тиси – як важких металів, 

так і ціанідів [32, 139, 181, 228]. 

Додатковим аргументом на користь того, що популяції Corbicula перебували в 

зоні впливу токсикантів, може служити також те, що наші проби періоду 2002–2003 

рр. містять велику кількість особин з порушеннями розвитку, що не спостерігається 

в пізніше зібраних матеріалах. 

Для європейської експансії Corbicula вже був встановлений зв'язок «спалаху 

експансії» з аварією в басейні р. Рейн. Аварія поблизу Базеля в 1986 році (розлив 

токсичних відходів при ліквідації пожару на заводському складі) призвела до 

знищення більшості нативних макробезхребетних на протязі сотень кілометрів течії, 

що дозволило вселенцям швидко розселитися в цьому річковому басейні [162].  

Рейнська ситуація цілком вірогідно могла повторитися в басейні Дунаю. 

Експансія Corbicula на тлі масштабного погіршення якості водного середовища є 

яскравим прикладом сценарію позитивного зв’язку процесів біологічного та 

хімічного забруднення.   

Окремого розгляду потребують верхів’я великих річкових басейнів, заселені 

вразливою до забруднення фауною, оскільки там, теоретично, сценарій з заповненням 

вакантних ніш чужорідними видами повинен виявлятися найбільш читко. 

 

8.3. Проблеми комунікації, обміну інформацією та прийняття рішень. 

Однією з принципових проблем в розвитку систем екологічного моніторингу та 

менеджменту є вибір адекватного ступеню централізації систем, рівень інституцій, 
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що проводять координацію або приймають рішення та обміну інформацією між 

учасниками моніторингу та іншими державними та суспільними установами. 

Збалансованість системи в цьому аспекті забезпечує реальність її використання. 

В Україні (як і в більшості сусідніх країн) спостерігається гострий дефіцит 

висококваліфікованих кадрів, які здібні ідентифікувати нові чужорідні види, 

здійснювати екологічні оцінки біологічного забруднення тощо. При проведенні 

модельних моніторингових досліджень окремих ділянок (наприклад, при виконанні 

різних міжнародних проектів по адаптації чи розробці відповідних методів) в 

колективі виконавців зазвичай акумулюється значна частина наявних в країні 

спеціалістів, що звісно неможливо, якщо такий моніторинг буде системним та 

охоплюватиме всю країну. 

Протилежним підходом є перенесення зусиль на місцевий рівень виконання 

нефаховими спеціалістами. 

Так, наприклад, вже згадана вище «Методика розроблення програми 

спеціального моніторингу акваторій, на яких відбувається значне розмноження 

інвазійних видів гідробіонтів» пропонує більшу частину складових системи раннього 

попередження інвазій реалізовувати на рівні органів місцевого самоврядування (з 

використанням в якості експертів працівників місцевих об’єктів ПЗФ). 

Проект «Національної стратегії щодо поводження з інвазійними чужорідними 

видами флори і фауни в Україні на період до 2030 року» Кабінету Міністрів України 

пропонує впровадження заходів щодо запобігання проникненню, знищення, 

контролю за поширенням та пом’якшення наслідків вторгнення чужорідних видів на 

місцевому та державному рівнях, та координацію органів на всіх рівнях виконавчої 

влади. 

В 2017–2018 рр. був проведений спеціальний аналіз рівня та характеру 

взаємодій різних державних та суспільних інституцій в процесі досліджень біоти 

прісноводних, естуарних та морських екосистем (з фокусом на понто-каспійську 

фауну) [156, 157]. Україна та Румунія були вибрані як модельні країни, що входять чи 

не входять до Європейського Союзу (нашим внеском в цю роботу був аналіз низки 
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проблем комунікації та структури фінансування при організації досліджень в 

Україні).  

Ці дослідження дозволили оцінити характер комунікації між організаціями 

різних типів: Міністерством екології, академічними та відомчими інститутами, 

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

неурядовими організаціями. 

Ця комунікація не є ієрархічною, тобто значна частина взаємодії, обміну 

інформацією тощо. проходить безпосередньо між організаціями різних відомств, 

серед яких Міністерство екології є одним з центрів зв’язку (так само, як ключові 

академічні наукові інститути). Таким чином комунікація йде «горизонтально» без її 

акумуляції та передачі вгору різними проміжними структурами (місцевими 

департаментами екології або регіональними науковими центрами). Це говорить про 

те, що головний виконавчий орган може отримувати фахову експертизу від найбільш 

компетентних інституцій без різного роду проміжних структур.   

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

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

означає, що максимальна централізація експертизи з акумуляцією фахових 

спеціалістів у вигляді якоїсь окремої урядової агенції маловірогідна. Таким чином, 

отримання експертної інформації може бути здійснене тільки у вигляді координації 

фахівців з різних організацій. 

Таким чином різні елементи моніторингу та менеджменту повинні 

здійснюватися на різних рівнях централізації. 

Серед відмінностей між Румунією і Україною також можна назвати наступні – 

вступ Румунії в ЄС призвів до збільшення фінансування екологічних програм за 

рахунок європейських грантів, але одночасно, держава почала перекладати витрати 

на такі дослідження на зовнішнє фінансування (кількість подібних проектів 

принципово більше, ніж в Україні). При цьому відбувається перекіс в сторону 

короткострокових моніторингових досліджень, які проводяться в рамках 

співробітництва різних організацій та припиняються після завершення грантів. 
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В Україні ситуація інша – «випадкового» фінансування менше і, як правило, 

воно відповідає довготривалим темам організацій, які його беруть. В результаті, теми 

грантів зазвичай мають продовження у вигляді базової діяльності та налагоджена в їх 

ході співпраця та комунікація теж не обривається. 

У Румунії, через перекіс в орієнтації на європейське фінансування, 

«випадковість» тем посилюється вимогами ЄС щодо участі в європейських грантах. 

Тобто, наприклад, інститут може брати участь, одночасно, в 2–3 грантах певного 

типу, відповідно, їх вибір і підбір партнерів визначається політикою адміністрації (в 

значній мірі, фінансової), а не реальними кадровим ресурсом. В результаті, в Румунії 

різні державні організації підбирають партнерів по політичним критеріям і це сильно 

відсікає від комунікації інші відомства і, зокрема неурядові організації. В результаті, 

комунікація з останніми, всупереч очікуванням, виявилася ще більш маргінальною 

ніж в Україні. 

Ще однією різкою відмінністю між Україною та Румунією є проблема 

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

ключовою в Україні і малозначимою в Румунії. 

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

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

значимості «політичних» моментів комунікації між організаціями, стійкість кадрів 

стає принциповою. 

Таким чином різні елементи моніторингу та менеджменту повинні 

здійснюватися на різних рівнях централізації. 

Таксономічна ідентифікація видів при ранньому виявленні потребує залучення 

висококваліфікованих фахівців, а іноді й іноземних експертів. Розвиток таких 

експертних спільнот на регіональному рівні, або для окремих РББ є недоцільним. 

Інформація про перші записи чужорідних видів з усіх джерел повинна бути 

централізованою та відкритою, оскільки вона важлива для всіх РБД та багатьох інших 

користувачів.  

Первинна оцінка ризику, з одного боку, також потребує висококваліфікованих 

фахівців, а з іншого, для кожного нового екзотичного виду вона однакова для різних 
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регіонів. Основним її завданням повинна бути класифікація видів по відношенню до 

завдань управління. Одним з звичних підходів є створення переліків видів: 

небезпечними видами із чорного списку потрібно керувати, безпечні види із білого 

списку можна лише відстежувати, а маловідомі види із сірого списку повинні бути 

об’єктами спеціальних наукових досліджень [205]. 

На рівні РРБ або для регіональних чи місцевих програм (які відносно системи 

Державного моніторингу вод відносяться до окремих водогосподарських ділянок) 

можуть розроблятися системи моніторингу чужорідних видів, екологічної оцінки 

біологічного забруднення та програми управління для видів з високим ризиком. Вони 

повинні базуватися на вторинній оцінці ризику, що включає прогнози конкретного 

впливу. Це може бути екологічний вплив (особливо в заповідних зонах) або 

економічний вплив, який може стосуватися, наприклад, розвитку енергетики та 

судноплавної інфраструктури. Такі програми можуть бути в значній мірі 

децентралізовані але при цьому централізовано забезпечуватися можливостями 

верифікації даних та методів, консультаціями, навчанням тощо. 
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РОЗДІЛ 9 

ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ РЕЛІКТОВОЇ ПОНТО-

КАСПІЙСЬКОЇ ФАУНИ 

 

9.1. Парадокс статусу понто-каспійської фауни як одночасно раритетного 

ядра регіональної біоти та джерела інвазій. 

У якості понто-каспійських видів ми приймаємо повністю водні види з історією 

еволюції в давніх морях, що походять з моря Паратетіс, попередників сучасних 

Чорного, Азовського, Каспійського та Мармурового морів.  

Ми не включаємо до них низку реліктових чи ендемічних для Понто-

Каспійського басейну прісноводних груп, таких як молюски Melanopsidae і 

Lithoglyphus, п’явки Erpobdellidae тощо; численні ендемічні прісноводні та солонуваті 

Branchiopoda, що утворилися у тимчасових водоймах після висихання частин басейну 

Паратетісу, а також місцеві підвиди та генетичні лінії видів атлантичного 

походження. 

В попередніх розділах детально розкриті аспекти біологічних інвазій, 

пов’язаних з понто-каспійською фауною. В цілому, її значення в цьому контексті 

загальновідоме. 

Значно менше відомі локальні процеси деградації понто-каспійської фауни в 

Азово-Чорноморському регіоні. В цьому розділі ми коротко описуємо ці процеси, 

демонструючи їх на молюсках, як на модельній групі. Зокрема, індикаторними 

групами при цьому ми розглядаємо понто-каспійські групи Cardiidae та Hydrobiidae 

до яких відносяться найбільш чутливі види. При цьому, ми не повторюємо ті аспекти 

гідроморфологічних змін та антропогенних навантажень, що вже були описані для 

конкретних басейнів у попередніх розділах.  

Дельта Дунаю та сусідні заплавні та естуарні озера як з румунської сторони 

(Братеш, Крапіна тощо), так і з української сторони (Ялпуг, Катлабуг, Кагул, Китай), 

а також комплекс лагун Разельм-Синое формують велику та різноманітну територію, 

де проживає велика кількість понто-каспійських видів. Більша частина цього району 

представлена прісноводними оселищами, але градієнти солоності від прісноводної до 
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мезогалінної трапляються у зовнішній дельті та в прибережних лагунах та озерах 

[248]. 

В районі дельти Дунаю історично зберігається різноманітна фауна понто-

каспійських видів [42, 49, 208, 248], зокрема з дванадцятьма понто-каспійськими 

видами молюсків. Поширеними понто-каспійськими видами молюсків є M. colorata, 

Th. fluviatilis та D. polymorpha.  

Комплекс антропогенних навантажень (евтрофікація, деградація водойм та 

зміни гідроморфологічного режиму у другій половині XX призвели до деградації 

популяцій та угруповань понто-каспійських видів в лагунному комплексі Разельм-

Сіноє [208, 248]  

Усі три види Cardiidae, зафіксовані в XX столітті, зникли в румунських озерах, 

за винятком комплексу Разім-Синое [208, 248], де M. colorata та A. fragilis траплялися 

в XXI столітті. Однак моніторинг Разельму показує поступове зниження їх 

чисельності [208]. У Румунії понто-каспійські Hydrobiidae відомі здебільшого із 

комплексу Разельм-Сіное та опріснених районів біля гирла Дунаю [160]. У більшості 

випадків такі повідомлення стосувались порожніх черепашок та їх історичне 

поширення та наявність в XX столітті) недостатньо доказані.  

В українській частині дельти Дунаю в озері Кітай понто-каспійські угруповання 

зникли, а чисельність понто-каспійських видів в Придунайських озерах зменшується. 

Ареали поширення Laevicaspia lincta (Milaschewitsch, 1908) та A. fragilis зменшились 

порівняно з ситуацією, про яку повідомлялося більше століття тому [42–44]. 

Laevicaspia ismailensis (Golikov and Starobogatov, 1966), можливо, зникла з озер Ялпуг 

та Кугурлуй.  

Вид A. fragilis став рідкісним у ПЗЧМ, але разом з M. colorata сформував 

популяції в озері Сасик, що було з'єднане з дельтою Дунаю каналом в 1978 р. [95]. В 

цілому, ми оцінюємо зміни стану реліктової фауни в цьому басейні на протязі XX-

XXI століть (рис. 9.1.) як масштабний негативний тренд. 



262 

 

 

Рис. 9.1. Стан понто-каспійської фауни в естуарній системі Дунаю за показниками 

індикаторних груп: А – XX століття (до початку масштабних антропогенних змін); Б 

– XXI століття; зелений – зареєстровані види родин Hydrobiidae та Cardiidae; жовтий 

– зареєстровані види однієї з цих груп; червоний – обидві індикаторні групи відсутні.  

 

Нижній Дністер з дельтою та Дністровським та Кучурганським лиманами 

(рис. 9.2) історично містить багату понто-каспійську фауну з 10 видами молюсків [19, 

43, 233] .  

 

 

Рис. 9.2. Стан понто-каспійської фауни в естуарній системі Дністра за показниками 

індикаторних груп: А – XX століття (до початку масштабних антропогенних змін); Б 

– XXI століття; зелений – зареєстровані види родин Hydrobiidae та Cardiidae; жовтий 

– зареєстровані види однієї з цих груп; червоний – обидві індикаторні групи відсутні.  
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У XX столітті лиман був поділений на внутрішню зону прісноводно-

олігогалінну (до 0,5 ‰), середню зону олігогалінну (до 4 ‰) і зовнішню мезогалінну 

зону (солоність зазвичай від 4 до 9 ‰ з епізодичним зниженням під час паводку [43]. 

Кучурганський лиман (історично – частина Дністровського лиману, яка була 

відрізана дельтою річки) був перетворений у водойму-охолоджувач електростанції і, 

таким чином, зазнав впливу теплового забруднення. 

Ареал поширення понто-каспійських угруповань у дельті Дністра зменшився 

на початку XX століття, ще до початку масштабних антропогенних модифікацій, 

таких як будівництво дамб і каналів, і теплове забруднення [19; 43]. Згідно з нашими 

спостереженнями, у заплавних озерах повністю зникли понто-каспійські Cardiidae та 

Hydrobiidae [119], а в річкових руслах серед молюсків вижили лише найбільш 

толерантні Dreissena та Theodoxus. 

За останні десятиліття дністровські естуарні угруповання з домінуванням 

A. fragilis та Hypanis plicata (Eichwald, 1829) повністю зникли. На видовому рівні 

А. fragilis, M. colorata та L. lincta мають дуже сильно знижені ареали поширення та / 

або чисельність, а H. plicata та Clathrocaspia knipowitschii (Makarov, 1938), можливо, 

вимерли. 

Будівництво дамб стало головним фактором деградації заплави Дністра, на 

який надалі вплинуло збільшення видобутку води, зміна клімату та органічне 

забруднення, що прискорюють процеси біоінвазій [76].  

Посилення епізодичних вторгнень морської води та мінливість припливу 

прісної води з водозборів сильно вплинуло на градієнти солоності в лимані. В 

результаті цього зникли понто-каспійські угруповання з домінуванням Clessiniola в 

солонуватоводній зоні лиману. В цілому, ми оцінюємо зміни стану реліктової фауни 

в цьому басейні на протязі XX-XXI століть (рис. 9.2.) як масштабний негативний 

тренд. 

Тилігульський лиман був ізольованим від Чорного моря до XX століття через 

утворення акумулятивного пересипу, але при цьому періодично відбувався 

обмежений водообмін. У 1960-х роках лиман мав опріснену та солонувату 

мезогалінну зони, але після будівництва штучного каналу солоність зростала в 
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поєднанні з надмірним випаровуванням. Річковий басейн складається із степових 

річок, які влітку пересихають і тому не підходять для мешкання понто-каспійських 

видів.  

Історично Тилігульський лиман містив кілька видів понто-каспійських видів. У 

специфічному угрупованні, що раніше мешкало тут, домінували понто-каспійські 

(M. colorata) та морські Cardiidae [20]. Понто-каспійські D. polymorpha, M. colorata та 

Theodoxus, що мешкали в лимані, зникли [52; 233] в результаті антропогенного 

збільшення солоності. 

В цілому, ми оцінюємо зміни стану реліктової фауни в цьому басейні на протязі 

XX-XXI століть (рис. 9.3.) як масштабний негативний тренд. 

 

 

Рис. 9.3. Стан понто-каспійської фауни в Дніпровсько-Бузького, Тилігульського та 

Березанського лиманів за показниками індикаторних груп: А – XX століття (до 

початку масштабних антропогенних змін); Б – XXI століття; зелений – зареєстровані 

види родин Hydrobiidae та Cardiidae; жовтий – зареєстровані види однієї з цих груп; 

червоний – обидві індикаторні групи відсутні.  

 

Березанський лиман є відкритим та зв’язаний  з Чорним морем. Лиман має 

багато заток, які мають дуже різні гідрологічні умови. Затока Солонець Тузли 

відокремилася і перетворилася на гіпергалінне озеро у XX столітті. У кількох місцях 

збудовані дамби, щоб створити відокремлені ділянки для аквакультури, що 

перешкоджають водообміну.  
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Більшість річок, що живлять Березанський лиман є степовими річками, які 

влітку пересихають, що робить їх непридатними для понто-каспійських видів, за 

винятком пониззя річки Березань, де трапляється D. polymorpha [233]. Солоність в 

межах Березанського лиману в історичний час коливалась приблизно 3–6 ‰, але була 

пригнічена припливом слабосолонуватих вод під час пікових скидів із прилеглого 

Дніпровсько-Бузького лиману через канал, що з’єднує лиман з Чорним морем [21]. 

У першій половині XX століття в Березанському лимані домінувала M. colorata, 

а також Theodoxus sp. [20] та була присутня D. polymorpha. Останнім часом M. colorata 

зник на досліджених ділянках, але деякі райони в лимані не досліджувались; інші 

понто-каспійські види все ще зустрічаються в цьому лимані [233]. 

В цілому, ми оцінюємо зміни стану реліктової фауни в цьому басейні на протязі 

XX-XXI століть (рис. 9.3.) як масштабний негативний тренд. 

Дніпровсько-Бузький лиман та пониззя Дніпра історично є головним центром 

понто-каспійського різноманіття в басейні Чорного моря. на початку XX століття тут 

існувала різноманітна фауна понто-каспійської фауни, що містить деякі місцеві 

ендемічні види  [10–11, 44–45, 49, 75].  

Дніпровський лиман сильно постраждав від будівництва каскаду дамб вздовж 

річки Дніпро, що призвело до значної деградації понто-каспійських угруповань. Такі 

угруповання залишились лише у східній частині лиману, що прилягає до дельти [51].  

Згідно з нашими спостереженнями, ареал понто-каспійських угруповань також 

зменшився в естуарній частині Південного Бугу. Угруповання деградували, а деякі 

види, такі як A. fragilis, H. plicata, Turricaspia chersonica Alexenko and Starobogatov, 

1987, C. knipowitchii стали дуже рідкісними або локально зникли. 

З моменту спорудження каскаду водосховищ на Дніпрі в 1930–1970-х рр. 

поступ води до естуарію помітно зменшився, а накопичення мулу збільшилось, в 

зв’язку з чим зменшилась і площа твердих субстратів, на яких можуть виникати 

дрейсенові консорції та угруповання вищої водної рослинності [3].  

З цим може бути пов’язана і деградація популяцій Clathrocaspia, що 

вважаються дрейсенофілами [3]. 
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 В цілому, ми оцінюємо зміни стану реліктової фауни в цьому басейні на протязі 

XX-XXI століть (рис. 9.3.) як масштабний негативний тренд. 

Таганрозька затока з прилеглими Міуським та Єйським лиманами та дельта 

р. Дон утворюють головну зону понто-каспійського біорізноманіття в басейні 

Азовського моря з багатою фауною та різними типами понто-каспійських угруповань 

[49]. Тут спостерігається великий градієнт солоності від переважно прісної води на 

східному кінці до 8–15 ‰ на західному кінці. Понто-каспійські угруповання 

розвинені в межах прісноводної та олігогалинної зон (0–5 ‰) де періодично 

спостерігається підвищення солоності до 8 ‰.  

Внутрішня частина Таганрозької затоки містить «дрейсенові» та «монодакнові» 

угруповання. Також часто зустрічається A. fragilis. У зовнішніх районах дельти до 

недавнього часу існувала багата понто-каспійська фауна, що включала 11 видів 

молюсків.  

У зовнішній перехідній зоні дельти розміщені єдині відомі випадки 

надзвичайно рідкісної Clathrocaspia logvinenkoi (Golikov and Starobogatov, 1966) [4]. 

Історично понто-каспійські види були поширені в Таганрозькій затоці та зовнішній 

зоні дельті річки Дон. На початку 2000 р. угруповання змінювались [223], але пізніші 

роботи показали збереження (трохи змінених, але тим не менш різноманітних) 

угруповань M. colorata у внутрішній та центральній частині затоки [53]. 

Впровадження трьох екзотичних видів поліхет у 2013–2015 рр. призвело до 

значних змін у донних спільнотах Таганрозької затоки та дельти Дону до 2017–2018 

рр. [122, 242]. Протягом кількох років після інтродукції чужорідні поліхети 

M. neglecta стали домінуючими в оселищах понто-каспійських видів у східній частині 

Таганрозької затоки, але поки що, це не призводить до деградації понто-каспійської 

біоти. 

В цілому, ми оцінюємо зміни стану реліктової фауни в цьому басейні на протязі 

XX-XXI століть (рис. 9.4.) як єдиний приклад збереження сталої ситуації. 
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Рис. 9.4. Стан понто-каспійської фауни в естуарній системі Дону та Таганрозької 

затоки за показниками індикаторних груп: А – XX століття (до початку масштабних 

антропогенних змін); Б – XXI століття; зелений – зареєстровані види родин 

Hydrobiidae та Cardiidae; жовтий – зареєстровані види однієї з цих груп; червоний – 

обидві індикаторні групи відсутні.  

 

9.2. Підходи до природоохоронного менеджменту на рівні видів. 

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

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

тотальну оцінку груп. Саме вона формує цілісне уявлення про загальну ситуацію, 

реальну потребу в охороні тих чи інших видів, зміни їх стану та дозволяє формувати 

пріоритети конкретних дій. Тому червоні переліки МСОП на будь-якому рівні 

(всесвітньому, регіональному, національному) включають не тільки рідкісні та 

зникаючи види, але й види, що знаходяться поза ризиком. 

Звісно, наявність такої інформації неоднакова для різних таксономічних груп. 

На даний час, повноцінна інформація, щодо понто-каспійських безхребетних 

обробляється експертними групами по молюскам та прісноводним ракоподібним, але 

в рамках роботи останньої групи цілісні оцінки поки що сформовані тільки для 

Decapoda (серед понто-каспійських видів це лише раки Pontastacus pachypus (Rathke, 

1837) та P. leptodactylus). 

Система оцінки охоронного статусу видів була розроблена МСОП і базується 

на ранжуванні видів за категоріями, що відображають ризик зникнення видів. 
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В якості модельної групи ми розглядаємо понто-каспійських молюсків, 

оскільки це єдина велика група водних безхребетних, яка практично повністю 

охоплена оцінками як в Понто-Каспійському басейні, так і по всьому світу. 

Більшість європейських видів була оцінена за нашою участю при створенні 

Європейського Червоного переліку неморських молюсків (близько десяти років тому 

(окремі види були додані пізніше). Переоцінка багатьох видів була зроблена при 

масштабному аналізі фауни світу [126] (нашим особистим внеском була робота по 

Понто-Каспійському басейну та видам-вселенцям). 

Звіти МСОП включають весь ареал видів, зокрема Таганрозьку затоку та дельту 

Дона, де понто-каспійська фауна знаходяться у відносно сприятливому стані та 

Каспійське море, де тенденції змін для більшості видів невідомі. Це занижує оцінку 

ризику порівняно з ситуацією в Україні та Румунії. 

 Крім того, під час формування Європейського Червоного переліку 

спостерігалося системне недооцінювання природоохоронного статусу багатьох видів 

на етапі остаточного формулювання виправдання. 

Це видно з самих звітів, коли дані, надані первинними оцінювачами, що чітко 

свідчать про значні загрози, були проігноровані в остаточному рішенні. 

 Наприклад, для “Caspia makarovi” (яку можливо треба розглядати як синонім 

C. knipowitschii) частина нашої доповіді, що описує поширення виду: «В Україні цей 

вид вимер в низці оселищ, але, ймовірно, залишився на деяких ділянках у 

Дніпровському лимані, проте дослідження останніх років не виявили живі 

екземпляри. Відома також із естуарної частини басейну Дону (Росія)». На відміну від 

цих даних, остаточне обґрунтування було таким «Вид широко поширений; він 

трапляється в гирлах кількох річок і лиманах Чорного моря, і йому не загрожує жодна 

відома загроза, тому він розглядається як Least Concern (LC).” Крім того, по 

незрозумілій помилці, родина Cardiidae взагалі не була включена до неморських 

молюсків. 

В зв’язку з цим, в рамках проекту PRIDE нами була проведена додаткова 

переоцінка охоронних категорій для низки понто-каспійських молюсків Азово-

Чорноморського басейну. 
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Так, була проведена переоцінка виду L. ismailensis як Endangered (EN B2ab(iii)  

with possibly extinct tag).  

Це один із випадків заниження оцінки МСОП: у звіті був окремо показаний 

різний стан виду в різні для Румунії та Україні: «в Україні, де він описаний лише у 

двох поєднаних солонуватоводних озерах, з площею 400 км2, він відомий в одній 

локації і стикається із загрозами забруднення, тому він був оцінений як зникаючий 

(EN B2ab(iii)» та «в Румунії статус DD, оскільки сучасної інформації про популяції 

чи загрози нема». В результаті, фінальною оцінкою є «VU».  

Однак румунські дані про поширення наступні «в Румунії вони були зібрані з 

озер-лиманів Ялпуг, Катлабуг та з дельти Дунаю, поблизу Суліни». У двох випадках 

із трьох вони стосуються тих самих озер, які були оцінені для України (між світовими 

війнами вони були частиною Румунії). Можливо, третє місце знаходження відомо з 

тих самих ретроспективних даних, але в будь-якому випадку це призводить до 

переоцінки виду як EN. 

У випадку Caspia spp., ми переоцінили їх як VU. Були описані кілька видів 

цього роду, але вони, очевидно, потребують перегляду. В оцінюваному регіоні вони 

історично населяли басейни Дніпра, Дністра та Дунаю. У Румунії вони були 

відзначені в XX столітті в лагуні Разельм і в Чорному морі поблизу Констанци 

(незрозуміло, чи були відзначені живі екземпляри чи лише раковини), і не 

спостерігалися в останні десятиліття. Однак несподівано живі Caspia були знайдені в 

2013 році і описані як новий вид на болгарській стороні ділянки Нижнього Дунаю, що 

межує з Румунією. 

В українському басейні Дністра вони, ймовірно, повністю вимерли. В 

українській дельті Дніпра, де вони були поширені, за останні десятиліття вони стали 

надзвичайно рідкісними, і ми зустрічаємо лише поодинокі живі екземпляри. Однак 

вони цілком можуть підтримувати стабільні популяції у верхній зоні лиману Дніпра, 

що вимагає нових досліджень.  

Разом з тим, локальна популяція була відмічена нами в 2020 р. на штучних 

субстратах в порожистій зоні Південного Бугу, за межами природнього ареалу. Ця 
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знахідка розширює площу загального ареалу (який є одним з критеріїв оцінки), але за 

критерієм площі популяцій, ця група значно деградує.  

Вид Turricaspia dimidiata був оцінений нами як EX. Цій вкрай своєрідний вид, 

відзначений у Разельмі лише у вигляді мертвих раковин і не відмічений пізніше в 

живому вигляді. 

Видовий комплекс «Hypanis plicata» group оцінений нами як EN. Він включає 4 

таксони з нестійкою систематикою: каспійський номінативний Hypanis plicata plicata 

(Eichwald, 1829) та кілька північно-західних причорноморських форм, які, ймовірно, 

представляють окремий поліморфний вид. До чорноморських форм належать Hypanis 

plicata relicta (Eichwald, 1829) (або H. relicta), Hypanis dolosmiana (Borcea, 1926). 

(близька за морфологією до попередньої) та найбільш своєрідна форма комплексу 

лагун Разельма – Hypanis luciae Borcea, 1926, яку сучасні румунські автори також 

ідентифікують як H. plicata relicta [208]. 

Для каспійської номінативної H. plicata plicata загрози невідомі, і навпаки, вона 

потрапила через дельту Дона та Таганрозьку затоку через Волго-Донський канал. На 

відміну від неї, у ПЗЧМ Hypanis spp. знаходяться під загрозою зникнення.  

На додаток до популяції в Разельмі, до масштабних змін у басейнах річок вони 

були ключовими видами в окремих конкретних понто-каспійських угрупованнях 

Дністровського та Дніпровсько-Бузького лиману. За останні десятиліття ці 

угруповання зникли, але свіжі стулки H. plicata relicta трапляються в Дністровському 

лимані, що, ймовірно, свідчить про те, що цей вид можливо не повністю вимер в 

Україні. 

Статус A. fragilis є дискусійним. Формально його можна розглядати як Near 

Threatened. Складність ситуації (яка характерна і для низки інших понто-каспійських 

видів), полягає в тому, що цій вид одночасно є рідкісним і зникаючим у своїх 

природних оселищах і активно створює великі популяції в штучних або сильно 

трансформованих водоймах  

Одночасна категоризація понто-каспійської малакофауни (таблиця 9.1.) 

дозволяє оцінити ризики її вимирання та порівняти з іншими фауністичними 

комплексами. 
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Таблиця 9.1. 

Категоризація понто-каспійської малакофауни за методиками МСОП 

Вид Охоронна категорія 

МСОП 

Категорія інвазійного ризику 

МСОП 

Статус  

Adacna fragilis NT MN Ендемічний 

Adacna vitrea glabra NE MN Інвазійний 

Hypanis plicata  NE MC Інвазійний 

Hypanis relicta EN NA Endemic 

Hypanis luciae EN NA Endemic 

Monodacna colorata NT MN Endemic 

Dreissena bugensis  LC MR Endemic 

Dreissena polymorpha LC MV Нативний 

Theodoxus danubialis LC DD Нативний 

Theodoxus fluviatilis LC MN Нативний 

Theodoxus major LC MR Нативний 

Theodoxus velox  LC MN Нативний 

Clathrocaspia knipowitschii VU MC Ендемічний 

Clathrocaspia logvinenkoi VU NA Ендемічний 

Caspia milae DD NA Ендемічний 

Clessiniola variabilis DD NA Ендемічний 

Laevicaspia lincta LC NA Ендемічний 

Laevicaspia ismailensis EN  NA Ендемічний 

Turricaspia chersonica DD NA Ендемічний 

Turricaspia dimidiata EX NA Ендемічний 

 

Спостерігається унікальна ситуація (рис. 9.5.): для понто-каспійських реліктів 

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

високим рівнем ризиків для біорізноманіття (MR, MV). Це може перетинатися (17 % 

видів): для видів високих категорій вразливості відомі інвазії з мінімальним ризиком 

(MC), а для видів, близьких до загрози (NT) – інвазії з низьким рівнем ризику (MN). 
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Рис. 9.5. Представленість різних категорій МСОП серед понто-каспійських 

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

інвазій. 

 

 В рамках діяльності МСОП була зібрана експертна команда для глобальної 

оцінки ризиків вимирання молюсків прісних та солонуватих внутрішніх вод Світу 

(детально викладено у розділі 1). Було показано, що близько однієї третини видів у 

нашій вибірці, за оцінками, знаходяться під загрозою зникнення, з найвищим рівнем 

загрози в Неарктиці, Палеарктиці та Австралазії.  

Забруднення (хімічне та фізичне) та модифікація природних систем (наприклад, 

через дамби та водозабір) були найбільш поширеними загрозами для прісноводних 

молюсків, з деякими регіональними варіаціями. Понто-каспійська фауна була 

розглянута як частина Палеарктичної (в деяких класифікаціях вона розглядається як 

окрема зоогеографічна одиниця). 

Ми бачимо (рис. 9.6.), що понто-каспійська фауна має високі показники ризику 

зникнення, близькі до найвищих серед зареєстрованих (для Неарктичної, 

Палеарктичної та Австралазійської фаун). 
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Рис. 9.6. Показники ризику зникнення великих фаун молюсків внутрішніх вод 

Світу: стовпчики – Propthreat; лінія з колами – Propthreat_lower; лінія з квадратами – 

Propthreat_upper. 

 

При цьому, ми бачимо відносно невеликий діапазон між Propthreat_lower та 

Propthreat_upper (таблиця 9.2.), що свідчить про малу частку неоцінених видів, близьку до 

ситуації в Неарктиці (тобто США та Канаді – країнах з високою інтенсивністю 

досліджень). Слід відмітити, що всі понто-каспійські види категорії DD не оцінені в 

зв’язку з їх рідкісністю.  

Таким чином, реальна ситуація близька до показника Propthreat_upper 

(песимістичний варіант, коли всі види DD прирівнюються при розрахунку до 

вразливих категорій). Якщо ми візьмемо для порівняння Палеарктичну фауну в 

цілому, то категорія DD більш-менш рівномірно розділиться між подібними 
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маловідомими видами та навпаки,  широко поширеними видами, які по різним 

причинам не попадають в фокус досліджень саме через їх «банальність», через яку 

вони не є цікавими об’єктами для спеціального дослідження. 

Інші ключові документи, що включають охорону на видовому рівні містять 

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

обираються за різними процедурами експертами.  

 

Таблиця 9.2. 

Показники ризику зникнення великих фаун молюсків 

Фауна Propthreat Propthreat_lower Propthreat_upper Діапазон (Propthreat_upper - 

Propthreat lower) 

Океанічна  0,08 0,04 0,48 0,44 

Індомалазійська 0,10 0,05 0,54 0,49 

Неотропічна 0,11 0,05 0,56 0,51 

Афротропічна 0,25 0,18 0,46 0,28 

Світова (в цілому) 0,31 0,19 0,56 0,37 

Австралазійська 0,34 0,26 0,50 0,24 

Палеарктична  0,35 0,19 0,64 0,45 

Неарктична 0,36 0,30 0,46 0,16 

Понто-Каспійська (без 

каспійских ендемів) 

0,36 0,29 0,47 0,28 

 

Діюча редакція Червоної книги України (ЧКУ) охоплює значну кількість 

таксономічних груп безхребетних: 

1. Cnidaria: Odessia maeotica (Ostroumoff, 1896), Maeotias marginata (Modeer, 

1791). 

2. Hirudinea: Archaeobdella esmonti Grimm, 1876. 

3. Copepoda: Smirnoviella reducta Monchenko, 1977, Colpocyclops dulcis 

Monchenko, 1977, Colpocyclops longispinosus (Monchenko, 1974). 

4. Mysida: Katamysis warpachowskyi Sars, 1893, Hemimysis anomala Sars, 1907. 
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5. Amphipoda: Kuzmelina kusnezowi (Sowinsky, 1894), Niphargogammarus 

intermedius (Carausu, 1943), Iphigenella shablensis Carausu, 1943, Iphigenella 

acanthopoda Sars, 1896, Iphigenella andrussowi Sars, 1894, Gmelina pusilla Sars, 1896. 

6. Gastropoda: Euxinipyrgula lincta (Milaschewitch, 1908). 

7. Bivalvia: Adacna fragilis (as Hypanis laeviuscula (Eichwald, 1829)), Hypanis 

plicata (Eichwald, 1829). 

В наступній редакції планується включення молюска C. knipowitchi Makarov, 

1938 та рака P. pachypus.  

Два види ракоподібних (Hemimysis anomala та Gmelina pusilla) планується 

виключити в зв’язку з значним розширенням ареалу. Тільки для молюсків та 

A. pachypus та A. esmonti в останні десятиріччя проводилися актуальні дослідження 

стану в нативному ареалі. 

Таким чином, ЧКУ охоплює понто-каспійські таксони значно ширше, ніж 

переліки МСОП, але не базується на системній та сучасні інформації.  

Регіональні переліки рідкісних видів згідно українському законодавству 

автоматично включають всі види ЧКУ, а також додаткові види, що мають бути 

об’єктами моніторингових та охоронних програм на рівні адміністративних одиниць 

України. 

Серед областей України, в межах нативних ареалів понто-каспійських видів, 

одна (Запорізька) не має регіональних переліків для тварин та три (Одеська, 

Херсонська та Донецька) тільки дублюють понто-каспійські види з ЧКУ. 

Регіональний перелік Миколаївської області додатково включає молюска 

C. variabilis, а перелік Харківської області включає молюска Th. fluviatilis. Окремою є 

ситуація з Червоною книгою Криму (включає H. anomala) яка не є легітимним 

українським документом.  

На даний момент ми не бачимо реального впливу регіональних переліків чи їх 

застосування в процесах охорони природи. 

Міжнародна Black Sea Red Data Book (BSRDB) є офіційним документом 

Чорноморської комісії та охоплює всі чорноморські країни, але не інтегрована до 

національних законодавств. 
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Видання BSRDB 1999 р. базувалося переважно на видах, що охоплювалися 

національними червоними книгами. В цілому, документ вимагає розвитку та 

перегляду, але нове видання постійно відкладається.  

BSRDB включає види наступних таксономічних груп: 

1. Cnidaria: O. maeotica (as “Moerisia maeotica”) – VU для України. 

2. Copepoda: C. dulcís – VU для України; C. longispinosus – EN для України; 

S. reducta – EN для України. 

3. Mysida: H. anomala – EN для України, K. warpachowskyi – EN для України. 

4. Amphipoda: E.  trichiatus (as “Chaetogammarus ischnus major”) – оцінений 

лише для Румунії як VU; D. villosus – оцінений на рівні всього моря як VU; 

I. acanthopoda VU для України; I. andrussovi – оцінений як “Lower Risk” для України; 

I. shablensis – оцінений на рівні всього моря як VU. 

Як ми бачимо, оцінки в цьому документі зроблені в системі категорій МСОП, 

але очевидно, що оцінки ризиків значно завищені відносно вимог МСОП. Практично, 

це є калькою з оцінок національних переліків, механічно перенесеною в BSRDB, що 

в подальшому не редагувалася. 

Переліки видів таких міжнародних конвенцій як Конвенція про збереження 

мігруючих видів диких тварин (Боннська конвенція), Конвенція про охорону дикої 

флори та фауни і природних середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) та 

Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають 

під загрозою зникнення (Вашингтонська конвенція) не охоплюють понто-каспійських 

безхребетних. 

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

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

інвазії з низьким рівнем ризику (MN). 

 

9.3. Охорона ключових зон поширення понто-каспійської фауни на рівні 

оселищ та територій. 

В цьому підрозділі ми порівнюємо охоплення ключових понто-каспійських 

оселищ Азово-Чорноморського басейну просторовими мережами природоохоронних 
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територій – Смарагдовою мережею та мережею заповідних територій. При цьому наш 

аналіз охоплює територію України, оскільки в сусідніх країнах, де поширені понто-

каспійські угруповання Смарагдова мережа відсутня або її змінює аналогічна мережа 

– Natura 2000. 

Серед заповідних територій ми враховуємо в аналізі території високого рівня 

охорони (природні та біосферні заповідники, національні природні парки). 

У якості ключових понто-каспійских оселищ ми визначаемо: “C2.32: 

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

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

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

Ми не включаємо в цій аналіз оселище “C2.31: Epipotamal streams” та оселища 

інших ділянок, де історично присутні тільки окремі види (D. polymorpha, 

P. leptodactylus, Theodoxus spp., J. sarsi, Gammaridae). Це пов’язане з тим, що в таких 

оселищах відсутні рідкісні та вразливі понто-каспійські види, а раритетне ядро фауни 

складається з видів іншого походження. Декілька евригалінних видів (Pontogammarus 

maeoticus, Theodoxus spp., J. sarsi, H.kowalewskii) здатні колонізувати морські 

оселища, які ми теж не враховуємо у цьому аналізі.  

Басейн Дунаю. В басейні розвинені наступні ключові понто-каспійські 

оселища: “C2.32: Metapotamal and hypopotamal streams”, “X01: Estuaries”, “X03: 

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

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

Територіально, зона історичного мешкання понто-каспійських угруповань 

охоплює річкову дельту та частину головного русла в нижньої течії (нижче Залізних 

воріт), заплавні озера, прилеглі водойми естуарного походження, солонуваті затоки 

та лагуни. 

Покриття заповідними територіями високого рівня: майже вся дельта Дунаю, 

включно з лагуною Разельм (Румунія), включена у білатеральний Дунайський 

біосферний заповідник. Однак такі ключові райони для понто-каспійських видів, як 

озера Ялпуг, Катлабух та Кагул, не входять до жодних заповідників високого рівня. 
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Покриття Смарагдовою мережею: включає території «Danube Biosphere Reserve 

(UA0000018)», «Systema Dunaiskykh Ozer (UA0000142)», «Izmailski Ostrovy 

(UA0000182)», що достатньо охоплюють всі типи оселищ, які потенційно властиві 

для понто-каспійської фауни на більшій частині їх площі. 

Басейн Дністра. В басейні розвинені наступні ключові понто-каспійські 

оселища: “C2.32: Metapotamal and hypopotamal streams”, “X01: Estuaries”, “C1.2: 

Permanent mesotrophic lakes, ponds and pools”, “C2.42: Freshwater tidal rivers”. 

Територіально, зона історичного мешкання понто-каспійських угруповань 

охоплює річкову дельту та частину головного русла в нижньої течії (нижче 

зруйнованої порожистої зони у с. Чобручі), Дністровський та Кучурганський лимани. 

Покриття заповідними територіями високого рівня: Нижньодністровський 

НПП охоплює найцінніші ділянки річкової дельти і Кучурганський лиман. Однак він 

охоплює лише окремі ділянки Дністровського лиману, і більшість важливих ділянок 

цього лиману не захищені. 

Покриття Смарагдовою мережею: включає території «Lower Dniester National 

Nature Park (UA0000039)», «Dnistrovskyi Lyman (UA0000141)», «Dniester Lyman Cliffs 

(UA0000350)», які в достатній мірі охоплюють різноманіття оселищ та значні площі. 

Басейн Тилігульського лиману. Єдиним ключовим понто-каспійським 

оселищем розвиненим в басейні є “X01: Estuaries”. Територіально, зона історичного 

мешкання понто-каспійських угруповань охоплювала більшу частину Тилігульського 

лиману. 

Покриття заповідними територіями високого рівня: відсутнє, але вся територія 

покрита двома регіональними ландшафтними парками, які в майбутньому, можливо, 

будуть об'єднані в один національний природний парк. 

Покриття Смарагдовою мережею: включає територію «Tyligulskyi Lyman 

(UA0000138)», що повністю охоплює всі типи оселищ, які потенційно властиві для 

понто-каспійської фауни на всій їх площі. 

Басейн Березанського лиману. Єдиним ключовим понто-каспійським оселищем 

розвиненим в басейні є “X01: Estuaries”. Територіально, зона історичного мешкання 
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понто-каспійських угруповань охоплювала більшу частину Березанського лиману та 

пониззя річки Березань. 

Покриття заповідними територіями високого рівня: відсутнє. 

Покриття Смарагдовою мережею: що повністю охоплює всі типи оселищ, які 

потенційно властиві для понто-каспійської фауни на всій їх площі. 

Басейни Дніпра та Південного Бугу. В басейні розвинені наступні ключові 

понто-каспійські оселища: “C2.32: Metapotamal and hypopotamal streams”, “X01: 

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

tidal rivers” and “C2.42: Freshwater tidal rivers”. Територіально, зона історичного 

мешкання понто-каспійських угруповань охоплювала річкову дельту Дніпра та 

річкові русла в нижньої течії нижче зон порогів. 

Покриття заповідними територіями високого рівня: найцінніші райони Дніпра 

та Південного Бугу, а також деякі їх притоки покриті трьома великими національними 

природними парками: Нижньодніпровським НПП, НПП «Великий луг» та НПП 

«Бузький Гард».  

Окремі райони південного узбережжя Дніпровського лиману охоплені також 

НПП «Білобережжя Святослава», проте більшість солонуватоводних ділянок, 

критичних для для понто-каспійської фауни не охоплені заповідними територіями 

високого рівня в обох басейнах. 

Покриття Смарагдовою мережею: включає території: «Dniprovsko-Buzkyi 

(UA0000109)», «Lyman Loess Outcrops of the Dnipro estuary (UA0000336)», 

«Ochakivskyi (UA0000253)», «Biloberezhzhia Sviatoslava National Nature Park 

(UA0000097)», «Lower Dnipro (UA0000192)», «Kakhovske Reservoir (UA0000106)», 

«Velykyi Luh National Nature Park (UA0000037)», «Bugzkyi Gard National Nature Park 

(UA0000040)», «Nyzhnie Pobuzhzhia (UA0000181)», «Myhailivskyi Steppe 

(UA0000203)», «Ratsynska Dacha (UA0000217)».  

У загальній естуарній системі та в басейні Нижнього Дніпра вони повністю 

охоплюють все різноманіття оселищ на більшій частині їх площ. Однак значна 

частина Нижнього Південного Бугу та р. Інгул, критичні для понто-каспійської 

фауни, не охоплені. 
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Малі річкові басейни Азовського моря. В басейні розвинені наступні ключові 

понто-каспійські оселища: “C2.32: Metapotamal and hypopotamal streams”, “X01: 

Estuaries”, “X03: Brackish coastal lagoons”, “C2.41: Brackish water tidal rivers” and 

“C2.42: Freshwater tidal rivers”. Територіально, зона історичного мешкання понто-

каспійських угруповань охоплювала гирла малих річок та лимани. 

Покриття заповідними територіями високого рівня: всі принципові території 

охоплені трьома національними природними парками: Азово-Сиваським НПП, НПП 

«Меотіда», та Приазовським НПП. 

Покриття Смарагдовою мережею: включає території: «Meotyda (UA0000065)», 

«Pryazovskyi National Nature Park (UA0000092)», «Kayalo-Berdyanskyi (UA0000349)», 

«Obytichna Kosa Ta Zatoka (UA0000150)», які повністю покривають різноманіття 

оселищ на усій їх площі. 

Таганрозька затока. Єдиним ключовим понто-каспійським оселищем 

розвиненим в басейні є “X01: Estuaries”. Територіально, зона історичного мешкання 

понто-каспійських угруповань охоплює більшу частину затоки. 

Покриття заповідними територіями високого рівня: українська частина затоки 

охоплена НПП «Меотіда». Територія тимчасово не контролюється. 

Покриття Смарагдовою мережею: українська частина затоки охоплена 

територією «Meotyda (UA0000065)», яка повністю охоплює різноманіття оселищ на 

усій їх площі. Територія тимчасово не контролюється. 

Севастопольська бухта та р. Чорна. В басейні розвинені наступні ключові 

понто-каспійські оселища: “X01: Estuaries” та “C2.41: Brackish water tidal rivers”. 

Специфічні понто-каспійські угруповання займають невелику акваторію на межі 

річки та моря. Територія тимчасово не контролюється. 

Як ми бачимо, заповідні території високого рівня охорони охоплюють значні 

ділянки великих річок (Дунай, Дністер, Південний Буг, Дніпро), але ігнорують 

більшість значних лиманів. Покриття Emerald Network є більш повним.  

З одного боку, більшість заповідних територій були автоматично включені до 

Смарагдової мережі. З іншого боку, Смарагдова мережа цілеспрямовано будує 

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

Бугу.  

Якщо мережа заповідних територій направлена на охорону всіх природних 

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

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

понто-каспійської фауни інструментами Бернської конвенції є недостатнім. 

Ця конвенція використовує класифікацію оселищ EUNIS для ідентифікації 

типів оселищ, які необхідне охороняти Смарагдовою мережею та об’єктами Natura 

2000. З ключових оселищ понто-каспійської фауни лише «X01: Estuaries» та «X03: 

Brackish coastal lagoons» використовуються Бернською конвенцією для 

структурування мереж природоохоронних територій. Інші типи оселищ, що ми 

аналізуємо в цьому розділі, відсутні в Додатку I Резолюції 4 (1996) Бернської 

конвенції та Додатку I Директиви про оселища.  

Естуарні оселища Азово-Чорноморського басейну слабо деталізовані в 

класифікації  EUNIS, а в Додатку I Резолюції 4 (1996) Бернської конвенції присутні 

тільки як комплексний код «X01: Estuaries» («X03: Brackish coastal lagoons» 

відноситься к нечисленним випадкам) без подальшого розділення між літоральною, 

бентичною та пелагічною зонами.  

Це можна розглядати як цілісний, зонтичний підхід, який приводить до 

охоплення всіх компонентів екосистеми. Для порівняння, для прісноводних 

екосистем в Бернській конвенції включені різноманітні оселища заростей водних 

рослин, але відсутні відкриті бентичні та пелагічні оселища. Це проблематично, 

оскільки більшість понто-каспійських видів заселяють відкриті донні субстрати. 

Разом з тим, охоплення Бернською конвенцію лише комплексу естуарних 

оселищ без подальшої деталізації не дозволяє відокремити конкретні оптимальні 

умови, характерні для понто-каспійських видів від «морських» естуарних районів. 

Це може мати значення при охороні понто-каспійських угруповань, оскільки 

антропогенні зміни режиму солоності, що мають на них негативний вплив, 

формально не будуть розглядатися як знищення оселищ, оскільки їх класифікація як 

«X01: Estuaries» при цьому не зміниться. 
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У деяких ситуаціях Бернська конвенція також опосередковано забезпечує 

захист понто-каспійських оселищ. Наприклад, оселища, перераховані в Додатку I 

Резолюції 4 (1996) Бернської конвенції включають в себе безліч специфічних 

наземних оселищ, характерних для узбережь естуаріїв та річкових долин; а також 

різні вразливі типи рослинності, які супроводжують ділянки річки і свідчать про добрі 

екологічні умови. Таким чином, річки, естуарії і заплавні озера можуть отримати 

вигоду від захисту прилеглих прибережних і наземних оселищ, що знаходяться в 

добрих екологічних умовах. 
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ВИСНОВКИ 

 

На підставі аналізу змін угруповань, ареалів та оселищ чужорідних донних 

безхребетних наведене теоретичне узагальнення процесів біологічних інвазій в 

умовах гідроморфологічних змін в Азово-Чорноморському басейні, розвиваються 

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

аналізуються проблеми моніторингу, екологічної оцінки та природоохоронного 

менеджменту, пов’язані з інвазійними видами. 

1. Аналіз біологічного забруднення 14 виділених гідроморфологічних типів 

берегів  північно-західній частини Чорного моря показав достовірні високі прямі 

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

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

видів та максимальним SBCI (ρ = 0,929) та максимальним SBCI та медіаною IBPR (ρ 

= 0,919). Райони ділянок з високим (IBPR = 3–4) рівнем біологічного забруднення 

практично співпадають з районами гідрофронтів Дніпра та Дунаю. В морській 

інфраліторалі діють два сценарії локального формування високого рівня біологічного 

забруднення: а) формування високого різноманіття вселенців на кам’янистих берегах 

в зонах опріснення та б) масовий розвиток окремих екологічних інженерів на піщаних 

берегах. 

2. Екологічні оцінки гідроморфологічної деградації берегової зони за 

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

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

антропогенної трансформації в зонах, що використовуються для рекреації та на 

урбанізованих ділянках. Оцінка за показниками оселищ відносить 28 % виділених 

ділянок до відмінного чи доброго стану. Найбільш трансформованими є піщані 

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

та абразивні береги в районах впливу гідрофронту Дніпра, де зникнення 

типоспецифічних угруповань привело до значної перебудови комплексу оселищ в 

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

штучних твердих субстратів, в залежності від використання різного матеріалу та 

конструкцій, розміщення гідротехнічних споруд та екології окремих чужорідних 

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

нього впливу. Трансформація піщаних берегів (трамплінг, руйнування 

акумулятивних форм, розчищення пляжів) має негативний вплив на природні 

угруповання, але не створює преференцій для чужорідних видів. Спостерігається 

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

деградацією (оцінена за індикаторними показниками оселищ) для берегів з 

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

піщаних берегів, залежність не є статистично достовірною. 

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

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

загостренням дефіциту стоку, пригнічують місцеву понто-каспійську фауну та 

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

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

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

системи рибопропускних кефальних каналів стають рефугіумом для таких 

чужорідних видів при тривалих підвищеннях солоності. Трансформація зв’язку 

естуаріїв з річковими системами та штучна фрагментація водообміну всередині 

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

гідрологічними умовами, підвищують різноманіття вакантних екологічних ніш для 

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

сформуватись масовим популяціям чужорідних видів з різною солоністною 

толерантністю, що домінують або грають ключову роль в просторово ізольованих 

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

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

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

створюються умови для вселення чужорідних видів (Potamopyrgus antipodarum та 

Physa acuta). Концентрація таких ділянок при трансформації берегового стоку 
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урбанізованих районів формує уздовж морських узбережь мережу ділянок, в яких 

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

коридори. 

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

судноплавних та інших каналів в морських та естуарних зонах стають зонами 

вторгнення чужорідних видів. Ця система водночас скоротила інтенсивність 

трансконтинентальних інвазій (у світовому масштабі) та підвищила ризики 

розселення чужорідних видів всередині морів, зокрема для нових видів  

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

Середній термін поширення екзотичних видів між чорноморськими країнами шляхом 

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

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

зарегулюванням річкових басейнів і кліматичними змінами, в великих річкових 

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

експансії вгору проти течії евригалінних видів морського походження (краби, 

креветки, молюски, вусоногі раки, поліхети). Порівняння з розташованою південніше 

системою басейнів Перської затоки з більш загостреним дефіцитом стоку, що має 

тотожні екологічні проблеми та практично ідентичний набір екзотичних видів, 

показує, що ця тенденція є початковою стадією катастрофічного сценарію зміни 

природних угруповань.    

8. Значна частина випадків інвазій понто-каспійських видів всередині Азово-

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

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

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

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

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

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

спостерігається експансія видів з Каспійського басейну (Theodoxus major, Adacna 

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

прилеглу Таганрозьку затоку. При цьому каспійські вселенці витісняють місцевих 
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понто-каспійських реліктів або розділяють з ними ніші, локально домінують в донних 

угрупованнях та формують високий рівень біологічного забруднення. 

9. В умовах деградації екосистем безстокових степових водойм спостерігається 

прихована експансія спеціалізованих видів Branchiopoda, що можуть значний час 

проводити у вигляді стадій, що покояться та не фіксуються стандартними методами 

досліджень. 

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

improvisus) мають суттєво більший спектр колонізованих оселищ, ніж більшість 

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

має прямий та високий зв’язок з тривалістю його інвазійної історії в регіоні (ρ = 0.709) 

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

колонізувати нові оселища. Естуарні оселища мають більше видове різноманіття 

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

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

морські інфраліторальні оселища. У прісних водах екзотичні види використовують 

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

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

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

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

звужує спектр природних оселищ в інвазійному ареалі.  

 11. В досліджених екосистемах спостерігаються різноманітні сценарії 

формування угруповань з домінуванням екзотичних видів. В контексті 

функціонально-трофічних процесів більшість інвазійних видів конкурує з нативними 

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

абіотичні умови, що призводить до домінування нової трофічної групи (збирачів). 

12. Рекласифікація первинних угруповань понто-каспійської фауни за 

показниками складу функціональних трофічних груп та екосистемних інженерів 

показує східний розподіл функціонально аналогічних угруповань за ключовими 

оселищами в усіх великих басейнах Азово-Чорноморського регіону. Ядром первинної 

понто-каспійської екосистеми є угруповання фільтраторів з різними екосистемними 
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інженерами, а літоральну зону займають угруповання з високою роллю скраперів та 

всеїдних видів (на твердих субстратах) або домінуванням всеїдних Gammaridae (на 

піщаних ділянках). Інші типи угруповань (переважно збіднені або тимчасові) 

формуються на ділянках з нестабільними гідрологічними умовами. При перетворенні 

порожистих ділянок річок у водосховища дрейсенові консорції сформувалися з 

реофільної фракції понто-каспійської фауни, що вже мешкала на цих ділянках та була 

преадаптована до умов великих водойм. Цей процес первинно не був інвазійним, а 

представляв собою формування нових угруповань при катастрофічній зміні оселищ. 

Дрейсенові угруповання водосховищ не є аналогами первинних естуарних за 

показниками функціональних трофічних груп та таксономічним складом. 

Угруповання P. maeoticus що сформувалося на піщаних берегах водосховищ 

найбільш подібне до морських та естуарних аналогів серед нових понто-каспійських 

угруповань. 

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

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

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

розподілу станцій моніторингу біологічних інвазій, не орієнтованої при створенні на 

розподіл хімічних та гідрохімічних показників вод. 

14. Одночасна оцінка понто-каспійських реліктів двома системами 

категоризації МСОП (оцінка охоронної категорії та інвазійних ризиків для 

біорізноманіття) демонструє унікальну ситуацію щодо одночасно високої частки 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



288 

 

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

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

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

ситуація близька до оцінки з песимістичним сценарієм. 

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

мали місце процеси скорочення ареалів понто-каспійських видів та деградація понто-

каспійських угруповань. Мережа заповідних територій недостатньо охоплює 

відповідні території (зокрема, зони олігогалинних вод). Смарагдова мережа Бернської 

конвенції повністю охоплює ключові зони поширення понто-каспійської фауни, за 

винятком пониззя рік Південний Буг та Інгул. Інструменти Бернської конвенції лише 

опосередковано охороняють понто-каспійських безхребетних та більшість оселищ 

реліктової фауни за рахунок інших «парасолькових» видів та оселищ. Інші системи 

охорони на видовому рівні або не мають розроблених системних та наукових 

інструментів (Червона книга України, Червона книга Чорного моря, регіональні 

переліки), або охоплюють тільки окремі таксономічні групи (Червоний перелік 

МСОП). 
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2011) – очна участь.  

Міжнародні симпозіуми «Invasion of alien species in Holarctic. Borok» (Борок, 

2010, 2013) – очна участь. 

Міжнародна конференція «3rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-

GRADE BS-SCENE Project Joint Conference» (Одеса, 2011) – очна участь. 

Міжнародна конференція молодих вчених «Біорізноманіття. Екологія. 

Адаптація. Еволюція» (Одеса, 2011) – очна участь. 

Міжнародна школа-конференція «Актуальные проблемы изучения 

ракообразных континентальных вод» (Борок, 2012) – заочна участь. 

Міжнародні малакологічні конференції «Молюски: результати, проблеми і 

перспективи досліджень» (Житомир, 2012, 2016) – очна участь. 

Міжнародна наукова конференція «Дрейссениды: эволюция, систематика, 

экология» (Борок, 2013) – очна участь. 

Міжнародна наукова конференція «40 лет природному заповеднику Мыс 

Мартьян» (Ялта, 2013) – очна участь. 

Науково-практична конференція, присвячена 95-річчю заснування 

Національної академії наук України «Актуальні проблеми сучасної гідроекології» 

(Київ, 2013) – очна участь. 

Наукова конференція «Динаміка біорізноманіття – 2014» (Луганськ, 2014) – 

очна участь. 

Всеукраїнські наукові конференції «Стан і біорізноманіття екосистем 

Шацького природного парку» (Шацьк, 2014, 2015) – очна участь. 

Харківські зоологічні читання по безхребетним, присвячені пам’яті Є.І. Лукіна 

(Харків, 2014) – очна участь. 

Міжнародні науково-практичні конференції  «Регіональні аспекти 

флористичних і фауністичних досліджень» (Путила, 2015; 2017) – очна участь. 
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Міжнародна конференція «Природничі музеї та їх роль в освіті і науці» (Київ, 

2015) – очна участь. 

Всеукраїнська зоологічна конференція «Фауна України на межі XX-XXI ст. 

Нові концепції зоологічних досліджень» (Харків, 2016) – очна участь. 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Заповідна справа у Степовій 

зоні України (до 90-річчя від створення Надморських заповідників)» (Маріуполь, 

2016) – заочна участь. 

 Міжнародна наукова конференція «Животные в современном мире: 

экологические и социальные аспекты» (Одеса, 2016) – очна участь. 

Міжнародна наукова конференція «Досягнення у вивченні крайового ефекту 

водних екосистем та їх практичне значення», присвячена 95-річному ювілею 

академіка Ювеналія Петровича Зайцева» (Одеса, 2019) – очна участь. 

 

 

 

 

 

 


