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АНОТАЦІЯ 

 

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

що формується чорноморською мiдiєю Mytilus galloprovincialis Lam. – 

Кваліфікаційна наукова робота на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17. – гідробіологія. – ДУ «Інститут морської біології НАН 

України», Одеса, 2021. 

На основі багаторічних даних визначено структурну організацію та 

особливості динаміки прибережного угруповання обростання, що формується 

чорноморською мiдiєю Mytilus galloprovincialis на підводних твердих субстратах. 

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

характерна підвищена гідродинамічна активність і вплив стоку великих річок. 

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

розташованих уздовж північного узбережжя північно-західної частини Чорного 

моря, починаючи від гирла Дніпро-Бузького лиману і закінчуючи акваторією 

Сухого лиману.  

В результаті проведених досліджень виявлено закономірності формування 

таксономічної, видової, розмірної, хорологічної, трофічної, фенотипічної і 

статевої структурної організації прибережного угруповання обростання в умовах 

впливу ключових чинників середовища. Описані особливості життєвих стратегій 

організмів основних систематичних груп угруповання. Встановлено 

закономірності впливу абіотичних чинників середовища на розвиток угруповання 

обростання. Визначено характер впливу трансформованих річкових вод на видове 

різноманіття і кількісні показники угруповання обростання. Описані біотичні 

зв'язки в угрупованні обростання. Виявлено закономірності багаторічної, 

сезонної, місячної та добової динаміки цього угруповання. Описано міграційну 

поведінку масових видів угруповання. Визначено відновний потенціал 

угруповання обростання в ході сукцесії після катастрофічних порушень його 
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структури. Запропоновано використання показників розвитку угруповання 

обростання для моніторингу прибережної зони моря. 

Зазначено, що характерна особливість таксономічної структури 

угруповання полягала в тому, що в більшості випадків кожен виявлений рід був 

представлений тільки одним видом, який в конкретних умовах був найбільш 

екологічно пластичним його представником. Відношення числа родів до числа 

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

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

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

таксони були представлені шістьма типами безхребетних: Cnidaria, Annelida, 

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

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

і четверта частина від усіх видів. Решта три типи безхребетних були представлені 

одним або двома видами. 

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

зустрічальність. Це, в першу чергу, малорухливі двостулкові молюски Mytilus 

galloprovincialis Lamarck, 1819 і Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791), а також 

представник вусоногих ракоподібних Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854). 

Решта видів, що входять в цю категорію, мали в дорослому стані той або інший 

ступень рухливості. Цих ключових представників угруповання обростання разом 

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

було виявлено 22 види. Серед інших безхребетних 5 видів (Р = 50–75 %) 

відносилися до постійних, 8 видів (Р = 25–50 %) – до рідкісних і 30 видів (P <25%) 

– до випадкових. В результаті проведених досліджень вперше в українських водах 

був виявлений інвазійний вид двостулкових молюсків Arcuatula senhousia 

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

східної Азії. Цей вид представляє певну загрозу для аборигенних мешканців через 

те, що його скупчення можуть покривати суцільним килимом поселення мідій, 

обмежуючи їм можливість дихання і харчування.  
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Встановлено, що просторовий розподіл видів угруповання обростання 

залежав від багатьох чинників, найважливішим з яких була глибина мешкання. 

Використовуючи один одного у якості субстрату M. galloprovincialis, M. lineatus, 

A. improvisus формували своєрідне просторове ядро угрупування, яке складало 

основу цього надвидового утворення. До складу трофічної структури угруповання 

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

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

дивлячись на те, що поліфаги були найбільшою за кількістю видів трофічною 

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

показником сестонофагів, які по відносній біомасі (97,7%) значно перевищували 

усі інші види. Центральну роль в трофіці угруповання обростання грала 

чорноморська мідія, життєдіяльність якої сприяла отриманню харчового 

матеріалу представниками всіх інших трофічних груп. Зазначено, що для 

розмірної структурі популяцій масових видів угруповання обростання було 

притаманно, що з 65 зафіксованих видів лише мідія мала максимальний розмір 

тіла 71,5 мм. Решта видів були значно дрібнішими, при цьому 60 % з них не 

досягали розміру 10 мм. Статева структура представників Bivalvia і Gastropoda 

характеризувалась однаковим співвідношенням статей, Polychaeta – 

переважанням самців над самками, а у видів з інших таксонів навпаки – 

переважанням самок над самцями. Означені особливості сприяли успішному 

протіканню репродукційного процесу у цих видів, що відображалось на рівні їх 

виживання в складних умовах прибережної зони моря. 

Встановлено, що фенотипічна структура популяції едифікатора угруповання 

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

забарвленням зовнішнього шару черепашки, які найбільш пристосовані для 

мешкання в прибережний зони моря. У представників Isopoda визначено п’ять 

різних фенотипів: uniformis (монохромний), maculosa (плямистий), lineata 

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

умов їх мешкання. Виявлено, що життєві стратегії організмів основних 

систематичних груп угруповання складалися з різних комбінацій елементів, 
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характерних для r- і K-стратегів. При цьому найбільш близькими до r-стратегів 

були лише представники таксону Polychaeta. Встановлено, що показники 

видового різноманіття та загальної біомаси угруповання зв'язані з температурою 

морської води складною унімодальною залежністю, яка мала виражений 

екологічний оптимум. Вирівняність в угрупованні підвищувалася в зимовий і 

літній період року при мінімальних і максимальних показниках температури. 

Загальна біомаса циклічно збільшувалася в весняний і осінній періоди при 

середніх показниках температури води. 

Встановлено, що по мірі зниження рівня водообміну між дослідними 

полігонами та відкритим морем видове різноманіття угруповання збільшувалось, 

а загальна чисельність видів – зменшувалась. При цьому характер розмірної 

структурі популяцій масових видів ракоподібних змінювався в сторону 

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

розповсюдження трансформованих річкових вод, що надходять в Чорне море з 

гирла Дніпро-Бузького лиману збільшувалися як видове багатство угруповання, 

так і біомаса видів, що входять до нього. Встановлено, що біотичні зв’язки в 

угрупованні обростання мали консортивний характер. Чорноморська мідія, як 

детермінант угрупування формувала консортивну систему, в якій вона була 

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

мешканцями пелагіалі. При цьому мідія проявляла характерні властивості виду 

аутогенного екосистемного інженера, модифікуючи навколишнє середовище і 

створюючи сприятливі умови для мешкання інших видів. 

Встановлено, що протягом останніх 40 років під впливом процесу 

антропогенної евтрофікації видовий склад прибережного угруповання обростання 

скоротився майже вдвічі, в першу чергу за рахунок зникнення стенобіонтних 

видів, хоча в основу видової структури цієї біологічної системі, як і раніше, 

входять ті ж 13 ключових видів. Сезонна динаміка кількісних параметрів видів, 

що входять до угруповання обростання, зв'язана з періодами їх репродуктивної 

активності, а місячна – з циклами різних фаз Місяця. Їх міграційна поведінка 

протягом доби зумовлена добовою мінливістю рівня освітленості водної товщі. 
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Зазначено, що відновний потенціал угруповання обростання в ході сукцесії 

після катастрофічних порушень його структури залежав вид ступеня руйнування 

популяції виду-едифікатора. Період відновлення угруповання становив біля 

шести місяців (у разі збереження популяції мідії) та більше одного року (у разі її 

цілковитого знищення). Виявлено, що найбільш доступні параметри 

чорноморського угруповання обростання відображають стан навколишнього 

середовища і можуть бути використані для екологічного моніторингу 

прибережної зони моря. 

Отримані структурні показники прибережного угруповання обростання, що 

формується чорноморською мідією, дозволяють визначити його системну 

організацію як оглігоміксне угруповання, яке характеризується високим 

домінуванням виду-едифікатора, з переважанням в його складі еврибіонтних 

видів, зв'язаних між собою стійкими біотичними зв'язками і адаптованих до 

екстремальних впливів нестабільного навколишнього середовища. Результати 

досліджень можуть служити основою для розробки природоохоронних методик 

захисту прибережної зони моря від негативних впливів. 

Ключові слова: Чорне море, прибережне угруповання обростання, 

чорноморська мідія, консорція, структура і динаміка, життєві стратегії, біотичні 

зв'язки, міграції, сукцесії, моніторинг. 

 

SUMMARY 

 

Varigin A.Yu. The structure and dynamics of the coastal fouling community formed by 

the Black Sea mussel Mytilus galloprovincialis Lam. – Qualification scientific work as 

a manuscript. 

The dissertation for the scientific degree of Doctor of Biological Sciences in 

specialty 03.00.17. – hydrobiology. – Institute of Marine Biology of the NAS of 

Ukraine, Odessa, 2021. 

Based on long-term data, the structural organization and peculiarities of the 

dynamics of the coastal fouling community formed by the Black Sea mussel Mytilus 
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galloprovincialis on underwater solid substrates were determined. The studies were 

conducted in the northwestern part of the Black Sea, which is characterized by increased 

hydrodynamic activity and the impact of runoff of large rivers. Material for the work 

was collected in 2004–2019 within 13 polygons located along the northern coast of the 

northwestern part of the Black Sea, starting from the mouth of the Dnieper-Bug estuary 

and ending with the waters of the Suchoy estuary. 

As a result of the conducted researches regularities of forming of taxonomic, 

species, size, chorological, trophic, phenotypic and sexual structural organization of the 

coastal fouling community under the influence of key environmental factors are 

revealed. The features of life strategies of organisms of the main systematic groups of 

the community were described. The regularities of the influence of abiotic 

environmental factors on the development of the fouling community have been 

established. The nature of the influence of transformed river waters on species diversity 

and quantitative indicators of fouling community was determined. Biotic links in the 

fouling community were described. Regularities of long-term, seasonal, monthly and 

daily dynamics of this community were revealed. The migratory behavior of mass 

species of the community was described. The restorative potential of the fouling 

community during succession after catastrophic violations of its structure was 

determined. The use of indicators of fouling community development for monitoring 

the coastal zone of the sea was proposed. 

It is noted that the characteristic feature of the taxonomic structure of the 

community was that in most cases, each identified genus was represented by only one 

species, which in specific conditions was the most environmentally plastic 

representative of it. The ratio of the number of genus to the number of families (G/F) in 

the fouling community was 1,30. Each order was represented by more than twice as 

many families (F/O = 2,14). The same relationship was observed between the number of 

orders and classes (O/C = 2,20). In general, large taxa were represented by six types of 

invertebrates: Cnidaria, Annelida, Bryozoa, Arthropoda, Mollusca, Chordata. In this 

case, about half of all species belonged to the type of arthropods. Worms and mollusks 
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accounted for one-fifth and one-fourth of all species. The other three types of 

invertebrates were represented by one or two species. 

It is noted that the species structure of the fouling community was characterized 

by a clear dominance of its edificator – the Black Sea mussel. Of the 65 identified 

invertebrate species, only 13 were 100 % occurrence. These are, first of all, sedentary 

bivalve mollusks Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 and Mytilaster lineatus 

(Gmelin, 1791), as well as a representative of the barnacle crustacean Amphibalanus 

improvisus (Darwin, 1854). These key representatives of the fouling community 

together with characteristic, the occurrence (P) of which was not less than 75%, during 

the research 22 species were identified. Among other identified invertebrates 5 species 

(P = 50–75 %) were regular, 8 species (P = 25–50 %) were rare, and 30 species (P 

<25 %) were occasional. 

 As a result of research, an invasive species of bivalve mollusk Arcuatula 

senhousia (Benson, 1842), which entered the Black Sea from Southeast Asia at the 

beginning of the 21st century, was discovered for the first time in Ukrainian waters. 

This species poses a certain threat to the aboriginal inhabitants due to the fact that its 

settlements can cover a continuous carpet of mussel settlements, limiting their ability to 

breathe and feed. 

It was found that the spatial distribution of fouling community depended on many 

factors, the most important of which was the depth of habitat. Using each other as a 

substrate M. galloprovincialis, M. lineatus and A. improvisus formed a kind of spatial 

nucleus of the community, which formed the basis of this supraspecies formation. The 

trophic structure of the community included five trophic groups: sestonophages (17,5% 

in terms of the number of species), detritophages (15,8%), phytophages (17,5%), 

carnivores (12,4%) and polyphages (36,8%). Despite the fact that polyphages were the 

largest trophic group in terms of the number of species, their relative abundance 

(36,5%) was comparable to that of sestonophages, which in relative biomass (97,7%) 

significantly exceeded all other species . The central role in the trophism of the fouling 

community was played by the Black Sea mussel, whose vital activity contributed to the 

receipt of food material by representatives of all other trophic groups. It is noted that for 
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the size structure of populations of mass species of the fouling community it was 

characteristic that of the 65 recorded species only the Black Sea mussel had a maximum 

body size of 71,5 mm. The other species were much smaller, with 60 % of them not 

reaching the size of 10 mm. The sexual structure of Bivalvia and Gastropoda was 

characterized by the equal sex ratio, Polychaeta – the predominance of males over 

females, and in species from other taxa on the contrary – the predominance of females 

over males. These features contributed to the successful reproduction process of these 

species, which was reflected in the level of their survival in difficult conditions of the 

coastal zone of the sea. 

It was found that the phenotypic structure of the population of the edificator of 

the community M. galloprovincialis was characterized by predominance (54,2%) of 

individuals with a blue color of the outer layer of the shell, which are best suited to live 

in the coastal zone of the sea. Isopoda has five different phenotypes: uniformis 

(monochrome), maculosa (spotted), lineata (linear), albus (white) and rubrum (red), the 

ratio of which depends on the type of living conditions. It was found that the life 

strategies of organisms of the main systematic groups of the community consisted of 

different combinations of elements characteristic of r- and K-strategists. The closest to 

r-strategists were only representatives of the taxon Polychaeta. It is established that the 

indicators of species diversity and total biomass of the community are related to the sea 

water temperature by a complex unimodal dependence, which had a pronounced 

ecological optimum. The evenness in the community increased in winter and summer 

with minimum and maximum water temperatures. The total biomass increased 

cyclically in the spring and autumn periods at average water temperatures. 

It was found that as the level of water exchange between the polygons and the 

open sea decreased, the diversity of the community increased, and the total number of 

species decreased. The character of the size structure of populations of mass crustacean 

species changed in the direction of the predominance of the largest individuals. It is 

noted that as the transformed river waters entering the Black Sea from the mouth of the 

Dnieper-Bug estuary spread, both the species richness of the community and the 

biomass of the species included in it increased. It has been established that the biotic 
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links in the fouling community were of a consortium nature. The Black Sea mussel, as a 

determinant of the community, formed a consortium system in which it was connected 

with stable biotic links with both consortium species and pelagic inhabitants. At the 

same time, the mussel showed the characteristic properties of the species of autogenous 

ecosystem engineer, modifying the environment and creating favorable living 

conditions for other species. 

It has been established that over the last 40 years, under the influence of 

anthropogenic eutrophication, the species composition of the coastal fouling community 

has almost halved, primarily due to the extinction of stenobiont species, although the 

species structure of this biological system is still based on the same 13 key species. 

Seasonal dynamics of quantitative parameters of species included in the fouling 

community was associated with periods of their reproductive activity, and monthly – 

with the cycles of different phases of the Moon. Their migratory behavior during the 

day is due to the daily variability of the level of illumination of the water column. 

 It is noted that the restorative potential of the fouling community during 

succession after catastrophic violations of its structure depended on degree of 

destruction of the edificator species population. The recovery period of the community 

was about six months (in case of preservation of the mussel population) and more than 

one year (in case of its complete destruction). It was found that the most available 

parameters of the Black Sea fouling community reflect the state of the environment and 

can be used for ecological monitoring of the coastal zone of the sea. 

The obtained structural indicators of the coastal fouling community formed by the 

Black Sea mussel allow to define its system organization as an oligomix community, 

which is characterized by high dominance of the edificator species, with a 

predominance of eurybiont species connected by stable biotic links and adapted to 

extreme effects of an unstable environment. The results of research can serve as a basis 

for the development and implementation of environmental techniques to protect the 

coastal zone from the sea. 

Key words: Black Sea, coastal fouling community, Black Sea mussel, consortium, 

structure and dynamics, life strategies, biotic links, migrations, successions, monitoring. 
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ВСТУП 

 Актуальність досліджень. Життя на нашій планеті існує у формі 

дискретних одиниць, які мають здатність до самовідтворення. Але в реальних 

умовах ці одиниці, або організми, не існують відокремлено, а об'єднуються в 

надорганізменні асоціації. У зв'язку з цим гідробіологію необхідно розглядати, як 

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

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

В прибережній зоні моря важливе місце займає перифітон або обростання, 

що є суттєвою складовою контурних екосистем (Zaitsev 2006). Встановлено, що 

більшість гідробіонтів мешкає саме в цих зонах морів (Касьянов 2002). Особливо 

це стосується Чорного моря, так як в його глибоководній частині розташована 

сірководнева зона (Zaitsev & Mamaev 1997). Угруповання обростання часто 

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

види, в тому числи чорноморська мідія Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 

(Александров 2008). Саме ці угруповання грають важливу роль в процесах 

кругообігу речовини і енергії в прибережній зоні моря (Долгопольская & Брайко 

1974). Крім того, завдяки фільтраційним і седиментаційним властивостями мідії 

функціонування угруповання обростання з її домінуванням є одним з основних 

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

Відомо, що прибережні акваторії морів найбільш часто піддаються 

антропогенному забрудненню. У зв'язку з цим двостулкові молюски, що входять 

до складу угруповання обростання і мають індикаторні властивості, можуть 

служити надійними показниками ступеня антропогенного навантаження на 

прибережну зону моря. У багатьох країнах вже розроблені відповідні програми 

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

застосувати для здійснення моніторингу в умовах прибережних чорноморських 

акваторій. 

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

адаптації гідробіонтів до нових умов навколишнього середовища. Деякі з них 

зникають зі складу угруповання обростання, в той час як інші збільшують свої 
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кількісні показники. Розвиток судноплавства та інші фактори в останні роки 

призвели до появи нових екзотичних видів у складі угруповання обростання, в 

тому числі тих, що загрожують існуванню його виду-едифікатору мідії. Йдеться 

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

1861, який споживає в їжу мідій, а також двостулкового молюска Arcuatula 

senhousia (Benson, 1842), скупчення якого можуть покривати суцільним килимом 

поселення мідій, обмежуючи їм можливість дихання і харчування (Куракин & 

Говорин 2008; Mistri 2004). Ці обставини свідчать про необхідність розробки 

дієвих заходів з охорони прибережного угруповання обростання від впливу 

агресивних інвазійних видів. 

Крім того, виявлення загальних закономірностей організації угруповання 

обростання розширює коло наукових уявлень про структуру і властивості 

надорганізменних утворень, які в складі асоціацій різного рівня входять в 

біосферу Землі. 

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

Дисертаційна робота виконана у відділі екологічної інтеграції біоциклів ДУ 

«Інститут морської біології НАН України» в рамках держбюджетних наукових 

тем «Структурно-функціональна мінливість популяцій морських безхребетних в 

умовах антропогенних впливів» (номер державної реєстрації 0106U007935, 2006-

2010 рр.), «Взаємовідносини угруповань одноклітинних і багатоклітинних 

організмів екотонів біоциклів Азово-Чорноморського регіону» (номер державної 

реєстрації 0111U006730, 2011-2015 рр.), «Структурно-функціональна організація 

прибережних морських і лиманних екосистем в умовах трансформації річкового 

стоку» (номер державної реєстрації 0116U000913, 2016-2020 рр.) 

Мета і завдання досліджень. Мета роботи – виявлення закономірностей 

структурної організації прибережного угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією, внутрішньої впорядкованості цієї біологічної системи, та 

встановлення особливостей її динаміки в умовах впливу ключових чинників 

середовища. 

Для її досягнення були поставлені наступні завдання: 
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1. Визначити закономірності формування таксономічної, видової, 

хорологічної і трофічної структур угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією. 

2. Встановити характер розмірної, статевої і фенотипічної структури 

популяцій масових видів, що входять до угруповання обростання. 

3. Виявити особливості життєвих стратегій організмів основних 

систематичних груп угруповання обростання 

4. Встановити закономірності впливу ключових абіотичних чинників 

середовища на розвиток угруповання обростання. 

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

6. Встановити закономірності багаторічної, сезонної, місячної та добової 

динаміки угруповання обростання. 

7. Визначити відновний потенціал угруповання обростання в ході сукцесії 

після катастрофічних порушень його структури. 

8. Обґрунтувати використання показників розвитку угруповання обростання 

для екологічного моніторингу прибережної зони моря. 

Об'єкт дослідження – прибережне угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією Mytilus galloprovincialis Lam.  

Предмет дослідження – закономірності структурної організації і динаміки 

чорноморського угруповання обростання та мінливості виявлених характеристик 

в залежності від дії факторів середовища. 

Методи досліджень: У період проведення досліджень були використані 

загальноприйняті польові, гідробіологічні та лабораторні методи. Аналіз 

отриманого матеріалу проводили на базі ДУ «Інститут морської біології НАН 

України». Оцінку залежності параметрів розвитку угруповання обростання від 

факторів навколишнього середовища проводили за допомогою дисперсійного та 

кореляційно-регресійного аналізів. Класифікацію отриманих показників 

здійснювали за допомогою кластерного аналізу та методу неметричного 

багатовимірного масштабування. Статистичну обробку даних проводили за 
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допомогою спеціалізованих комп'ютерних програм. Дослідження були проведені 

у відповідності з усіма етичними нормами. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше простежено зміни, які 

відбулися за 40-річний період у видовому складі і кількісних показниках 

угруповання обростання, що формується мідією в Одеський затоці Чорного моря. 

Вперше визначена характерна особливість таксономічної структури 

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

випадків кожен виявлений рід був представлений тільки одним видом. Вперше в 

українських водах південно-західної частини Чорного моря у складі угруповання 

обростання виявлений чужорідний двостулковий молюск Arcuatula senhousia і 

прогнозовано його можливий вплив на розвиток аборигенних видів безхребетних. 

Вперше виявлено характер вертикальних міграцій мешканців угруповання 

обростання (рівноногих ракоподібних і багатощетинкових червів) під впливом 

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

визначено характер горизонтальних міграцій мешканців угруповання обростання 

(креветок) в різни періоди доби. Вперше в південно-західної частини Чорного 

моря описані біотичні зв'язки в угрупованні обростання. Вперше визначено 

відновний потенціал угруповання обростання в ході сукцесії після катастрофічних 

порушень його структури. Вперше запропоновано використання окремих 

параметрів угруповання обростання для проведення екологічного моніторингу 

прибережної зони Чорного моря. 

Практичне значення отриманих результатів. Результати проведених 

досліджень можуть знайти застосування для подальшого розвитку гідробіології, 

зоології безхребетних та екології. Отримані дані по структурі і динаміці 

угруповання обростання, видом-едифікатором якого є чорноморська мідія, 

можуть бути використані при розробці технологічних рішень в області 

марікультури, створення штучних рифів для біомеліорації прибережної зони 

моря. Виявлені індикаторні параметри прибережного угруповання обростання 

можуть бути застосовані в системі моніторингу морської акваторії. Отримані в 

дисертаційному дослідженні результати можуть бути використані для розробки і 
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впровадження природоохоронних методик захисту прибережної зони моря від 

негативних впливів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

завершеним науковим дослідженням, основні положення і висновки якого 

науково обґрунтовані, статистично достовірні і підтверджені достатнім обсягом 

фактичного матеріалу. Участь автора в роботі складалася в самостійному 

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

узагальненні наукової літератури по темі, в проведенні польових і лабораторних 

досліджень, в обробці отриманих даних та формулюванні на основі їх аналізу 

обґрунтованих висновків. 

Наукові статті, в яких викладено основні результати дисертаційної роботи, 

опубліковані без співавторів. Права співавторів доповідей, представлених на 

наукових конференціях, не порушені. 

Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи були 

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

Міжнародних наукових симпозіумах «Екологічні проблеми Чорного моря (Одеса, 

2004, 2007, 2008), IV і VI Міжнародних наукових конференціях «Фальцфейнівські 

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

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

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

антропогенного пресу» (Бєлгород, 2008), II і III Міжнародних наукових 

конференцій «Проблеми вивчення крайових структур біоценозів» (Саратов, 2008, 

2012), Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми збереження 

біорізноманіття та використання біологічних ресурсів» (Мінськ, 2009), IV 

Міжнародній науковій конференції «Озерні екосистеми: біологічні процеси, 

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

науковій конференції «Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного 

різноманіття біоті» (Львiв, 2011), Міжнародній науково-практичної екологічної 

конференції «Структурно-функціональні зміни в популяціях і угрупованнях на 

територіях з різним рівнем антропогенного навантаження» (Бєлгород, 2012), VIII 
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Міжнародній науковій конференції «Сучасні рибогосподарські та екологічні 

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

практичній конференції «Біорізноманіття та сталий розвиток» (Сімферополь, 

2014), Міжнародній наукової конференції, присвяченої 140-річчю від дня 

народження академіка Л.С. Берга (Кишинев, 2016), Всеукраїнській науковій 

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

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

екосистем Шацького національного природного парку та других 

природоохоронних територій» (Львiв-Шацьк, 2018, 2020), Міжнародній науковій 

конференції «Фауна України на рубежі XX-XXI ст. Стан і біорізноманіття 

екосистем природоохоронних територій» (Львiв-Шацьк, 2019), Міжнародній 

науковій конференції «Досягнення у вивченні крайового ефекту водних 

екосистем та їх практичне значення» (Одеса, 2019), VIII з'їзді гідроекологічного 

товариства України (Київ, 2019). 

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

стаття опублікована в фахових наукових виданнях, 6 з яких індексуються 

міжнародними наукометричними базами Scopus і Web of Science, 5 статей – у 

інших виданнях, які додатково відображають наукові результати дисертації, 23 

роботи опубліковані у вигляді матеріалів міжнародних і всеукраїнських 

конференцій, в тому числі 7 – у зарубіжних виданнях. 

Структура дисертації. Дисертація складається з анотацій українською та 

англійською мовами, змісту, основної частини, яка включає вступ, 9 розділів, 

висновки і список використаної літератури, що складається з 454 літературних 

джерел (з них на латиниці – 148). Таксономія безхребетних приведена у 

відповідності до World Register of Marine Species (WoRMS Editorial Board, 2018). 

Список літератури і посилання в тексті оформлені згідно Гарвардському стилю 

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

сторінки, з них основний текст займає 294 сторінки. Робота проілюстрована 79 

рисунками, 2 фотографіями і 32 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1 

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

1.1. Системний підхід в дослідженні морського обростання 

 

Відомо, що будь-яка система складається із сукупності взаємодіючих між 

собою елементів, що входять до неї. Для угруповання обростання такими 

елементами є популяції видів, що входять в нього. Це прибережне угруповання є 

відкритою саморегулюючою системою, з огляду на те, що більша частина 

необхідної енергії для його існування і розвитку надходить ззовні, а процеси 

регуляції його активності перебувають під контролем механізмів зворотного 

зв'язку (Бурковский 2006). 

Екологічна система характеризується цілісністю і емерджентністю, яка 

проявляється в тому, що властивості цілісної системи не зводяться до суми 

властивостей її елементів. Кожен елемент системи втрачає деяку ступінь свободи 

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

існування, завдяки підживленню енергією взаємодій (Бурковский 2006). 

Відповідно до загальної теорії систем, під структурою маються на увазі 

внутрішня впорядкованість системи, що включає всі її частини та відносини, в 

яких вони складаються один з одним (Урманцев 1988). Крім того, будь-яка 

система динамічна, так як здатна змінюватися в просторі і часі (Налимов 1993). 

Саме динамічність у всіх її проявах є найважливішою системною 

властивістю прибережного угруповання обростання. Відсутність жорсткості – це 

необхідна умова існування будь-якої системи. Адже коли якісь компоненти 

жорстко пов'язані між собою, то це не система, а одиничний об'єкт, що 

складається з деяких частин (Бурковский 2006). Динаміка угруповання 

обростання проявляється в його мінливості як в просторі (розселення організмів, 

захоплення ними нових місць мешкання), так і в часі (багаторічна і сезонна 

циклічність в розподілі якісних і кількісних параметрів елементів системи). Для 

системи, яка постійно підтримує своє існування, припустимі лише ті зміни 
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структури, які зберігають хоча б мінімальні взаємодії між її елементами 

(Бурковский 2006). 

Якщо представляти систему як поєднання деяких об'єктів разом з їх 

взаємодіями, то перевага системного підходу для її опису буде полягати в тому, 

що безліч цих об'єктів і їх зв'язків розбивається на доступні аналізу кінцеві 

підмножини, які розглядаються не тільки аналітично, як сума складових частин, 

але і синтетично – як нерозривне ціле (Хайлов 1966). 

Таким чином, застосування системного підходу дозволяє описувати складні 

угруповання організмів за допомогою обмеженого набору вимірюваних 

параметрів (Гладишев 1990). Взаємодія елементів системи здійснюється через 

встановлення між ними тих чи інших відносин. Особливе місце серед них 

займають ієрархічні зв'язки. Такий формат відносин сприяє структурної 

організації системи, так як структура – це впорядкована сукупність взаємодіючих 

елементів (Бурковский 2006). При цьому на передній план виходить з'ясування 

взаємин кожного члена угруповання з іншими організмами, включаючи 

визначення особливостей його екологічної ніші і характеру життєвої стратегії, що 

дозволяє оцінити його роль в підтримці цілісності і стійкості угруповання 

(Протасов 2009; Яковис 2002). 

Цілісність угруповання – це результат тривалих взаємин видів, що входять 

до нього, в процесі освоєння ними наявних екологічних ресурсів, що веде до 

максимально можливого і ефективного їх використання в конкретних умовах 

мешкання (Бурковский 2006). Кожне угруповання складається з відповідного 

набору видів, які входять і виходять з нього в міру появи або вимирання, а також 

при істотній зміні факторів середовища. Взаємодії між цими видами призводять 

до узгодження їх потреб, що знаходить відображення в закономірному поділі 

ними трофічних ресурсів, простору і часу (Бурковский 1992). Причому ці види, 

зазвичай взаємозамінні, а зв'язки між ними, як правило, неспецифічні і непостійні, 

що в цілому підсилює стійкість угруповання (Бурковский 1986). 

Стійкими зазвичай називають угруповання, що зберігають особливості своєї 

структури протягом досить тривалого періоду часу. Причому стійкість або 
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стабільність нерозривно пов'язана з поняттями динамічної рівноваги і гомеостазу, 

які зводяться до компенсаторних змін в угрупованнях, що виникають у відповідь 

на флуктуації середовища (Morgan & Brown 2001). В якості міри стійкості 

угруповання зазвичай приймається швидкість і повнота його відновлення після 

певних типів порушень (Заика 2007). Ця міра стійкості інакше називається 

пружністю екологічної системи, яка визначається швидкістю, з якою вона 

повертається в початковий стан після закінчення дії несприятливих чинників 

середовища (Бигон и др. 1989). 

Відомо, що в північно-західній частині Чорного моря, яка характеризується 

порівняльною мілководністю і особливим гідрологічним режимом, у другій 

половині XX сторіччя спостерігалося явище великомасштабної антропогенної 

евтрофікації, яке призвело до значного збільшення концентрації різних 

компонентів органічної речовини в морській воді (Лосовская и др. 1990; 

Alexandrov & Zaitsev 1998; Kukushkin 2013). Крім того, в цей період були 

відзначені періодичні масові спалахи чисельності планктонних водоростей, що 

супроводжувалися вторинним забрудненням вод, розвитком придонної гіпоксії і 

частими заморами бентосу (Лосовская 1988; Зайцев 1992). 

Наслідки цього явища призвели до суттєвих порушень структури контурних 

угруповань, зокрема біоценозу двостулкового молюска Mytilus galloprovincialis 

(Сальский 1977). Причому в міру розвитку замору в першу чергу зі складу цього 

біоценозу зникали десятиногі ракоподібні та багатощетинкові черви Genetyllis 

tuberculata і Harmothoe reticulata. Найбільш стійкими до впливу явищ замору 

виявилися черевоногі молюски Tritia reticulata і поліхети Heteromastus filiformis і 

Melinna palmata (Лосовская 1977 б). 

Таким чином, вплив несприятливих факторів середовища привів до 

спрощення структури угруповання, зменшення числа видів, а також до зміни 

характерних потоків енергії, речовини та інформації, тобто до зниження рівня 

різноманітності системи (Алимов 2006). У період відновлення біоценозу після 

закінчення дії явищ замору в його склад поверталися в першу чергу дрібні 

поліхети-детритофаги Spio filicornis, Polydora cornuta і Capitella capitata. Потім 
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з'являлися ракоподібні і молюски (Лосовская 1977 б). Чисельність керівного виду 

біоценозу Mytilus galloprovincialis відновилася за рахунок масового осідання 

личинок цих молюсків, принесених течіями з районів моря, де не було явищ 

замору (Сальский 1977). В результаті дана екологічна система проявила свою 

стійкість. 

Відомо, що прибережні морські угруповання часто мають спрощену 

структуру через те, що вони розвиваються в зоні дії нестійких чинників 

середовища, які в цій зоні моря схильні до значних, а іноді і до різких коливань. 

Спрощення структури зазвичай відбувається в напрямку дискримінаційного 

розподілу біомаси між видами, що входять до угруповання. В результаті 

відбувається виділення небагатьох домінантів, навколо яких зосереджуються всі 

інші види. У таких спрощених угрупованнях, на відміну від добре збалансованих 

складних систем, в яких не відбувається утворення надлишкової продукції через 

відносно рівномірно розподіленої біомаси між видами, спостерігається поступове 

накопичення органічних речовин, в тому числі, депонованих у донних 

відкладеннях (Swiatecki 2003). 

Структуру прибережного угруповання обростання також можна назвати 

спрощеною, так як його основу складають явні домінанти по біомасі двостулкові 

молюски мідії. Відомо, що в біоценології домінування і вирівняність є 

протилежними поняттями. Чим більше ступінь домінування одного або декількох 

видів в угрупованні, тим менше його вирівняність (Пианка 1981). 

У чорноморському угрупованні обростання відразу за абсолютним 

домінантом по біомасі мідією слідують двостулковий молюск Mytilaster lineatus і 

вусоногій рак Amphibalanus improvisus. Співвідношення біомас цих тварин 

становить приблизно 100:10:5 (Заика и др. 1990). Хоча за загальною чисельністю 

вони різняться інакше. Тут на перший план виходить мітілястер, чисельність 

якого в угрупованні обумовлена значною кількістю молоді, що розвивається серед 

бісусних ниток дорослих мідій (Валовая 1979). Чисельність балянуса порівнянна з 

такою мідії, так як цей вид ракоподібних за умови утворення щільних поселень 

молюсків через відсутність іншого субстрату змушений прикріплятися до їх 
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черепашок. При цьому, в залежності від розташування молюсків в друзі, на 

стулках одних мідій може бути кілька будиночків балянусів, а на інших – 

жодного. 

Відомо, що ці три види в своєму онтогенезі мають личинкову планктонну 

стадію. Однак в планктоні співвідношення чисельності (а значить і біомаси, так як 

маса личинок цих організмів одного порядку) мідії, мітілястера і балянуса зовсім 

інші, ніж у дорослому, прикріпленому стані. Тут перше місце займає балянус, 

наупліуси якого складають від 50 до 70% всього меропланктону. Так, 

максимальна чисельність личинок цього виду вусоногих ракоподібних в окремі 

роки в прибережному планктоні Одеської затоки досягає 1 млн. екз.·м
-3

, в той час 

як чисельність личинок мідії не перевищує 9500 екз.·м
-3

 (Александров 1988). 

Відомо, що для характеристики угруповань морських організмів, зазвичай 

використовуються такі інтегральні параметри, як видовий і розмірний склад, 

зустрічальність, чисельність і біомаса окремих видів (Александров 2008). Ці дані 

є досить інформативним відображенням структури досліджуваного угруповання. 

Вони несуть інформацію як про набір елементів, з яких воно складається, так і 

про їхні взаємини. Виявлені в ході таких досліджень закономірності найчастіше 

відносяться до впливу різних чинників середовища на основні характеристики 

угруповання. При цьому роль біотичних взаємодій в підтримці певної структури 

досліджуваного угруповання залишається недостатньо розкритою (Халаман 2008; 

Яковис 2002). 

 

1.2. Консортивний характер угруповання обростання 

 

Останнім часом в гідробіології при дослідженні біотичних зв'язків в 

угрупованнях найчастіше використовується консортивний підхід, який, на думку 

деяких дослідників, для вивчення угруповань консортивного типу є найкращим як 

з методологічної, так і методичної точок зору (Харченко & Протасов 1981). 

Поняття консорція зустрічається в науковій екологічній літературі переважно в 

роботах східноєвропейських дослідників (Царик & Царик 2002). Цей термін був 
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введений в біоценологію на початку 50-х років XX сторіччя В.Н. Беклемишевим і 

Л.Г. Раменским, які проводили свої дослідження незалежно один від одного 

(Беклемишев 1951; Раменский 1952). З тих пір цим напрямком займалися багато 

дослідників, кожен з яких вносив свій внесок в розробку теорії консорцій 

(Работнов 1973; Мазинг 1966; Воронов 1974; Дилис 1973). 

В наш час консорція розглядається як еволюційно розвинена система 

організмів, пов'язаних між собою довготривалими специфічними відносинами, що 

характеризуються як консортивні зв'язки. Причому ядром консорції є детермінант 

– едифікатор цієї системи, з яким організми-консорти пов'язані безпосередніми 

стійкими зв'язками (Негробов & Хмелев 2000). Відповідно до сучасних уявлень 

консорція розглядається як елементарна структурно-функціональна одиниця 

біогеоценотіческіх систем, яка носить модульний характер (Білонога & 

Малиновський 2010). 

Як приклад консортивних взаємин найчастіше описується 

структуроутворююча функція домінуючих видів в угрупованні (Зевина 1972). Так, 

представники деяких видів, за рахунок переважання в чисельності і біомасі, а 

також специфіки способу життя можуть робити визначальний вплив на всіх 

оточуючих тварин. Таким видом-едифікатором або середовище-утворюючим 

організмом може бути відносно великий макрофіт, навколо якого формується 

специфічна фауна або двостулковий молюск, масові поселення якого створюють 

певну інфраструктуру, придатну для розвитку багатьох як прикріплених, так і 

рухомих організмів. (Маккавеева 1979; Зевина 1994; Звягинцев 2005). 

Значимість і сила консортивних зв'язків проявляється у розвитку тих чи 

інших популяцій, що входять до складу угруповання. Причому в них існує ціла 

система різноманітних зв'язків, які можуть бути класифіковані як у напрямку і 

силі впливу, так і якісно (Беклемишев 1951; Протасов и др. 2010). Консортивні 

зв'язки, що існують в угрупованні, які В.Н. Беклемишев називав 

сімфізіологічнимі, були розділені їм на чотири групи, а саме: топічні зв'язки, що 

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

характер харчових ресурсів; фабричні, що виникають при будівництві тваринами 
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своїх осель з використанням частин інших організмів, і форічні, пов'язані з 

переміщенням в просторі одних організмів за допомогою інших. 

Ці зв'язки найчастіше розглядаються в сучасних біоценологічних 

дослідженнях в якості основних (Турпаева 1972; Царик & Малиновський 1988; 

Голубець & Чорнобай 1983). Найменш вивченими в даний час залишаються 

медіопатічні зв'язки, що характеризують взаємовідносини організмів за 

допомогою впливу на загальну зовнішню середу виділенням продуктів своєї 

життєдіяльності (алелопатія), а також вилученням (споживанням) з неї будь-яких 

життєво важливих речовин (аллелосполія) (Царик & Царик 2002; Биков 1973). 

Крім того, мало вивчені фензівні зв'язки, що виникають при використанні одного 

організму іншим як притулок і захист від хижаків (Кособокова & Морозова 2016). 

В англомовній науковій літературі незалежно від східноєвропейських 

дослідників була сформульована концепція організмів «екосистемних інженерів», 

основні положення якої близькі до положень теорії консорцій (Jones et al. 1994). 

Відповідно до цієї концепції екосистемними інженерами є організми-едифікатори, 

які в результаті свого розвитку прямо або опосередковано модифікують 

навколишнє середовище, створюючи сприятливі умови для мешкання інших видів 

(Jones et al. 1997). 

Як відомо, двостулкові молюски мідії є найважливішими середовище-

утворюючими організмами або екосистемними інженерами через те, що в процесі 

росту і розвитку вони модифікують характерні властивості твердого субстрату, на 

якому поселяються (Borthagaray & Carranza 2007). В результаті створюються 

умови для мешкання інших більш дрібних організмів. Так, на субліторалі Серро 

Верде (Уругвай) в поселеннях, де домінували мідії, було виявлено 35 видів 

безхребетних, а там де були відсутні ці молюски – тільки 27 видів (Borthagaray & 

Carranza 2007). При цьому в поселеннях мідій кількісні характеристики всіх 

супутніх безхребетних, як прикріплених, так і рухомих, проявляли позитивну 

кореляцію з кількістю виду-едифікатора. 

Відомо, що діяльність видів екосистемних інженерів, перетворює середу, 

підвищуючи її гетерогенність і збільшуючи різноманітність місць мешкання на 
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ландшафтному рівні (Jones et al. 1994, 1997; Cardone et al. 2013). Таке зростання 

екотопічної різноманітності зазвичай тягне за собою збільшення видового 

багатства угруповання (Wright et al. 2002). Причому таксономічне різноманіття 

супутньої фауни залежить від вікової, а, отже, і розмірної структури поселень 

виду-едифікатора (Tsuchiya & Nishihira 1985, 1986). Так, нещодавно осіли щільно 

«упаковані» мідії утворюють значно менше придатну для життя інших видів 

інфраструктуру, ніж зрілі поселення різновікових і різнорозмірних молюсків, що 

надають безліч поверхонь для прикріплення і притулків для укриття більш 

дрібним організмам (Commito & Rusignuolo 2000). 

Види екосистемні інженери можуть вплинути на доступність ресурсів для 

інших організмів як за допомогою створеної ними інфраструктури, так і за 

допомогою модуляції ряду біотичних і абіотичних факторів в процесі своєї 

життєдіяльності (Jones et al. 1994, 1997; Grain & Bertness 2006). Двостулкові 

молюски в процесі росту збільшують площу поверхні своїх черепашок і 

створюють складно структуровані поселення – друзи, тим самим надаючи іншим 

організмам додатковий субстрат для прикріплення, а також формуючи для них 

специфічні притулки, де можна сховатися від хижаків і уникнути фізичного або 

фізіологічного стресу. Так, для багатьох ракоподібних такі притулки під час 

линьки стають життєво необхідними, так як в цей період вони стають особливо 

беззахисними (Хмелева 1973; Грезе 1977). Крім того ці молюски, які є потужними 

біофільтраторами, забезпечують транспорт речовин, що знаходяться у воді, 

створюючи сприятливі трофічні умови для інших організмів (Gutierrez et al. 2003; 

Frechette et al. 1989). 

Як правило, угруповання обростання складаються з порівняно невеликого 

числа видів, кожен з яких добре пристосований до життя в умовах нестійкого 

абіотичного середовища, характерного для прибережних зон морів. Основу 

угруповання обростання, в повній відповідності з його назвою, становлять 

прикріплені види, серед яких знаходять собі їжу і притулок рухливі організми. 

Таким чином, ці угруповання мають просторово складну структуру 

поєднання прикріплених і рухомих форм, що знаходяться у взаємодії між собою і 
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навколишнім середовищем (Протасов 2010). При цьому і рухомі і нерухомі 

форми, що знаходяться на поверхні субстрату, являють собою єдиний, тісно 

взаємопов'язаний біотичний комплекс (Звягинцев 2005). Особливості життя в 

таких умовах припускають розвиток широкого спектра адоптацій у прикріплених 

організмів. Що стосується рухомих форм, то вони мають у своєму розпорядженні 

різноманітні пристосування для утримання на субстраті, в тому числі і в умовах 

гідродинамічних впливів (Протасов 2011; Раилкин 1998, 2008). 

Незважаючи на те, що загальна біомаса рухомих форм в порівнянні з 

прикріпленими незначна, ці дрібні тварини, що досягають величезної чисельності, 

відіграють значну роль в процесах обміну речовини і енергії в угрупованні 

(Маккавеева 1976). Відносини між видами-едифікаторами і залежними від них 

організмами в значній мірі відбиваються на особливостях структури угруповання 

обростання (Ragnarsson & Raffaelli 1999; Cummings et al. 2001; Tsuchiya & 

Nishihara 1985, 1986). 

Особливої актуальності дослідження угруповання обростання набувають 

через грандіозні перетворення антропогенного характеру, що сталися за останній 

час у водному середовищі. Так, згідно з розрахунками О.Г. Резниченко сумарна 

площа підводної поверхні всіх антропогенних субстратів обростання дорівнює 

близько 5000 км
2
 (Резниченко 1978). Щоб зрозуміти масштаб цього явища 

потрібно представити всю цю поверхню у вигляді стрічки шириною 10 м. У 

цьому випадку її загальна протяжність буде порівнянна з половиною всієї 

довжини берегової лінії Світового океану (Резниченко 1978). 

 

1.3. Прояв крайового ефекту в контурному угрупованні обростання 

 

Відомо, що специфіка біотопу, що знаходиться на розділі двох фаз – 

твердого субстрату і водної товщі, визначає особливу просторову і таксономічну 

структуру угруповань прикріплених організмів (Протасов 2010; Раилкин 2008; 

Мухин 2014). Характерною рисою цієї специфіки є постійний рух водних мас, 

інтенсивність якого в прибережній зоні моря залежить від конкретної 
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гідрометеорологічної ситуації. Швидкість дифузії в нерухомій воді в 10000 разів 

менше, ніж, наприклад, в повітрі. Цього явно недостатньо для забезпечення того 

рівня обміну, який необхідний для підтримки життєвих функцій водних 

організмів. У зв'язку з цим рух води для гідробіонтів є найважливішим 

екологічним фактором, дію якого за масштабами і значенням можна порівняти з 

впливом інтенсивності освітлення і температури середовища (Мощенко 2006). 

Рух води з одного боку полегшує розселення прикріплених організмів 

(перенесення течіями їх пелагічних личинок на значні відстані), а з іншого – 

сприяє притоку їжі і кисню до їх поселень, відведення продуктів метаболізму, 

вирівнюванню температурних та інших гідрологічних параметрів (Мощенко 

2006).  

У природних умовах рух води має переважно турбулентний характер, при 

якому швидкість течії і тиск у фіксованій точці простору не залишаються 

постійними в часі, а дуже нерівномірно змінюються в вигляді специфічних 

пульсацій. При цьому основна енергія руху зосереджена в сукупності рухомих 

вихрових утворень різних просторових масштабів і часу існування (Озмидов 

1968; Монин & Озмидов 1981). 

При обтіканні твердого тіла, де тертя грає істотну роль, в результаті 

прилипання рідини до його поверхні утворюється прикордонний шар, в якому рух 

води носить ламінарний характер. При цьому рідина як би розділяється на шари, 

які ковзають один відносно одного, не змішуючись. Ламінарні течії 

характеризуються значним проявом сил в'язкості рідини (Мощенко 2006). 

Ці явища грають істотну роль в житті організмів угруповання обростання. 

Так, при осіданні на субстрат личинкам, наприклад, двостулкових молюсків, 

доводиться долати сили в'язкості, які превалюють в прикордонному шарі води, 

що безпосередньо стикається з поверхнею субстрату. Це завдання їм полегшують 

мікровихори, які при турбулентному русі води регулярно виникають поблизу 

твердих поверхонь і проникають в в'язкий підшар прикордонного шару води, що 

істотно збільшує ймовірність зближення личинок з субстратом (Eckman 1983; 

Mullineaux & Butman 1990, 1991; Mullineaux & Garland 1993). В результаті 
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личинка, потрапляючи на своєрідний вир цих мікровихорів, виявляється як би 

притиснутою до субстрату, що дозволяє їй обстежити його на предмет 

придатності і надалі прикріпитися (Eckman & Duggins 1998). 

Мікровихори, що виникають в результаті мікромасштабної турбулентності 

потоку поблизу поверхні твердих тіл, полегшують не тільки осідання личинок, а й 

харчування вже дорослих тварин. Так, наприклад, у вусоногих ракоподібних 

спосіб харчування полягає в активному вихоплюванні харчових частинок з 

навколишнього водного середовища. При цьому можливість захоплення здобичі у 

них істотно зростає при мікровихрових рухах води (Shimeta & Jumars 1991). 

У підсумку в таких контурних угрупованнях, що розвиваються на розділі 

двох фаз, відбувається, за образним висловом В.І. Вернадського, «згущення 

життя» (Вернадский 1988). З фізичної точки зору межа розділу двох середовищ є 

найбільш зарядженим енергією простором (Маргалеф 1992). Тут повною мірою 

проявляється крайовий ефект, який полягає в значному збільшенні інтенсивності 

фізико-хімічних і біологічних взаємодій на межі розділу вода – тверда поверхня 

(Айзатулин и др. 1979). 

При цьому види, що мешкають в угрупованні обростання, відрізняються від 

таких же організмів, які населяють довколишній бентос вищими кількісними 

характеристиками, хоча їх таксономічне багатство зазвичай на порядок нижче 

(Звягинцев 2005). Так біомаса мідій в обростанні може в сотні разів перевищувати 

таку в бентосі (Голиков & Скарлато 1975). Наприклад, в Одеській затоці Чорного 

моря максимальна біомаса мідії, що мешкає на м'яких грунтах становить близько 

560 г·м
-2

 (Синегуб & Рибалко 2001), в той час як в угрупованні обростання 

берегозахисних споруд у того ж виду цей показник досягає 12350 г·м
-2

 (Govorin & 

Shatsillo 2010). 

Організми угруповання обростання мають значні переваги для росту і 

розвитку в порівнянні з тими ж видами, що мешкають на дні водойми (Зевина 

1994). Так, ці організми в достатній мірі забезпечені розчиненим у воді киснем, 

дефіцит якого періодично виникає у дна. У зв'язку з цим їм не загрожують явища 

заморів, які часто викликають катастрофічні наслідки для організмів бентосу 



38 

 

(Сальский 1977; Повчун 1983). Представники автотрофної частини угруповання 

отримують більше сонячного світла, ніж ті ж види, що розвиваються на дні.  

Крім того, нерухомі сестонофаги, що становлять основу угруповання 

обростання, краще забезпечені їжею через більш інтенсивний водообмін поблизу 

твердих субстратів, піднятих над дном. (Резниченко 1978). При цьому 

безперервний рух води в прибережній зоні моря сприяє не тільки постійній 

доставці харчових об'єктів до цих організмів, а й ефективному видаленню 

продуктів їх життєдіяльності. Крім того, в піднятих над дном поселеннях 

організмів швидше відбувається сезонний прогрів води. В угрупованні 

обростання прикріплені малорухливі види стають менш доступними для хижаків, 

які зазвичай нападають на них на дні водойми (Раилкин 1998). 

Ще однією характерною рисою організмів угруповання обростання є 

наявність у більшості з них пелагічної стадії розвитку (Александров 1988; 

Раилкин 2008). Особливо це притаманно видам-едифікаторам (Александров 

2008). Тривалість планктонного періоду життя представників угруповання 

обростання, а значить і ймовірність знаходження ними відповідного субстрату для 

прикріплення, залежить від видової приналежності, умов мешкання і типу 

харчування личинок.  

Відомо, що у переважної більшості цих видів личинки в планктоні 

переходять на зовнішнє планктотрофне харчування, в той час як невелика їх 

частина користується внутрішнім лецітотрофним з лімітованим запасом 

поживних речовин (Thorson 1950; Mileikovsky 1971; Милейковский 1973; 

Касьянов 1989). При цьому перші знаходяться в планктоні від тижня до декількох 

місяців, а другі проходять цю стадію за лічені години або дні (Милейковский 

1961, 1985). За цей час планктотрофні личинки розносяться течіями на значні 

відстані, завдяки чому відбувається заселення ними нових субстратів (Тарасов 

1961; Брайко 1974). 

Тривале перебування личинок у планктоні може призводити до їх масової 

загибелі, в тому числі і в результаті поїдання хижаками. Відомо, що тільки 0,1% 

від загального числа личинок, що розвиваються в планктоні, досягає стадії 
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осідання і при цьому менше 1% з них доживає до дорослого стану (Милейковский 

1985). Такі величезні втрати компенсуються колосальною плодючістю цих 

організмів. Наприклад, одна самка чорноморської мідії здатна вимітати протягом 

нерестового періоду кілька мільйонів яєць (Заика и др. 1990). 

Крім того, більшість організмів угруповання обростання є еврибіонтними 

видами. Середовище їхнього життя вкрай нестійке. Прибережні угруповання 

обростання, як правило, пристосовані до різких, а часом і катастрофічних змін 

різних природних факторів. Так, в прибережній зоні північно-західній частині 

Чорного моря часто спостерігаються явища згону і нагону води, в результаті яких 

відбувається різка зміна температури води (Александров 1988). 

Навесні збільшується стік великих річок, які впадають в море, що 

призводить до зниження солоності морської води (Доценко и др. 2009). Влітку 

при високій температурі і тривалих штильових умовах часто відбувається 

бурхливий розвиток одноклітинних водоростей, що призводить до «цвітіння 

морської води» і пригнічення мешканців угруповання обростання (Адобовский и 

др. 2011, 2012).  

Так, в липні-серпні 2010 року в прибережній частині моря біля берегів 

Одеси спостерігався бурхливий розвиток синьо-зелених водоростей Nodularia 

spumigena. Цей вид ціанобактерій (Сyanoprokaryota) виробляє гепатотоксичну 

речовину – нодулярін, яка може акумулюватися в тканинах двостулкових 

молюсків. Раніше цей вид відзначався в незначній кількості в північно-західній 

частині Чорного моря, але такий масовий розвиток отримав вперше. Справа в 

тому, що його максимальна чисельність в плямі «цвітіння» в цей період становила 

585,6·10
6
 ниток·л

-1
, а біомаса – 6,2 кг·м

-3
 (Александров и др. 2012). 

Масовий розвиток цього виду спостерігався в середині липня 2010 року при 

температурі морської води 24,9–27 °С і солоності 12,9–14,5 ‰. На думку авторів 

цього дослідження, ймовірною причиною такого аномального «цвітіння» N. 

spumigena в Чорному морі було поєднання ряду факторів, а саме: тривалих 

штильових умов, зниженою солоністю морської води і її високою температурою, 

а також великою кількістю у воді мінеральних і органічних речовин, 
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обумовленою підвищеним річковим стоком і значним перевищенням норми 

атмосферних опадів (Александров и др. 2012). 

Взимку прибережні акваторії північно-західній частині Чорного моря часто 

вкриваються кригою. Ці льодові маси виносяться течіями з Дніпро-Бузького 

лиману, де утворення льодового покриву часто відбувається через значне 

зниження солоності води. У зимовий період в прибережних акваторіях зазвичай 

спостерігається посилення вітру, що приводить до підвищеного хвилювання моря. 

При цьому в штормову погоду іноді відбувається катастрофічне руйнування 

угруповання обростання в результаті механічної дії великих крижин, що прийшли 

до руху. 

Відомо, що неоднорідність екологічних угруповань проявляється не тільки в 

просторі, але і в часі. Природні угруповання є утвореннями, які постійно мінливі в 

часі і які продукують значну різноманітність структурних варіантів, завдяки чому 

вони розвиваються і адаптуються до мінливих умов середовища. Тимчасова 

мінливість угруповань складається з сукцесійних процесів, пов'язаних з 

саморозвитком системи, багаторічних, сезонних і короткочасних коливань, 

контрольованих факторами середовища і стохастичних флуктуацій невизначеної 

природи (Бурковский 2006). 

 

1.4. Сукцесійний характер розвитку угруповання обростання 

 

Угруповання обростання, як і будь-які інші, необхідно розглядати в їх 

розвитку, який носить сукцесійний характер (Брайко & Долгопольская 1974; 

Турпаева 1987; Oshurkov 1992). Сукцесії в угрупованні обростання мають свою 

специфіку, пов'язану з обмеженою площею субстрату і високою щільністю 

поселення особин (Долгопольская 1954). У зв'язку з цим у розвитку угруповання 

крім абіотичних факторів середовища істотне значення набувають внутрішньо- і 

міжвидові взаємовідносини організмів (Добрецов & Раилкин 2004). 

Кількість стадій в розвитку сукцесії і видовий склад угруповання залежать 

від локальних характеристик біотопу, якості і розташування субстрату, а також 
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від періоду виникнення угруповання. При цьому дія абіотичних чинників 

навколишнього середовища не є причиною взаємодій, що відбуваються в 

угрупованні, а тільки прискорює або уповільнює їх (Брайко 1974). 

Сукцесію угруповання обростання в загальному вигляді можна представити 

як перехід від короткоживучих видів, в число яких зазвичай входять гідроїдні 

поліпи, мохуватки, вусоногі ракоподібні, седентарні поліхети, до довготривалих, 

представлених, в основному, двостулковими молюсками, асцидіями або губками 

(Халаман 2005). Початкові стадії цього процесу дуже варіабельні і успіх розвитку 

того чи іншого виду залежить від сезону року, температурного режиму вод, 

кількості личинок в планктоні, характеру субстрату, міжвидових відносин в 

угрупованні (Халаман 2005; Ошурков 1985; Mook 1981; Turner & Todd 1993). 

Кінцева стадія сукцесії визначається лише кількома видами, здатними 

утворювати досить стабільні поселення. У помірних широтах в певних 

кліматичних і гідрологічних умовах таку роль найчастіше виконує один вид, що 

характеризує сукцесію, як закономірну зміну домінантів конкретним видом, 

переважаючим на термінальній стадії (Халаман 2008; Брайко 1974; Dean & Hurd 

1980; Звягинцев 1984; Ошурков 1985; Ошурков & Оксов 1983; Hirata 1987). 

Підраховано, що близько 70% всіх безхребетних бентосу має в онтогенезі 

стадію личинки, що розвивається в планктоні (Thorson 1950). Пелагічна стадія 

розвитку дає істотні переваги видам для захоплення нових місць мешкання і 

швидкого відновлення порушених популяцій (Милейковский, 1985). Крім того, 

здатність формувати основу угруповання обростання твердих субстратів є лише у 

організмів, що мають таку личинкову планктонну стадію (Раилкин 1998). 

Відомо, що колонізація субстрату в морських умовах починається з 

утворення на його поверхні бактеріально-водоростевої плівки. При цьому на 

кордоні розділу двох фаз (водної та твердої) відзначається різке зростання вмісту 

розчинних органічних речовин (РОР) за рахунок поверхнево-активних сполук 

(Хайлов 1971). Таке підвищення концентрації РОР сприяє швидкому розвитку 

мікроорганізмів. При цьому з моменту осідання діатомових водоростей біологічні 

чинники, що визначають спрямованість розвитку обростання, починають 
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переважати над фізичними (Wahl 1989). У сформованій поверхневій плівці 

зазвичай домінують бактерії і діатомові водорості та гетеротрофні джгутикові, на 

частку яких припадає до 99% від загальної чисельності клітин. 

Так, в умовах Білого моря в подібній плівці мікрообростання при загальній 

кількості 10 млн. клітин на 1 см
2
 поверхні субстрату співвідношення кількості 

бактерій, діатомових водоростей і гетеротрофних джгутикових становило 640:4:1, 

відповідно (Раилкин 1998). У Чорному морі розвиток мікрообростання 

відбувається подібним чином, причому слідом за бактеріями, водоростями і 

джгутиковими в складі поверхневої плівки з'являються інфузорії (Горбенко 1977). 

При цьому організми поверхневої плівки певним чином взаємодіють між собою, 

що призводить до ендогенної сукцесії угруповання мікрообростання (Горбенко & 

Кришев 1985). У тропічних морях розвиток обростання також починається з 

утворення бактеріально-водоростевої плівки, але швидкість протікання 

сукцесійних процесів там набагато вище. Так, біля берегів В'єтнаму вже через 

тиждень експозиції 93,2% від загальної біомаси угруповання обростання 

експериментальних пластин складають діатомові водорості. Потім відбувається 

зміна керівних видів угруповання. Швидкість розвитку обростання тут в 5–6 разів 

вище, ніж в Чорному морі (Карпов и др. 2002). 

У ході наступної стадії колонізації на субстрат осідають личинки 

двостулкових молюсків та вусоногіх ракоподібних (Киселева 1966 б; Кашин и др. 

1985, 2003). Відомо, що готові до осідання личинки двостулкових молюсків 

можуть цілеспрямовано рухатися в сторону відповідного субстрату за допомогою 

механізму хеморецепції, орієнтуючись на речовини-атрактанти, що виділяються 

деякими організмами. Так, макрофіти, що ростуть в прибережній зоні моря на 

твердих субстратах, виділяють в воду речовини, які залучають личинок деяких 

видів двостулкових молюсків.  

Наприклад, виділення бурої водорості Cystoseira barbata залучають готових 

до осідання личинок двостулкових молюсків Mytilaster lineatus. При цьому 

личинки молюсків масово оселяються як на самої водорості, так і на поверхні 

твердих субстратів, на яких вона зростає (Киселева 1966 а). Присутність на 
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поверхні субстрату бактеріально-водоростевої плівки стимулює осідання на нього 

личинок деяких видів багатощетинкових червив, наприклад, Polydora cornuta. 

Крім того, цьому сприяє наявність на субстраті раніше сформованих поселень 

свого виду (Киселева 1967 б). Також встановлено, що метаболіти, що виділяються 

в воду зеленою водорістю Cladophora rupestris, залучають личинок мідій, 

індукуючи їх осідання (Добрецов & Раилкин 2004). 

Відома також здатність двостулкових молюсків залучати особин свого виду. 

Так, нещодавно осіли личинки мідій, збираються в групи, утворюючи в 

подальшому друзи (Брайко 1985, Ошурков & Оксов 1983). Дорослі особини 

молюсків залучають молодь, що осідає, формуючи масові поселення. Подібним 

чином формуються устричні банки та поселення вусоногіх ракоподібних (Zimmer-

Faust & Tamburri 1994; Yule & Crisp 1983; Yule & Walker 1984). У таких масових 

скупченнях близьке розташування особин седентарних безхребетних полегшує 

перебіг процесу їх перехресного запліднення. У цьому проявляється одна з 

найважливіших адоптацій цих тварин до малорухомого життя на субстраті. 

Механізм хеморецепції дозволяє личинкам ідентифікувати речовину-

атрактант, що знаходиться у воді в надзвичайно низьких концентраціях (Hadfield 

& Scheuer 1985; Hadfield & Pennington 1990; Жук 1983). Таким чином личинки 

отримують інформацію про місце розташування субстрату і про його природу, що 

безпосередньо впливає на їх поведінкові реакції. 

Личинки багатьох видів безхребетних угруповання обростання проявляють 

вибірковість у виборі субстрату, часто вважаючи за краще осідати на тверді 

шорсткі поверхні. Така перевага обумовлена їх прагненням до найбільш міцного і 

надійного закріплення на субстраті, так як від цього залежить все подальше 

життя, в тому числі і дорослих тварин (Зевина 1994; Рудякова 1981; Брайко 1985). 

У готових до осідання личинок деяких видів двостулкових молюсків, 

гідроїдних поліпів, поліхет і мохуваток є слизові утворення у вигляді тонких 

клейких ниток, які підвищують ймовірність зустрічі з твердим субстратом і 

полегшують початкове утримання на його поверхні (Crisp 1984). При зустрічі з 

субстратом личинки двостулкових молюсків перший час пересуваються по його 
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поверхні за допомогою ноги, обстежуючи його придатність для прикріплення. На 

цій стадії вони ще здатні відкріпитись від твердої поверхні і продовжити плавання 

в пошуках більш підходящого субстрату. 

Остаточне прикріплення личинок відбувається за допомогою ниток бісуса, 

які виробляються спеціальними залозами, що знаходяться в нозі молюска (Бергер 

и др. 1985; Crisp et al. 1985; Linder 1984; Лезин & Халаман 2007). Бісусні нитки 

характеризуються високою еластичністю і міцністю, завдяки колагену, який 

входить в їх склад. На кінці кожної нитки формується прикріпний диск, зовнішня 

поверхня якого просякнута спеціальною клейкою речовиною. Міцність 

прикріплення молюсків до субстрату за допомогою численних ниток бісуса дуже 

висока. Так, сила, необхідна для відриву тільки однієї такої нитки у молоді і 

дорослих особин мідій, становить від 1 до 100 г·мм
-2

. При цьому нитка 

відривається у свого дистального кінця, а сам диск залишається прикріпленими до 

субстрату (Price 1981). 

Ще більш міцно прикріплюються до субстрату вусоногі ракоподібні 

(Larman et al. 1982). У їх личинок, готових до осідання, є спеціалізований 

прикріпний орган, в який відкриваються протоки численних залоз, що виділяють 

клейкий секрет (Ельфимов и др. 1995). Для відриву вже прикріпленої личинки 

необхідно значне зусилля, що досягає 3 кг·cм
-2

 (Crisp 1984). Дорослі вусоногі ще 

міцніше прикріплюються до поверхні за допомогою секрету спеціальних 

цементних залоз (Ельфимов и др. 1995; Linder 1984). Для відриву від субстрату 

дорослого ракоподібного необхідно прикласти силу близько 10 кг·cм
-2

 (Crisp et al. 

1985). Здатність до міцного закріплення на субстраті є ще однією з адоптацій 

безхребетних прибережного угруповання обростання до життя в умовах 

підвищеного гідродинамічного впливу водних мас. 

В ході сукцесії вже сформоване обростання сприяє осіданню і подальшому 

розвитку інших організмів (Серавин и др. 1985; Morse 1990). Завершується ця 

стадія сукцесії, як правило, монопольним домінуванням відносно великих 

двостулкових молюсків (Зевина 1994; Брайко 1974, 1985; Ошурков & Серавин 

1983). При цьому вони не пригнічують інші організми, а навпаки – створюють їм 
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прийнятні умови для розвитку, виявляючи таким чином свої едифікаторні 

властивості (Ошурков 1985; Халаман 1989; Зевина 1994). 

Так, колонізація причальної стінки в умовах Авачинскої затоки (Східна 

Камчатка) зазвичай починається з формування бактеріально-водоростевої плівки і 

подальшого поселення гідроїда Obelia longissima, вусоногого ракоподібного 

Balanus crenatus і поліхети Polydora limicola (Ошурков 1986). Потім, на наступній 

стадії сукцесії в угрупованні переважає мідія Mytilus edulis. Причому в зрілих 

багаторічних угрупованнях, сформованих на вертикальній стінки найбільші 

чисельність і біомаса мідій були приурочені до глибини від 0,5 до 6 м. Тут біомаса 

мідій досягала 13,5 кг·м
-2

, в той час як в донних поселеннях цього району вона не 

перевищувала 3,2 кг·м
-2

 (Ошурков 1986).  

Крім того, у міру зростання глибини спостерігалося збільшення видової 

різноманітності угруповання обростання причальної стінки. На глибині близько 6 

м у обростанні з'являються актинії Metridium senile, колоніальні і поодинокі 

асцидії, губки і мохуватки. Всього у складі угруповання обростання цієї 

гідротехнічної споруди, було виявлено понад 50 видів безхребетних. Причому на 

глибині 8 м мідія вже не домінувала по біомасі. Тут мешкала морська зірка 

Asterias rathbuni, яка виїдала молюсків і визначала нижню межу поширення мідії 

на стінці причалу (Ошурков 1986). 

У Чорному морі біля узбережжя Криму послідовні стадії первинної сукцесії 

угруповання обростання в процесі його формування на твердому субстраті 

протікають аналогічним чином (Брайко 1985). Так, на початкових стадіях сукцесії 

в зимово-ранньовесняний період (січень–березень), коли першими поселенцями 

на субстраті є мікроорганізми, діатомові водорості і найпростіші, конкуренція між 

ними в усіх її формах практично відсутня (Брайко 1985). 

Потім в квітні в обростанні починають домінувати гідроїди. При цьому їх 

колонії швидко розростаються, покриваючи всю поверхню субстрату у вигляді 

густих заростей, які помітно перешкоджають осіданню інших видів. Однак стадія 

переважання гідроїдів в угрупованні вельми ефемерна і продовжується вона не 
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більше місяця. В кінці квітня, на початку травня настає нова стадія сукцесії, яку 

визначають вусоногі ракоподібні (Брайко 1985; Таможняя и др. 1988). 

У цей час спостерігається різке зниження метаболічної активності гідроїдів. 

В їх колоніях з'являються скорочені поліпи, сповільнюється процес розмноження. 

В результаті гідроїди вже не можуть протистояти процесу осідання інших видів. 

Сидячі інфузорії, а також балянуси швидко заселяють їх гілки, які до цього були 

вільні від епібіонтів. При цьому балянуси осідають на будь-яку доступну 

поверхню, включаючи будиночки раніше осілих особин свого виду.  

Це призводить до утворення багатошарових поселень, в яких різко 

загострюється внутрішньовидова конкуренція, перш за все трофічна. В результаті 

більшість нещодавно осілих балянусів гине. Крім того, дорослі балянуси активно 

виїдаються хижою турбеляріею Stylochus pilidium, що помітно змінює їх віковий 

склад в бік переважання молоді (Ржепишевский 1979). В результаті на початку 

червня в густих поселеннях вусоногих ракоподібних близько половини 

будиночків виявляються порожніми (Брайко 1985). 

При цьому в угрупованні зростає чисельність мохуваток, поліхет і асцидій. 

Представник останніх Botryllus schlosseri характеризується високими темпами 

росту. Окремі колонії цих асцидій зростаються між собою, формуючи вирости 

різної форми. В результаті відбувається витіснення інших існуючих видів, що 

призводить до утворення угруповання олігоміксного типу. Таке переважання B. 

schlosseri в угрупованні обростання може тривати до шести місяців. Потім їх 

колонії відриваються від субстрату, звільняючи місце для інших організмів 

(Брайко 1985). 

На цій стадії сукцесії в угрупованні обростання починають домінувати 

двостулкові молюски Mytilus galloprovincialis, личинки яких зустрічаються в 

планктоні в протягом усього року (Захваткина 1963). При цьому вся поверхня 

субстрату покривається густими поселеннями мідій, серед яких зустрічаються 

значно менші за розміром двостулкові молюски Mytilaster lineatus. Ця стадія 

відрізняється від усіх попередніх різким зростанням загальної біомаси, в першу 

чергу за рахунок мідій, особливо при досягненні ними статевої зрілості. 
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З плином часу в обростанні серед черепашок мідій і численних переплетень 

ниток бісуса, за допомогою яких вони закріплюються на субстраті, накопичується 

детрит, який привертає безхребетних, що його споживають. Органічний детрит 

дуже неоднорідний за своїми механічними і хімічними властивостями, що 

визначає трофічну спеціалізацію тварин, які їм харчуються (Бек 1988, 1990). 

Природний детрит є конгломератом органічної і мінеральної речовин. На 

поверхні частинок детриту адсорбована величезна кількість бактерій, грибів і 

найпростіших. В результаті кожен з цих компонентів має самостійну харчову 

цінність для детритофагів. Детрит включає частки різного розміру, які 

розрізняються стадією протікає деструкції органічної речовини і ступенем 

засвоюваності для різних груп організмів (Mackin & Swider 1989). 

На якість детриту впливають процеси бактеріальної деструкції. Так, за 

участю в його розкладанні бактерій і грибів поживна цінність детриту зростає. На 

ранніх стадіях розкладання органічна речовина детриту має більш повноцінний 

склад, але гірше засвоюється безхребетними, так як їм бракує відповідних 

ферментів. На наступних стадіях розкладання при повноцінній участі 

мікроорганізмів детрит засвоюється краще, але містить менше поживних речовин 

(Duan et al. 1996). 

На харчові якості детриту впливають асоційовані з ним бактерії, гриби і 

мікроводорості, що мають самостійну харчову цінність. Так, основне джерело 

вітамінів для гідробіонтів, що споживають детрит, знаходиться саме в виділеннях 

цих мікроорганізмів. Різноманітність форм детриту і продуктів його розкладання 

обумовлює велике розмаїття організмів, що ним харчуються. Дуже істотна 

властивість детриту полягає в його незмінній присутності в навколишньому 

водному середовищі, так як він постійно утворюється в результаті відмирання і 

розкладання різних організмів (Christensen et al. 1996). Таким чином, детрит є 

найважливішим джерелом їжі для величезної кількості морських безхребетних. 

Наявність такого трофічного ресурсу сприяє зростанню видового 

різноманіття угруповання, в основному за рахунок рухомих організмів, що 

знаходять тут їжу і притулок. Сидячі форми, такі як мохуватки і балянуси, з 
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причини відсутності вільного субстрату, осідають на поверхню черепашок 

двостулкових молюсків. В такому стані динамічної рівноваги угруповання 

обростання може існувати досить тривалий час (Брайко 1985). Однак, з огляду на 

те, що прибережне обростання розвивається в нестабільних гідродинамічних 

умовах, сукцесія такого угруповання рідко досягає завершальної клімаксної стадії 

(Халаман 2009). 

У вивчення чорноморського угруповання обростання внесли значний вклад 

вітчизняні вчені. Так, М.А. Долгопольска, досліджуючи формування обростання 

на експериментальних пластинах, визначила, що міжвидова боротьба за субстрат 

в умовах Чорного моря закінчується домінуванням мідій, які не тільки не 

витісняють інші види, але і створюють для них оптимальні умови мешкання 

(Долгопольская 1954). Послідовні стадії сукцесії угруповання обростання 

детально дослідила В.Д. Брайко, підкресливши при цьому вирішальне значення 

внутрішньо- і міжвидових взаємовідносин в угрупованні (Брайко 1985). В 

результаті багаторічних досліджень був зроблений висновок, що за видовим 

складом, особливостям формування, характером сукцесій і специфічності умов 

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

самодостатні компоненти зв'язані в єдине і нерозривне ціле (Брайко & 

Долгопольская 1974). 

Для вивчення угруповань обростання в межах північно-західної частини 

Чорного моря Б.Г. Александров застосував біогеохімічний підхід. Їм був оцінений 

внесок обростання в процеси трансформації речовини та енергії в прибережній 

зоні моря, виявлені його біомеліораційні властивості і визначена роль угруповань 

обростання в процесах самоочищення водних екосистем різного типу. Також були 

розроблені основи управління якістю водного середовища за допомогою складної 

біогеохімічної системи «твердий субстрат – жива «пливка» обростання» 

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

2006). 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Океанографічна характеристика районів досліджень 

 

Дослідження проводилися в межах північно-західної частини Чорного моря, 

для якої характерна підвищена гідродинамічна активність (Большаков 1970). До 

складу цієї досить унікальної частини Чорного моря входить Одеська затока. 

Своєрідність цього регіону полягає в тому, що тут розташовується велика 

материкова мілина, обмежена з півночі, заходу і північного сходу узбережжям, з 

якого надходить потужний прісноводний стік таких великих річок як Дунай, 

Дністер, Дніпро і Південний Буг. Загальний стік в цей регіон досягає 270 км
3
 в 

рік, що складає приблизно 75% всього річкового стоку в Чорне море (Зайцев 

2006). Згідно з приблизними оцінками північно-західна частина Чорного моря має 

акваторію близько 70 тис. км
2
, об'єм близько 4 тис. км

3
 і середню глибину, 

близьку до 60 м (Христофоров 1983). 

Потужний річковий стік забезпечує винос в цей регіон моря великої 

кількості різноманітних речовин. Домінуючі північні і північно-західні вітри 

сприяють переносу цього матеріалу разом з річковою водою на значні відстані. 

При вторгненні потоків прісної води в солону морську воду утворюються 

локальні фронти, в межах яких інтенсифікуються динамічні процеси. В результаті 

утворюються специфічні гідродинамічні режими, що впливають на розподіл 

донних осадів і формування поселень організмів бентосу (Христофоров 1983). 

Так, в цьому районі моря знаходиться унікальне скупчення червоних водоростей 

так зване філофорне поле Зернова (Калугина-Гутник 1975). Крім того, тут 

відзначені великі поселення двостулкових молюсків мідій (Шурова 2013). 

Складна взаємодія морських вод з річковим стоком визначає особливості 

гідрологічної структури північно-західній частині Чорного моря. У цьому регіоні 

постійно відбувається інтенсивна трансформація річкових вод (Большаков 1970). 

Поблизу гирла річок формуються води, солоність яких зазвичай не перевищує 4–
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8 ‰. При подальшому поширенні цих вод уздовж узбережжя відбувається їх 

трансформація, в результаті чого їх солоність підвищується до 11–16 ‰.  

Така солоність морської води характерна для Одеської затоки, акваторія 

якої знаходиться під впливом трансформованих річкових вод. Ця затока дуже 

схильна до сезонних коливань, як солоності, так і температури води. Навесні під 

час паводка солоність приповерхнього шару води в Одеській затоці може 

знижуватися до 5–6 ‰. При цьому солоність придонного шару залишається на 

рівні 11–12 ‰. У зимовий період прибережні води Одеської затоки стають 

гомогалинимі, а їх солоність досягає 16 ‰ (Доценко и др. 2009). 

Температурний режим північно-західній частині Чорного моря визначається 

такими факторами, як сонячна радіація, річковий стік і циркуляція морських вод. 

Мінливість цього режиму носить явно виражений сезонний характер. Так, в літню 

пору температура морської води може досягати 27–29 °С, а взимку іноді 

опускатися нижче 0 °С, що супроводжується утворенням крижаного покриву 

(Берлинский & Большаков 2006). 

Характер циркуляції вод в північно-західному регіоні в цілому і в Одеській 

затоці зокрема визначається як загальними закономірностями, властивими для 

Чорного моря, так і локальними факторами (Ильин и др. 2012). В Одеській затоці 

визначальними факторами для формування течій є потужний річковий стік і 

переважні вітри північних і північно-західних румбів. Для затоки також 

характерні періодичні явища згону та нагону води, пов'язані з вітровим впливом. 

Для акваторії Одеської затоки характерно інтенсивне антропогенне 

навантаження завдяки тому, що на її берегах розташовано місто з мільйонним 

населенням, а також великий портовий комплекс. У береговій зоні Одеси у зв'язку 

з загрозою зсувів функціонує протизсувна система, в яку входять 12 точок 

випуску дренажних вод із загальним дебітом 50–60 тис. м
3
·сут

-1
. Причому, тільки 

три з них обладнані лотками, за якими дренажна вода надходить за лінію 

хвилеломів. З інших штолень вода потрапляє безпосередньо в акваторії, обмежені 

траверсами і хвилеломами. Потрапляючи в акваторію Одеської затоки дренажні 
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води мають протягом року постійну температуру близько 14–15 °С і 

мінералізацію 1,4–1,5 г·дм
-3

 (Адобовский & Никаноров 2007).  

 

2.2. Збір і первинна обробка матеріалу 

 

Матеріал для роботи був зібраний в 2004–2019 рр. в межах 13 дослідних 

полігонів, розташованих уздовж північного узбережжя північно-західної частини 

Чорного моря, починаючи від гирла Дніпро-Бузького лиману (полігон № 1 «Мис 

Аджіяск») і закінчуючи акваторією Сухого лиману (полігон № 15 «Сухий лиман») 

(рис. 2.1).  

Перший з цих полігонів (№ 1 «Мис Аджіяск») був розташований в 

безпосередній близькості від гирла Дніпро-Бузького лиману навпроти мису 

Аджіяск, другий (№ 2 «Григоріївка») – на південь від гирла Григоріївського 

лиману, в акваторії якого функціонує великий морський порт «Південний». 

Третій полігон (№ 3 «Мис Північний») знаходився навпроти мису Північний, 

який обмежує північну частину Одеської затоки. Наступний полігон (№ 4 

«Нафтогавань») був розташований в північній частині Одеського морського 

порту, де тривалий період проводилася інтенсивна перевалка нафтопродуктів 

(рис. 2.1). 

Решта вісім полігонів послідовно змінювали один одного в рекреаційній 

зоні міста Одеси, що простягнулася від мису Ланжерон до мису Великий Фонтан, 

який обмежує південну частину Одеської затоки. Починалася ця послідовність з 

полігону № 5 «Ланжерон», розташованого на південь від Одеського морського 

порту. Цей полігон входить до складу комплексу берегоукріплювальних 

гідротехнічних споруд, побудованих в прибережній зоні моря біля берегів Одеси. 

Даний комплекс складається з розташованих певним чином траверсів і 

хвилеломів, які істотно впливають на параметри руху водних мас і 

уздовжберегових наносів, а також послаблюють хвильовий вплив на берег. Крім 

того, до складу цих протизсувних споруд входить система дренажних штолень і 
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лотків, розташована на берегових схилах, за допомогою якої відводяться в море 

ґрунтові і зливові води. 

 

                 

 

Рис. 2.1. Схема розташування дослідних полігонів в північно-західній 

частині Чорного моря. Полігони: 1 – Мис Аджіяск, 2 – Григоріївка, 3 – Мис 

Північний, 4 – Нафтогавань, 5 – Ланжерон, 6 – Елінг, 7 – Жовтий камінь, 8 – 

Відрада, 9 – Яхт-клуб, 10 – Біостанція, 11 – Аркадія , 12 – Мис Великий 

Фонтан, 13 – Сухий лиман 

 

Всі елементи цієї берегозахисної протизсувної системи знаходяться в 

прибережній смузі моря шириною близько 150 м і довжиною 14 км. До її складу 

входять 56 басейнів, утворених траверсами, розташованими перпендикулярно 

берегової лінії і хвилеломами, встановленими паралельно до берега. 

Важливою з екологічної точки зору конструктивної особливістю цих 

басейнів є ступінь їх водообміну з відкритим морем. Деякі басейни не обмежені 

хвилеломами з боку моря і тому для них характерний вільний водообмін (табл. 

2.1).  
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Таблиця 2.1 

Характер біотопу, ступінь відкритості, характер водообміну та зовнішнього 

впливу в акваторіях досліджених полігонів 

№ Назва полігону Характер  

біотопу  

 

Ступінь 

відкритості 

акваторії 

Характер 

водообміну 

з відкритим 

морем 

Зовнішній 

вплив на  

акваторію 

1 Мис Аджіяск Природні 

камені 

Відкрита Вільний Річковий 

стік 

2 Григоріївка Природні 

камені 

Відкрита Вільний Річковий 

стік та 

вплив порту 

3 Мис Північний Бетонні  

траверси 

Відкрита Вільний Рекреація 

4 Нафтогавань Бетонні  

траверси 

Напівзакрита 

 

Утруднений Вплив 

порту 

5 Ланжерон Бетонні  

траверси 

Відкрита Вільний Рекреація 

6 Елінг Бетонні  

траверси 

Напівзакрита 

 

Утруднений Рекреація 

7 Жовтий камінь Бетонні  

траверси 

Напівзакрита 

 

Обмежений Рекреація 

8 Відрада Бетонні  

траверси 

Напівзакрита 

 

Обмежений Рекреація 

9 Яхт-клуб Бетонні  

траверси 

Напівзакрита 

 

Утруднений Рекреація 

 

10 Біостанція Бетонні 

траверси 

Природні 

камені 

Напівзакрита 
 

Відкрита 

Обмежений 

 

Вільний 

 

Рекреація 

11 Аркадія Бетонні  

траверси 

Напівзакрита Обмежений Рекреація 

12 Мис Великий Фонтан Бетонні  

траверси 

Напівзакрита Обмежений Рекреація 

13 Сухий лиман Бетонні  

опори 

мосту 

Напівзакрита 

 

Утруднений Вплив 

порту 
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Інші відокремлені від моря підводними хвилеломами, гребінь яких 

заглиблений нижче середнього рівня моря приблизно на 0,6 м (Зелинский и др. 

1993). Такі басейни характеризуються обмеженим водообміном. Справа в тому, 

що в акваторіях цих басейнів і над гребенями хвилеломів швидкості течій 

зазвичай не перевищують 10 см·с
-1

. При таких параметрах течій період 

водообміну складає кілька годин (Адобовский & Большаков 2004). 

Частина басейнів під час будівництва цих берегоукріплювальних споруд 

призначалася для стоянки допоміжного флоту. В даний час вони являють собою 

гавані, що мають вузький вхід в акваторію і захищені від хвилювання траверсами, 

а також високими надводними хвилеломами. У цих умовах водообмін з відкритим 

морем найбільш утруднений. 

Виходячи з наведеної вище класифікації басейнів акваторію полігону № 5 

«Ланжерон» можна віднести до категорії з вільним водообміном, так як тут 

відсутній обмежувальний хвилелом. Наступний полігон № 6 «Елінг» є типовим 

прикладом акваторії з утрудненим водообміном. Він являє собою невелику гавань 

з площею водного дзеркала 2,6 тис. м
2
, обмежену високими траверсами і 

надводними хвилеломами. Період водообміну тут складає більш ніж 6 годин 

(Адобовский & Большаков 2004). 

Полігон № 7 «Жовтий камінь» являє собою акваторію з обмеженим 

водообміном. Від моря він відділений заглибленим хвилеломом, верхня межа 

якого знаходиться на відстані 0,75 м від поверхні води. Водообмін в таких умовах 

відбувається протягом декількох годин. Крім того, в акваторію цього полігону 

надходить стік дренажних вод зі штольні «Лермонтовська» (дебіт 8–10 тис. 

м
3
·сут

-1
) з мінералізацією 0,8–1,1 г·дм

3
 і середньою температурою близько 15 °С 

(Адобовский & Никаноров 2007). 

Полігон № 8 «Відрада» також є акваторією з обмеженим водообміном. Від 

моря він відділений заглибленим хвилеломом. Стоку дренажних вод немає. 

Наступний полігон № 9 «Яхт-клуб» є гавань з площею водного дзеркала близько 

48 тис. м
2
, обмежена високим надводним хвилеломом з шириною входу в 

акваторію 70 м. Цей полігон характеризується утрудненим водообміном. У його 
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південну частину надходить стік дренажних вод зі штольні № 2 з дебітом 480 

м
3
·сут

-1
 (Адобовский & Никаноров 2007). Полігон № 10 «Біостанція» являє собою 

акваторію з обмеженим водообміном. Він розташований в районі біостанції 

Одеського Національного університету. Наступний полігон № 11 «Аркадія» є 

акваторію з обмеженим водообміном і підвищеним рекреаційним навантаженням. 

Полігон № 12 «Великий Фонтан» розташований біля мису Великий Фонтан, 

який обмежує Одеську затоку з півдня. Тут знаходиться остання черга 

берегозахисних гідротехнічних споруд. Полігон характеризується обмеженим 

водообміном. Останній дослідний полігон № 13 «Сухий лиман» знаходиться в 

акваторії Сухого лиману, в південній частині якого розташовані морський порт і 

судноремонтний завод. Полігон з півночі обмежений опорами понтонного моста, 

підводна поверхня яких являє собою відповідний субстрат для угруповання 

обростання. Водообмін цього полігону є утрудненим, так як здійснюється через 

більшу частину акваторії Сухого лиману, з'єднаного з відкритим морем за 

допомогою глибоководного каналу. 

На кожному полігоні були розташовані чотири станції для збору проб. 

Проби збирали на глибині 2,0 м з підводної поверхні траверсів, які є частиною 

берегозахисних споруд. Під час збору проб вимірювали температуру и солоність 

морської води. Збір проб проводили за допомогою металевої рамки, розміром 

20×20 см, яка була обтягнута млиновим газом. У разі необхідності рамка 

закріплювалася на розсувний рукоятці, що складається з декількох частин, 

загальна довжина яких становила 3,5 м. Методика збору обростань полягала в 

вирізанні квадрата розміром 20×20 см, вміст якого потрапляв в мішок з млинового 

газу з одночасним перекриттям вхідного отвору рамки для запобігання втрат 

рухливих видів угруповання. Потім вміст рамки поміщали в пакет з відповідною 

етикеткою і відправляли в лабораторію. У деяких випадках вміст проб поміщали в 

скляну ємність і фіксували 4 % формаліном. Всього за період досліджень зібрано і 

оброблено 1483 проби (табл. 2.2). 
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Відібрані проби промивали через систему сит з мінімальним вічком 0,5 мм. 

Всі виявлені організми ідентифікували до виду, підраховували, вимірювали і 

зважували.  

Таблиця 2.2 

Обсяг зібраного і опрацьованого матеріалу по тематиці досліджень 

Тематика досліджень 
Кількість 

проб 

Визначення чисельності і біомаси різних видів 

угруповання обростання 

  520 

Аналіз розмірної структури популяцій масових видів 

угруповання обростання 

  182 

Вивчення хорологічної структури угруповання 

обростання 

  105 

Аналіз фенотипічної структури популяцій масових 

видів угруповання обростання 

  156 

Аналіз статевої структури популяцій масових видів 

угруповання обростання 

  103 

Дослідження сезонної динаміки розвитку масових видів 

угруповання обростання 

  144 

Вивчення вертикальних міграцій рухливих видів 

угруповання обростання 

   36 

Вивчення горизонтальних міграцій рухливих видів 

угруповання обростання 

   25 

Аналіз місячних циклів окремих видів угруповання 

обростання 

   32 

Вивчення сукцесій угруповання обростання    24 

Аналіз впливу трансформованих річкових вод на 

розвиток угруповання обростання 

 156 

Всього 1483 
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Видова приналежність організмів угруповання обростання приведена в 

роботі відповідно до World Register of Marine Species. Зважування безхребетних і 

макрофитів проводили за допомогою електронних ваг ТВЕ 0,21-0,01-С2 з 

точністю до 0,01 г. Перед процедурою зважування ці об'єкти попередньо 

обсушували на фільтрувальному папері. Для отримання показників сухої маси 

тварин витримували в сушильній шафі при температурі 60 °С протягом 48 годин. 

Вимірювання розмірів великих представників угруповання обростання 

проводили за допомогою штангельциркуля, а дрібних – за допомогою окуляр-

мікрометра, встановленого на бінокулярному мікроскопі МБС-9. Всі вимірювання 

розмірів тварин проводили з точністю до 0,1 мм. 

Практика вимірювання розмірів безхребетних залежала від їх таксономічної 

приналежності. Так, під розміром двостулкових молюсків малася на увазі 

довжина їх черепашки, яка вимірюється від верхівки до заднього краю 

(Шкорбатов & Старобогатов 1990). У черевоногих молюсків для цього 

вимірювали висоту черепашки. Для десятиногих ракоподібних застосовували два 

способи вимірювання розміру. Для крабів розмір – це ширина карапаксу, а для 

креветок – довжина тіла, яка вимірюється від орбіт очей до заднього краю 

тельсону. Аналогічно діяли з мізідами. Для вусоногих ракоподібних розміром 

вважався каріно-ростральний діаметр будиночка, який вимірюється в місці його 

прикріплення до субстрату. 

У рівноногих і різноногіх ракоподібних вимірювали довжину тіла, що 

представляє собою відстань від переднього краю голови до заднього краю 

тельсону. Для колоніальних мохуваток розміром вважалася довжина одного 

зооіда, для актиній – висота тіла, за винятком довжини щупалець, для гідроїдів – 

загальна довжина колонії. Для багатощетинкових червів і личинок хірономід 

розміром вважалася довжина їх тіла, що вимірюється від переднього кінця до 

заднього. Для одиночних асцидій розмір – це довжина тіла, для колоніальних – 

діаметр однієї особини. 

Визначення показників абсолютної плодючості ракоподібних проводили за 

допомогою підрахунку числа яєць кожної самки в полі зору мікроскопа. 
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Фенотипічну приналежність масових видів безхребетних визначали за 

забарвленням їх зовнішніх покривів. Серед основних фенотипів мідій виділяли 

три, а саме: молюсків з коричневим забарвленням зовнішнього шару черепашки, з 

синім забарвленням і з чергуванням синіх і коричневих радіальних смуг (Шурова 

2013). У таких масових видів рівноногих ракоподібних, як Idotea balthica також 

виділяли три фенотипи: uniformis (монохромний або одноколірний), maculosa 

(плямистий, виражений в чергуванні темних і світлих плям) і lineata (лінійчатий, з 

добре помітною поздовжньою смугою) (Варигин 2014). У особин іншого виду з 

ряду Isopoda Lekanesphaera monodi крім трьох вище названих фенотипів 

(uniformis, maculosa і lineata), було виділено ще два: albus (білий однотонний) і 

rubrum (червоний однотонний) (Варигин 2015 а). 

Для визначення характеру добових вертикальних міграцій рухливих 

безхребетних угруповання обростання відбирали проби на різних горизонтах 

траверсів, розташованих в прибережній частині Одеської затоки. Максимальна 

глибина біля стінки цих споруд була 3,2 м. Проби відбирали з двох горизонтів, 

віддалених від поверхні на 0,5 і 2,0 м. Відбір проводили чотири рази на добу: 

опівночі, на сході Сонця, в полудень і на заході Сонця (Варигин 2017 а). Для 

аналізу місячних циклів окремих видів безхребетних матеріал збирали за 

аналогічною методикою чотири рази на добу на тих же горизонтах. При цьому 

збір проб починали в період останньої чверті Місяця, потім продовжували в 

період молодика, в першу чверть і закінчували в повний Місяць (Варигин 2017 в). 

Для виявлення особливостей горизонтальних міграцій безхребетних, 

зокрема, чорноморських креветок, матеріал в прибережній частині Одеської 

затоки збирали за допомогою десятиметрової сітки з розміром вічка 4 мм. Для 

відбору кожної проби сітку протягували паралельно береговий лінії на відстань 

50 м. Таким чином, обновлювана площа в кожному випадку становила 500 м
2
. 

Основним орієнтиром при відборі проб був схід Сонця. Матеріал відбирали за 

наступною схемою: пробу № 1 відбирали за годину до сходу Сонця, пробу № 2 – 

за півгодини, пробу № 3 під час сходу, пробу № 4 – через півгодини після сходу і 

пробу № 5 – через 2 години після сходу Сонця (Варигин 2014 б). 
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Для аналізу впливу трансформованих річкових вод на розвиток угруповання 

обростання в межах морської акваторії, в якій відбуваються ці процеси, були 

обрані три дослідних полігона, в різному ступені віддалених від гирла Дніпро-

Бузького лиману (Варігін 2020 а). Перший з них, полігон № 1 «Аджіяск», 

знаходиться під безпосереднім впливом річкового стоку біля мису Аджіяск, 

другий № 2 «Григоріївка» – на південь від гирла Григоріївського лиману і третій 

№ 10 «Біостанція» – в Одеській затоці (рис. 2.1). Лише в цих випадках проби 

збирали з підводної поверхні природних твердих субстратів. 

Аналіз сезонної динаміки угруповання обростання проводили за допомогою 

щомісячного відбору проб на одних і тих же ділянках підводних поверхонь 

берегозахисних споруд, розташованих в Одеській затоці. Характер впливу рівня 

водообміну прибережних акваторій з відкритим морем на розвиток угруповання 

обростання вивчали в межах трьох полігонів. Перший з них полігон № 5 

«Ланжерон» мав повністю вільний водообмін з відкритим морем другий № 6 

«Елінг» – утруднений і третій № 7 «Жовтий камінь» – обмежений. Крім того, в 

акваторію цього полігону надходив стік дренажних вод (рис. 2.2). 

Для з'ясування закономірностей сезонної динаміки кількісних показників 

окремих видів безхребетних використовували періодичні ряди спостережень, що 

містять дані, отримані кожного місяця протягом двох років (Варигин 2014 а). Для 

виявлення характеру довгострокової динаміки стану угруповання обростання 

Одеської затоки застосовували порівняння власних даних з матеріалами, 

отриманими іншими дослідниками цього угруповання в тих же районах моря в 

1976 і 1994 рр. (Варигин 2017 г). 

Для аналізу видової структури угруповання обростання використовували 

показник зустрічальності видів, виражений у відсотках, який визначався як 

відношення числа проб, де зареєстрований вид до їх загальної кількості. Види зі 

100 % зустрічальностю вважалися ключовими. Характерними для угруповання 

вважалися види, зустрічальність яких була не нижче 75 %. Види, зустрічальність 

яких становила від 50 до 75% вважалися постійними, від 25 до 50% – рідкісними і 

менш 25% – випадковими. 
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Оцінку залежності параметрів розвитку угруповання обростання від дії 

абіотичних факторів навколишнього середовища проводили за допомогою 

дисперсійного та кореляційно-регресійного аналізів. Класифікацію отриманих 

показників здійснювали за допомогою кластерного аналізу та методу 

неметричного багатовимірного масштабування. Статистичну обробку даних 

проводили за допомогою спеціалізованих комп'ютерних програм Microsoft Excel, 

Statgraphics Plus і Primer. 

 

                              

 

Рис. 2.2. Схема розташування полігонів з різним рівнем водообміну з 

відкритим морем. Полігони: № 5 «Ланжерон» (вільний водообмін), № 6 

«Елінг» (утруднений водообмін), № 7 «Жовтий камінь» (обмежений 

водообмін). Подвійним пунктиром позначені підводні хвилеломи, що 

обмежують водообмін полігонів з відкритим морем 
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2.3. Математична обробка отриманих даних 

 

Отримані дані піддавали математичній обробці з метою упорядкування 

інформації та отримання статистично значущих результатів. Достовірність 

ризниці середніх величин оцінювали за допомогою критерію Стьюдента (Песенко 

1982).  

Для встановлення зв'язку між розмірними і ваговими характеристиками 

безхребетних, а також між параметрами абсолютної плодючості і довжиною 

(масою) їх самок використовували кореляційно-регресійний аналіз. Отримані дані 

представляли у вигляді рівнянь виду: 

 

                                                       ,                                                       (2.1) 

 

де: X і Y – параметри довжини, маси або плодючості, a і b – коефіцієнти. 

Коефіцієнти a і b знаходили з лінійної форми рівняння (2.1): 

 

                                                                                                 (2.2) 

 

Загальну кількість кладок ракоподібних протягом життєвого циклу Nk 

визначали за формулою (Хмелева 1988): 

 

                                                
5,2

35,1
min

max










L

L
Nk                                                  (2.3) 

 

де: Lmax і Lmin – максимальна і мінімальна довжина яйценосних самок, мм. 

 

В роботі використані наступні показники, що відображають структурні 

характеристики угруповання обростання. 

Показник зустрічальності видів Р, який визначався як відношення числа 

проб, де зареєстрований вид до їх загальної кількості. 

bXaY 

XbaY lnlnln 
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Видове багатство, яке визначається як кількість виявлених видів в 

угрупованні. 

Порівняння видового складу угруповання на полігонах проводили за 

допомогою коефіцієнта спільності видів Чекановського-Серенсена i (Песенко 

1982): 

 

                                                            ,                                                       (2.4); 

 

де: a – кількість спільних видів в порівнюваних списках, b і c – число видів в 

кожному з порівнюваних списків; 

Для аналізу мінливості параметрів видового різноманіття угруповання 

застосовували індексний підхід. Відповідні індекси вираховували за допомогою 

спеціалізованої комп'ютерної програми Primer. 

Аспект домінування визначали за допомогою індекса Берджер-Паркера d 

(Федоров & Гильманов 1980): 

 

                                                             ,                                                 (2.5); 

 

де: Nmax – кількість особин найбільш рясного виду, N – загальна кількість особин 

всіх видів; 

Аспект видового багатства визначали за індексом Маргалефа DMg 

(Мегарран, 1992): 

 

                                                   ,                                                    (2.6); 

 

де: S – кількість виявлених видів, N – загальна кількість особин всіх видів; 

Індекс різноманітності Шеннона H', біт·екз
-1 

визначали за формулою 

(Мегарран, 1992): 

cb

a
i




2

N

N
d max

N

S
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                                              ,                                                  (2.7); 

 

де: pi – частка особин i-го виду, яка визначається як відношення кількості особин 

i-го виду ni до загальної кількості особин всіх видів N; 

Індекс Пієлу E (міру вирівняністі) визначали як відношення 

спостережуваного різноманіття до максимального (Мегарран, 1992): 

 

                                             ,                                                   (2.8); 

 

де: H' – індекс Шеннона, S – кількість виявлених видів; 

Значення індексу Пієлу коливається в діапазоні від 0 до 1. При цьому, чим 

ближче Е до нуля, тим більше в угрупованні виражено домінування керівних 

видів, а чим ближче Е до одиниці тим більш рівномірно розподілена рясність всіх 

видів в угрупованні (Бурковский, 2006). 

Для індикації порушень в структурі досліджуваного угруповання 

застосовували ABC-метод (Abundance-Biomass Comparison), заснований на 

зіставленні кумулятивних кривих чисельності і біомаси різних видів (Warwick, 

1986). При цьому на осі X в логарифмічному масштабі відкладали ранги видів в 

порядку зменшення їх чисельності (біомаси), а на осі Y – відповідні накопичені 

відсотки чисельності (біомаси) цих видів.  

По взаємному розташуванню кривих чисельності і біомаси оцінювали стан 

угруповання. У стабільних угрупованнях крива для чисельності лежить нижче 

кривої для біомаси, а в угрупованнях, що знаходяться в стресовому стані – вище. 

У перехідному стані угруповання криві для чисельності і біомаси зближуються. В 

процесі відновлення угруповання після стресових впливів ці криві розходяться і 

крива для біомаси знову розташовується вище кривої для чисельності. На додаток 

до графічної інформації, визначали цифровий індекс W, запропонований Мейр і 

Дорє (Meire & Dereu 1990). 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРА УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

 

3.1. Таксономічна структура 

 

В результаті проведених досліджень в складі угруповання обростання було 

виявлено 65 видів безхребетних, що відносяться до 61 роду, 47 родин, 22 рядів, 10 

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

Характерна особливість таксономічної структури угруповання полягала в 

тому, що відношення числа видів до числа родів в більшості випадків 

дорівнювало одиниці, тобто кожен виявлений рід був представлений тільки одним 

видом (Варігін 2020 в). Виняток становили лише по два види десятиногих 

ракоподібних роду Palaemon, багатощетинкових червів роду Harmothoe, 

різноногіх ракоподібних роду Gammarus і черевоногих молюсків роду Rissoa. При 

цьому зустрічальність кам'яної креветки P. elegans перевищувала 46%, в той час 

як трав'яна креветка P. adspersus в умовах угруповання обростання була 

випадковим видом. 

Представник Polychaeta H. imbricata належав до характерних видів 

угруповання, а H. reticulata – до випадкових. Бокоплави G. subtypicus і G. 

aequicauda а також черевоногі молюски R. splendida і R. membranacea 

зустрічалися лише в межах окремих полігонів у вигляді одиничних екземплярів і 

тому можуть розглядатися тільки як випадкові види. 

Мабуть, міжвидова конкуренція призвела до витіснення одних, найменш 

пристосованих до даних умов існування видів, іншими більш пластичними. В 

даному випадку виключення лише підтверджує правило. Види, виявлені в складі 

прибережного угруповання обростання, є в конкретних умовах найбільш 

екологічно пластичними представниками своїх родів (Варігін 2020 в). 

На рівні більш великих таксонів досліджувані співвідношення носили дещо 

інший характер. Так, відношення числа родів до числа родин (G/F) в угрупованні 

обростання становило 1,30. Кожен ряд був представлений більш ніж удвічі 
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більшим числом родин (F/O = 2,14). Такі ж відносини простежувалися між числом 

рядів і класів (O/C = 2,20). 

В цілому великі таксони угруповання обростання були представлені 

шістьма типами безхребетних: Cnidaria, Annelida, Bryozoa, Arthropoda, Mollusca, 

Chordata. При цьому близько половини всіх видів відносилися до типу 

членистоногих. На частку червів і молюсків доводилося п'ята і четверта частина 

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

видами (рис. 3.1) (Варігін 2020 в). 

 

Рис. 3.1. Розподіл типів безхребетних угруповання обростання за кількістю 

видів, що входять до них 

 

Серед членистоногих першість за кількістю видів належала ракоподібним, 

більшість з яких були рухливими формами і лише один вид Amphibalanus 

improvisus в дорослому стані вів сидячий спосіб життя. Це єдиний вид 

ракоподібних, що відноситься до родини Balanidae, ряду Balanomorpha, підкласу 

Cirripedia і класу Thecostraca. Решта видів цих безхребетних належать до класу 

Malacostraca. Серед них 9 видів відносяться до ряду десятиногих ракоподібних 

Decapoda, причому 3 з них належать до підряду Caridea (плаваючі десятиногі або 

креветки), 5 – до підряду Brachyura (плазуючі десятиногі або справжні краби) і 1 – 

до підряду Anomura (крабоіди) (Варігін 2020 в). 

Cnidaria, 2 

(3,1 %) 
Bryozoa, 1 

(1,5 %) 

Annelida, 14 

(21,5 %) 

Arthropoda, 30 

(46,2 %) 

Mollusca, 16 

(24,6 %) 

Chordata, 2 

(3,1 %) 
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За своїм зоогеографічним походженням більшість видів десятиногих 

ракоподібних, що мешкають в Чорному морі, є вихідцями з Середземного моря і 

Атлантики. Причому, на думку Ю.М. Макарова, Середземне море, що 

представляє собою відносно самостійну зоогеографічну провінцію, в цьому 

відношенні можна об'єднати з прилеглими атлантичними районами в єдину 

Атлантіко-Середземноморську надпровінцію, що займає проміжне положення 

між бореальною і тропічною областями Східної Атлантики (Макаров 2004). 

Серед креветок типовими мешканцями угруповання обростання були два 

види: невелика за розміром Athanas nitescens з родини Alpheidae і більша за 

розміром кам'яна креветка Palaemon elegans з родини Palaemonidae. До складу 

останньої родини також входила трав'яна креветка Palaemon adspersus – типовий 

мешканець заростей макрофітів, який в угрупованні обростання твердих 

субстратів зустрічався рідко. 

Серед справжніх крабів найпоширенішим був голландський краб 

Rhithropanopeus harrisii з родини Panopeidae. Цей інвазійний вид останнім часом 

широко розселився по всій північно-західній частині Чорного моря (Макаров 

2004). Інші великі за розмірами краби Carcinus aestuarii (родина Carcinidae), 

Liocarcinus navigator (Polybiidae), Pilumnus hirtellus (Pilumnidae), Xantho poressa 

(Xanthidae) відносилися до мешканців піщаних ґрунтів і зустрічалися в 

угрупованні обростання в якості випадкових видів. Ці види крабів в кінці XX 

сторіччя були на межі зникнення через те, що їх пелагічні личинки досить чутливі 

до евтрофікації та забруднення морського середовища. Це послужило підставою 

для включення їх до Червоної книги Чорного моря (Варігін 2020 в). 

Однак дослідження, проведені на початку XXI сторіччя, виявили тенденцію 

стабілізації екологічної обстановки в північно-західній частині Чорного моря, що 

призвело до часткового відновлення популяцій цих червонокнижних видів 

(Макаров & Варигин 2007). Що стосується крабоідів, то в даний час лише один 

представник родини Porcellanidae Pisidia longimana мешкає в межах окремих 

досліджених полігонів (№ 3 «Мис Північний» і № 10 «Біостанція»). 
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В клас Malacostraca також входить ряд Mysida, представлений в угрупованні 

обростання одним видом Siriella jaltensis з родини Mysidae. Цей вид, що на вигляд 

нагадує креветку, є типовим літофільним мешканцем прибережної зони Чорного 

моря. 

Одними з найбільш масових видів ракоподібних прибережного угруповання 

обростання є представники ряду Isopoda. До них відносяться два види: 

Lekanesphaera monodi з родини Sphaeromatidae і Idotea balthica (род. Idoteidae). До 

складу останньої родини входить ще один вид Stenosoma capito, який зустрічався 

в угрупованні в два рази рідше попередніх. Найбільш рідкісним видом рівноногих 

ракоподібних був Jaera (Jaera) sarsi з родини Janiridae. Він був відзначений лише 

в опрісненій зоні полігону № 1 «Аджіяск». 

Більшість ракоподібних з ряду Amphipoda, що мешкають в угрупованні 

обростання, були представниками середземноморської фауни і за своїм 

зоогеографічним походженням відносилися до північно-атлантичних бореальних 

видів. Найбільш масовим з них був Stenothoe monoculoides з родини Stenothoidae. 

Родина Gammaridae була представлена трьома видами: Gammarus subtypicus, G. 

aequicauda і Chaetogammarus olivii, які мали середземноморсько-лузітанске 

походження. Всі вони були евритопними видами, тобто не проявляли особливих 

вимог до типу субстрату, причому останній з них зазвичай утворював великі 

скупчення у вигляді своєрідних гнізд. 

Середземноморсько-атлантичні види Melita palmata, Dexamine spinosa, 

Apohyale perieri і Microdeutopus gryllotalpa відносяться до родин Melitidae, 

Dexaminidae, Hyalidae і Aoridae. Всі вони були фітофільними видами, тобто 

вибирали для мешкання субстрати, на яких була добре розвинена фітокомпонента 

угруповання. Два види різноногіх ракоподібних Ampithoe ramondi і Ericthonius 

difformis з родин Ampithoidae і Ischyroceridae більшу частину життя проводили в 

самостійно побудованих трубках. Перший з них за своїм зоогеографічним 

походженням був ендеміком Середземного і Чорного морів, а другий – 

циркумполярним видом (Грезе 1977). Два дрібних представника Amphipoda Jassa 

ocia і Crassicorophium bonellii з родин Ischyroceridae і Corophiidae були 



68 

 

середземноморсько-атлантичними видами. Вони віддавали перевагу субстратам, 

які утримують частинки детриту. 

У складі угруповання обростання були також виявлені членистоногі з класу 

Insecta, що відносяться до ряду Diptera. Всі три види личинок двокрилих 

Halocladius vitripennis, Thalassomyia frauenfeldi і Clunio marinus були 

представниками родини Chironomidae. 

Серед представників типу Annelida в складі угруповання обростання були 

виявлені лише черви, що відносяться до класу Polychaeta, причому більша їх 

частина (11 видів) були еррантними поліхетами і лише 3 види – седентарними. Всі 

виявлені в складі угруповання обростання еррантні поліхети відносяться до ряду 

Phyllodocida. Більшість з них за своїм зоогеографічним походженням є 

середземноморсько-атлантичними бореальними видами. Виняток становить 

Genetyllis tuberculata з родини Phyllodocidae, який є ендеміком Чорного моря 

(Киселева 2004). Тіло живих екземплярів G. tuberculata було пофарбовано в 

жовтий колір і покрито густим слизом. Жовтувато-зелене тіло другого виду з цієї 

родини Mysta picta було всіяне дрібними бурими плямами і смугами. 

До мешканців піщаного дна, які випадково потрапили до складу 

угруповання обростання, відноситься представник родини Glyceridae Glycera 

tridactyla. Два види з родини Polynoidae Harmothoe imbricata і Harmothoe 

reticulata навпаки вибирали для мешкання тверді субстрати, покриті 

обростаннями. Перший з цих видів входить до числа характерних, другий – 

випадкових. Тіла цих поліхет покриті елітрами різної форми і забарвлення. 

Невеликий за розміром мешканець мулисто-піщаного ґрунту Pholoe inornata 

відноситься до родини Pholoidae. Цей вид з частково покритим елітрами тілом 

також був з категорії випадкових. 

Родина Nereididae була представлена групою відносно великих за розміром 

поліхет, до складу якої входили Nereis zonata, Alitta succinea, Hediste diversicolor і 

Platynereis dumerilii. Всі ці види, окрім H. diversicolor, відрізнялися 100% 

зустрічальністю в умовах прибережного угруповання обростання. Для них подібні 

угруповання є типовими місцями мешкання. Родина Syllidae була представлена 
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одним видом Salvatoria clavata. Це найдрібніший представник еррантних поліхет, 

зустрічальність якого в угрупованні перевищувала 50%. 

Седентарні поліхети відносилися до рядів Spionida, Terebellida і Sabellida. 

До першого з них належить Polydora cornuta з родини Spionidae. Ці дрібні 

поліхети, що відносяться до характерних видів угруповання, мешкають в 

побудованих самостійно м'яких трубках, прикріплених до субстрату. До другого 

ряду відноситься Lagis koreni з родини Pectinariidae. Цей більший за розміром 

мешканець мулисто-піщаного ґрунту, що випадково потрапив до складу 

угруповання, також будував житлову трубку з дрібних піщинок. Останній 

представник седентарних поліхет Fabricia stellaris відноситься до родини 

Fabriciidae. Ця невелика за розміром поліхета також мешкає в самостійно 

побудованій трубці.  

Тип Mollusca в складі угруповання обростання був представлений двома 

класами Gastropoda і Bivalvia. Найбільше число видів серед черевоногих молюсків 

входило в ряд Littorinimorpha. В тому числі чотири види з родини Rissoidae: 

Rissoa splendida, R. membranacea, Pusillina lineolata і Setia valvatoides. Причому 

перші два види з цього списку були випадковими, а другі два – характерними 

видами угруповання. Крім того до складу цього ряду входив представник родини 

Hydrobiidae Hydrobia acuta. 

Мешканець піщаних ґрунтів Bittium reticulatum із ряду Caenogastropoda і 

родини Cerithiidae в складі угруповання обростання був рідкісним видом. Інший 

вид Theodoxus fluviatilis із ряду Cycloneritida і родини Neritidae був відзначений 

лише в опріснений зоні полігону №1 «Аджіяск». Останній вид черевоногих 

молюсків Limapontia capitata був представником ряду Sacoglossa і родини 

Limapontiidae. Ці молюски характеризувалися повною відсутністю черепашки і 

відносились до випадкових видів угруповання обростання. 

З восьми видів двостулкових молюсків, що входять до складу угруповання 

лише два Mytilus galloprovincialis і Mytilaster lineatus мали 100-відсоткову 

зустрічальність і завжди переважали в кількісному відношенні. Перший з них є 

едифікатором угруповання обростання, а другий – його субдомінантом. Ці 
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широко розповсюджені в Чорному морі близькоспоріднені види є представниками 

ряду Mytilida і входять в родину Mytilidae. Решта шість представників Bivalvia, 

які в дорослому стані живуть на дні, були присутні в угрупованні обростання 

лише в молодому віці, ймовірно після осідання личинок цих видів на 

нехарактерний для них субстрат. Причому одна половина з них представлена 

аборигенними чорноморськими видами, а інша – інвазійними. 

До першої половини належить Cerastoderma glaucum з ряду Cardiida і 

родини Cardiidae. Цей вид має міцну черепашку і мешкає в Чорному морі, але і в 

численних лиманах (Варигин 2011 д). Інший вид з цього ж ряду (род. Semelidae) 

Abra segmentum має тонкостінну черепашку і мешкає в межах угруповання 

обростання серед переплетень ниток бісуса мідій лише в молодому віці, а у 

дорослому – в м'якому мулисто-піщаному ґрунті (Варигин 2007, 2008 а, б, 2009 б). 

Третій представник аборигенної фауни Lentidium mediterraneum з ряду Myida і 

родини Corbulidae має міцну черепашку невеликого розміру і теж мешкае як в 

межах угруповання обростання, так і на піщаному дні в прибережній частині моря 

(Варигин 2005 а). Не дивлячись на те, що ці два останні види молюсків не 

зустрічаються в дорослому стані в обростаннях твердих субстратів, їх молодь 

досягає високої чисельності в умовах прибережного угруповання обростання 

(табл. 3.3) і займає своє місце в структурі цього надвидового утворення. 

Інший молюск з цього ж ряду Mya arenaria (род. Myidae) належить до 

другої інвазійної половині представників Bivalvia. Цей молюск вселився в Чорне 

море в середині XX сторіччя. Ще один представник двостулкових молюсків 

Anadara kagoshimensis з ряду Arcida і родини Arcidae почав активне розселення в 

акваторії Чорного моря в другій половині XX сторіччя. Він здатностен 

переносити несприятливі умови за допомогою використання механізмів 

високоефективного анаеробного тканинного метаболізму (Ревков & Щербань 

2017). 

Останній з групи інвазійних видів двостулкових молюсків Arcuatula 

senhousia систематично дуже близький до едифікатору чорноморського 

угруповання обростання. Він також представляє ряд Mytilida і родину Mytilidae. 
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Цей невеликий за розміром молюск (довжина черепашки не перевищує 30 мм) 

вселився в Чорне море на початку XXI сторіччя і вперше був відзначений в 2002 

році біля берегів Румунії (Micu 2004), а також в 2015 році біля кримських берегів 

(Kovalev et al. 2017). У наших зборах вперше в українських водах цей інвазійний 

вид був виявлений в 2017 році в межах полігону № 2 «Григоріївка». 

В Чорному морі цей молюск поки не досяг значних кількісних показників. 

Його можливе широке поширення в цій водоймі несе певну загрозу існуванню 

аборигенних видів двостулкових молюсків, зокрема мідій. Справа в тому, що A. 

senhousia відноситься до видів-опортуністів, які характеризуються високою 

швидкістю росту, швидким досягненням статевої зрілості, значною плодючістю, 

коротким життєвим циклом і здатністю до захоплення нових місць мешкання за 

допомогою розселення своїх личинок (Mistri 2002). Крім того, цей вид в процесі 

росту здатний за допомогою своїх бісусних ниток формувати щільні скупчення, 

які повністю покривають субстрат у вигляді своєрідних матів. Всі нерухомі 

організми, які опинилися під цими матами, приречені на загибель через 

припинення водообміну з навколишньою водною товщею (Mistri 2004). 

Як уже зазначалося, безхребетні що входять до складу великих таксонів 

Cnidaria, Bryozoa і Chordata були представлені в прибережному угрупованні 

обростання лише одним або двома видами. Так, до першого з цих типів належали 

гідроїдні поліпі Obelia longissima, що входять в клас Hydrozoa (род. 

Campanulariidae) і актинії Diadumene lineata з класу Actiniaria (род. Diadumenidae). 

Ці седентарні безхребетні зазвичай прикріплялися до черепашок мідій. 

Мохуватки були представлені тільки одним видом Conopeum seurati, що входить в 

клас Gymnolaemata (ряд Cheilostomatida, род. Electridae). Невеликі колонії цього 

виду зазвичай покривали зовнішню поверхню черепашок двостулкових молюсків. 

Хордові були представлені двома видами, один з яких Molgula euprocta (род. 

Molgulidae) був одиночним, а інший Botryllus schlosseri (род. Styelidae) – 

колоніальним. Обидва види асцидій належали до класу Ascidiacea і ряду 

Stolidobranchia. 
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Таксономічна структура угруповання обростання була описана вище згідно 

класифікації, прийнятої в WoRMS (World Register of Marine Species). Однак у 

вітчизняній гідробіології прийнято розподіляти безхребетних по таксонам, одні з 

яких є класами (наприклад, Polychaeta, Gastropoda, Bivalvia), а інші – рядами 

(Decapoda, Isopoda, Amphipoda) і навіть родинами (Chironomidae). Таким чином, 

згідно з прийнятою у вітчизняній гідробіології класифікації всі виявлені в складі 

чорноморського прибережного угруповання обростання безхребетні належать до 

13 таксонів, а макрофіти – до трьох відділів (табл. 3.1). Серед макрофітів 

найчисленнішими за кількістю видів були відділи зелених і червоних водоростей. 

Бурі водорості були представлені вдвічі меншою кількістю видів. 

Таксономічна структура угруповання мала свої особливості в кожному з 

досліджених полігонів. Найбільша кількість таксонів (12) була виявлена в межах 

напівзакритого полігону № 9 «Яхт-клуб», а найменша (7) – на полігоні № 4 

«Нафтогавань», який знаходиться в зоні впливу Одеського морського порту. 

Таксономічний склад угруповання обростання в межах вивчених полігонів 

відрізнявся не тільки кількістю таксонів, а й числом видів, що входять в них. 

Виняток становили лише вусоногі ракоподібні, представлені на всіх полігонах 

одним видом Amphibalanus improvisus (табл. 3.2). 

Мізіди, також представлені одним видом Siriella jaltensis, були виявлені 

лише на полігонах № 6 «Елінг» і № 7 «Жовтий камінь». Теж стосується 

гідроїдних поліпів Obelia longissima, актиній Diadumene lineata і мохуваток 

Conopeum seurati, зазначених всього в декількох полігонах. 

Одиночні асцидії Molgula euprocta і колоніальні Botryllus schlosseri 

отримали розвиток лише в межах двох полігонів, які мали утруднений рівень 

водообміну з відкритим морем – № 9 «Яхт-клуб» і № 13 «Сухий лиман» (табл. 

3.2). Решта таксонів були представлені в межах всіх полігонів. Виняток тут 

склали десятиногі ракоподібні, відсутні на полігоні № 4 «Нафтогавань», для якого 

характерна висока ступінь антропогенного навантаження. Крім того, в цьому 

полігоні, а також на полігоні № 1 «Аджіяск», що найбільш піддається впливу 

трансформованих річкових вод, не були виявлені личинки хірономід. 
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Таблиця 3.1 

Таксономічний склад прибережного угруповання обростання 

N 

п/п 

Таксони Кількість видів Частка в загальній 

кількості видів,% 

Безхребетні 

1    Hydrozoa   1   1,5 

2    Anthozoa   1   1,5 

3    Polychaeta 14 21,5 

4    Bryozoa   1   1,5 

5    Cirripedia   1   1,5 

6    Decapoda   9 13,8 

7    Mysidacea   1   1,5 

8    Isopoda   4   6,2 

9    Amphipoda 12 18,5 

10    Gastropoda   8 12,3 

11    Bivalvia   8 12,3 

12    Chironomidae   3   4,6 

13    Ascidiacea   2   3,1 

Макрофіти 

1 Chlorophyta   4 40,0 

2 Rhodophyta   4 40,0 

3 Phaeophyta   2 20,0 

 

Всі види з таксона двостулкових молюсків були зафіксовані в акваторіях 

полігонів № 1 «Аджіяск» і № 2 «Григоріївка». В межах полігонів № 3 «Мис 

Південний», № 4 «Нафтогавань», № 11 «Аркадія» і № 12 «Мис Великий Фонтан» 

до складу цього таксона входили лише два види Mytilus galloprovincialis і 

Mytilaster lineatus. 

Черевоногі молюски зустрічалися в межах всіх полігонів, проте найбільшу 

кількість видів цього таксона було зафіксовано в межах напівзакритих полігонів 
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№ 6 «Елінг» і № 9 «Яхт-клуб». У найбільш проблемному з точки зору 

антропогенного навантаження полігоні № 4 «Нафтогавань» був виявлений лише 

один представник Gastropoda, а саме: Pusillina lineolata. 

 

Таблиця 3.2 

Кількість видів кожного таксона в межах різних полігонів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черевоногі молюски Rissoa splendida, Rissoa membranacea і Limapontia 

capitata були знайдені в одиничних екземплярах на полігоні № 7 «Жовтий 

камінь». Всі вони є випадковими видами угруповання. З представників 

Chironomidae випадковим був лише один вид Halocladius vitripennis, знайдений в 

акваторії полігона № 6 «Елінг». 

 

Таксони 
Номери полігонів 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Hydrozoa – 1 – – 1 – – – 1 – – – – 

Anthozoa 1 1 – 1 – 1 – – 1 – – – – 

Polychaeta 6 8 7 4 7 8 8 10 8 8 8 7 7 

Bryozoa – 1 – – – – – – 1 1 – – – 

Cirripedia 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Decapoda 1 2 3 – 3 5 3 2 5 4 3 2 2 

Mysidacea – – – – – 1 1 – – – – – – 

Isopoda 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 

Amphipoda 7 8 7 5 8 10 11 9 8 8 8 11 8 

Gastropoda 3 4 3 1 3 6 3 2 6 2 4 4 4 

Bivalvia 7 7 2 2 4 3 5 3 3 6 2 2 5 

Chironomidae – 2 1 – 1 1 2 1 2 1 1 2 2 

Ascidiacea – – – – – – – – 2 – – – 2 

Всього 

таксонів 

8 11 8 7 9 10 9 8 12 9 8 8 9 
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3.2. Видова структура 

 

Як відомо, структурними елементами будь-якого угруповання є популяції 

видів, що входять до його складу (Бурковский 2006). Кожен з цих видів 

зустрічається в угрупованні завдяки властивим йому трофічним, ростовим, 

репродукційним і іншим характеристикам. Важливе значення для процвітання 

виду в оточенні інших видів має ступінь його стійкості до дії як абіотичних, так і 

біотичних факторів середовища. Зазвичай видова структура угруповання 

характеризується його видовим багатством (кількістю видів) і вирівняністю 

(співвідношенням рясності різних видів). 

Однак присутність виду в угрупованні і його кількісні параметри 

визначаються не його таксономічною приналежністю, а набором певних 

специфічних характеристик, що дозволяють йому успішно виживати в оточенні 

інших видів в конкретних умовах мешкання. Ці ключові ознаки виду визначають 

характер його життєвої стратегії, спрямованої на виживання і співіснування в 

складі угруповання. 

Відомо, що види, які співіснують в угрупованні, мають певні відмінності в 

своїх екологічних характеристиках, які дозволяють їм уникати прямої конкуренції 

за ресурси (Джиллер 1988). У зв'язку з цим будь-яке угруповання формується 

тільки з популяцій, які так чи інакше розрізняються. Це в підсумку і визначає 

видову структуру угруповання (Протасов 2002). 

Ступінь розповсюдженості виду в угрупованні можна оцінити за допомогою 

показника його зустрічальності, який, в свою чергу, залежить від його кількісних 

характеристик. Одні види, в першу чергу едифікатори угруповання, зустрічаються 

повсюдно, інші – значно рідше. Зазвичай в угрупованні обростання присутні і 

випадкові види, які є мешканцями мулистих або піщаних ґрунтів. До випадкових 

також відносяться види, що потрапили в угруповання обростання після осідання 

їх планктонних личинок на нехарактерний субстрат. 

З 65 виявлених видів безхребетних лише 13 мали 100% зустрічальність 

(табл. 3.3). Це, в першу чергу, організми, що ведуть в дорослому стані сидячий 
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спосіб життя. До них відносяться двостулкові молюски Mytilus galloprovincialis і 

Mytilaster lineatus, а також представник вусоногих ракоподібних Amphibalanus 

improvisus, які формують основу чорноморського угруповання обростання. 

Решта безхребетних, що входять в цю категорію, мають в дорослому стані 

той або інший ступень рухливості. Так, до рухомих представників угруповання з 

100% зустрічальністю належали три види багатощетинкових червів (Platynereis 

dumerilii, Nereis zonata, Alitta succinea) чотири види різноногіх ракоподібних 

(Stenothoe monoculoides, Melita palmata, Microdeutopus gryllotalpa, 

Chaetogammarus olivii), два види рівноногих ракоподібних (Idotea balthica, 

Lekanesphaera monodi) і один вид черевоногих молюсків (Pusillina lineolata) 

(Варігін 2020 в). Цих ключових представників угруповання обростання разом з 

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

було виявлено 22 види. Серед інших безхребетних 5 видів (Р = 50–75%) 

відносилися до постійних, 8 видів (Р = 25–50%) – до рідкісних і 30 видів (P <25%) 

– до випадкових (табл. 3.3). Таким чином, понад 46% з усіх видів угруповання за 

рівнем зустрічальності відносилися до категорії випадкових.  

Рухливі поліхети Genetyllis tuberculata, Pholoe inornata і Glycera tridactyla 

зазвичай мешкають на піщаному дні, а Hediste diversicolor – на мулистому. 

Малорухливий представник Polychaeta Lagis koreni є мешканцем мулисто-

піщаного дна. Твердий субстрат для їх проживання не є характерним, тому 

виявлення цих видів в складі угруповання обростання можна вважати 

випадковим. 

У цьому полягає характерна риса видової структури прибережного 

угруповання обростання, що формується чорноморською мідією. Основою цієї 

видової структури є 13 ключових видів, для яких притаманна 100% 

зустрічальність (Варігін 2020 в) (табл. 3.3). 

Як відомо, значимість виду в угрупованні визначається такими 

показниками, як розмір тіла, а також внесок в загальну чисельність і біомасу цієї 

асоціації. Що стосується розмірів, то тут першість безсумнівно належить виду-

едифікатору мідії.  
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Таблиця 3.3 

Видовий склад, зустрічальність (Р), максимальні чисельність (Nmax), біомаса (Bmax) 

і розміри (Lmax) безхребетних угруповання обростання 

N 

п/п 

Видовий склад P,     

% 

Nmax, 

екз.·м
-2

 

Bmax, 

г·м
-2

 

Lmax, 

мм 

1 2 3 4 5 6 

 Hydrozoa     

  1 Obelia longissima (Pallas, 1766)  23,1 – 5,52 21,0 

 Anthozoa     

  2 Diadumene lineata (Verrill, 1869)  38,5 125 6,51 2,5 

 Polychaeta     

  3 Genetyllis tuberculata (Bobretzky, 1868) 23,1 125 1,42 12,5 

  4 Mysta picta (Quatrefages, 1866) 46,2 233 2,95 15,0 

  5 Glycera tridactyla Schmarda, 1861 7,7 25 0,90 8,5 

  6 Harmothoe imbricata (Linnaeus, 1767) 92,3 256 3,83 16,0 

  7 Harmothoe reticulata (Claparede, 1870) 7,7 75 1,32 12,0 

  8 Pholoe inornata Johnston, 1839 7,7 25 0,15 6,0 

  9 Nereis zonata Malmgren, 1867 100 775 36,53 30,5 

10 Alitta succinea (Leuckart, 1847) 100 408 42,85 53,5 

11 Hediste diversicolor (O.F. Muller, 1776) 7,7 286 25,98 50,0 

12 Platynereis dumerilii (M. Edwards, 1834) 100 771 19,22 35,0 

13 Salvatoria clavata (Claparede, 1863) 53,8 225 0,05 4,0 

14 Polydora cornuta Bosc, 1802 84,6 650 0,12 8,3 

15 Lagis koreni Malmgren, 1866 7,7 100 1,25 30,0 

16 Fabricia stellaris (Muller, 1774) 69,2 350 0,09 3,0 

 Bryozoa     

17 Conopeum seurati (Canu, 1928) 23,1 – 2,15 2,2 

 Cirripedia     

18 Amphibalanus improvisus (Darwin, 1854) 100 7440 462,15 9,0 

 Decapoda     

19 Athanas nitescens (Leach, 1814) 76,9 213 3,39 13,5 

20 Palaemon elegans, Rathke, 1837 46,2 75 78,15 45,0 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 

21 Palaemon adspersus, Rathke, 1837 7,7 25 62,52 58,2 

22 Carcinus aestuarii Nardo, 1847 7,7 25 307,5 60,0 

23 Liocarcinus navigator (Herbst, 1794) 7,7 25 90,21 23,0 

24 Pilumnus hirtellus (Linnaeus, 1761) 7,7 75 80,15 26,5 

25 Xanto poressa (Olivi, 1792) 7,7 50 203,4 38,5 

26 Rhithropanopeus harrisii (Gould, 1841) 92,3 125 42,53 22,0 

27 Pisidia longimana (Risso, 1816) 7,7 75 7,85 6,5 

 Mysidacea     

28 Siriella jaltensis Czerniavsky, 1868 15,4 25 0,85 8,5 

 Isopoda     

29 Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934) 100 1446 23,06 10,5 

30 Idotea balthica (Pallas, 1772) 100 1727 36,68 18,5 

31 Stenosoma capito (Rathke, 1837) 53,8 175 5,75 16,0 

32 Jaera (Jaera) sarsi Valkanov, 1936 7,7 250 0,10 2,5 

 Amphipoda     

33 Stenothoe monoculoides (Montagu, 1815) 100 2350 0,12 2,5 

34 Gammarus subtypicus Stock, 1966 7,7 75 1,59 9,0 

35 Gammarus aequicauda (Martynov, 1931) 7,7 50 1,45 10,5 

36 Chaetogammarus olivii (M. Edwards, 1830) 100 5546 41,85 12,0 

37 Melita palmata (Montagu, 1804) 100 386 1,87 7,5 

38 Dexamine spinosa (Montagu, 1813) 84,6 200 0,85 4,0 

39 Apohyale perieri (Lucas, 1849) 46,2 165 0,75 5,5 

40 Microdeutopus gryllotalpa Costa, 1853 100 575 3,45 4,5 

41 Ampithoe ramondi Audouin, 1826 92,3 1800 10,07 6,8 

42 Jassa ocia (Spence Bate, 1862) 23,1 63 0,15 3,0 

43 Ericthonius difformis M. Edwards, 1830 46,2 675 0,10 2,5 

44 Crassicorophium bonellii (M. Edwards, 1830) 92,3 1158 0,11 2,8 
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Продовження табл. 3.3 

1 2 3 4 5 6 

 Gastropoda     

45 Rissoa splendida Eichwald, 1830 7,7 100 0,82 3,6 

46 Rissoa membranacea (J. Adams, 1800) 7,7 75 1,11 4,8 

47 Pusillina lineolata (Michaud, 1830) 100 650 3,32 4,0 

48 Setia valvatoides (Milaschewitsch, 1909) 84,6 12975 4,87 1,8 

49 Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) 53,8 352 2,82 2,8 

50 Bittium reticulatum (da Costa, 1778) 46,2 150 0,95 3,0 

51 Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) 7,7 156 1,48 2,8 

52 Limapontia capitata (O.F. Muller, 1774) 7,7 75 0,05 1,8 

 Bivalvia     

53 Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 100 31300 2282,4 19,6 

54 Mytilus galloprovincialis Lamarck, 1819 100 11960 10328,6 71,5 

55 Cerastoderma glaucum (Bruguiere, 1789) 23,1 125 6,45 3,5 

56 Anadara kagoshimensis (Tokunaga, 1906)  15,4 100 2,53 4,0 

57 Mya arenaria Linnaeus, 1758 23,1 150 1,56 3,8 

58 Abra segmentum (Recluz, 1843) 61,5 250 4,83 4,0 

59 Lentidium mediterraneum (O. G. Costa, 1830) 38,5 800 5,81 2,5 

60 Arcuatula senhousia (Benson, 1842) 7,7 50 2,41 9,5 

 Chironomidae     

61 Halocladius vitripennis (Meigen, 1818) 7,7 50 0,15 2,6 

62 Thalassomyia frauenfeldi Schiner, 1856 84,6 125 0,15 3,3 

63 Clunio marinus Haliday, 1855 23,1 75 0,14 3,6 

 Ascidiacea     

64 Molgula euprocta (Drasche, 1884) 15,4 450 230,23 30,0 

65 Botryllus schlosseri (Pallas, 1766) 15,4 – 45,62 2,5 
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По своїй біомасі M. galloprovincialis на порядок перевищує відповідні 

показники інших видів угруповання. Першість за параметрами чисельності 

посідає дрібніший за розміром двостулковий молюск M. lineatus. У цьому сенсі 

значимість виду в угрупованні найбільш яскраво виражається в показниках 

максимальних розмірів, яких він може досягти в даних умовах, а також 

максимальних значеннях його чисельності та біомаси. У зв'язку з цим дані 

параметри були поміщені навпроти кожного виду в таблиці 3.3. 

Видова структура фітокомпоненти угруповання відрізнялася певною 

мінливістю, пов'язаною з сезонними змінами температури морської води і рівнем 

освітленості, який залежав від глибини прикріплення рослин (табл. 3.4).  

 

Таблиця 3.4. 

Видовий склад, зустрічальність (Р) і максимальна біомаса (Bmax) макрофітів 

угруповання обростання 

N 

п/п 

Видовий склад Р, % Bmax, 

г·м
-2

 

Chlorophyta 

   1 Ulva intestinalis L., 1753 100 215,6 

   2 Cladophora laetivirens (Dillwyn) Kutz, 1843 61,5 168,2 

   3 Urospora penicilliformis (Roth) Aresch., 1874 23,1   72,1 

   4 Bryopsis plumosa (Huds.) C. Agardh, 1823 38,5 124,5 

Rhodophyta 

   5 Porphyra leucostica Thur, 1863 46,2   76,8 

   6 Ceramium rubrum Auct. Rrauss, 1846 100 280,7 

   7 Callithamnion corymbosum (Sm.) Lyngb., 1819 100 126,8 

   8 Lomentaria clavellosa (Turn.) Gail., 1863 7,7   33,6 

Phaeophyta 

   9 Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngb., 1819 23,1   27,4 

 10 Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) Link., 1833 7,7   21,3 
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Так, представник червоних водоростей Porphyra leucostica, що відноситься 

до рідкісних видів, був виявлений в складі угруповання лише в період зимового 

зниження температури води. Зустрічальність зелених водоростей була 

максимальна в межах верхнього горизонту угруповання на невеликій глибині. В 

цілому для фітокомпоненти угруповання видами з 100% зустрічальністю були 

представники зелених водоростей Ulva intestinalis, а також червоних – Ceramium 

rubrum і Callithamnion corymbosum. Постійним видом угруповання була зелена 

водорість Cladophora laetivirens. Решта видів макрофітів, включаючи 

представників бурих водоростей Ectocarpus siliculosus і Scytosiphon lomentaria, 

відносилися до рідкісних і випадкових видів. 

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

(№ 4, «Нафтогавань») до 41 (№ 9, «Яхт-клуб») (табл. 3.5). 

Таблиця 3.5 

Видове багатство, число спільних видів і коефіцієнт спільності Чекановського-

Серенсена в угрупованні обростання на різних полігонах 

П р и м і т к а. № – номери полігонів (відзначені курсивом). Жирним шрифтом по 

діагоналі відзначено число видів на кожному полігоні (видове багатство). Зверху 

від діагоналі – коефіцієнт спільності видів Чекановського-Серенсена, знизу – 

число спільних видів на полігонах 

№  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  1 29 0,69 0,64 0,62 0,68 0,62 0,68 0,63 0,60 0,63 0,66 0,65 0,68 

  2 23 38 0,77 0,59 0,76 070 0,65 0,69 0,73 0,78 0,69 0,71 0,76 

  3 18 25 27 0,74 0,81 0,76 0,73 0,86 0,73 0,79 0,82 0,78 0,70 

  4 14 16 16 16 0,61 0,51 0,44 0,64 0,56 0,60 0,62 0,58 0,57 

  5 20 26 23 14 30 0,81 0,88 0,82 0,79 0,78 0,78 0,84 0,79 

  6 21 27 25 14 28 39 0,85 0,80 0,72 0,68 0,79 0,84 0,69 

  7 22 24 23 14 29 32 36 0,78 0,67 0,74 0,83 0,82 0,72 

  8 19 24 25 15 25 28 26 31 0,75 0,83 0,87 0,76 0,72 

  9 21 29 25 16 28 29 26 27 41 0,69 0,80 0,77 0,78 

10 20 28 24 15 25 25 26 27 26 34 0,70 0,76 0,67 

11 19 23 23 14 23 27 27 26 28 22 29 0,79 0,81 

12 20 25 23 14 26 30 28 24 28 25 24 32 0,71 

13 21 27 21 14 25 25 25 23 29 23 25 23 33 
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Кількість спільних видів на полігонах становило від 14 до 32. Коефіцієнт 

спільності видів Чекановського-Серенсена, розрахований за формулою (2.4), 

коливався від 0,44 (№ 4, «Нафтогавань» – № 7, «Жовтий камінь») до 0,88 (№ 7, 

«Жовтий камінь» – № 5, «Ланжерон»). В цілому схожість видового складу в 

вивчених районах моря була досить високою, за винятком полігонів № 1, 

«Аджіяск» і № 4, «Нафтогавань», коефіцієнти спільності яких у всіх випадках не 

перевищували 0,60–0,68. 

Для визначення характеру видового різноманіття угруповання 

застосовували індексний підхід. Аспект домінування виявляли за допомогою 

індексу Беренджер-Паркера d, розрахованого за формулою (2.5). Чим ближче 

значення цього індексу до 1, тим вище домінування (рис. 3.2).  

 

         

Рис. 3.2. Мінливість індексу домінування Берджер-Паркера d в межах вивчених 

полігонів. Номери полігонів відповідають, позначеним на рис. 2.1. 

 

У угрупованні обростання завжди домінує вид-едифікатор, в даному 

випадку – чорноморська мідія. Найбільш яскраво домінування цього виду 

виражено на полігонах № 1 «Аджіяск», (d = 0,77) і № 2 «Григоріївка» (d = 0,78). 
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Найменше воно проявляється на полігоні № 9 «Яхт-клуб» (d = 0,14), де кількісні 

показники молюсків співмірні з параметрами інших видів. У межах інших 

полігонів індекс Беренджер-Паркера змінювався від 0,31 до 0,42. Виняток склав 

полігон № 8 «Отрада», де d = 0,48. 

Індекс Маргалефа Dmg, розрахований за формулою (2.6), показує 

різноманіття відносно видового багатства, яке визначається не тільки кількістю 

видів, але і тим, як ці види розподілені щодо особин, які їх представляють, був 

найбільшим (Dmg = 3,92) на полігоні № 9 «Яхт-клуб». Зазвичай значення цього 

індексу падає в разі погіршення умов мешкання, пов'язаних зі стресовим впливом 

абіотичних факторів середовища (Мэгарран 1992). В цьому відношенні найбільш 

проблемним був полігон № 4 «Нафтогавань», розташований в акваторії Одеського 

морського порту. Тут зафіксовано мінімальне (Dmg = 1,61) значення індексу 

Маргалефа (рис. 3.3). 

 

       

Рис. 3.3. Мінливість індексу біорізноманіття Маргалефа Dmg в межах різних 

полігонів. Номери полігонів відповідають, позначеним на рис. 2.1. 
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Для порівняння видового різноманіття різних місць мешкання зазвичай 

використовують інформаційний індекс Шеннона H' (рис. 3.4). Він має помірну 

чутливість до величини вибірки і слабо залежить від присутності або відсутності 

рідкісних і випадкових видів і в той же час добре відображає мінливість частки 

кожного виду в угрупованні. Індекс Шеннона, розрахований за формулою (2.7), 

дає уявлення про структурну організацію угруповання, ступеня його складності та 

різноманітності. 

Проведений аналіз показав, що найменше значення індексу різноманіття 

Шеннона (H' = 1,59 біт·екз
-1

) було зафіксовано в межах полігону № 1 «Аджіяск», 

який часто піддається впливу річкового стоку, що надходить з Дніпро-Бузького 

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

) було відзначено 

в акваторії напівзакритого полігону № 9 «Яхт-клуб» (рис. 3.4). 

 

        

Рис. 3.4. Мінливість інформаційного індексу Шеннона H', біт·екз
-1 

в межах різних 

полігонів. Номери полігонів відповідають, позначеним на рис. 2.1. 
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складова видового різноманіття містить в собі інформацію про рівень складності 

структури угруповання, який визначається різною рясністю тих чи інших видів 

(Алимов 2006). 

Показник вирівняністі Пієлу E, розрахований за формулою (2.8), тісно 

пов'язаний з інформаційним індексом Шеннона, тому що являє собою частку від 

ділення цього індексу на максимально можливу різноманітність при даному числі 

видів, тобто на логарифм видового багатства (Мэгарран 1992). Максимальне 

значення цього індексу дорівнює одиниці за умови абсолютно рівної рясності всіх 

виявлених видів. Таким чином, чим менше індекс Пієлу, тим менш виражена 

вирівняність видів за рясністю. Аналіз показав, що цей показник був 

максимальний на полігоні № 9 «Яхт-клуб» (E = 0,797), а мінімальний – на 

полігонах № 1 «Аджіяск» (E = 0,329) і № 2 «Григоріївка» (E = 0,335) ( рис. 3.5). 

 

        

Рис. 3.5. Мінливість індексу вирівняністі Пієлу E в межах різних полігонів. 

Номери полігонів відповідають, позначеним на рис. 2.1. 
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аналізу. Цей вид аналізу дозволяє виділити в початкових багатовимірних даних 

такі однорідні групи, щоб об'єкти всередині цих груп були схожі в відомому сенсі 

один на одного, а об'єкти з різних груп – не схожі. За допомогою цього методу 

можна проаналізувати стан угруповання обростання в межах досліджуваних 

полігонів, які розрізняються за рівнем водообміну з відкритим морем, ступенем 

захищеності від хвильового впливу, об'єднавши параметри розвитку угруповання 

за всіма цими районам моря в загальний масив даних. Крім того, кластерний 

аналіз дозволяє однозначно вирішити питання про раціональне обґрунтування 

величини інтервалу або кількості груп, що робить його привабливим для 

проведення класифікаційних процедур по всьому наявному масиву даних.  

Аналіз проводили за показниками індексу різноманітності Шеннона та 

видового багатства методом найближчих сусідів, використовуючи в якості міри 

для порівняння кластерів Евклідову відстань. За допомогою дендрограми, що 

відбиває результати проведеного аналізу, можна наочно продемонструвати 

ступінь відмінності виділених кластерів (рис. 3.6). 

 

                      

 

Рис. 3.6. Дендрограма розподілу полігонів за індексом різноманітності Шеннона 

H', біт·екз
-1

 та видового багатства. Результати кластерного аналізу.  
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На рис. 3.6 видно, що найбільш забруднений і збіднений за кількістю видів 

полігон № 4 «Нафтогавань» утворює окремий кластер. Полігони № 1 «Аджіяск» 

та № 2 «Григоріївка», які піддаються впливу річкових вод і характеризується 

мінімальною видовою різноманітністю, але значно розрізняються за кількістю 

видів, входять в окремий кластер.  

Решта полігонів утворюють компактну групу, серед якої виділяється 

полігон № 9 «Яхт-клуб» з максимальною видовою різноманітністю та 

найбільшою кількістю видів. Ця група розділена на чотири окремі підгрупи. До 

першої підгрупи належать полігони № 6 «Елінг» та № 7 «Жовтий камінь», до 

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

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

«Біостанція» та № 13 «Сухий лиман». 

 Результати кластерного аналізу, представлені у вигляди дендрограми, що 

представляє собою спеціальний ординаційний граф, на якому полігони, 

розташовані вздовж оси абсцис, з’єднуються між собою у відповідності з 

відкладеним на оси ординат рівнем зв’язку, представляють собою дуже читку 

візуальну картину розподілу цих об’єктів, але не дають жодних засобів перевірки 

статистичних гіпотез щодо адекватності отриманих класифікацій.  

 Для вирішення цієї проблеми в доповнення до кластерного аналізу було 

використано метод неметричного багатовимірного масштабування. Результати 

цього методу, представлені у двовимірний площини спеціального ординаційного 

графу, відображають сукупність досліджуваних об’єктів у вигляди набору точок, 

розташованих у простори невеликої розмірності. При цьому кожному об’єкту 

відповідає одна точка з визначеними координатами, в той час як відстань між 

точками у цьому просторі, що оцінюється відповідними статистичними методами, 

відображає взаємовідношення між об’єктами. В результаті об’єкти, яким 

відповідають менші рівні спільності, знаходяться далеко один від одного і 

навпаки – чим більші рівні спільності, тим ближче розташовуються об’єкти. Така 

ординація об’єктів в геометричному просторі дає можливість не тільки 
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візуального аналізу, але й виявлення їх прихованих ознак та властивостей за 

допомогою відповідних статистичних методів (Терехина 1986). 

 На відміну від кластерного аналізу алгоритм багатовимірного 

масштабування має самостійний математичний апарат оцінки якості ординації 

об’єктів у геометричному простори. Величина цієї функції під назвою стрес 

менша ніж 0,05 засвідчує високу якість результатів ординації (Дейвисон 1988). 

 Як видно на ординаційному графі, розміщеному на рис. 3.7, результати 

багатовимірного масштабування, проведеного по тієї ж матриці даних, повністю 

співпадають з розподілом полігонів, отриманим за допомогою кластерного 

аналізу. 

              

Рис. 3.7. Розподіл полігонів за індексом різноманітності Шеннона H', біт·екз
-1

 та 

видового багатства. Результати неметричного багатовимірного масштабування. 

Номери полігонів зазначені у центри кожного кола. Радіус кола пропорційний 

числу видів на полігоні.  

 

 Хоча в даному випадку проявляються деякі приховані ознаки розподілу 
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добре видно, що він є найбільш збіднений за кількістю видів (радіус кола 

мінімальний). Полігони № 1 «Аджіяск» і № 2 «Григоріївка» також розташовано 

окремо від інших, але на деякий відстані один вид одного. Це пояснюється різним 

рівнем впливу трансформованих річних вод пониженої солоності на мешканців 

угрупування обростання, розташованого в межах цих полігонів. Добре помітно, 

що кількість видів на полігоні № 2 «Григоріївка» вище ніж на полігоні № 1 

«Аджіяск». Решта полігонів також утворюють компактну групу, за межи якої 

виходить полігон № 9 «Яхт-клуб», що характеризується максимальною видовою 

різноманітністю та найбільшою кількістю видів. Ця компактна група також 

розділюється на чотири окремі підгрупи, але полігони № 6 «Елінг» та № 7 

«Жовтий камінь», № 8 «Відрада» та № 12 «Мис Великий Фонтан», а також № 3 

«Мис Північний», № 5 «Ланжерон» та № 11 «Аркадія» зближені таким чином, що 

їх радіуси пересікаються, в той час, як полігони № 10 «Біостанція» та № 13 

«Сухий лиман» розташовано на деякий відстані один вид одного. Це пояснюється 

різними умовами мешкання безхребетних в межах цих напівзакритих полігонів з 

обмеженим («Біостанція») и утрудненим водообміном («Сухий лиман»). 

 Таким чином, узгодженість результатів, отриманих двома цими методами 

свідчить про адекватність їх застосування у виявлені особливостей розподілу 

досліджуваних полігонів за показниками різноманіття та видового багатства. 

Крим того, величина стресу, отримана у підсумку проведення процедури 

неметричного багатовимірного масштабування дорівнювала 0,01, що засвідчує 

високу якість результатів проведеної ординації. Застосування цієї процедури 

також виявило деякі приховані особливості розподілу полігонів. 

 

3.2. Розмірна структура 

 

До складу прибережного угруповання обростання входять організми різних 

розмірів. Діапазон їх розмірних характеристик становив від 1,8 до 71,5 мм. З 65 

виявлених видів 39 (60%) перебували в межах розмірного діапазону від 1,8 до 

10,0 мм (рис. 3.8).  
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Рис. 3.8. Гістограма розмірної структури угруповання обростання 

 

Наступні 11 видів, які становлять близько 17% від загальної кількості, в 

числі яких були, в основному, представники таксонів Polychaeta, Isopoda і 

Amphipoda, входили в розмірний діапазон від 10,0 до 20,0 мм. Шість видів (9%), а 

саме: гідроїд Obelia longissima, поліхета Lagis koreni, краби Liocarcinus navigator, 

Pilumnus hirtellus і Rhithropanopeus harrisii, а також асцидія Molgula euprocta, 

перебували в розмірному діапазоні від 20,0 до 30,0 мм. Розміри від 30,0 до 40,0 

мм були притаманні трьом видам (5%), а саме: поліхетам Nereis zonata і 

Platynereis dumerilii і крабу Xanto poressa. 

Решта шість найбільших за розмірами видів входили в розмірний діапазон 

понад 40,0 мм. Максимальний розмір в прибережному угрупованні обростання 

був у його едифікатора – мідії Mytilus galloprovincialis, довжина черепашки якої 

сягала 71,5 мм (рис. 3.9, № 54). 

Наступними в цьому ряду були еррантні поліхети Alitta succinea і Hediste 

diversicolor, що досягали в довжину 53,5 і 50,0 мм, відповідно (рис. 3.9, № 10 і № 

11). 
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Рис. 3.9. Розподіл видів прибережного угруповання обростання за розмірними 

характеристиками. Номери видів відповідають зазначеним у таблиці 3.3. Види: 

№ 54 – Mytilus galloprovincialis, № 22 – Carcinus aestuarii, № 21 – Palaemon 

adspersus, № 10 – Alitta succinea, № 11 – Hediste diversicolor, № 20 – Palaemon 

elegans 

 

Розмірна структура популяцій масових видів угруповання обростання була 

дуже мінлива як в часі, так і в просторі. Так, розмірна структура едифікатора 

угруповання мідії і його субдомінанта мiтiлястера в межах різних полігонів мала 

свої особливості (Варігін 2020 б ). Порівняльне вивчення розмірної структури цих 

видів, проведене в червні 2017 року, дозволило виявити відмінності в 

співвідношенні розмірних груп молюсків, що мешкають в межах полігонів № 1 

«Аджіяск», № 2 «Григоріївка» і № 10 «Біостанція». 

Так, розмірно-частотний розподіл мідій на полігоні № 1 «Аджіяск» був 

бімодального типу (рис. 3.10). Розмах коливань довжини черепашки молюсків був 

від 3,8 до 65,3 мм. При цьому молодь, довжина черепашки якої не перевищувала 

10 мм, становила 25% від загальної кількості мідій, а особини середнього розміру 

з довжиною черепашки від 30 до 40 мм – 34%. На діаграмі відзначений недолік 

розмірних груп, довжиною 50–60 мм. Мабуть, на полігоні № 1 «Аджіяск», який 

найбільш піддається впливу річкових вод, виживаність цих розмірних груп мідій 
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мінімальна. Така розмірна структура відповідно до теорії циклічності розвитку 

поселень мідій (Луканин и др. 1986) вважається досить нестійкою. Вона може 

бути порушена в результаті різких коливань факторів середовища. 

У той же час діаграма розмірно-частотного розподілу мідій на полігоні № 2 

«Григоріївка» мала один пік, відповідний особинам з довжиною черепашки від 10 

до 30 мм, які становили 52% від їх загальної кількості. При цьому спостерігався 

брак молоді довжиною до 10 мм і рівномірний розподіл розмірних груп, 

довжиною 40–60 мм. Така розмірна структура молюсків вважається більш 

стабільною. У цьому поселенні мідії досягають максимальних розмірів 71,4 мм. В 

межах полігону № 10 «Біостанція» було відзначено розмірно-частотний розподіл 

мідій, відповідний до нормальному закону. 

При цьому мідії, розміром 40–50 мм становили 30% від загальної кількості, 

30–40 мм – 23% і 50–60 мм – 19%. Розмах коливань довжини черепашки молюсків 

був від 4,5 до 65,7 мм. Така розмірна структура молюсків є найбільш стійкою до 

зовнішніх впливів (Луканин и др. 1986). Розмірно-частотний розподіл мiтiлястерiв 

в межах вивчених полігонів мав дещо інший характер (рис. 3.10).  

Так, на полігоні № 1 «Аджіяск» найбільшу кількість Mytilaster lineatus було 

представлено молодими особинами, довжиною 2–6 мм, які становили 62% від їх 

загальної кількості. Кількість особин, що входять в наступні розмірні класи, 

поступово знижувалася. При цьому дорослі екземпляри мiтiлястерiв довжиною 

10–12 мм становили не більше 10% від їх загальної кількості. 

В межах полігону № 2 «Григоріївка» був відзначений розмірно-частотний 

розподіл мiтiлястерiв, який відповідав нормальному закону. При цьому 

спостерігався дефіцит як груп молюсків, які мають найменші розмири, так і тих, 

що входять до груп з найбільшою довжиною черепашок. Пік на відповідній 

діаграмі був зміщений у бік особин, довжиною 8 мм. Розмірно-частотний 

розподіл мiтiлястерiв на полігоні № 10 «Біостанція» був бімодального типу. При 

цьому один пік на діаграмі відповідав молоді, довжиною до 2 мм, а другий – 

дорослим особинам, довжиною 14 мм. Розмах коливань довжини молюсків на 

всіх полігонах був від 1 до 18 мм. 
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               Mytilus galloprovincialis                                       Mytilaster lineatus 

 Полігон №1 «Аджіяск» 

 Полігон № 2 «Григоріївка» 

 

Полігон № 10 «Біостанція» 

 

Рис. 3.10. Розмірно-частотний розподіл M. galloprovincialis і M. lineatus на 

полігонах «Аджіяск», «Григоріївка» і «Біостанція» в червні 2017 року. 

 

В результаті проведеного аналізу було з'ясовано, що, характер розмірної 

структури двостулкових молюсків, що становлять основу прибережного 

угруповання обростання на вивчених полігонах, змінювався в залежності від 

ступеня впливу на них трансформованих річкових вод. Відносна кількість 

дорослих особин, як мідії, так і мiтiлястерiв збільшувалася у міру віддалення від 

гирла Дніпро-Бузького лиману в сторону Одеської затоки. Це свідчить про 
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підвищення виживаності старших вікових груп двостулкових молюсків в зв'язку з 

ослабленням впливу трансформованих річкових вод на розвиток угруповання 

обростання. Таким чином, розмірна структура популяцій масових видив є 

важливим маркером дії цього фактору на угрупування обростання. 

Розмірна структура угруповання була дуже неоднорідною. Найбільшим за 

розміром був домінант угруповання двостулковий молюск Mytilus 

galloprovincialis. Серед седентарних безхребетних найближче до мідії за розміром 

тіла були одиночні асцидії Molgula euprocta. Однак вони були виявлені лише в 

межах двох полігонів (№ 9 «Яхт-клуб і № 13 «Сухий лиман»), для яких 

характерний утрудненим водообмін з відритим морем. У групу порівняно великих 

за розміром тварин входили деякі види крабів, креветок і поліхет. Решта 

безхребетних, що становлять 60% від загальної кількості видів, за розмірами тіла 

не перевищували 10 мм. Найменші розміри (2,5 мм) серед масових видів були у 

представників Amphipoda Stenothoe monoculoides. 

 

3.4. Хорологічна структура  

 

Як показали проведені дослідження, організми угруповання обростання 

розподілені на поверхні субстрату досить нерівномірно (Варігін 2020 г). При 

цьому просторовий розподіл седентарних видів, що складають основу 

угруповання, формується поступово в результаті протікання послідовних стадій 

сукцесії. Розподіл мешканців угруповання обростання залежить від багатьох 

чинників, найважливішим з яких є глибина (Варигин 2012 б). Глибина в даному 

випадку виступає в якості інтегрального фактора, з яким пов'язані такі суттєві для 

представників угруповання обростання параметри, як освітленість і температура 

води, ступінь насичення її киснем, рухливість водної маси, обумовлена 

характером хвильового впливу. 

Як уже згадувалося, глибина біля стін досліджуваних траверсів зазвичай не 

перевищувала 3,2 м. Однак, навіть в цих межах були виявлені певні відмінності в 

характері розподілу організмів у верхньому (глибина 0,5 м) і нижньому (глибина 
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2 м) горизонтах субстрату. Підводні спостереження показали, що мідії Mytilus 

galloprovincialis зазвичай утворюють на вертикальній поверхні траверсів різні 

скупчення, що тягнуться від поверхні до дна. Так, в травні 2015 року на полігоні 

№ 7 «Жовтий камінь» чисельність мідій у верхній частині субстрату складала 

7940±1032 екз.·м
-2

. У нижній частині цей показник був в півтора рази більше (N = 

11960±2325 екз.·м
-2

) (рис. 3.11). 

Розподіл іншого виду двостулкових молюсків мiтiлястерiв Mytilaster lineatus 

в межах цього полігону був більш рівномірним. Так, у верхньому горизонті його 

чисельність становила 31300±6050 екз.·м
-2

, а в нижньому – 30880±4326 екз.·м
-2

 

(рис. 3.10). При цьому субстратом для прикріплення мiтiлястерiв служили як 

черепашки мідій, так і їх бісусні нитки. Численна молодь мiтiлястерiв зазвичай 

знаходила собі притулок і укриття в переплетеннях бісусних ниток мідій, а 

дорослі особини розташовувалися на поверхні черепашок цих молюсків. При 

цьому на черепашках дорослих мідій знаходилося від 1 до 36 особин мiтiлястерiв. 

Третій представник седентарної фауни угруповання обростання 

Amphibalanus improvisus у верхній частині траверса утворював майже в 2,7 рази 

більш численні скупчення (N = 7440±1045 екз.·м
-2

), ніж в нижній (N = 2740±1856 

екз.·м
-2

) (рис. 3.11). 

                                    

Рис. 3.11. Чисельність масових видів угруповання обростання в травні 2015 року 

на полігоні № 7 «Жовтий камінь» на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2 м 

(темне штрихування). 
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При цьому поселення цих ракоподібних, з причини відсутності в 

угрупованні іншого вільного субстрату, були зосереджені в основному на 

поверхні черепашок двостулкових молюсків. На черепашках мiтiлястерiв 

балянуси зазвичай були представлені лише однією особиною. Значно рідше 

зустрічалися молюски, у яких на кожній стулці було по одному будиночку 

вусоногіх ракоподібних. На одній стулці мітіллястера просто фізично не може 

поміститися більше одного будиночка балянуса, з огляду на те, що розміри цих 

тварин одного порядку. 

Інтенсивність поселення балянусів на черепашках мідій залежить, перш за 

все, від стану молюсків в друзі. Мідії, розташовані в центрі друзи зазвичай 

позбавлені епіфауни. На черепашках молюсків, зосереджених на периферії друзи, 

балянуси розташовувалися в кількості від 1 до 18 особин. Причому прикріплялися 

вусоногі ракоподібні зазвичай на поверхні заднього краю черепашки в 

безпосередній близькості від ввідних і вивідних сифонів молюска. Таке 

розташування обумовлено тим, що мідії, зосереджені в друзі направляють 

верхівки своїх черепашок в сторону субстрату з тим, щоб задній край, де 

розташовані сифони, був звернений в сторону навколишньої водної товщі. Крім 

того, відомо, що балянуси для добування їжі можуть використовувати 

мікроциркуляційні потоки води, що створюються в процесі роботи 

фільтраційного апарату мідій (Раилкин 2008). 

Таким чином, мідії, мітіллястери і балянуси, послідовно використовують 

один одного як субстрат, утворюючі своєрідне трьохярусне поселення, яке 

складає основу чорноморського угруповання обростання. Причому мідія в зв'язку 

зі значною різницею в розмірах, мабуть, досить індиферентно відноситься до 

присутності такої епіфауни (Заика и др. 1990). 

Як видно з наведених даних, найчисленнішим з усіх масових седентарних 

видів угруповання обростання був мітілястер. Так, його чисельність у верхньому 

горизонті перевищувала відповідні показники двох інших видів більш ніж в 4 

рази. У нижньому горизонті чисельність мiтiлястера перевищувала чисельність 

мідії в 2,5 рази, а балянуса – більш ніж на порядок. 
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При порівнянні біомас досліджуваних видів виявляються зовсім інші 

співвідношення. Тут на перший план виходить мідія. За своєю біомасою вона на 

порядок перевищує відповідні показники всіх інших представників седентарної 

фауни угруповання обростання. Так, за цим показником мідія в верхній частині 

траверса більш ніж в 30 разів перевищувала мiтiлястера і в 15 разів – балянуса. У 

нижній частині траверса це перевищення становило в 12 і 26 разів, відповідно 

(рис. 3.12). 

Такі відмінності в чисельності і біомасі седентарних видів угруповання 

обростання обумовлені різницею в їх розмірно-частотному розподілі в верхньому 

і нижньому горизонтах. Так, у верхній частині траверса на частку молоді мідій, 

довжиною черепашки до 5 мм, припадало близько 40% чисельності всіх 

розмірних груп.  

Чисельність інших розмірних груп у міру збільшення довжини черепашки 

мідій поступово знижувалася з 11 до 5%. 

                            

Рис. 3.12. Біомаса масових видів угруповання обростання в травні 2015 року на 

полігоні № 7 «Жовтий камінь» на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2 м (темне 

штрихування) 

 

Єдиний пік розмірно-частотного розподілу припадав на групу 35–40 мм, 

частота зустрічальності якої становила 8,3%. Закінчувався цей ряд групою 45–50 

мм, що становить 1,7% від загальної чисельності всіх розмірних груп (рис. 3.13). 
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У нижній частині траверса на частку молоді мідії доводилося до 37% 

чисельності всіх розмірних груп. Чисельність інших розмірних груп у міру 

збільшення довжини черепашки мідій також знижувалася, утворюючи два піки на 

рівні груп 15–20 і 20–25 мм, частота зустрічальності яких становила 13 і 11,7%, 

відповідно. Закінчувався цей ряд розмірної групою 60–65 мм, що становить 0,7% 

від загальної чисельності всіх розмірних груп (рис. 3.13). 

Як видно з отриманих даних, у верхній частині траверса в більшості 

випадків були зосереджені молоді молюски, а в нижній – дорослі. Так, у верхній 

частині траверса максимальна довжина мідій не перевищувала 50 мм. Причому на 

частку молюсків, довжиною до 20 мм припадало близько 70% від загальної 

чисельності мідій. У нижній частині траверса на мідій, довжиною від 20 до 65 мм 

припадало понад 45% від загальної чисельності молюсків. 

 

 

Рис. 3.13. Частота зустрічальності розмірних груп Mytilus galloprovincialis в 

угрупованні обростання в травні 2015 року на полігоні № 7 «Жовтий камінь» на 

глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2 м (темне штрихування) 
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Розмірно-частотний розподіл мiтiлястера мав дещо інший характер. 

Переважна більшість молюсків була представлена молоддю довжиною до 3 мм. 

Так, у верхній частині траверса на їх частку доводилося до 80% чисельності всіх 

розмірних груп (рис. 3.14). 

При цьому частка мiтiлястерiв довжиною від 6 до 16 мм становила лише 

3,5% від загальної чисельності молюсків. У нижній частині траверса на частку 

молоді доводилося 61,4%, а на частку дорослих особин довжиною від 6 до 16 мм 

– 15% від загальної чисельності молюсків (рис. 3.14). 

З отриманих даних також випливає, що зазначене вище перевищення 

чисельності мiтiлястерiв над відповідними показниками інших представників 

седентарної фауни угруповання обростання, в тому числі мідій, обумовлено в 

першу чергу суттєвим переважанням молоді в популяції цих молюсків. 

 

  

Рис. 3.14. Частота зустрічальності розмірних груп Mytilaster lineatus в угрупованні 

обростання в травні 2015 року на полігоні № 7 «Жовтий камінь» на глибині 0,5 м 

(світле штрихування) і 2 м (темне штрихування) 
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Розмірно-частотний розподіл балянуса в угрупованні обростання був більш 

рівномірним, що пов'язано з регулярним осіданням на субстрат личинок цього 

виду протягом всього року (Александров 1988). У верхній частині траверса 

переважали молоді особини, а в нижній – дорослі. Так, більшість особин розміром 

від 3 до 5 мм було зосереджено у верхньому горизонті. У нижньому горизонті 

переважали екземпляри розміром від 6 до 10 мм (рис. 3.15). 

 Крім мідії і мітілястера до складу угруповання обростання входили деякі 

інші види двостулкових молюсків. Найбільш поширеними серед них були Abra 

segmentum і Lentidium mediterraneum. Перший з них A. segmentum має тонкостінну 

овальну черепашку білуватого кольору. Два рухливих сифони, які можуть значно 

витягуватися, допомагають молюску в активному пошуку їжі (Варигин 2012 а). 

Для другого виду L. mediterraneum характерна наявність міцної злегка витягнутої 

і гладкої зовні черепашки білого або кремового кольору та рухливої ноги, за 

допомогою якої молюск може легко пересуватися (Варигин 2005 а). У цього виду 

права стулка черепашки завжди трохи крупніше лівої. Отримані дані свідчать про 

те, що маса правої стулки зазвичай вище лівої в середньому на 9,3% (Варигин 

2011 б). Обидва види молюсків стійкі до зниженої солоності і дефіциту кисню в 

морській воді (Варигин 2005 а, 2010). 

 Ці молюски в умовах угруповання обростання мешкали у вузьких 

проміжках між черепашками мідій серед переплетення їх бісусних ниток. Ці 

проміжки зазвичай бувають заповнені частинками детриту, фекалій і 

псевдофекалій двостулкових молюсків. Цей матеріал, що накопичується в 

переплетеннях бісусних ниток мідій, являє собою прийнятне середовище 

мешкання для A. segmentum і L. mediterraneum. В таких умовах обмеженого 

простору ці види двостулкових молюсків не досягали віку більше одного року, 

хоча в бентосних поселеннях вони доживають до 3 років (Варигин 2009 а, 2011 а). 

Їх просторовий розподіл на вертикальній поверхні субстрату носив випадковий 

характер і мало залежав від глибини мешкання. В умовах прибережного 

угруповання обростання A. segmentum і L. mediterraneum досягали чисельності 

250 і 800 екз.·м
-2

 та біомаси 4,83 і 5,81 г·м
-2

, відповідно. 
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 Морфологічні особливості, які дозволяють цим молюскам мешкати в 

умовах прибережного угруповання обростання, визначалися співвідношеннями 

між параметрами їх розміру і маси. Результати проведеного кореляційно-

регресійного аналізу свідчать про те, що показники маси молюсків дуже тісно 

зв'язані з висотою їх черепашки, так як коефіцієнти кореляції відповідних рівнянь 

(2.2) знаходяться в межах від 0,90 до 0,99. Зв'язок між загальною масою у A. 

segmentum і L. mediterraneum характеризувався як негативна алометрія, так як в 

коефіцієнти b рівняння (2.2) становили 2,7214 і 2,678, відповідно, що значимо 

(р=0,95) менше 3 (Варигин 2010, 2011 б). 

Просторовий розподіл відносно малорухливих організмів, що входять до 

складу угруповання обростання мав дещо інший характер (Варигин & Рибалко 

2007, 2008).  

 

             

 

Рис. 3.15. Частота зустрічальності розмірних груп Amphibalanus improvisus в 

угрупованні обростання в травні 2015 року на полігоні № 7 «Жовтий камінь» на 

глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2 м (темне штрихування) 
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Різні розмірні групи представників дрібних черевоногих молюсків, що 

повільно пересуваються по поверхні субстрату, найчастіше тримаються в межах 

певних горизонтів угруповання обростання. Серед них найбільш масовими були 

Pusillina lineolata і Setia valvatoides (Варигин 2004). Так, молоді особини P. 

lineolata мешкали, в основному, в межах верхнього горизонту угруповання на 

глибині 0,5 м. Велика частина з цієї молоді (28,4%) була розміром від 1,0 до 1,5 

мм. На частку ювенільних особин, розміром до 0,5 мм, доводилося до 9,9% від 

загального числа молюсків. Частка дорослих особин, розміром 3,0–3,5 мм, що 

мешкають в цьому горизонті, не перевищувала 1,2% (рис. 3.16). 

Великі дорослі екземпляри P. lineolata були зосереджені в нижньому 

горизонті на глибині 2 м. При цьому близько 36% від загального їх числа 

становили особини розміром від 2,0 до 2,5 мм. На частку ювенільних особин тут 

припадало лише 2,3% від загальної кількості. Причому найкрупніші екземпляри, 

розміром до 4 мм було виявлено тільки в нижньому горизонті угруповання (рис. 

3.16). 

 

Рис. 3.16. Частота зустрічальності розмірних груп Pusillina lineolata в угрупованні 

обростання в травні 2015 року на полігоні № 7 «Жовтий камінь» на глибині 0,5 м 

(світле штрихування) і 2 м (темне штрихування) 
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Найдрібніші представники черевоногих молюсків, наприклад, Setia 

valvatoides, які відносились до різних розмірних груп, також найчастіше 

трималися в зонах, розташованих в межах певних горизонтів підводної поверхні 

субстрату (Варигин 2005 б). 

Дослідження, проведені в червні 2004 року в межах полігону № 10 

«Біостанція» виявили характер просторового розподілу дрібних представників 

черевоногих молюсків Setia valvatoides, які в угрупованні обростання іноді 

досягають великої чисельності. Максимальна глибина біля стінки траверса на 

цьому полігоні в 2004 році становила 3,2 м. У зв'язку з цим просторовий розподіл 

S. valvatoides було вивчено в межах чотирьох різних горизонтів на глибині 0,5; 

1,5; 2,5 і 3,2 м (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Розподіл основних характеристик Setia valvatoides на різних горизонтах 

вертикального субстрату. Полігон № 10 «Біостанція», червень 2004 року 

H, м N, екз·м
-2

 B, г·м
-2 

Lcp, мм Wcp, г 

0,5    175    0,0125 0,37±0,11 0,00007 

1,5  2700 0,60 0,51±0,05 0,00022 

2,5  9900 4,87 0,87±0,02 0,00049 

3,2 12975 4,00 0,70±0,02 0,00030 

П р и м і т к а: Н – глибина; N – чисельність, B – біомаса; 

Lcp – середня висота черепашки; Wcp – середня маса особини 

 

У більшості виявлених молюсків висота черепашки не перевищувала 1,3–

1,5 мм. У той же час, в межах нижнього горизонту на глибині 3,2 м було знайдено 

окремі екземпляри S. valvatoides, висота черепашки яких становила 1,8 мм, що 

перевищує максимальні розміри, наведені для цього виду, що мешкає в Чорному 

морі (Чухчин 1984). 

Аналіз просторового розподілу молюсків на вертикальній поверхні траверса 

показав, що їх найбільші скупчення, чисельністю 12975 екз.·м
-2 

були зосереджені 
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в придонному горизонті на глибині 3,2 м. При цьому найбільша біомаса, що 

складала 4,87 г·м
-2

, була відзначена в середньому горизонті на глибині 2,5 м (табл. 

3.6). 

Такий характер зміни з глибиною цих параметрів пов'язаний з 

особливостями частотно-розмірного розподілу цих молюсків на вертикальній 

поверхні. Відомо, що середня маса особини, що обчислюється за допомогою 

ділення біомаси на чисельність, є важливою популяційною характеристикою 

виду, так як може служити показником вікової структури його поселення (Заика 

1983). Як видно з даних, представлених в табл. 3.6, середня маса особини Setia 

valvatoides коливається від 0,00007 г в поверхневому горизонті до 0,00049 г на 

глибині 2,5 м. Таким чином, середній горизонт (2,5 м) через найбільші показники 

біомаси і середньої маси особини є найбільш сприятливим для мешкання цього 

виду молюсків. 

    

 

 

Рис. 3.17. Розмірно-частотний розподіл Setia valvatoides на глибині 1,5 м (А), 2,5 м 

(В) і 3,2 м (С). Полігон «№ 10 «Біостанція», червень 2004 року 
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На гістограмах, поміщених на рис. 3.17, представлені дані лише за трьома 

горизонтами, з огляду на те, що на глибині 0,5 м були виявлені поселення 

молюсків незначної чисельності. В межах верхнього горизонту траверса часто 

спостерігається підвищена гідродинамічна активність водних мас, що не дозволяє 

молюскам утриматися на субстраті. 

Як видно з цих даних (рис. 3.17 А) в межах верхнього горизонту на глибині 

1,5 м переважали молоді молюски, висота черепашки яких не перевищувала 0,1–

0,3 мм. Частка цієї молоді становила понад 30% від загальної кількості молюсків 

на даному горизонті. На цій гістограмі також помітні два невеликих піка, 

відповідні особинам з висотою черепашки 0,8 і 1,2 мм. На їх частку припадає від 6 

до 7% загальної кількості молюсків. 

У межах середнього горизонту на глибині 2,5 м розподіл молюсків був 

найбільш рівномірним (рис. 3.17 В). Частка молоді тут не перевищувала 5% від 

загального числа тварин. Молюски з висотою черепашки від 0,2 до 0,8 мм 

становили від 15 до 18% від загальної кількості. Частка дорослих особин з 

висотою черепашки 1,4–1,6 мм була близько 10% 

На нижньому горизонті на глибині 3,2 м молодь була представлена лише 

одиничними екземплярами (рис. 3.17 С). Близько 15% становили молюски з 

висотою черепашки 0,2–0,3 мм. Найбільше (понад 30%) на цьому горизонті було 

зосереджено особин з висотою черепашки 0,4 мм. Тут також помітні два піки, що 

і на гістограмі, яка описує частоту зустрічальності особин різних розмірів на 

глибині 1,5 м. Однак частка особин з висотою черепашки 0,8 і 1,2 мм становила 

на цьому горизонті 15 і 6%, відповідно. 

Таким чином, вертикальний розподіл S. valvatoides характеризується 

вираженою неоднорідністю. У придонному горизонті (3,2 м) були знайдені 

найбільші за розміром молюски. У верхньому горизонті (1,5 м) переважали 

молоді особини молюсків з черепашокою не вище 0,2–0,3 мм. Найбільш 

рівномірний розмірно-частотний розподіл і максимальні показники біомаси S. 

valvatoides відзначені в середньому горизонті (2,5 м), який є найбільш 

сприятливим для мешкання даного виду. 
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 З ракоподібних, що мешкають в межах прибережного угруповання 

обростання, до відносно малорухливих видів належали представники ряду 

Amphipoda Ampithoe ramondi і Ericthonius difformis. Ці ракоподібні майже 

постійно мешкали в самостійно побудованих трубках, які були прикріплені до 

субстрату. Залишали вони свої трубки лише в одному випадку – коли наставав час 

розмноження. Просторовий розподіл цих фітофільних видив залежав вид 

наявності водоростей на субстраті. В межах верхнього горизонту угруповання, де 

були зосереджені зарости макрофитів, A. ramondi і E. difformis досягали 

чисельності 1800 і 675 екз.·м
-2

 та біомаси 10,07 і 0,10 г·м
-2

, відповідно. 

 Іншими організмами, що мешкають самостійно побудованих трубках, були 

дрібні седентарні поліхети Polydora cornuta і Fabricia stellaris. Ці поліхети ніколи 

не залишали своїх житлових трубок. Їх просторовий розподіл був обумовлений 

наявністю скупчень детриту, що спостерігалися в проміжках між черепашками 

мідій. В межах угруповання обростання P. cornuta і F. stellaris досягали 

чисельності 650 і 350 екз.·м
-2

 та біомаси 0,12 і 0,09 г·м
-2

, відповідно. Наявність 

житлових трубок цих видів малорухливих ракоподібних і поліхет підвищувала 

гетерогенність субстрату та сприяла формуванню локальних схованок для більш 

малорозмірних мешканців угруповання обростання. 

 Просторовий розподіл достатньо рухливих видів, до яких належить 

переважаюча більшість безхребетних, що мешкають в угрупованні обростання, 

постійно змінювався на протязі доби. В зв’язку з цим основний вклад в 

формування хорологічної структури угруповання обростання вносили організми, 

які в дорослому стані вели прикріплений спосіб життя. Вони формували 

своєрідну архітектуру угруповання, тобто просторову конфігурацію цього 

надвидового утворення, яка обумовлена діяльністю живих організмів. При цьому 

до групи видів «довгострокових архітекторів» відносяться мідії, мітіллястери і 

балянуси, які складають основу угруповання обростання. А до категорії 

«короткострокових архітекторів» відносяться види, особини яких живуть менше 

одного року. В даному випадку це дрібни двостулкові і черевоногі молюски, а 

також представники малорухливих ракоподібних і поліхет, які мешкають 
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самостійно побудованих трубках. Ці групи видів вносять відповідний 

архітектурний елемент в угруповання, створюючи сприятливі умови для 

мешкання інших організмів (Grintsov, Poltarukha 2004). 

Розподіл представників фітокомпоненти угруповання обростання також 

залежав від глибини, що пов'язано з рівнем освітленості водної товщі. Тут була 

виражена певна ярусність. Так, представники зелених водоростей Ulva intestinalis 

і Urospora penicilliformis прикріплялися біля самої поверхні води, утворюючи 

смугу, шириною 30–40 см. Трохи глибше розташовувався Bryopsis plumosa, а 

самою тіньовитривалою з них була Cladophora laetivirens. Представники червоних 

(Ceramium rubrum, Callithamnion corymbosum, Porphyra leucostica, Lomentaria 

clavellosa) і бурих (Ectocarpus siliculosus і Scytosiphon lomentaria) водоростей 

зазвичай прикріплялися до черепашок мідій, що знаходилися в більш глибоких 

шарах води. 

Таким чином, хорологічна структура прибережного угруповання 

обростання твердих субстратів характеризується вираженою нерівномірністю 

розподілу безхребетних. Седентарні безхребетні, які утворюють основу 

угруповання, формують складну просторову структуру, заселяючи ті чи інші 

горизонти вертикальних поверхонь субстратів. Заселення цих поверхонь 

відбувається в результаті осідання личинок згаданих безхребетних. Первісна 

стадія осідання, наприклад, личинок мідії характеризується суцільним покриттям 

молоддю цих молюсків всієї доступної поверхні твердого субстрату. Потім, в ході 

сукцесії, відбувається перетворення хорологічної структури угруповання, в 

результаті чого на підводному траверсі формується складне багатоярусне 

утворення, що складається в основному з мідій, мiтiлястерiв і балянусів. Причому, 

на різних горизонтах траверса формуються поселення цих тварин різного 

розмірного складу. Ці безхребетні створюють своєрідну групу «довгострокових 

архітекторів», а дрібни двостулкові і черевоногі молюски, а також представники 

малорухливих ракоподібних і поліхет відносяться до категорії «короткострокових 

архітекторів», які сумісно формують просторову конфігурацію угруповання 

обростання. 
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Розподіл фітокомпоненти угруповання тісно зв'язаний з рівнем освітленості 

водної товщі, який знижується з глибиною. У зв'язку з цим на кожному горизонті 

вертикальної поверхні траверса утворюються поселення водоростей, які для свого 

розвитку мають різні вимоги до рівня освітленості водної товщі. 

 

3.5. Трофічна структура 

 

Відомо, що наявність харчових ресурсів є провідним екологічним фактором, 

від якого залежить життєдіяльність організмів в морському середовищі. Якість, 

кількість і ступінь доступності їжі визначають способи її видобутку, що 

виражаються у відповідних адоптаціях окремих видів (Нейман & Карпинский 

2013). Трофічні взаємини цих видів зазвичай відносяться до найважливіших 

біотичних зв'язків в будь-якому угрупованні (Протасов 2011). Від того, як 

розподіляються і витрачаються доступні харчові ресурси в угрупованні, залежить 

ріст, розвиток і репродукція усіх членів, що входять до нього (Бурковский 2006). 

Прибережне угруповання обростання, як втім, і інші біологічні системи, 

може нормально функціонувати і розвиватися лише за наявності зовнішнього 

джерела речовини та енергії (Алимов 2000). Для двостулкового молюска мідії 

Mytilus galloprovincialis, поселення якого на твердому субстраті зазвичай 

виступають в якості основи угруповання, таким джерелом є навколишнє водне 

середовище (Александров 2008). Всі обмінні процеси, включаючи дихання, 

харчування та виділення, відбуваються в організмі цього молюска за рахунок 

роботи водорухової системи, за допомогою якої вода, що містить кисень і харчові 

елементи, прокачується через спеціалізовані органи тварини (Govorin & Shatsillo 

2010). У цьому сенсі мідія, як і інші мітіліди, в трофічному відношенні повністю 

залежить від складу і кількості харчових частинок, що містяться у воді (Заика и 

др. 1990). 

Відомо, що процес добування їжі у нерухомих сестонофагів, до яких 

відносяться мітіліди, відбувається як за допомогою власної фільтраційної 

активності, так і за рахунок руху водних мас, інтенсивність якого в прибережній 
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зоні моря залежить від конкретної гідрометеорологічної ситуації. У природних 

водоймах вода постійно знаходиться в русі, що сприяє як притоку їжі і кисню до 

прикріплених видів, так і відведення продуктів їх метаболізму. Дію цього фактора 

на водні організми за своїм значенням можливо порівняти з впливом світла і 

температури (Мощенко 2006). 

В угрупованні обростання мідія є найважливішими видом-едифікатором 

через те, що в процесі свого росту і розвитку ці молюски модифікують характерні 

властивості твердого субстрату, на якому поселяються. В результаті цієї 

діяльності в угрупованні створюються сприятливі умови для мешкання більш 

дрібних організмів. Крім того мідії інтенсивно фільтрують воду і забезпечують 

транспорт харчового матеріалу з навколишнього водного середовища, створюючи 

сприятливі трофічні умови для інших організмів угруповання обростання. В 

результаті відносини між видом-едифікатором і зв'язаними з ним організмами в 

значній мірі відбиваються на особливостях трофічної структури угруповання. 

Автотрофна частина чорноморського прибережного угруповання 

обростання представлена як макрофітами, так і одноклітинними водоростями, які 

мають схильність прикріплятися до твердого субстрату. Серед макрофітів 

найбільш масовими були види, що відносяться до відділів Chlorophyta, 

Rhodophyta. Відомо, що кожен з цих видів утворює масові скупчення на певній 

глибині, що пов'язано з особливостями проникнення сонячних променів в товщу 

морської води (Большаков & Большаков 2010). Таломи цих макрофітів в умовах 

прибережного угруповання обростання зазвичай в тій чи іншій мірі покриваються 

мікроводоростями (Хомова 2009). Ці мікроепіфіти, провідна роль серед яких 

належить діатомовим водоростям, покривають всі доступні їм поверхні, 

включаючи черепашки двостулкових молюсків, а також вільні ділянки субстрату 

(Рачинська & Польченко 2001). 

Безхребетні, що входять до складу прибережного угруповання обростання 

за способом харчування належали до п'яти трофічних груп: сетонофагів, 

детритофагів, фітофагів, хижих і поліфагів. При цьому в групу поліфагів входило 

найбільше в процентному відношенні число видів. Більш ніж в два рази менше 
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видів було в групах сетонофагів, детритофагів і фітофагів. Найменш численною за 

кількістю видів була трофічна група хижих (рис. 3.18).  

Відомо, що мідія, як керівний вид прибережного угруповання обростання, 

грає найважливішу роль в системі трофічних зв'язків між організмами, що 

входять до його складу (Раилкин 2008). Перш за все, це пов'язано зі способом 

харчування цих нерухомих сестонофагів, який складається в залученні харчових 

частинок ззовні за рахунок інтенсивної фільтрації навколишнього морської води 

(Цихон-Луканина 1987; Govorin et al. 2004). Таким чином, основна частина 

харчових ресурсів надходить до угруповання обростання в результаті 

фотосинтетичної діяльності макрофітів, рухливості навколишнього водної маси, а 

також за рахунок фільтраційної активності двостулкових молюсків. 

 

     

Рис. 3.18. Процентне співвідношення трофічних груп безхребетних угруповання 

обростання за кількістю видів, що входять до них 

 

До складу їжі M. galloprovincialis крім частинок детриту і розчиненої 

органічної речовини зазвичай входять ті планктонні мікроводорості, які найбільш 

масово представлені в навколишніх водах (Заика и др. 1990). Залежно від сезону 

року в чорноморському фітопланктоні переважають діатомові, перідинієві, 

золотисті і зелені водорості. Також в раціон харчування мідій часто входять 

бактерії, інфузорії, нематоди і планарії (Сеничева 1990). Крім того, в травній 
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системі чорноморських мідій зустрічаються личинки двостулкових і черевоногих 

молюсків, а також наупліальні стадії веслоногих ракоподібних (Цихон-Луканина 

и др. 1998). 

До інших представників сестонофагів угруповання обростання відносяться 

двостулковий молюск Mytilaster lineatus і вусоногій ракоподібний Amphibalanus 

improvisus. За способом харчування мітілястер, також як і мідія, є активним 

фільтратором. Однак за своїми розмірами він на порядок менше керівного виду 

угруповання. Відповідно в спектр його харчування входять більш дрібні харчові 

частки, ніж ті, які споживає мідія. Молодь мітілястера зазвичай активно осідає 

серед друз мідій. Там ці молюски знаходить сприятливі умови для протистояння 

гідродинамічному впливу водних мас (Заика и др. 1990). 

Личинки вусоногих ракоподібних A. improvisus зазвичай масово осідають на 

тверді субстрати, які підходять для їх метаморфозу і подальшого розвитку. В 

умовах угруповання обростання, основу якого складають щільні поселення мідій, 

личинки цих безхребетних змушені осідати безпосередньо на зовнішню поверхню 

черепашок молюсків. При цьому будиночки A. improvisus часто розташовуються в 

районі заднього краю черепашки мідій в безпосередній близькості від сифонів їх 

водорухової системи. Відбувається це тому, що мідії в поселеннях групуються в 

друзи, в яких всі молюски розташовуються таким чином, щоб їх сифони були 

спрямовані в бік навколишньої водної товщі. Прикріплюються мідії до субстрату 

за допомогою своїх бісусних ниток, в результаті чого передні частини їх 

черепашок щільно стикаються один з одним. Внаслідок цих структурних 

особливостей мідієвих друз відносно доступними для осідання личинок 

вусоногих ракоподібних залишаються тільки задні частини черепашок молюсків. 

Таке розташування будиночків A. improvisus на поверхні черепашок мідій 

обумовлено особливостями їх способу харчування, який складається в активному 

вихоплюванні харчових частинок з навколишнього водного середовища за 

допомогою махових рухів спеціалізованого мисливського апарату. При цьому 

ракоподібні використовують мікроциркуляції води, створювані мідіями в процесі 

фільтрації. Відомо, що можливість захоплення здобичі при такому способі 



112 

 

харчування значно зростає при мікровихрових рухах води (Мощенко 2006). 

Розміри балянуса можна порівняти з розмірами мiтiлястера, тобто він в цьому 

плані також поступається мідії на порядок. Мабуть, мідія відноситься 

індиферентно до присутності цих двох сестонофагів в своєму найближчому 

оточенні, так як вони не в змозі скласти для неї значиму трофічну конкуренцію 

(Заика и др. 1990). 

Таким чином, ці сестонофагі значно поступаються за своїми розмірами 

керівному виду угруповання обростання та грають другорядну роль в залученні 

харчових ресурсів ззовні. Мабуть, вони лише добре пристосовані до уловлювання 

їжі з потоків морської води, які створюються потужними фільтраційними 

апаратами мідій. Цю ж роль виконують інші представники сестонофагів, зокрема 

деякі двостулкові молюски, які в звичайних умовах живуть на піщаному дні. Такі 

види як Cerastoderma glaucum, Anadara kagoshimensis, Mya arenaria, Abra 

segmentum і Lentidium mediterraneum спочатку потрапляють в угруповання 

обростання з планктону у вигляді личинок, потім проходять процес метаморфозу, 

і починають рости, інтенсивно фільтруючи навколишню морську воду. Однак 

досягнувши розміру декількох міліметрів ці молюски, не знайшовши в 

угрупованні обростання звичних для себе умов мешкання, відриваються від 

субстрату і падають на дно або гинуть позбавлені такої можливості. 

Решта організми знаходять собі їжу в межах угруповання. У зв'язку з 

присутністю поселень макро- і мікрофітів на твердому субстраті в угрупованні 

обростання добре розвинена трофічна група фітофагів. При цьому фітофільні 

види ракоподібних із ряду Amphipoda, такі як Amphithoe ramondi, Dexamine 

spinosa і Apohyale perieri, проявляють деяку вибірковість щодо харчових об'єктів. 

Так, у A. ramondi близько половини харчової грудки становлять бурі водорості, а 

у D. spinosa – зелені. Третій вид A. perieri вживає дрібні епіфітні водорості, що 

мешкають на макрофітах (Грезе 1973). 

Крім того, ці амфіподи ведуть різний спосіб життя, особливості якого 

відображаються на їх харчовій поведінці. Перший малорухливий вид майже 

постійно живе в трубках, побудованих їм з уривків рослин, і харчується тим, що 
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знаходиться в його безпосередній близькості, а другий – активно пересувається в 

пошуках їжі і навіть здійснює регулярні вертикальні міграції в товщі води (Грезе 

1965). Третій вид часто тримається серед скупчень макрофітів, відшукуючи на 

них епіфітні мікроводорості. Крім того, ці рослиноїдні амфіподи мають виразний 

добовий ритм харчування. Після заходу Сонця інтенсивність споживання їжі у 

них різко підвищується (Грезе 1973). Все це сприяє ослабленню харчової 

конкуренції між видами, що мешкають в одному угрупованні і мають подібний 

спектр харчування. 

У трофічну групу фітофагів також входять дрібні черевоногі молюски, які 

масово представлені в угрупованні обростання. Представники фітофільних 

Gastropoda харчуються шаром з одноклітинних водоростей, яким зазвичай покриті 

макрофіти (Грезе 1973; Маккавеева 1979). Харчова конкуренція між ними 

незначна, завдяки різниці в розмірах. Так, висота черепашки у Setia valvatoides не 

перевищує 1,8 мм, а у Pusillina lineolata вона досягає 4 мм. 

В угрупованні обростання також присутня трофічна група детритофагів, 

представники якої зазвичай не відчувають нестачі в їжі. Справа в тому, що щільні 

поселення мідій на твердому субстраті грають роль своєрідної седиментаційної 

пастки, в якій накопичується різний харчовий матеріал. Так, частки детриту, що 

містяться в морській воді, і не потрапили в фільтраційний апарат двостулкових 

молюсків, осідають серед сплетінь бісусних ниток, якими тварини 

прикріплюються до субстрату. Там же осідає частина фекалій і псевдофекалій 

молюсків, а також останки мікроводоростей і дрібних безхребетних. Ці запаси 

живильного детриту, на якому розвиваються бактерії і інфузорії, є важливим 

харчовим ресурсом для безхребетних детритофагів. 

Цим матеріалом харчуються детрітоядні ракоподібні із ряду Amphipoda, 

такі як Stenothoe monoculoides, Microdeutopus gryllotalpa, Crassicorophium bonelli. 

При цьому вони використовують різні прийоми добування їжі. Так, S. 

monoculoides і M. gryllotalpa активно пересуваються серед черепашок мідій і 

таломів водоростей, збираючи з їх поверхні наліт детриту. Причому перший з 

них, максимальна довжина тіла якого складає 2,5 мм, задовольняється 
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найдрібнішими частинками детриту розміром не більше 3–5 мкм. У другого виду, 

що досягає в довжину 4,5 мм, харчова грудка на 80–95% складається з детриту і 

мінеральних часток, серед яких зустрічаються порожні оболонки діатомових 

водоростей і фрагменти хітинових покривів ракоподібних. Третій вид амфіпод C. 

bonelli, що не перевищує в довжину 2,8 мм, використовує для харчування 

механізм тонкої фільтрації частинок детриту (Грезе 1973). 

До детритофагів також відносяться дрібні поліхети, що мешкають в 

угрупованні обростання. Так, Polydora cornuta, досягаючи довжини 8,3 мм, 

мешкає в трубках, які будує з різних дрібних частинок і обривків водоростей. 

Трубки мають численні отвори, які дозволяють поліхетам знаходити їжу, не 

залишаючи притулку. Харчуються вони детритом, який збирають з поверхні 

субстрату. При цьому розмір харчових частинок не перевищує 0,03 – 0,05 мм 

(Киселева 2004). Інший вид поліхет Fabricia stellaris, довжиною не більше 3 мм, 

також будує трубки з дрібних піщинок, скріплених слизових секретом. 

Харчується цей вид дрібними частинками детриту, однак, не збираючи його з 

поверхні субстрату, а утворюючи осад з навколишнього водного середовища 

(Киселева 2004). До трофічної групи детритофагів також відносяться личинки 

хірономід Thalassomyia frauenfeldi і Halocladius vitripennis, які харчуються 

матеріалом, що накопичується серед переплетень бісусних ниток мідій. 

До трофічної групи поліфагів відносяться безхребетні зі змішаним типом 

харчування, які споживають як рослинну, так і тваринну їжу, включаючи тканини 

загиблих організмів. Так, ракоподібні із ряду Isopoda Idotea balthica і 

Lekanesphaera monodi ведуть активний спосіб життя, маючи досить широкий 

спектр харчування (Хмелева 1973; Маккавеева 1979). Перший вид I. baltica, 

досягаючи довжини 18,5 мм, має ротовий апарат гризучого типу, за допомогою 

якого легко подрібнює шматки макрофітів. При будь-якому зручному випадку ці 

ракоподібні нападають на ослаблених і загиблих тварин, включаючи і особин 

свого виду. Також вони харчуються шкірками амфіпод, які скидаються після 

линьки. Крім того I. baltica є активним споживачем псевдофекалій мідій (Хмелева 

1973). Інший вид L. monodi, майже вдвічі поступаючись за розміром I. baltica і 
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досягаючи довжини лише 10,5 мм, в пошуках їжі зазвичай повільно повзає по 

субстрату. Харчується L. monodi зіскрібаючи мікроводорості з поверхні 

макрофітів і інших субстратів, а також нападаючи на ослаблених дрібних 

ракоподібних і поліхет (Кусакин 1979). 

До цієї ж групи належать представники Amphipoda з родини Gammaridae, 

такі як Chaetogammarus olivii, Gammarus aequicauda, Melita palmata. Перший з 

цих видів C. olivii представляє практично всеїдну форму. Хоча в складі його їжі 

основними компонентами є макрофіти і детрит, він може у великій кількості 

споживати також і мікроводорості (Грезе 1973). Крім того, ці ракоподібні 

нападають на ослаблених особин свого виду, а також поїдають загиблих 

представників інших видів. Така всеїдність є ще одним способом уникнення 

харчової конкуренції з іншим тваринами з подібним типом харчування. Два інші 

види амфіпод G. aequicauda і M. palmata споживають як напівзгнилі останки 

макрофітів і мікроводорості, в основному, діатомові, так і частки детриту і 

останки загиблих безхребетних (Грезе 1973). 

Серед десятиногих ракоподібних, що також відносяться до трофічної групи 

поліфагів, найбільш поширений в угрупованні обростання голландський краб 

Rhithropanopeus harrisi, ширина карапаксу якого не перевищує 22 мм. Зазвичай 

він веде малорухливий спосіб життя, ховаючись між черепашками мідій. При 

цьому R. harrisi може складати свої пластинчасті максіли таким чином, щоб їх 

численні щетинки, переплітаючись між собою, формували своєрідне сито, через 

яке фільтруються різні харчові частинки. Крім того ці ракоподібні харчуються як 

обривками макрофітів, діатомових водоростей, так і дрібними ракоподібними, 

поліхетами, а також молоддю молюсків. Іноді серед особин цього виду 

спостерігається канібалізм (Макаров 2004). 

Інший представник поліфагів кам'яна креветка Palaemon elegans, довжина 

якої в умовах угруповання обростання не перевищує 45 мм, значно більш 

рухлива. Вона активно пересувається серед макрофітів, відщипуючи клешнями 

м'які частини їх таломів і нападаючи на дрібних поліхет і личинок хірономід. 

Крім того креветки часто споживають шматочки тканин загиблих тварин. Інший 
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вид креветок Athanas nitescens за розміром втричі менше, ніж P. elegans, і 

харчується відповідно дрібнішими об'єктами, такими як діатомові водорості, 

остракоди, кліщі та нематоди (Макаров 2004). 

Крім того, поліфагами є три види еррантних поліхет Alitta succinea, 

Platynereis dumerilii і Nereis zonata, які в чорноморському угрупованні обростання 

отримали масовий розвиток. Перший з них A. succinea, досягаючи довжини 53,5 

мм, харчується як обривками макрофітів, так і гарпактіцідами, остракодами і 

дрібними гастроподами (Киселева 1981). Другий вид P. dumerilii в умовах 

угруповання обростання виростає в довжину до 35 мм. У його харчовому спектрі 

переважає рослинна їжа. Хоча він також нападає на дрібних амфіпод, копепод і 

олігохет (Киселева 1970). Третій вид N. zonata добре пристосований до мешкання 

серед заростей макрофітів і черепашок молюсків. Досягаючи максимальної 

довжини 30,5 мм, харчується він в цих умовах, в основному, детритом, 

мікроводоростями і дрібними безхребетними (Лосовская 1977 а). 

Організми, які споживають переважно тварин становлять трофічну групу 

хижих. До числа хижих поліхет угруповання обростання відносяться п'ять видів. 

Перший з них Harmothoe imbricata досягає довжини 16 мм. Він активно 

пересувається уздовж субстрату, нападаючи на амфіпод, поліхет, гарпактіцід і 

дрібних гастропод. Другий вид Harmothoe reticulata трохи менше за розміром 

(довжина до 12 мм). Він також дуже рухливий і нападає на більш дрібну здобич. 

В спектр його харчування входять молодь ізопод, амфіпод і поліхет, а також 

остракоди, кліщі та олігохети (Киселева 2004). 

Третій вид поліхет Genetyllis tuberculata досягає довжини 12,5 мм. В спектр 

його харчування входять дрібні безхребетні, яйця черевоногих молюсків і поліхет, 

а також загиблі тварини. Четвертий вид Mysta picta, довжина тіла якого досягає 15 

мм, активно полює на більш дрібних поліхет та інших червів. П'ятий найбільш 

дрібний вид поліхет Salvatoria clavata (довжина не перевищує 4 мм) також є 

хижим, хоча використовує інші способи добування їжі. Молоді представники 

цього виду поїдають бактеріальну плівку, яка покриває субстрат, діатомові 

водорості, а також різних інфузорій, захоплюючи їх цілком. Для дорослих тварин 
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характерний смоктальний тип харчування. Вони висмоктують вміст загиблих 

гарпактіцід, зооідів мохуваток і молоді амфіпод (Киселева 2004). 

До трофічної групи хижих також відносяться такі малорухливі тварини, як 

гідроїдні поліпі Obelia longissima і актинія Diadumene lineata. Вони добувають їжу 

за допомогою чутливих щупалець, забезпечених жалкими капсулами, активно 

захоплюючи копепод, гарпактіцід, остракод і інших дрібних безхребетних 

(Ковтун и др. 2012). 

Як вже було показано, в чорноморському угрупованні обростання трофічна 

група поліфагів є найчисленнішою за кількістю видів, що входять до неї. Однак за 

кількісними параметрами розвитку першість в угрупованні належить 

сестонофагам. В першу чергу це стосується мідії, відносна біомаса якої на два 

порядки перевищує відповідні показники всіх інших безхребетних. Хоча за своєю 

відносною чисельністю сестонофагі порівнянні з поліфагами (табл. 3.7). 

Однак, незважаючи на те, що біомаса черевоногих молюсків, ракоподібних і 

поліхет, що входять в інші трофічні групи, в порівнянні з двостулковими 

молюсками незначна, ці дрібні тварини, що досягають значної чисельності, 

грають важливу роль в розвитку прибережного угруповання обростання 

(Маккавеева 1976). 

Як видно з вищевикладеного, найефективніші трофічні зв'язки в 

чорноморському угрупованні обростання існують між фітофагами і 

фотосинтезуючими макро- і мікрофітами. Крім того, постійне надходження в 

угрупованні частинок детриту забезпечує розвиток трофічної групи детритофагів 

(Варигин 2016 в). У свою чергу, згадані вище види полиіхет і ракоподібних самі є 

харчовими об'єктами для невеликої групи риб, життя яких пов'язано з 

угрупованням обростання твердих субстратів (Ивлев 1977; Виноградов & 

Хуторной 2013). 

Серед них найчисленнішими є морські собачки Parablennius sanguinolentus і 

Parablennius tentacularis, а також пухлощока риба-голка Syngnathus nigrolineatus. 

Значно рідше серед заростей макрофітів в угрупованні обростання зустрічається 

довгорилий морський коник Hippocampus guttulatus. 
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Подібний розподіл кількісних параметрів видів, що входять до складу 

угруповання обростання було зафіксовано і в інших морях. Так, в прибережних 

районах Дагестанського узбережжя Каспійського моря в угрупованні обростання 

двостулкові молюски значно переважали по біомасі усіх інших безхребетних 

(Имашова 2012; Имашова & Зайко 2011). 

Крім того, в цьому угрупованні було зафіксовано зниження харчової 

конкуренції між різними видами безхребетних які мають подібний спектр 

харчування (Амаева 2009). 

 

Таблиця 3.7 

Відносні кількісні характеристики трофічних груп чорноморського 

прибережного угруповання обростання  

Трофічні групи 
Відносна 

чисельність, % 

Відносна 

біомаса, % 

Сестонофагі 36,6 97,7 

Детритофагі 16,5 0,01 

Фітофагі 9,3 0,11 

Хижі 1,1 0,57 

Поліфагі 36,5 1,61 

 

Це відбувалося за рахунок різниці в розмірах безхребетних, різних харчових 

переваг, виборчого харчування тих чи інших організмів, а також різних добових 

ритмів пошуку харчового матеріалу. У Таганрозькій затоці Азовського моря 

трофічна структура прибережного угруповання обростання складається з 

подібних трофічних груп. Хоча на відміну від розглянутого регіону Чорного моря 

найбільшого розвитку тут досягають вусоногі ракоподібні і гідроїдні поліпі. 

Серед двостулкових молюсків переважає Mytilaster lineatus. Види, представлені в 

угрупованні обростання Азовського моря, характеризуються різними трофічними 

потребами, що послаблює харчову конкуренцію між ними (Партали 1991). 
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Таким чином, організми, що входять до складу чорноморського 

прибережного угруповання обростання дуже тісно пов'язані між собою 

трофічними зв'язками (Варигин 2016 г). Основна частина харчового матеріалу 

надходить до угруповання з водної товщі. Цьому значною мірою сприяє активна 

фільтраційна діяльність мідій та інших організмів-сестонофагів. 

Крим того деякий трофічний матеріал продукується за допомогою 

фітокомпоненти угруповання. Так, макрофіти та одноклітинні водорості, що 

відносяться до первинних продуцентів угруповання, розвиваються за рахунок 

своєї фотосинтетичної активності і забезпечують харчовим матеріалом 

рослиноїдних тварин. Численні детрітофагі споживають різні фракції детриту, що 

накопичується серед переплетень бісусних ниток мідій. Поліфагі харчуються як 

рослинною, так і тваринною їжею. Невелика група хижаків знаходить своїх жертв 

серед дрібних безхребетних. У якості консументів в угрупованні обростання 

виступають деякі види риб, що живуть серед заростей макрофітів. Завдяки своїм 

середовище-утворюючим можливостям, двостулковий молюск Mytilus 

galloprovincialis, як вид едифікатор угруповання обростання, грає центральну 

роль в трофічних взаєминах між організмами, що входять до його складу. 

 

3.6. Фенотипічна структура  

 

Як вже згадувалося, в останні десятиліття клімат в північно-західній частині 

Чорного моря стає все менш стійким. Тут все частіше відбуваються аномальні 

гідрометеорологічні явища, які надають стресовий вплив на прибережні 

угруповання. В окремі роки в літню пору температура морської води піднімається 

до 30 °С, а взимку на поверхні моря іноді з'являється льодовий покрив. 

Такі безпрецедентні темпи змін параметрів навколишнього природного 

середовища змушують організми, що входять до складу різних угруповань, 

адаптуватися до нових умов. Одним з видів подібної адаптації є феномен 

фенотипічної пластичності (Silvestre et al. 2012). Під фенотипічною пластичністю 

зазвичай мається на увазі здатність одного генотипу продукувати кілька 
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морфологічних форм, які можуть адекватно коригувати свою фізіологічну і 

поведінкову активність у відповідь на зміну умов зовнішнього середовища (Bayne 

2004). 

 

3.6.1. Фенотипічна пластичність масових видів 

 

Відомо, що в чорноморський популяції мідії спостерігається поліморфізм за 

кольором черепашки, обумовлений генетично (Булатов 1984; Столбова и др. 

1996). Серед основних фенотипів Mytilus galloprovincialis виділяють молюсків з 

коричневим забарвленням зовнішнього шару черепашки – фенотип Fa, з синім 

забарвленням – фенотип Fb і з чергуванням синіх і коричневих радіальних смуг – 

фенотип Fс (Шурова 2013) (рис. 3.19). 

У рівноногих ракоподібних також спостерігається поліморфізм забарвлення 

зовнішніх покривів тіла (Salemaa 1979). Забарвлення у цих безхребетних є 

результатом взаємодії пігментів кутикули з пігментами, що знаходяться в 

хроматофорах (Кусакин 1979). 

                   

Рис. 3.19. Основні фенотипи чорноморської мідії Mytilus galloprovincialis. 

a – молюски з коричневим забарвленням зовнішнього шару черепашки 

(фенотип Fa); b – особини з синім забарвленням (фенотип Fb); c – мідії з 

чергуванням синіх і коричневих радіальних смуг (фенотип Fс) 
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У ряді випадків це явище носить пристосувальний характер. В результаті у 

особин, наприклад, Idotea baltica з'являється можливість зливатися з фоном 

субстрату, пасивно уникаючи нападу хижаків, зокрема, риб (Merilaita 2001). 

Ракоподібні можуть змінювати інтенсивність забарвлення свого тіла в залежності 

від кольору субстрату (Carabelos et al. 2010). Однак загальний характер 

забарвлення у окремих особин I. baltica протягом життя залишається незмінним 

(Bulnheim & Fava 1982). 

В результаті визначення фенотипічної приналежності окремих особин I. 

baltica, що мешкають в досліджуваному угрупованні обростання, було виділено 

три основні фенотипі (Варигин 2014 г): uniformis (монохромний або 

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

плям) і lineata (лінійчатий, з добре помітною поздовжньою смугою) (Рис. 3.20). 

У особин іншого виду із ряду Isopoda Lekanesphaera monodi, що мешкають в 

угрупованні обростання колірний поліморфізм забарвлення зовнішніх покривів 

тіла виражений ще інтенсивніше, ніж у I. baltica. 

 

                        

Рис. 3.20. Основні фенотипи Idotea baltica. 

U – uniformis, М – maculosa, L – lineata. 

 

У цих ракоподібних крім трьох вище названих фенотипів (uniformis, 

maculosa і lineata), було виділено ще два: albus (білий однотонний) і rubrum 

(червоний однотонний). Збільшення числа основних фенотипів у L. monodi в 
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порівнянні з I. baltica мабуть пов'язано з меншим ступенем рухливості цього виду 

(Варигин 2015 а). В результаті у особин L. monodi є більше можливостей для 

пасивного захисту від хижаків. Так, представники фенотипу uniformis з темним 

монохромним забарвленням покривів добре зливаються з загальним фоном 

підводної поверхні траверсів. Особи фенотипів maculosa і lineata з найбільш 

строкатим забарвленням менш помітні на тлі поселень мідій, черепашки яких 

також пофарбовані в різні кольори. Ракоподібні фенотипу albus c покривами 

білого кольору не відрізняються від численних будиночків вусоногих 

ракоподібних Amphibalanus improvisus, розташованих як на субстраті, так і на 

черепашках мідій. А особини фенотипу rubrum з червонуватим забарвленням 

малопомітні серед червоних водоростей Ceramium rubrum і Callithamnion 

corymbosum, які становлять значну частину фітокомпоненти чорноморського 

угруповання обростання. 

 

3.6.2. Співвідношення різних фенотипів у мідії 

 

Відомо, що швидкість росту мідій Mytilus galloprovincialis, а також характер 

зв'язаних з нею метаболічних процесів відрізняються у різних фенотипів цих 

молюсків (Bayne & Hawkins 1997). У зв'язку з цим з січня по грудень 2013 року 

було проведено визначення мінливості співвідношення різних фенотипів мідій в 

процесі їх росту в умовах угруповання обростання на полігоні № 5 «Ланжерон». 

Вивчення фенотипічного складу молюсків показало, що екземпляри з синім 

і коричневим забарвленням черепашки (фенотипи Fb і Fa) складають від 95,7 до 

97,6% від загальної кількості досліджених мідій. Особини, у яких в зовнішньому 

шарі черепашки спостерігалося чергування радіальних синіх і коричневих смуг 

(фенотип Fc) зустрічалися лише в 2,4 – 4,3% випадків. 

Вивчення мінливості співвідношення різних фенотипів мідій показало, що 

по мірі росту молюсків спостерігається переважання особин фенотипу Fb (сині) 

над екземплярами фенотипу Fa (коричневі). Причому з січня по квітень 2013 року, 

коли температура морської води не перевищувала 5–11 °С співвідношення цих 
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фенотипів було приблизно рівним. А вже починаючи з травня, коли температура 

води різко зросла до 20 °С, в складі мідійного поселення відбулося суттєве 

зростання кількості особин з синім забарвленням черепашки (рис. 3.21). При 

розрахунках враховували і параметри особин фенотипу Fc, однак, через їх низькі 

значення і незначну мінливість в порівнянні з відповідними показниками мідій 

фенотипів Fb і Fa, вони не представлені на рис. 3.21. 

Як видно з даних, представлених на рис. 3.20, починаючи з серпня і аж до 

кінця 2013 року коливання процентних співвідношень мідій різних фенотипів 

трохи стабілізуються. У підсумку ці співвідношення встановлюються в 

середньому на наступному рівні: фенотип Fb – 54,2%, фенотип Fa – 42,7% і 

фенотип Fc – 3,1% (Варигин 2016 б). 

 

 

Рис. 3.21. Мінливість співвідношень особин мідій фенотипів Fa (точки на світлому 

фоні) і Fb (точки на темному фоні) протягом року на тлі зміни температури 

морської води (пунктир). Полігон № 5 «Ланжерон», 2013 рік 

 

Подібне явище спостерігалося і в інших районах Чорного моря. Так, в 

умовах штучного вирощування мідій на колекторах біля південного берега 
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Криму, а також на їх природних поселеннях в цьому районі моря по мірі росту 

молюсків співвідношення фенотипів також змінювалося на користь особин з 

синім забарвленням зовнішнього шару черепашки (Иванов и др. 1989). 

Крім того, було з'ясовано, що мідії з синім забарвленням черепашки, 

зазвичай поселяються в прибережній зоні на невеликих глибинах. Так в 

природних популяціях північно-західній частині Чорного моря в міру наближення 

до берега і в зв'язку зі зменшенням глибини мешкання процентне співвідношення 

мідій різних фенотипів змінюється в бік збільшення частки молюсків з синім 

забарвленням зовнішнього шару черепашки (Шурова & Золотарев 1984). У 

Кримського узбережжя Чорного моря спостерігається аналогічна картина. Так, в 

мілководних поселеннях на скелях переважають мідії з синім забарвленням 

черепашки, а глибоководних на мулистому ґрунті – з коричневим (Булатов & 

Иванов 1990; Пиркова и др. 2000). 

Відомо, що швидкість росту молюсків, як пойкілотермних тварин, залежить 

від температури води (Алимов 1981). Як показали проведені дослідження, під час 

весняного прогріву води абсолютна швидкість лінійного росту мідій різних 

фенотипів збільшується. Так, з квітня по червень при збільшенні температури 

морської води в 2,2 рази (з 11 до 24 °С) абсолютна лінійна швидкість росту мідій 

фенотипу Fb збільшилася в 2,6 рази (з 1,74 до 4,55 мм·міс
-1

), а фенотипу Fa – в 2,2 

рази (з 1,82 до 4,04 мм·міс
-1

). 

Дослідження, проведені у Кримського узбережжя Чорного моря, показали, 

що така ж різниця спостерігається не тільки при вивченні групового росту мідій, 

але в ході аналізу параметрів їх індивідуально росту. Так, в результаті 

комплексної роботи, проведеної на одній з експериментальних морських ферм в 

бухті Ласпі, було доведено, що темпи індивідуального росту мідій з синім 

забарвленням черепашки достовірно перевершують такі у молюсків з коричневою 

черепашокою (Челядина 2012). 

Відомо, що у мідій з синім забарвленням зовнішнього шару черепашки 

спостерігається підвищена, в порівнянні з молюсками інших фенотипів, 

фізіологічна активність щодо синтезу білків, необхідних для росту (Щербань 
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2001). Крім того, у мідій фенотипу Fb в порівнянні з молюсками фенотипу Fa, 

відзначено перевищення швидкості не тільки соматичного, але і генеративного 

росту (Щербань 2000). До того ж, у молюсків з синім забарвленням черепашки 

спостерігається здатність продукувати більш численні і міцні, в порівнянні з 

мідіями інших фенотипів, нитки бісуса, що, безумовно, допомагає їм надійно 

закріпитися на субстраті в прибережній зоні моря (Иванов и др. 1989). 

Співвідношення фенотипів в більш зрілих поселеннях мідій змінювалося в 

міру збільшення довжини черепашки молюсків. Так, у мідій, зібраних в травні 

2015 року на полігоні № 6 «Елінг», довжина черепашки коливалася від 1 до 50 

мм. У десяти розмірних групах, сформованих з кроком 5 мм, були відзначені різні 

співвідношення фенотипів мідій (рис. 3.22). 

Серед молодих особин мідій з перших чотирьох розмірних груп (1–20 мм) 

фенотип Fa становив від 35,3 до 63,2%, фенотип Fb – від 31,6 до 59,1% і фенотип 

Fc – від 4,5 до 8,4%. Причому співвідношення фенотипів Fa і Fb в цих групах 

постійно змінювалося в межах зазначених часток. При цьому частка фенотипу Fc 

поступово знижувалася.  

 

Рис. 3.22. Мінливість співвідношень мідій фенотипів Fa (точки на світлому фоні), 

Fb (точки на темному фоні) і Fc (штрихування) в межах різних розмірних груп. 

Полігон № 6 «Елінг», травень 2013 року 

1-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40 40-45 45-50 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Ч
ас

то
та

 з
у
ст

р
іч

ал
ьн

о
ст

і,
 %

 

Розмірні групи, мм 



126 

 

У трьох середніх розмірних групах (20–35 мм) частка фенотипу Fa 

перевищувала відповідну частку фенотипу Fb на 3,9–18,2%. Частка фенотипу Fc 

стабілізувалася на рівні до 3–3,5%. У трьох старших розмірних групах (35–50 мм) 

відзначена явна перевага особин фенотипу Fb. Так, в групах 35–40 та 40–45 мм це 

перевищення становило 24,2 і 33,4%, відповідно. У той же час в групі 45–50 мм 

було виявлені лише молюски фенотипу Fb (рис. 3.22). 

Таким чином, у міру збільшення лінійних розмірів мідій зберігається 

виявлена тенденція переважання особин з синім забарвленням черепашки. 

 

3.7. Статева структура  

 

Відомо, що у дорослих особин багатьох видів ракоподібних спостерігається 

яскраво виражений статевий диморфізм. Наприклад, у самців рівноногих 

ракоподібних Idotea balthica, які зазвичай більші за самок, добре розвинені 

переоподи, які служать для утримання самки під час спарювання (Tuomi & 

Jormalainen 1988). Крім того, у самців плеоподи II забезпечені стілетоподібним 

чоловічим відростком (processus masculinus), що грає важливу роль при 

заплідненні (Naylor 1955 b). Запліднення відбувається під час линьки самки, 

причому самці зазвичай вибирають для спарювання найбільших за розміром 

самок (Jormalainen & Tuomi 1989; Jormalainen et al. 1992). Після запліднення у 

самок I. balthica розвивається зовнішня виводкова сумка (marsupium), складена з 

пластин, що представляють собою вирости коксальних члеників грудних ніг 

(Кусакин 1979). 

У особин іншого масового виду із ряду Isopoda Lekanesphaera monodi також 

спостерігаються статеві відмінності. Самці, що досягають довжини 10 мм, як 

правило, на чверть більші за самок. На плеоподах II у них розташований 

шаблевидний чоловічий відросток, який зазвичай далеко видається за дистальний 

край ендоподіта. Самки виношують запліднені яйця і ембріони, що розвиваються 

у внутрішніх виводкових мішечках, утворених з шкірних покривів на вентральній 

стороні їх грудних відділів (Кусакин, 1979). 



127 

 

У ракоподібних із ряду Ampipoda самці, що мають більш розвинені 

кінцівки, також більші за самок. Наприклад у самців масового виду амфіпод 

Chaetogammarus olivii є посилені гнатоподи II, які служать для утримання самки в 

період розмноження. У самок цього виду до коксальних пластинок прикріплені 

оостегіти, або інкубаційні пластинки, які утворять виводковую сумку – 

марсупіум, всередині якої відбувається розвиток яєць. Максупіум постійно 

омивається потоками води, які створюються постійним биттям багаточисленних 

перистих щетинок, розташованих на плеоподах цих ракоподібних (Грезе 1985). 

 

3.7.1. Співвідношення статей у масових видів угруповання 

 

Idotea baltica 

 

Дослідження, проведені в межах відкритого полігону № 5 «Ланжерон», 

показали, що загальне співвідношення самців і самок I. baltica становить 1:1,4. На 

полігоні № 7 «Жовтий камінь» з обмеженим водообміном це співвідношення 

становило 1:1,6. В межах напівзакритої акваторії полігону № 6 «Елінг» загальне 

співвідношення самців і самок було 1:2 (рис. 3.23). 

Рис. 3.23. Загальне співвідношення статей у особин Idotea baltica в квітні 2013 

році. Полігони: 1 – «Ланжерон» № 5; 2 – «Жовтий камінь» № 7; 3 – «Елінг», № 6. 
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З отриманих даних випливає, що у всіх випадках самки I. baltica кількісно 

переважали над самцями, причому ця перевага помітно посилювалась при 

переході від відкритого полігону до напівзакритого. Так, якщо в межах відкритого 

полігону з вільним водообміном № 5 «Ланжерон» на трьох самок доводилося 

приблизно два самця, то в акваторії напівзакритого полігону № 7 «Елінг» на 

одного самця доводилося вже дві самки (рис. 3.23). 

 

Lekanesphaera monodi 

 

В результаті проведених досліджень було виявлено, що в межах відкритого 

полігону з вільним водообміном № 5 «Ланжерон» загальне співвідношення самців 

і самок L. monodi становило 1:1,5. В акваторії полігону з обмеженим водообміном 

№ 7 «Жовтий камінь» це співвідношення було 1:1,9 і в межах напівзакритого 

полігону № 7 «Елінг» з утрудненим водообміном – 1:2,9 (рис. 3.24). 

 

 

Рис. 3.24. Загальне співвідношення статей у особин Lekanesphaera monodi в квітні 

2014 року. Полігони: 1 – «Ланжерон» № 5; 2 – «Жовтий камінь» № 7; 3 – «Елінг» 

№ 6. Світлим штрихуванням відзначені самки, темним – самці 
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переході від одного полігону до іншого. Так, якщо в межах відкритого полігону з 

вільним водообміном № 5 «Ланжерон» на трьох самок доводилося два самця, то в 

акваторії напівзакритого полігону № 7 «Елінг» з утрудненим водообміном на 

одного самця доводилося вже приблизно три самки (рис. 3.24). 

 

3.7.2. Співвідношення статей у різних фенотипів масових видів 

 

Idotea baltica 

 

В результаті проведеного аналізу було з'ясовано, що на полігоні № 5 

«Ланжерон» серед особин I. baltica фенотипу uniformis співвідношення самців і 

самок становило 1:4, фенотипу maculosa – 1: 1,3 і фенотипу lineata – 1:1 (рис. 

3.25). 

 

 

Рис. 3.25. Співвідношення статей у трьох фенотипів Idotea baltica в квітні 2013 

року. Фенотипи: U – uniformis, M – maculosa, L – lineata. Полігони: № 5 

«Ланжерон», № 7 «Жовтий камінь», № 6 «Елінг». Світлим штрихуванням 

відзначені самки, темним – самці 
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На полігоні № 7 «Жовтий камінь» серед особин фенотипу uniformis 

співвідношення самців і самок становило 1:4,5, maculosa – 1:1,5 і lineata – 1:1. І на 

полігоні № 6 «Елінг» серед особин фенотипу uniformis співвідношення самців і 

самок становило 1:8, maculosa – 1: 2 і lineata – 1:1 (рис. 3.25). 

Більш детальну картину дає аналіз розмірно-частотного розподілу самців і 

самок I. baltica різних фенотипів (рис. 3.26). Так, на гістограмах розмірно-

частотного розподілу самців I. baltica на полігоні № 6 «Елінг» видно, що при 

послідовному переході від фенотипу uniformis до фенотипу lineata відбувається 

зрушення в бік кількісного переважання більш великих за розміром особин. 

Гістограми, що відносяться до самок, показують відносну стабільність розмірно-

частотного розподілу всіх фенотипів. 

Як випливає з отриманих даних, найбільшу кількість самців I. baltica 

відзначено серед особин фенотипу lineata. У цьому випадку спостерігається рівна 

кількість самців і самок у всіх трьох вивчених акваторіях. При послідовному 

переході від полігону № 5 «Ланжерон» до полігону № 6 «Елінг» серед особин 

фенотипу maculosa спостерігається поступове зниження частки самців і, 

відповідно, збільшення частки самок (до двох самок на одного самця). Найбільша 

відносна кількість самок виявлена серед представників фенотипу uniformis. При 

переході від відкритої акваторії до напівзакритої кількість самок збільшується 

так, що в результаті на кожного самця вже доводиться не менше восьми самок 

(Варигин 2013 б). 

Такі відмінності в співвідношенні статей у представників трьох основних 

фенотипів I. baltica можна пояснити різними вимогами щодо вибору місця 

мешкання у самців і самок цього виду (Veber et al. 2009). Так, однотонно 

пофарбовані самки зазвичай тримаються в затінених місцях серед водоростей 

(Kotta & Kotta 2004). Строкато пофарбовані самці активно пересуваються уздовж 

зовнішньої частини субстрату (Vetter et al. 1999). Таке забарвлення дозволяє 

самцям зливатися з субстратом і таким чином уникати нападу риб (Merilaita 

2001). Збільшення відносної кількості самок при переході від відкритих ділянок 
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моря до напівзакритих свідчить про найбільш сприятливі умови для розмноження 

цього виду в захищеній від впливу хвиль акваторії. 

 

uniformis 
 

maculosa 
 

 

lineata 

 

 

Рис. 3.26. Розмірно-частотний розподіл самців і самок Idotea baltica різних 

фенотипів на полігоні № 6 «Елінг» в квітні 2013 року. Хрестоподібним 

штрихуванням відзначені самці, косим – самки. 
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Lekanesphaera monodi 

 

Проведений аналіз показав, що на полігоні № 5 «Ланжерон» серед особин L. 

monodi фенотипу uniformis співвідношення самців і самок становило 1:1,5; 

maculosa – 1:2,3; lineata – 1: 1,1; albus – 1:1,2 і rubrum – 1:1,5 (рис. 3.27). 

 

 

Рис. 3.27. Співвідношення статей у особин різних фенотипів Lekanesphaera 

monodi в квітні 2014 року. Фенотипи: U – uniformis, M – maculosa, L – lineata, A – 

albus, R – rubrum. Полігони: № 5 «Ланжерон», № 7 «Жовтий камінь», № 6 

«Елінг». Світлим штрихуванням відзначені самки, темним – самці 

 

На полігоні № 7 «Жовтий камінь» серед особин фенотипу uniformis 

співвідношення самців і самок становило 1:1,7; maculosa – 1:1,6; lineata – 1:2,3; 

albus – 1:2 і rubrum – 1:3. І на полігоні № 6 «Елінг» серед особин фенотипу 

uniformis співвідношення самців і самок становило 1:1,4; maculosa – 1:6; lineata – 

1:3,4; albus – 1:1,5 і rubrum – 1:2. 
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Як видно з даних, представлених на рис. 3.27, найбільшу кількість самців 

серед особин фенотипу lineata відзначено на полігоні № 5 «Ланжерон». В межах 

двох інших полігонів найбільше самців було серед особин фенотипів maculosa і 

uniformis, відповідно. Частота зустрічальності цих трьох фенотипів була 

найбільшою в межах всіх досліджених полігонів (рис. 3.28). 

 

Рис. 3.28. Частота зустрічальності різних фенотипів Lekanesphaera monodi в квітні 

2014 року. Фенотипи: U – uniformis, M – maculosa, L – lineata, A – albus, R – 

rubrum. Полігони: 1 – «Ланжерон» № 5; 2 – «Жовтий камінь» №7; 3 – «Елінг» № 6 
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самок було виявлена серед представників фенотипу maculosa. При цьому 

кількість самок збільшувалася так, що на кожного самця вже доводилося не 

менше шести самок. Серед особин фенотипу uniformis співвідношення статей в 

межах цих полігонів залишалося приблизно однаковим (на трьох самок 

доводилося два самця). Серед представників фенотипу albus на полігонах № 5 

«Ланжерон» і № 6 «Елінг» на двох самців доводилося три самки, а на полігоні № 

7 «Жовтий камінь» на одного самця було дві самки. Серед особин фенотипу 

rubrum на полігоні № 5 «Ланжерон» на двох самців доводилося три самки, на 

полігоні № 7 «Жовтий камінь» на одного самця – три самки і на полігоні № 6 

«Елінг» на одного самця – дві самки. 

Такі відмінності в співвідношенні статей у представників п'яти основних 

фенотипів L. monodi викликані, вочевидь, різними умовами їх мешкання. Так, в 

акваторії напівзакритого полігону № 6 «Елінг» влітку вода прогрівається значно 

інтенсивніше, ніж в двох інших. В підсумку там процес розмноження 

ракоподібних проходить значно інтенсивніше і закінчується значно раніше. В 

результаті самці після завершення своєї репродуктивної діяльності починають 

масово гинути, що позначається на співвідношенні статей в межах цього 

полігону. Причому найбільш інтенсивно гинуть строкато пофарбовані самці 

фенотипів maculosa і lineata. Відомо, що подібна масова загибель самців після 

виконання своєї основної функції відзначена у представників родини 

Sphaeromatidae, що мешкають біля берегів Криму (Маккавеева 1974) 

Таким чином, співвідношення статей у різних фенотипів L. monodi залежало 

від конкретних умов їх мешкання. Причому в кількісному відношенні самки 

завжди переважали над самцями (Варигин 2015 а). Найбільша відносна кількість 

самок була виявлена серед представників фенотипу maculosa (полігон № 6 

«Елінг»), а самців – серед особин фенотипів lineata (полігон № 5 «Ланжерон»), 

maculosa (полігон № 7 «Жовтий камінь») і uniformis (полігон № 6 «Елінг»). Серед 

особин фенотипів albus і rubrum на одного самця доводилося від двох до трьох 

самок. 

 



135 

 

РОЗДІЛ 4 

ЖИТТЄВІ СТРАТЕГІЇ ОРГАНІЗМІВ ОСНОВНИХ СИСТЕМАТИЧНИХ 

ГРУП УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

 

Відомо, що життєва стратегія будь-якого виду являє собою деяку сукупність 

біологічних можливостей, спрямованих на підвищення для цього виду 

ймовірності вижити і залишити потомство в певних умовах середовища (Гиляров 

1990). Ступінь ефективності життєвої стратегії того чи іншого виду в першу чергу 

виражається самим фактом присутності його популяції в угрупованні (Протасов 

2009, 2011). 

В процесі розвитку угруповань гідробіонтів відбувається відбір таких 

життєвих стратегій організмів, що входять до них, які найбільш адекватно 

відповідають умовам їх мешкання, включаючи як абіотичні, так і біотичні 

фактори середовища (Протасов 2009).  

Сучасна концепція життєвих стратегій організмів склалася в результаті 

незалежних досліджень кількох вчених (Раменский 1935; Grim 1974; MacArthur & 

Wilson 1967, Протасов 2011). Один з них, Л.Г. Раменский, запропонував 

триангулярну класифікацію життєвих стратегій, в якій були виділені віоленти – 

організми, що завойовують собі місце в угрупованні за рахунок своєї життєвої 

сили і високої конкурентоспроможності, експлеренти – види, що інтенсивно 

розмножуються, які можуть швидко освоювати ресурси і захоплювати нові місця 

мешкання, а також патіенти – організми, які за рахунок різних адоптацій можуть 

підтримувати існування популяцій в умовах обмежених ресурсів.  

Схожа концепція була запропонована Д. Граймом, в якій організми з 

різними типами життєвих стратегій були названі конкурентами, рудералами і 

стрес-толерантами. Крім того, як вважає А.А. Протасов, доцільно ввести ще одну 

категорію, позначивши її як стратегію екстремалів, які можуть виживати в 

найбільш нестабільних умовах середовища. Відповідно до цієї концепції, 

екстремали, через їх здатність до виживання в умовах обмежених ресурсів, 
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найближче всього до патиентів. З іншого боку, вони схожі з експлерентами, так як 

на них діє відбір нестабільного середовища (Протасов 2011).  

Існує також концепція життєвих стратегій, що була створена Р. 

МакАртуром і Е. Вільсоном (MacArthur & Wilson 1967). Це концепція K- і r-

стратегів, що отримала свою назву завдяки коефіцієнтам логістичного рівняння S-

образного росту популяції, де r – константа експоненціального росту, K – 

гранична для даних умов чисельність. Ці параметри логістичного рівняння стали 

символами двох типів стратегій або двох полюсів умовного градієнта стратегій 

(Протасов 2011). 

Відповідно до цієї концепції K-стратегія спрямована на загальне 

підвищення виживання кожного нащадка, активне споживання ресурсів в 

конкурентних умовах вже сформованого угруповання, збільшення захищеності 

від абіотичних факторів середовища, розвиток досконалих механізмів регуляції 

чисельності популяції. В той час, як r-стратегія спрямована на збільшення 

швидкості росту популяції в початковий період формування угруповання за 

рахунок швидкого досягнення особинами статевої зрілості, високої 

індивідуальної плодючості особин, короткого життєвого циклу і здатності до 

швидкого захоплення нових місць мешкання (Протасов 2009). 

Ці концепції життєвих стратегій не суперечать один одному, через те, що до 

K-стратегів схожі віоленти і конкуренти, а до r-стратегів – експлеренти і 

рудерали. Патієнти і стрес-толеранти мають свої особливості. Види, які 

відносяться до K-стратегів, як правило, значно більше за розміром, ніж організми, 

які досягають успіху за рахунок r-стратегії. Однак в реальних умовах життя 

потенціал виживання популяцій, включаючи здатність переживати стресові 

впливи і успішно відновлюватися після катастрофічних порушень, забезпечується 

більш складним набором елементів стратегій, які можуть бути охарактеризовані 

цілим рядом параметрів і ознак (Протасов 2009). Їх порівняння дає можливість 

з'ясувати особливості стратегій досліджуваних видів, що дозволяють їм уникати 

конкуренції в процесі спільного мешкання. 
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Відомо, що в процесі формування угруповання обростання на різних стадіях 

екологічної сукцесії можна простежити послідовну зміну організмів з різними 

життєвими стратегіями. Так, першими мешканцями поверхні твердого субстрату 

можуть бути організми, яким властива життєва стратегія екстремалів. Потім в 

поселенні з'являються експлеренти, яких в подальшому змінюють віоленти. 

Причому віоленти не тільки активно захоплюють місця мешкання, але і 

створюють сприятливі умови для багатьох інших організмів. При цьому вони, як 

види-едифікатори, формують угруповання консортивного типу (Протасов 2006). 

Вважається, що в умовах природного середовища існування серед видів 

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

свого життя використовує складну комбінацію з елементів обох видів стратегій 

(Розенберг & Рянский 2005). Особливо це стосується гідробіонтів, які ведуть в 

дорослому стані прикріплений спосіб життя. Життєві стратегії цих видів істотно 

відрізняються на різних етапах онтогенезу, включаючи стадію планктонної 

личинки, за допомогою якої відбувається їх розселення. 

Крім того, конкурентні відносини в природних умовах носять в основному 

дифузний характер, що відображає відносно слабкі за силою взаємодії між 

більшістю видів угруповання (Пианка 1981; Бурковский 1992). Сильна міжвидова 

конкуренція відноситься до рідкісних природних явищ. Вона можлива тільки між 

екологічно близькими видами і за умови гострого дефіциту їжі або гранично 

високої щільності організмів. Насправді зазвичай спостерігається співіснування 

потенційних конкурентів, при якому кожен вид досягає збалансованої щільності 

по відношенню до інших членів угруповання (Бурковский 2006). 

Сучасні уявлення про життєві стратегії близькі до теорії екологічної ніші, 

так як в це поняття входять крім стійкості виду до факторів середовища також 

взаємодії з іншими організмами (Джиллер 1988). А різноманітність життєвих 

стратегій тісно пов'язана з концепцією екологічної ніші, оскільки значна частина 

характерних особливостей ніші – це і є елементи життєвої стратегії. 

Індивідуальність екологічної ніші виду визначається оригінальністю в даних 

умовах його конкретної життєвої стратегії (Протасов 2009). 
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4.1. Багатощетинкові черви 

 

Як показали проведені дослідження, до складу чорноморського 

прибережного угруповання обростання входять багатощетинкові черви, яких 

можна розділити на кілька основних груп. Першу з них складають порівняно 

великі за розміром еррантні поліхети з родини Nereidae, другу – дрібні седентарні 

поліхети з родини Spionidae і Sabellidae. До рухомих форм також відноситься 

порівняно дрібні представники родини Syllidae. Окрему групу становлять хижі 

поліхети з родини Polynoidae. 

З 14 видів поліхет, виявлених в угрупованні обростання, п'ять були 

характерними видами, три з яких мали 100% зустрічальність. З них до відносно 

великих за розміром еррантних поліхет відносяться Nereis zonata, Alitta succinea і 

Platynereis dumerilii, а до дрібних – Salvatoria clavata. До відносно великих 

седентарних форм можна віднести Lagis koreni, а до дрібних – Polydora cornuta і 

Fabricia stellaris. У число хижаків входить дуже рухлива полиіхета Harmothoe 

imbricata. 

Ці види багатощетинковіх червів широко поширені як в Чорному, так і в 

інших морях Світового океану (Лосовская 1977; Гpинцов & Mурина 2002; 

Гринцов и др. 2005; Гришанков 1995). Всі перераховані види мають високий 

ступінь еврибіонтністі. Найбільшою мірою ці якості виражені у великих за 

розміром еррантних поліхет. Так, дорослі особини A. succinea можуть мешкати в 

широкому діапазоні температури і солоності морської води. Вони переносять 

опріснення до 0,6 ‰ і осолонення до 65 ‰, а також можуть витримувати значний 

недолік кисню в воді (Киселева 2004). 

Крім значного ступеня еврибіонтністі масові види поліхет мають цілу низку 

якостей, що дозволяють їм адаптуватися до нестабільних умов життя в 

прибережній зоні моря, а також уникати взаємної конкуренції в процесі спільного 

мешкання в угрупованні обростання (табл. 4.1). Відомо, що одним з 

найважливіших параметрів, що визначає значимість виду в угрупованні, є розмір 

тіла його представників (Шмидт-Ниельсен 1987). 
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Таблиця 4.1 

Порівняльна характеристика елементів життєвих стратегій еррантних і 

седентарних поліхет угруповання обростання 

Елементи життєвих стратегій Эррантні Седентарні 

Рівень еврибіонтністі Високий Високий 

Довжина тіла, мм 30–50 3–8 

Ступень рухливості   Висока Низка 

Ступінь турботи про потомство Низка Середня 

Співвідношення статей  Самців завжди 

більше, ніж самок 

Самців завжди більше, 

ніж самок 

Репродукційний період Весна-літо-осінь Протягом усього року 

Період в році, коли 

відбувається найбільш 

інтенсивне розмноження 

Літо Весна 

Максимальна абсолютна 

плодючість, тис. шт. яєць 

15–190  0,07–0,4 

Тривалість пелагічної 

личинкової стадії, доба 

40 42 

Спосіб харчування Поліфагія Детритофагія 

Переважний спосіб споживання 

їжі 

Заковтування Збір з поверхні і 

осадження суспензії 

Тривалість життя, міс. 10–12 8–10 

 

Як показали проведені дослідження, в прибережному угрупованні 

обростання масові види великих за розміром еррантних поліхет досягають 

довжини тіла 30–50 мм. Хоча в різних угрупованнях бентосу Чорного моря 

довжина їхнього тіла часто перевищує 100 мм (Киселева 2004). 

Розміри дрібних еррантних і седентарних поліхет, що мешкають в 

угрупованні обростання, менше на порядок. Так, довжина тіла S. clavata і P. 

cornuta становить 5–8 мм, а F. stellaris – не перевищує 3 мм. Така різниця в 
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розмірах значно зменшує взаємну конкуренцію цих видів в умовах 

чорноморського угруповання обростання. Крім того у цих безхребетних істотно 

розрізняється спосіб життя. Еррантні поліхети в пошуках їжі та притулку активно 

пересуваються серед черепашок мідій і таломів макрофітів. Седентарні поліхети 

живуть всередині самостійно побудованих трубок, розташованих серед друз 

мідій. 

Важливим елементом життєвої стратегії виду є характер його 

репродукційного процесу, за допомогою якого забезпечується його стійке 

існування і розвиток. Всі види досліджуваних поліхет роздільностатеві. Причому 

статевий диморфізм у них проявляється лише в нерестовій період. Так, зовнішні 

відмінності самців і самок A. succinea стають помітними тільки у гетеронереїдних 

особин, які готуються до роїння. В цей період передня частини тіла самців стає 

яскраво червоною, в той час як задня частина залишається білуватою. 

Забарвлення самок більш бліде. Їх покриви стають білого або жовтувато-зеленого 

кольору. У спинних вусиків самців, розташованих в середній частині тіла, нижній 

край стає зазубреними, а у самок – залишається гладким (Киселева 2004). 

Розмноження у еррантних поліхет протікає в теплий період року, 

починаючись з весни і закінчуючись восени. Процес спаровування у них 

відбувається в певний час і протікає дуже активно. Гетеронереїдні особини цих 

поліхет піднімаються в товщу води, де відбувається їх масове роїння. Цей процес 

зазвичай відбувається в нічний час в період останньої чверті Місяця і в період 

молодика (Киселева 2004). 

Кількість самців в цей час від 3 до 20 разів перевищує число самок. При 

цьому кожна самка несе в собі значну кількість яєць. Так, у N. zonata їх число 

досягає 15 тис., у P. dumerilii – 37 тис., а у A. succinea перевищує 190 тис. 

(Киселева 2004). Після завершення процесу розмноження дорослі особини червів 

гинуть. З запліднених яєць розвиваються личинки, які ведуть планктонний спосіб 

життя. Планктонний період у цих поліхет триває до 40 діб, після чого 

відбувається осідання личинок. 
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У самок дрібної еррантної поліхети S. clavata плодючість не така висока. 

Кожна самка виношує до 50 яєць на спинний стороні свого тіла. Через 8–10 діб з 

них виходять черви завдовжки близько 0,3 мм. Через 30–35 діб молодь червів 

досягає довжини 2 мм і стає статевозрілою (Киселева 2004). 

Дрібні седентарні поліхети відкладають свої яйця в капсули, які 

прикріплюють до стінок трубки. Так, у P. cornuta в кладці зазвичай буває до 15–

20 капсул, в яких знаходяться від 300 до 400 яєць, а у F. stellaris кількість 

відкладених яєць не перевищує 70. Личинки P. cornuta розвиваються в кладці 

протягом 7 діб, а потім переходять в планктон. Пелагічна стадія у цього виду 

триває до 6 тижнів. У F. stellaris з причини відсутності пелагічної личинки 

розвиток яєць відбувається всередині материнської трубки (Киселева 2004). 

До масових рухомих видів поліхет також відносяться хижі Harmothoe 

imbricata. Дорослі особини цих червів досягають в довжину 16 мм. 

Розмножуються вони ранньою весною. Самки виношують яйця під елітрами, 

якими покрито їх тіло. Подальший розвиток личинок відбувається в пелагіалі 

(Киселева 2004). Спинні лусочки у H. imbricata не тільки захищають поверхню 

тіла тварини, але і служать своєрідними елементами, відволікаючими хижаків. 

Справа в тому, що у цих червів, що мешкають в Чорному морі, відзначено 

світіння елітрів. Причому це явище спостерігається і при відділенні їх від тіла 

поліхети. Сяючі елементи покриву, що відкидаються поліхетами, відволікають від 

неї хижаків і часто рятують від їх можливого нападу (Киселева 2004). 

До найважливіших елементів життєвої стратегії виду відноситься і його 

характерний спосіб харчування. Доступність харчових ресурсів безпосередньо 

впливає на ріст і розвиток організмів угруповання обростання. Недолік їжі може 

привести до конкурентних взаємин в угрупованні. Однак види, що входять до 

складу чорноморського угруповання обростання, в процесі взаємної адаптації 

виробили певні схеми харчової поведінки, що зводять до мінімуму трофічну 

конкуренцію між ними. 

У еррантних поліхет з родини Nereidae на передньому краю головної лопаті 

розташовані дві короткі антени, дві пальпи і дві пари очей. Пальпи 
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розташовуються на черевній стороні головної лопаті попереду ротового отвору і 

служать для виявлення і захоплення їжі. Тут же знаходиться добре розвинена 

масивна мускулиста глотка, забезпечена двома потужними хітиновими 

зубчастими щелепами. Крім того, глотка озброєна численними хітиновими 

зубчиками, які розташовуються групами і утворюють два пояси у вигляді кілець 

(Киселева 2004). Таким чином, головна лопать червів забезпечена потужними 

інструментами, пристосованими для активного виявлення і захоплення їжі. 

Дорослі особини великих еррантних поліхет в пошуках їжі інтенсивно 

працюють своїми щелепами, захоплюючи різні частки детриту, обривки 

макрофітів, одноклітинні водорості і дрібних безхребетних (Киселева 1970, 1981; 

Лосовская 1977). За способом харчування ці черви є поліфагами. У дрібній 

еррантній поліхети S. clavata з родини Syllidae головна лопать забезпечена 

антенами і зрощеними пальпами, а глотка озброєна одним великим хітиновим 

зубом. Така будова ротового апарату відбивається на характері харчування цього 

виду. Дорослі представники S. clavata не ковтають, а висмоктують свої харчові 

об'єкти, якими, в основному, є загиблі представники мохуваток, ослаблені 

особини ракоподібних і інших дрібних безхребетних. Молодь цих червів 

харчується бактеріальної плівкою, діатомовими водоростями та інфузоріями, 

захоплюючи їх цілком (Киселева 2004). 

У седентарних поліхет з родини Spionidae пальпи перетворені в 

ниткоподібні придатки, розташовані на головний лопаті. Так, дорослі особини P. 

cornuta мешкають усередині розгалужених циліндричних трубок, побудованих 

ними з частинок детриту і обривків водоростей. У цих трубках розташовані 

численні отвори, через які черв може збирати будівельний матеріал і харчові 

частки, не покидаючи свого притулку. Харчуються ці поліхети детритом, який 

збирають з поверхні субстрату. Причому розмір харчових частинок не перевищує 

0,03–0,05 мм (Киселева 2004). 

У седентарних поліхет з родини Sabellidae на головному кінці тіла, що 

трохи виступає з трубки, розташований великий віночок зябер. Так, у дорослих 

особин F. stellaris на внутрішній стороні зябрових пелюсток розташовані вторинні 
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зяброві нитки. За допомогою цих ниток черви добувають осад з навколишній 

води, який служить їм як для харчування, так і для будівництва трубок (Киселева 

2004). Таким чином, частки, що споживаються в їжу дорослими особинами F. 

stellaris ще менше за розміром, ніж ті, якими харчуються P. cornuta. 

Розглянуті елементи життєвих стратегій масових видів поліхет свідчать про 

те, що в процесі взаємної адаптації до перебування в умовах чорноморського 

прибережного угруповання обростання ці безхребетні виробили механізми, що 

ослабляють міжвидову конкуренцію. Топічна конкуренція між ними зведена до 

мінімуму, оскільки вони відрізняються за розмірними характеристиками, а також 

мають різні вимоги у виборі місць мешкання і пошуку притулків. Це ж стосується 

трофічної конкуренції, так як ці види харчуються різними харчовими об'єктами. 

Як вже було зазначено, в природних угрупованнях поділ видів на 

відокремлених r- і K-стратегів вельми умовний. Кожен з них на різних стадіях 

свого розвитку використовує складну комбінацію з елементів цих типів стратегій, 

яка найбільшою мірою сприяє подальшому розвитку популяції. З усіх видів 

поліхет деяку турботу про потомство лише на ранніх стадіях розвитку 

проявляють тільки Harmothoe imbricata і Salvatoria clavata. Ця турбота 

проявляється лише в способі прикріплення відкладених яєць до тіла даних видів 

полихет. Якщо у першого виду вони зберігаються під захисними елітрами, то у 

другого – за допомогою спеціального секрету прікріпляються до середніх 

сегментах тіла. Ця обставина лише нагадує їх близькість до K-стратегів. Але в 

цілому відповідно до концепції двох полюсів умовного градієнта життєвих 

стратегій досліджені види поліхет можна віднести до r-стратегів. Про це свідчать 

їх надзвичайно висока плодючість, відсутність турботи про потомство, а також 

швидке досягнення особинами статевої зрілості і короткий життєвий цикл. 

Таким чином, міжвидові відносини розглянутих видів поліхет є в достатній 

мірі збалансованими. Конкурентні взаємини між ними виявилися досить 

ослабленими. Ефективність життєвих стратегій цих видів виявляє себе у їх 

масовому розвитку в умовах чорноморського прибережного угруповання 

обростання. 
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4.2. Десятиногі ракоподібні 

 

Серед десятиногих ракоподібних, які постійно зустрічалися в складі 

чорноморського прибережного угруповання обростання, були два види креветок 

Athanas nitescens, Palaemon elegans і один вид крабів Rhithropanopeus harrisi. Всі 

ці ракоподібні є типовими представниками прибережних угруповань Чорного 

моря. У зв'язку з адаптацією до перебування в умовах нестабільного середовища 

прибережної частини моря, відмічені види мають високий ступінь евригаліністі. 

Так, кам'яна креветка P. elegans часто досягає значної чисельності в різних 

естуаріях, лагунах і лиманах, де витримує зниження солоності води до 4–5 ‰ 

(Макаров 2004). 

Ще більша ступінь евригаліністі характерна для голландського краба R. 

harrisi, який вселився в Чорне море на початку XX сторіччя. Назва цього краба 

пов'язана з тим, що він ще в кінці XIX сторіччя проник з прибережних вод 

Північної Америки в водойми Європи, де вперше був виявлений в Зюдерзее 

(Нідерланди). Потім відбулося його інтенсивне розселення по водоймах 

європейського континенту (Резниченко 1967). Вперше в регіоні Чорного моря цей 

вид був відзначений в межах Дніпро-Бузького лиману (Макаров 1939). В даний 

час R. harrisi зустрічається не тільки в Чорному, а й в Азовському морі, де мешкає 

в майже прісній воді низин Дону (Кобякова & Долгопольская 1969). Креветка A. 

nitescens витримує зниження солоності морської води до 8 ‰. Не дивлячись на 

високу ступінь евригаліністі всі ці види десятиногих ракоподібних є оксіфільнимі 

безхребетними, які уникають місць мешкання, де спостерігається дефіцит кисню, 

розчиненого у воді (Макаров 2004). 

Проведені дослідження показали, що два види розглянутих креветок значно 

різняться за своїми розмірами. Максимальна довжина тіла P. elegans, зафіксована 

серед особин, що мешкають в прибережному угрупованні обростання, досягає 45 

мм. Розміри тіла A. nitescens більш ніж в три рази менше. Максимальна ширина 

карапаксу R. harrisi становила 22 мм (табл. 4.2). 
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Таблиця 4.2 

Порівняльна характеристика елементів життєвих стратегій десятиногих 

ракоподібних Athanas nitescens, Palaemon elegans і Rhithropanopeus harrisi 

Елементи життєвих 

стратегій 

A. nitescens  P. elegans  R. harrisi 

Рівень евригалінністі Середній Високий Високий 

Максимальна довжина тіла 

самця/самки, мм 

13,5/10,5 37,0/45,0 22,0/19,0 

Ступінь рухливості Середня Висока Низька 

Ступінь турботи про 

потомство до вилуплення 

личинок 

Висока Висока Висока 

Співвідношення статей  Самок завжди 

більше 

Самок завжди 

більше 

Самок завжди 

менше 

Репродукційний період Весна–літо–

осінь 

Весна–літо–

осінь 

Весна–літо–

осінь 

Період найбільш 

інтенсивного розмноження 

Осінь Весна Літо 

Максимальна абсолютна 

плодючість, шт. яєць 

78 568 1208 

Тривалість ембріогенезу 

при температурі води 20 °С 

доба 

14 16 19 

Тривалість планктонної 

стадії розвитку, доба 

12–14 14–16 16–20 

Спосіб харчування Поліфагія Поліфагія Поліфагія 

Тривалість життя, міс. 18 24 20 

 

Ці три види, як і більшість десятиногих ракоподібних, ведуть рухливий 

спосіб життя. Хоча ступінь їх мобільності істотно відрізняється. У креветок є 
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кінцівки різного роду, які вони використовують для пересування. Переоподи або 

ходильні ноги представлені п'ятьма парами придатків головогруди. Добре 

розвинений і витягнутий в довжину абдомен забезпечений п'ятьма парами 

плеоподов – черевних плавальних ніжок. 

Для управління рухом і збереження рівноваги під час плавання у креветок є 

уроподи або хвостові ноги. Ці кінцівки спільно з термінальним сегментом 

абдомена і тельсоном утворюють хвостове віяло, яке дуже добре розвинене у 

плаваючих форм креветок і повністю відсутно у справжніх крабів (Макаров 2004). 

За допомогою своїх органів пересування креветки можуть переміщатися в 

воді різними способами. Так, в пошуках харчових об'єктів вони часто 

пересуваються по субстрату на двох або трьох парах переопод. В цьому випадку 

хеліпеди (перша пара переопод, яка забезпечена клешнями) часто бувають 

розправлені і готові до захоплення здобичі. При цьому креветка тримає абдомен 

над субстратом, використовуючи свій рострум в якості балансира, що 

врівноважує, і здійснюючи плеоподами гребні рухи, що її підтримують. 

Швидкість такого неквапливого пересування у чорноморських креветок роду 

Palaemon може коливатися від 2 до 15 см·с
-1

 (Игнатьев 1982). 

Основним способом локомоції для креветок є плавання в товщі води за 

допомогою биття плеоподів. На ці плавальні ніжки припадає близько 48% 

загальної площі гребний поверхні креветки. Креветки роду Palaemon можуть 

переміщатися на значні відстані, безперервно плаваючи протягом 2 годин зі 

швидкістю 10–30 см·с
-1

 (Игнатьев 1982). Так, P. elegans при настанні 

несприятливих умов залишає прибережну зону моря і переміщається в більш 

глибокі шари води. Крім того, цей вид креветок в різний час доби здійснює 

регулярні горизонтальні міграції в сторону берегової лінії (Варигин 2014 б). 

У разі небезпеки креветки за допомогою свого хвостового віяла можуть 

здійснювати стрімкі рухи в товщі води. Рятуючись від хижаків, креветка різко 

згинає абдомен, забезпечений потужною мускулатурою, розправляючи при цьому 

тельсон з уроподами. Тіло тварини, отримавши потужний поштовх, відскакує вбік 

від небезпеки. Причому швидкість таких стрімких рухів у креветок роду Palaemon 
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може досягати 40–100 см·с
-1

 (Игнатьев 1982). Менша за розміром креветка A. 

nitescens також здатна уникати зустрічі з хижаками за допомогою різких стрибків, 

здійснювачі їх з набагато меншою швидкістю. Ступінь її рухливості трохи нижче, 

ніж у більш активної кам'яної креветки. 

У справжніх крабів, до яких відноситься R. harrisi, локомоторна функція 

абдомена втрачена. Він зазвичай підігнутий під вкорочену головогрудь, що надає 

цьому ракоподібному характерну для крабів форму. Пересуваються краби за 

допомогою п'яти пар добре розвинених переоподів. Голландський краб в умовах 

прибережного угруповання обростання проявляє дуже низький ступінь 

рухливості, подовгу залишаючись на одному місці. Така малорухливість часто 

призводить до того, що зовнішня поверхня карапаксу краба обростає гидроїдами і 

балянусами. 

У всіх розглянутих видів десятиногих ракоподібних в тій чи іншій мірі 

розвинене захисне забарвлення зовнішніх покривів тіла, що є однією з адоптацій 

до мешкання в прибережній зоні моря. Так, тіло P. elegans практично прозоро, за 

винятком тонких блакитних смужок на абдомени і жовтих пігментних плям на 

переоподах. Таке забарвлення робить цих креветок практично непомітними для 

хижаків. Тіло A. nitescens забарвлене в сірий або коричневий колір. При цьому 

креветка стає практично нерозрізненою на тлі субстрату. Це ж стосується краба R. 

harrisi, забарвлення якого варіює від темно-коричневого до попелясто-піщаного. 

Крім того, десятиногі ракоподібні можуть змінювати забарвлення своїх зовнішніх 

покривів за допомогою перерозподілу пігментів усередині хроматофорів, що 

робить їх непомітними на тлі певного субстрату (Макаров 2004). 

Характер репродукційного процесу, як один з найважливіших елементів 

життєвої стратегії, у кожного з цих видів ракоподібних має свої особливості. 

Загальним для них є турбота про потомство лише на початковій стадії його 

розвитку. Самки всіх трьох видів виношують запліднені яйця під абдоменом до 

тих пір, поки з них не вилупляться личинки. Ці личинки виявляють позитивний 

фототаксис і ведуть планктонний спосіб життя. Надалі їх доля вже не пов'язана з 

батьківськими особинами. 
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У десятиногих ракоподібних добре виражений статевий диморфізм. Так, 

самці A. nitescens зазвичай в півтора рази більші за самок. У P. elegans 

спостерігаються самки більш ніж в півтора рази більші за самців. У краба R. 

harrisi статевий диморфізм виражається в будові абдомена. У самок він широкий з 

вузькими сегментами. В сторону проксимальної частини абдомен самки 

звужується і складається вже з більш довгих сегментів. Абдомен самця значно 

вужче. Його четвертий сегмент має конусоподібну форму. У популяції двох видів 

креветок зазвичай спостерігається перевищення числа самок над самцями. У 

голландського краба спостерігається зворотне співвідношення статей – самців 

завжди більше, ніж самок (Макаров 2004). 

Розмножуються розглянуті види ракоподібних в теплий період року, 

починаючи з весни і закінчуючи восени. За цей період вони відкладають ікру 3–4 

рази. Загальна тривалість життя цих ракоподібних в Чорному морі становить 

близько двох років (Кобякова & Долгопольская 1969). Запліднену ікру самки 

креветок виношують на своїх плеоподах, а крабів – під абдоменом. Найбільш 

часто яйценосні самки P. elegans зустрічаються навесні, а A. nitescens – восени. 

Індивідуальна плодючість самок цих ракоподібних залежить від їх розміру. 

Проведені дослідження показали, що у самок A. nitescens, виявлених в 

угрупованні обростання Одеської затоки, максимальна плодючість становила 78 

яєць. Середня плодючість для цього виду в Чорному морі становить 98 яєць 

(Макаров 2004). Максимальна плодючість у самок P. elegans, що мешкають в 

межах угруповання обростання сягала 568 яєць. При цьому максимальна довжина 

тіла яйценосних самок була 45 мм. У причорноморських лиманах самки цього 

виду досягають довжини 45–50 мм і плодючості 730–1375 яєць (Кривошей 1960). 

Найбільші показники плодючості були зафіксовані у краба R. harrisi, що мешкає в 

угрупованні обростання Одеської затоки. Під абдоменом однієї з самок, ширина 

карапаксу якої становила 9,6 мм, знаходилося 1208 яєць. У самок цих крабів, що 

мешкають в деяких чорноморських лиманах, а також в районі Кінбурнської коси, 

при ширині карапаксу від 8,6 до 12,5 мм індивідуальна абсолютна плодючість 

становила від 1000 до 5500 яєць (Григорьев 1965). 
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По завершенні стадії інкубації у розглянутих видів десятиногих 

ракоподібних з яєць вилуплюється личинка на стадії зоєа. Ця личинка мешкає в 

товщі води і проходить кілька стадій метаморфозу. Кожна стадія починається 

після чергової линьки і завершується певними морфологічними змінами тіла 

личинки. Після закінчення всіх стадій личинка вступає в нову фазу розвитку. У 

креветок ця заключна фаза називається мізіс, а у крабів – мегалопа. У загальних 

рисах ракоподібні на цій стадії нагадують дорослі форми. Вони мають повний 

набір кінцівок і можуть плавати в товщі води або пересуватися по субстрату. 

Тривалість метаморфоза личинок розглянутих видів десятиногих 

ракоподібних в Чорному морі становить близько двох тижнів. За цей час личинки 

A. nitescens і P. elegans проходять 6 стадій метаморфозу, а у R. harrisi 

спостерігається чотири стадії зоєа і одна мегалопа (Макаров 2004). Протягом 

періоду планктонного життя десятиногих ракоподібних за допомогою морських 

течій відбувається перенесення їх личинок на значні відстані. Таким способом 

відбувається розселення цих безхребетних і захоплення ними нових місць 

мешкання. Це властивість також є одним з елементів їх життєвої стратегії. 

В період свого планктонного життя личинки десятиногих ракоподібних 

стають найбільш чутливими до якості морської води. Відомо, що в період з кінця 

70-х по початку 90-х років XX сторіччя в північно-західній частині Чорного моря 

спостерігався підвищений рівень евтрофікації вод і регулярні замори бентосу 

(Alexandrov & Zaitsev 1998). У зв'язку з цим в даному регіоні значно знизилося як 

видове різноманіття, так і чисельність окремих видів десятиногих ракоподібних. 

Особливо це торкнулося крабів, личинки яких виявилися найменш стійкими до дії 

несприятливих чинників середовища. Так, до початку 70-х років XX сторіччя з 35 

видів десятиногих ракоподібних, зареєстрованих в Чорному морі, в північно-

західній його частині було виявлено 18 видів, а до початку 80-х їх число 

скоротилося в два рази. Чисельність личинок цих безхребетних в планктоні 

північно-західній частині моря зменшилася на два порядки в порівнянні з 

попереднім періодом середини XX сторіччя (Макаров & Варигин 2007). Найбільш 

чутливими до цих змін були такі види крабів як Carcinus aestuarii, Liocarcinus 
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navigator, Pilumnus hirtellus, Xanto poressa, які опинилися на межі зникнення і 

були включені в список Червоної Книги Чорного моря. У той же час розглянуті 

види креветок A. nitescens і P. elegans, а також краб R. harrisi через свій високий 

рівень еврибіонтністі перенесли ці несприятливі умови, лише скоротивши свою 

загальну чисельність. 

На початку XXI сторіччя в північно-західній частині Чорного моря 

відбулося поступове поліпшення якості водного середовища, що 

супроводжувалось зниженням рівня її евтрофікації. Це призвело до часткового 

відновлення видового різноманіття і кількісних характеристик десятиногих 

ракоподібних. Так, в середині 2000-х років XXI сторіччя в складі угруповання 

обростання Одеської затоки були виявлені такі види крабів, як C. aestuarii, L. 

navigator, P. hirtellus, X. poressa, а також крабоід Pisidia longimana. У той же час 

креветки A. nitescens і P. elegans, а також краб R. harrisi стали постійними 

мешканцями прибережного угруповання обростання. 

Одним з елементів життєвої стратегії десятиногих ракоподібних, що 

входять до складу угруповання обростання, є спосіб добування ними їжі, який 

приносить певні переваги в міжвидовий трофічний конкуренції. Внаслідок того, 

що ці безхребетні на різних стадіях онтогенезу розвиваються як у водній товщі, 

так і на твердому субстраті, харчування їх личинкових і дорослих форм істотно 

різниться. Так, личинки крабів і креветок, які проходять різні стадії метаморфозу 

в товщі води, харчуються дрібними представниками фіто- і зоопланктону. Вже на 

стадії зоєа у личинок цих безхребетних є добре розвинені максіли і мандібули, 

ріжучий край яких озброєний рядом зубців. Найбільш інтенсивне харчування 

личинок відбувається в поверхневому шарі моря, який збагачений видами, що 

мають максимальну харчову цінність (Макаров 2004). 

Розглянуті види десятиногих ракоподібних за способом харчування є 

поліфагами. Вони споживають як рослинну, так і тваринну їжу, включаючи 

тканини загиблих тварин. Креветки P. elegans активно пересуваються на своїх 

ходильних ногах по субстрату, відшукуючи харчові об'єкти серед черепашок 

мідій. При цьому вони використовують хеліпеди для общипування м'яких тканин 
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макрофітів і нападу на дрібних поліхет, личинок хірономід та інших 

безхребетних. За допомогою озброєних клешнями переоподів креветки також 

можуть відщипувати шматочки тканин загиблих тварин. Креветки A. nitescens, які 

значно поступаються за розмірами P. elegans, харчуються відповідно дрібнішими 

об'єктами. До складу їх їжі входять діатомові водорості, детрит, остракоди, 

морські кліщі і нематоди (Макаров 2004). 

Краби R. harrisi зазвичай харчуються обривками макрофітів, дрібними 

поліхетами, ракоподібними, а також тканинами молодих особин двостулкових 

молюсків. З причини своєї малорухомості ці краби часто застосовують 

фільтраційний спосіб харчування. При цьому вони складають свої пластинчасті 

максіли таким чином, щоб їх численні щетинки перепліталися, формуючи 

своєрідне сито, через яке вони фільтрують частки детриту, різні одноклітинні 

водорості, форамініфери та інші дрібні безхребетні. Часто краби використовують 

свої клешні для розривання тканин загиблих тварин. Крім того, серед цих 

ракоподібних іноді спостерігається канібалізм (Макаров 2004). 

З причини того, що розглянуті види ракоподібних харчуються об'єктами 

різного розміру, трофічна конкуренція між ними значно ослаблена. Крім того, 

споживаючи тканини загиблих організмів, вони здійснюють санітарну функцію в 

угрупованні. За відносно великими розмирами тіла, порівняно невеликою 

плодючістю та характером репродукційного процесу в його початковій стадії цих 

ракоподібних можна віднести до K-стратегів. Але коротка тривалість життя 

зближує їх з r-стратегами. Таким чином, для цих видів умовне співвідношення 

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

стратегій призводять до стійкого розвитку даних видів ракоподібних в умовах 

прибережного угруповання обростання. 

 

4.3. Рівноногі ракоподібні 

 

Як було показано вище, серед чотирьох видів рівноногих ракоподібних, що 

мешкають в досліджуваному угрупованні обростання, найбільш масовими були 
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Idotea balthica і Lekanesphaera monodi. Ці ракоподібні широко поширені в затоках, 

естуаріях і лагунах не тільки Чорного, але Середземного моря (Kirkim et al. 2014; 

Reizopoulou et al. 2014 a, b; Marzano et al. 2003; Mancinelli et al. 2005; Silva et al. 

2006 ; Маккавеева 1992; Варигин 2014 a). Вони, як і інші тварини, що мешкають в 

прибережній зоні морів, мають високий ступінь еврибіотністі, здатні переносити 

значні коливання температури і солоності води, стійкі до дефіциту кисню і 

значної евтрофікації середовища (Bachelet et al., 2000; Marzano et al. 2007; Vetter et 

al. 1999). Крім того, ці ракоподібні мають певну стійкість до впливу широкого 

спектра забруднюючих речовин, що містяться в стоках різних підприємств 

(Reizopoulou et al., 2014 b). 

Завдяки високому рівню еврибіотністі I. balthica і L. monodi однаково 

успішно можуть протистояти впливу абіотичних чинників середовища, які в 

прибережній зоні морів часто мають нахил до значних, а іноді і до різких 

коливань. Однак в угрупуваннях діють ще й біотичні фактори. І лише відмінності 

в характері життєвих стратегій у цих двох видів, що мають таки адаптаційні 

можливості, дозволяють їм спільно мешкати в прибережному угрупуванні 

обростання, не вступаючи в конкурентні відносини один з одним (табл. 4.3). 

Проведені дослідження показали, що обидва розглянуті види, перш за все, 

розрізняються за своїми розмірними характеристиками. Так, в умовах 

угруповання обростання Одеської затоки максимальна довжина у самців і самок I. 

balthica становить 18–18,5 і 12–12,6 мм, відповідно. Для L. monodi характерні 

більш дрібні розміри. Самці цього виду в Одеській затоці досягають максимальної 

довжини 10,5 мм, а самки – 7,5 мм. Таким чином, як самці, так і самки I. balthica 

перевищують за розмірами L. monodi майже в 1,7 рази. 

Крім того, ці два види є рухомими тваринами, здатними покинути 

прибережну зону в разі настання несприятливих умов, що перевищують межу їх 

толерантності. Однак рівень їх рухливості різний. Так, I. balthica протягом доби 

можуть деякий час сидіти, міцно вчепившись за субстрат, повзати по ньому або 

плавати в товщі води, проявляючи при цьому різну ступінь рухливості. Періоди 

активності I. balthica пов'язані в основному з процесом харчування. В інший час 
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вони можуть довго залишатися на одному місці, часто не змінюючи положення 

протягом 1,5–2,5 годин (Хмелева 1973). 

Таблиця 4.3 

Порівняльна характеристика елементів життєвих стратегій рівноногих 

ракоподібних Idotea balthica і Lekanesphaera monodi 

Елементи життєвих 

стратегій 

I. balthica  L. monodi 

Рівень еврибіотністі Високий Високий 

Максимальна довжина тіла 

самця/самки, мм 

18,5/12,6 10,5/7,5 

Ступінь рухливості Середня Низька 

Ступінь турботи про 

потомство 

Висока Висока 

Співвідношення статей Самок завжди більше Самок завжди більше 

Репродукційний період Протягом усього року Один раз в рік 

Період найбільш 

інтенсивного розмноження 

Рання весна Пізнє літо 

Максимальна абсолютна 

плодючість, шт. яєць 

86 68 

Тривалість ембріогенезу 

при температурі води 20 °С 

доба 

16 77 

Довжина тіла молоді, що 

з'являється на світ, мм 

1,3–1,5 1,3–1,4 

Переважний спосіб 

споживання рослинної їжі 

Поїдання частин 

таломів макрофітів 

Зскрібання епіфітних 

мікроводоростей 

Період масових міграцій з 

прибережної зони моря 

Кінець літа – початок 

осені 

Зима 

Тривалість життя, міс. 12–14 10–12 
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Ступінь рухливості молодих тварин найвища через те, що вони харчуються 

значно частіше, ніж дорослі особини. Так, молодь залишається рухомою 

приблизно 10 годин на добу, тоді як для дорослих цей показник не перевищує 4 

годин. Під час руху, який здійснюється за рахунок посиленого биття плеоподів, 

тіло цих ракоподібних приймає обтічну форму. При цьому форсована швидкість I. 

balthica може досягати 16–22 см·с
-1

 (Хмелева 1973). 

Другий досліджуваний вид L. monodi відрізняється значно меншим рівнем 

рухливості в порівнянні з першим. Ці ракоподібні не мають обтічної форми і 

більшу частину часу доби проводять, нерухомо сидячи на субстраті або повільно 

повзаючи по ньому в пошуках їжі. При найменшій небезпеці вони моментально 

згортаються в кулю (Кусакин 1969). Хоча в деяких випадках, наприклад, під час 

масових міграцій, L. monodi може активно плавати, пересуваючись за допомогою 

злагодженої роботи кінцівок. При цьому швидкість плавання ракоподібних не 

перевищує 5 см·с
-1

 (Mancinelli 2010). Таким чином, можна зробити висновок, що 

L. monodi пересувається вчетверо повільніше, ніж I. balthica. 

Одним з найважливіших елементів життєвої стратегії виду є характер його 

репродукційного процесу. Здатність до розмноження є невід'ємною властивістю 

живих організмів, завдяки якому забезпечується стійке існування і розвиток виду, 

оскільки тривалість життя окремих його особин обмежена (Хмелева 1988). У 

досліджуваних видів ракоподібних в достатній мірі виражений статевий 

диморфізм. При цьому I. balthica, розмножується протягом всього року, але 

найбільш інтенсивно – ранньою весною, а L. monodi, як моноциклічний вид, 

приступає до розмноження тільки пізнім літом (Хмелева 1973; Печень-Финенко и 

др. 1986). 

Процес спаровування у I. balthica і L. monodi в загальних рисах дуже 

схожий. Самки у них стають статевозрілими, досягаючи половини дефінітивної 

довжини (Хмелева 1973; Longo & Mancinelli 2014). Причому це відбувається 

досить швидко. Так, самки I. balthica при температурі води 20 °С дозрівають вже 

через півтора місяці після появи на світ (Хмелева 1973). 
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Під час спаровування самець утримує самку під вентральною частиною 

свого тіла і не відпускає до тих пір, поки у неї не почнеться линька. Внутрішнє 

запліднення відбувається лише після того, як самка скине свої покриви. Після 

запліднення у самок I. balthica розвивається зовнішня виводкова сумка 

(marsupium), складена з пластин, що представляють собою вирости коксальних 

члеників грудних ніг (Кусакин 1982). Самки L. monodi виношують запліднені 

яйця і ембріони, що розвиваються у внутрішніх виводкових мішечках, утворених 

з шкірних покривів на вентральній стороні їх грудних відділів (Кусакин 1979). 

Таким чином, обидва види проявляють досить високу ступінь турботи про 

потомство. 

Відомо, що плодючість, що розглядається як елемент життєвої стратегії 

виду, є основним репродуктивним показником, який визначає відтворювальну 

здатність тварини. Від кількості життєздатної молоді, що вийшла з яєць, багато в 

чому залежить процвітання даного виду в конкретних умовах мешкання (Хмелева 

1988). Плодючість досліджуваних видів відносно невелика і залежить, перш за 

все, від розмірів самки. Так, в умовах угруповання обростання Одеської затоки 

максимальна абсолютна плодючість (загальне число яєць, утворене самкою за 

один послід) у I. balthica становить 86, а у L. monodi – 68 яєць (Varigin 2016; 

Варигин 2016 а). 

Тривалість ембріонального розвитку у цих ракоподібних залежить, перш за 

все, від температури води. Так, при температурі морської води 20 °С молодь у I. 

balthica з'являється через 16 діб після запліднення яєць (Хмелева 1973). При 

цьому довжина тільки що народжених ракоподібних обох видів приблизно 

однакова і становить від 1,3 до 1,5 мм (табл. 4.3). Для L. monodi, що 

розмножується лише один раз на рік, характерна значно більша тривалість 

ембріонального розвитку. У Чорному морі вона дорівнює 77 діб (Маккавеева 

1974). 

Спосіб харчування, як елемент життєвої стратегії виду, найчастіше 

розглядається через призму конкурентних міжвидових взаємовідносин. Від 

доступності харчових об'єктів залежить розвиток і процвітання виду в конкретних 
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умовах мешкання. У цій сфері найчастіше відбувається суперництво між видами, 

що спільно мешкають в угрупованні. 

Відомо, що у I. balthica і L. monodi, як і у більшості інших вільноживучих 

представників ряду Isopoda, ротовий апарат гризучого типу, що дозволяє їм 

подрібнювати досить різноманітну їжу (Кусакин 1969; Naylor 1955 b). Завдяки 

цьому розглянуті види ракоподібних за способом харчування відносяться до 

поліфагів. Вони можуть споживати в їжу різні частини макрофітів, одноклітинні 

водорості, детрит, псевдофекалії двостулкових молюсків, дрібних безхребетних, 

загиблих тварин, а також шкірки ракоподібних, які скидаються після линьки 

(Хмелева 1973; Маккавеева 1974). Таким чином, I. balthica і L. monodi вносять 

свій внесок в процеси трансформації речовини та енергії в морському середовищі, 

будучи одними з найактивніших консументів в прибережній зоні моря (Mancinelli 

et al. 2005; Lettice et al. 2011). 

Зазвичай організми на різних етапах свого онтогенезу для забезпечення 

оптимального виживання виду використовують різні життєві стратегії (Протасов 

2009). Це в повній мірі відноситься до розглянутих видів. Так, тільки що 

народжені молоді особини I. balthica і L. monodi мають м'які покриви тіла і 

потребують укриття. В угрупованні обростання серед таломів макрофітів і 

переплетень бісусних ниток двостулкових молюсків вони знаходять собі не тільки 

притулок, але і їжу. У цей період вони активно споживають детрит і 

псевдофекалії мідій (Хмелева 1973; Gaudencio & Cabral 2007). Ці харчові об'єкти 

завжди в надлишку присутні в угрупованні обростання, де керівним видом є мідія. 

Потім, підросли ракоподібні переходять на інші харчові ресурси. Як уже 

згадувалося, вони всеїдні, але віддають перевагу рослинній їжі. Тут починає 

проявлятися трофічна спеціалізація кожного виду, обумовлена особливостями 

функціональної морфології їх ротового апарату. Так, у I. balthica добре розвинені 

щелепи, за допомогою яких вони можуть відгризати шматочки макрофітів і 

активно перетирати їх (Naylor 1955 a). У L. monodi навпаки, щелепи пристосовані 

до зскрібання мікроводоростей з субстрату (Alemanno et al. 2007). Таким чином, I. 
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balthica споживає, в основному, м'які частини таломів макрофітів, а L. monodi – 

епіфітні мікроводорості (Хмелева 1973; Alemanno et al. 2007). 

До одного з елементів життєвої стратегії обох видів можна віднести 

наявність у них явно вираженого захисного фарбування зовнішніх покривів тіла. 

Подібне фарбування є пасивним захистом від нападу хижаків. Відомо, що ці 

ракоподібні входять в харчовий спектр деяких видів риб (Kvach & Zamorov 2001). 

У менш рухливих L. monodi відзначено найбільш різноманітне захисне 

фарбування (Варигин 2015 а). Так, темно забарвлені особини цього виду 

зливаються з загальним фоном субстрату угруповання обростання. Строкато 

пофарбовані форми (з чергуванням світлих і темних плям) і особини з 

поздовжньою смугою уздовж тіла мало помітні на тлі мідій, покритих різними 

епіфітними організмами. Червонуваті особини зливаються з таломами червоних 

водоростей родів Ceramium і Callithamnion, а екземпляри білого кольору мало 

помітні на тлі численних будиночків вусоногих ракоподібних Amphibalanus 

improvisus, розташованих на стулках мідій. У представників I. balthica відзначені 

тільки перші три типи захисного фарбування (Варигин 2013 б). 

Таким чином, перекривання екологічних ніш двох досліджуваних видів 

ракоподібних відбувається лише по осі місцеперебування. Дійсно, вони живуть 

разом в умовах угруповання обростання Одеської затоки. Однак розміри цих 

видів, так само як їх кількість, непорівнянні з масштабами цього угруповання, яке 

розвивається на підводній поверхні берегозахисних гідротехнічних споруд, 

розташованих в прибережній зоні моря біля берегів Одеси. Таким чином, топічна 

конкуренція між цими видами в даному випадку значно ослаблена. 

Трофічна конкуренція між ними також незначна через низку відмінностей в 

харчової спеціалізації кожного виду. Періоди масової репродукції протягом року 

у цих видів рознесені за часом (табл. 4.3). Особливості репродукційного процесу 

обох видів відображаються на річній динаміці їх біомаси в досліджуваному 

угрупованні. 
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Так, найбільша біомаса у I. balthica відзначена в зимовий період, коли в 

популяції присутні, в основному, великі за розміром дорослі особини, а також 

ранньою весною, коли вони приступають до розмноження (рис. 4.1). 

        

 

Рис. 4.1. Мінливість біомаси Idotea balthica (темне штрихування) і Lekanesphaera 

monodi (світле штрихування) в угрупованні обростання протягом 2013 року на 

полігоні № 6 «Елінг» 

 

Потім в літній період біомаса цих ракоподібних різко падає через їх масову 

загибель після завершення процесу репродукції. У той же час у особин L. monodi 

простежується зворотна тенденція: максимальна біомаса у них відзначена в літні 

місяці, коли відбувається процес їх масового розмноження (рис. 4.1). 

Масові міграції з прибережної зони у цих видів відбуваються в різні сезони 

року, що також відбивається на динаміці їх біомаси. Так, особини I. balthica в 

кінці літа, на початку осені при підвищенні температури води до 25 °С, прагнучи 

уникнути перегріву, мігрують з прибережної зони моря в глибинні менш прогріті 

шари води. У цей період їх біомаса сягає мінімальних значень (рис. 4.1). А L. 

monodi, як більш теплолюбний вид, навпаки, залишає прибережну зону лише 

взимку. Таким чином, конкуренція по осі часу між цими видами також ослаблена. 
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Розглянуті види ракоподібних за своїми розмірами тіла, невеликим рівнем 

плодючості і досить високим ступенем турботи про потомство на всіх стадіях 

його розвитку виявляють схожість з K-стратегами. Однак наявність короткого 

життєвого циклу зближують їх з r-стратегами. Таким чином, для цих видів умовне 

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

Ефективність тієї або іншої життєвої стратегії визначається її кінцевим 

результатом, а саме: присутністю популяції цього виду в угрупованні (Протасов 

2009). Аналіз показав, що в даному випадку ці стратегії призвели до постійної 

присутності I. balthica і L. monodi в угрупованні обростання, про що свідчать 

високі показники їх зустрічальності, чисельності і біомаси. 

Таким чином, високий ступінь еврибіотністі дозволяє I. balthica і L. monodi 

успішно протистояти впливу абіотичних чинників середовища. Міжвидові 

відносини цих ракоподібних в угрупованні виявилися в достатній мірі 

збалансованими. Їх екологічні ніші перекривалися лише по осі місцеперебування. 

При цьому топічні конкурентні відносини між досліджуваними видами були 

ослаблені. Трофічна конкуренція між ними була незначною за рахунок чіткої 

різниці у виборі харчових об'єктів. Всі їх основні елементи життєвого циклу, 

пов'язані з періодами масового розмноження, а також міграцій з прибережної зони 

моря були рознесені в часі. Життєві стратегії I. balthica і L. monodi виявилися 

досить ефективними, що підтверджується їх масовим розвитком в 

чорноморському прибережному угрупованні обростання (Варигин 2015 г). 

 

4.4. Різноногі ракоподібні 

 

Серед дванадцяти видів різноногих ракоподібних, що мешкають в умовах 

чорноморського прибережного угруповання обростання, сім були постійними і 

лише один отримав масовий розвиток. Всі ці види відносяться до підряду 

Gammaridea і мають форму тіла, характерну для бокоплавів. За своїм 

походженням постійні види угруповання є середземноморсько-атлантичними, а 

масовий вид Chaetogammarus olivii – середземноморсько-лузітанскім. Він досить 
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широко поширений у європейського і африканського узбережжя Атлантичного 

океану, а також в Середземному і Чорному морях (Bakir & Katagan 2014; Sezgin et 

al. 2001; Грезе 1977). Цей вид являє собою типову прибережну форму, що мешкає 

в умовах солонуватих лагун і пригирлових районів моря серед заростей 

водоростей і морських трав (Маккавеева 1979; Сон и др. 2010; Uryupova & Shadrin 

2009; Karacuha et al. 2009; Marzano et al. 2003, 2007; Diviacco & Bianchi 1987). 

Крім того він часто зустрічається в угрупованні обростання як природних, так і 

штучних твердих субстратів серед мідій і макрофітів (Ковалева и др. 2014; Sezgin 

& Aydemir 2010; Kalkan et al. 2006, 2007; Teaca et al. 2006). З причини своєї 

масовості і доступності C. olivii часто використовується в якості тестового виду в 

біомоніторингу стану морського середовища (Bat 2005). 

Всі інші види різноногих ракоподібних належать до типових представників 

прибережних угруповань і широко поширені уздовж берегів Північної Америки, 

Європи, а також в Середземному, Чорному і Азовському морях (Грезе 1977; 

Marzano et al. 2007). Прибережний спосіб життя відбивається на стійкості цих 

ракоподібних до різких коливань абіотичних факторів середовища. Всі вони в тій 

чи іншій мірі є еврибіотними видами. У різні сезони року вони можуть 

переносити значні коливання температури і солоності морської води. Однак ці 

ракоподібні відносяться до оксіфільних безхребетних і вельми чутливі до 

дефіциту кисню у воді, а також до органічного і нафтового забруднення моря (Bat 

et al. 2001; Смоляр & Новиков 1979; Миловидова 1974). 

Всі розглянуті види Amphipoda є роздільностатевими тваринами, у яких 

самці явно відрізняються від самок. У самців, які зазвичай на третину більші за 

самок, добре розвинені гнатоподи, на другій парі яких є великі клешні. Розвинені 

кінцівки використовуються самцями для утримання самок під час копуляції аж до 

початку їх линьки, необхідної для успішного запліднення. Розмножуються ці 

ракоподібні протягом усього року, але з різною інтенсивністю. У різні сезони 

року спостерігається різне співвідношення статей, однак самок завжди більше, 

ніж самців (Грезе 1977). 
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Всі види різноногих ракоподібних, що мешкають в угрупованні обростання, 

піклуються про своє потомство. Самки виношують запліднені яйця в 

марсупіальних сумках, розташованих на черевній стороні їх тіла. Тривалість 

виношування яєць самками залежить від температури морської води і може 

складати від 5 до 45 діб. Після закінчення цього періоду на світ з'являються 

молоді цілком сформовані ракоподібні. Вихід молоді з марсупіальної сумки 

відбувається поступово протягом декількох годин або навіть діб. Іноді самка під 

час линьки скидає народжених рачків разом зі своєю шкіркою (Грезе 1985). 

Перша линька у молоді відбувається через 4–6 днів після появи на світ. При 

цьому скидання старої шкірки може відбуватися протягом декількох годин. 

Передня половина тіла звільняється через прорив між першим і другим грудними 

сегментами. Потім рачки ривками намагаються скинути частину шкірки з задньої 

половини тіла. Для народжених рачків перша линька являє собою певну 

небезпеку. Ще незміцнілі новонароджені особини іноді затягують процедуру 

скидання шкірки, що може привести до їх загибелі. Крім того, полинялі 

ракоподібні в перший час аж до затвердіння нових покривів стають практично 

беззахисними. У цей період вони і прагнуть знайти тимчасовий притулок серед 

друз мідій (Грезе 1977). 

Самки різноногих ракоподібних можуть відкладати нову партію яєць всього 

через кілька днів після виходу молоди з їх марсупіальної сумки. Одна самка може 

створювати протягом свого життя до 10–15 виводків. Тривалість життя трьох 

найбільш масових видів Amphipoda становить від 10 до 12 місяців (табл. 4.4).  

Спільне мешкання в умовах чорноморського угруповання обростання 

призводить до взаємної адаптації цих видів ракоподібних, що найбільш яскраво 

проявляється в особливостях їх життєвих стратегій. Наймасовіший вид C. olivii 

має і найбільші розміри серед інших різноногих ракоподібних. Так, у самців цього 

виду довжина тіла досягає 12 мм. У той же час розмір самого дрібного 

представника різноногих ракоподібних Stenothoe monoculoides не перевищує 2,5 

мм. Ця різниця в розмірах істотно відбивається на виборі розглянутими 

ракоподібними таких елементів життєвих стратегій, які найбільшою мірою будуть 
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сприяти уникненню між ними будь-якої конкуренції в умовах прибережного 

угруповання обростання.  

Крім того, представники цих різноногих ракоподібних відрізняються один 

від одного ступенем рухливості, особливостями харчової і репродуктивної 

поведінки. Мінімальну ступінь загальної рухливості виявляють Ampithoe ramondi, 

які мешкають всередині самостійно побудованих трубок. Ці житлові трубки 

зазвичай споруджуються з частинок детриту і обривків водоростей. Скріплюється 

цей будівельний матеріал секретом клейких залоз, розташованих на двох перших 

парах переоподів. Трубки представляють собою циліндри, відкриті з обох кінців, 

прикріплені до субстрату і замасковані різноманітними шматочками водоростей. 

Усередині трубок A. ramondi мають можливість вільно перевертатися. Залишають 

свої притулки ці ракоподібні вкрай неохоче, намагаючись відразу сховатися в 

іншій трубці або побудувати нову (Грезе 1977). 

Серед розглянутих ракоподібних A. ramondi є єдиним видом, у якого явно 

виражено захисне забарвлення зовнішніх покривів тіла. Ці покриви рясно 

інкрустовані зірчастими плямами бурого кольору, що робить ракоподібного 

малопомітним на тлі бурих водоростей роду Ceramium, які зазвичай мають 

масовий розвиток в прибережному угрупованні обростання. Таке забарвлення є 

пасивним захистом від нападу хижаків. Це явище відноситься до одного з 

елементів життєвої стратегії виду. 

Малорухливий спосіб життя і майже постійне перебування всередині 

трубки визначають особливості харчування A. ramondi. Свої трубки вони 

закріплюють на таломах макрофітів, що розвиваються в межах угруповання 

обростання. При цьому водорості служать їм не тільки в якості субстрату для 

прикріплення притулків, а й харчовим об'єктом. Особини A. ramondi споживають 

обривки водоростей, що знаходяться в безпосередній близькості до них, 

висуваючи з трубки лише передню половину тіла. 

Життєві стратегії щодо харчової поведінки інших амфіпод фітофагів 

угруповання обростання мають різний характер. Так, Apohyale perieri, який 

зазвичай активно пересувається серед друз мідій, вживає в їжу дрібні епіфітні 
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водорості, що покривають зовнішню поверхню макрофітів. Інший рухливий 

фітофаг Dexamine spinosa проявляє певну вибірковість щодо харчових об'єктів. 

 

Таблиця 4.4 

Порівняльна характеристика елементів життєвих стратегій різноногих 

ракоподібних Chaetogammarus olivii, Ampithoe ramondi і Stenothoe monoculoides 

Елементи життєвих 

стратегій 
C. olivii A. ramondi S. monoculoides 

Рівень еврибіотністі Високий Середній Високий 

Максимальна довжина тіла 

самця/самки, мм 

12,0/8,5 9,0/7,5 2,0/2,5 

Ступінь рухливості Висока  Низька Середня 

Ступінь турботи про 

потомство 

Висока Висока Висока 

Співвідношення статей Самок завжди 

більше 

Самок завжди 

більше 

Самок завжди 

більше 

Репродукційний період Протягом 

усього року 

Протягом 

усього року 

Протягом 

усього року 

Період найбільш 

інтенсивного розмноження 

Весна, осінь Весна, осінь Весна, осінь 

Максимальна абсолютна 

плодючість, шт. яєць 

31 28 6 

Тривалість інкубації яєць 

при температурі води 20 

°С, доба 

7–10 8–10 9–12 

Захисне забарвлення тіла немає є немає 

спосіб харчування Поліфагія Фітофагія Детритофагія 

Тривалість життя, міс. 10 12 10 

 



164 

 

Більше половини його харчової грудки складають зелені водорості, в той 

час як у Ampithoe ramondi – бурі (Грезе 1973). Ці відмінності сприяють 

ослабленню харчової конкуренції між видами фітофагами. Різноногі ракоподібні, 

які відносяться до детритофагів, уникають подібної конкуренції за рахунок 

споживання харчових частинок різного розміру. Крім того, цьому сприяє різна 

будова, а також озброєння щетинками їх ротового апарату. Так, Microdeutopus 

gryllotalpa, який активно пересувається серед черепашок молюсків і таломів 

водоростей, збираючи з їх поверхні наліт детриту, використовує для цього свої 

щелепи. У його харчової грудці, крім детриту зустрічаються оболонки діатомових 

водоростей і фрагменти хітинового покриву ракоподібних. Інший вид Stenothoe 

monoculoides пересувається в малодоступних для більшості ракоподібних місцях і 

збирає з поверхні частинки детриту, розміром не більше 3–5 мкм. Ще один вид 

амфіпод детритофагів Crassicorophium bonellii використовує для харчування 

механізм тонкої фільтрації частинок детриту (Грезе 1973). 

Представники родини Gammaridae C. olivii і Melita palmata відносяться до 

поліфагів, які споживають як рослинну, так і тваринну їжу, включаючи тканини 

загиблих організмів. Причому перший з них являє собою практично всеїдну 

форму. Основними компонентами його їжі є частки макрофітів, детрит і 

мікроводорості. Крім того, представники цього виду нападають на ослаблених 

ракоподібних і споживають останки загиблих безхребетних. Серед особин C. olivii 

іноді спостерігається канібалізм. Інший вид амфіпод поліфагів M. palmata 

споживає в їжу напівзгнилі останки макрофітів, мікроводорості і частки детриту з 

останками загиблих дрібних безхребетних (Грезе 1973). 

Одним з елементів життєвої стратегії виду є його плодючість, яка визначає 

відтворювальну здатність тварини. У зв'язку з явно вираженою турботою про 

потомство індивідуальна плодючість розглянутих ракоподібних відносно 

невелика. Так, в умовах угруповання обростання Одеської затоки максимальна 

абсолютна плодючість (загальне число яєць, утворене самкою за один послід), 

відзначена у C. olivii, становить 31 яйце (Варигин 2015 в). У самого дрібного 

представника амфіпод S. monoculoides максимальна абсолютна плодючість не 
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перевищувала 6 яєць. Завдяки невеликий плодючості і високому ступеню турботи 

про потомство різноногі ракоподібні виявляють схожість з K-стратегами. Однак 

наявність короткого життєвого циклу, а також швидке досягнення особинами 

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

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

Міграційна поведінка ракоподібних також є елементом їх життєвих 

стратегій. Так, C. olivii в кінці літа здійснює регулярні масові міграції з 

прибережної зони моря в більш глибокі шари води (Варигин 2015 в). Інший вид з 

ряду Amphipoda Dexamine spinosa навпаки в зимовий час мігрує на велику 

глибину. Крім того ці ракоподібні в нічний час здійснюють регулярні вертикальні 

міграції в товщі води, піднімаючись в поверхневий шар (Грезе 1965; Закутский 

1965 а, б). В результаті конкуренція по осі часу між цими видами послаблюється. 

Таким чином, кожен з розглянутих видів різноногих ракоподібних в різні 

періоди свого життя використовує складну комбінацію з елементів своїх життєвих 

стратегій, що приводить до мінімізації їх конкурентних відносин і всебічному 

розвиткові їхніх потенційних можливостей в умовах прибережного угруповання 

обростання, що формується чорноморською мідією. 

 

4.5. Черевоногі молюски 

 

Черевоногі молюски, що входять до складу чорноморського угруповання 

обростання, є характерними видами для північно-західної частини Чорного моря 

(Джуртубаев и др. 1992). Всі вони представлені, в основному, дрібними формами, 

висота черепашки яких не перевищує 10 мм. При цьому представники Gastropoda 

грають важливу роль в житті угруповання обростання, досягаючи при 

сприятливих умовах високих показників чисельності. Так, з 8 видів Gastropoda, 

що мешкають в угрупованні обростання, найбільш масовими були два, а саме: 

Pusillina lineolata і Setia valvatoides.  

У цих видів, як і інших представників черевоногих молюсків, є асиметрична 

спіральнозавита черепашка, в якій міститься тіло молюска. У P. lineolata 
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черепашка конусоподібної форми з шістьма або сім'ю опуклими оборотами, а у S. 

valvatoides – кубаревідної форми з чотирма закругленими оборотами (Голиков & 

Старобогатов 1972). Забарвлення черепашки у обох видів варіює від світло-

жовтого до темно-коричневого з характерними осьовими хвилястими лініями. 

Черепашка захищає тіло молюска. При несприятливих умовах її гирло може 

закриватися конхіоліновою кришечкою. 

Нога цих молюсків представляє собою м'язистий виріст, на якому є плоска 

підошва. За допомогою хвилеподібних рухів ноги молюск пересувається по 

субстрату. Харчуються ці види, зскрібаючи з поверхні субстрату різні харчові 

частинки. При цьому вони використовують радулу, що представляє собою тонку 

рогову плівку, на якій певним чином розташовані зуби. Харчуються розглянуті 

види черевоногих молюсків дрібними діатомовими водоростями, а також 

детритом. Причому, S. valvatoides споживає ультратонкі фракції детриту, 

включаючи найпростіших і бактерій, які там мешкають. 

Обидва види черевоногих молюсків роздільностатеві. Статевий диморфізм у 

них слабо виражений. Співвідношення самців і самок у цих молюсків близько до 

1:1 (табл. 4.5). За характером своєї репродуктивної стратегії вони відносяться до 

моноциклічних видів з однорічним життєвим циклом (Чухчин 1983). 

Нерест у P. lineolata відбувається протягом усього року, але найбільш 

інтенсивно цей процес протікає навесні і влітку. Інший вид S. valvatoides зазвичай 

розмножується з травня по вересень. При цьому максимальна кількість 

яйцекладок утворюється в червні і липні. Молодь цього виду, що з'явилася на 

початку літа, вже через три місяці досягає статевої зрілості і може приступати до 

розмноження. Молодь, яка з'явилася в кінці літа, залишається статевонезрілою до 

початку теплого періоду наступного року. За допомогою цього механізму в 

популяції молюсків протягом всього року зустрічаються особини зі зрілими 

гонадами (Чухчин 1983). 

Більшість чорноморських черевоногих молюсків відкладає яйця у вигляді 

прикріплених до субстрату яйцекладок. Кладки P. lineolata представляють собою 

лінзоподібні тонкостінні прозорі капсули, прикріплені плоскою поверхнею до 
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субстрату. Кожна капсула містить від 30 до 90 яєць діаметром 70–80 мкм. Кладки 

S. valvatoides виглядають як округлі тонкостінні капсули розміром 0,4 мм, в яких 

знаходиться по одному яйцю діаметром 220 мкм (Чухчин 1983). 

Таблиця 4.5 

Порівняльна характеристика елементів життєвих стратегій черевоногих молюсків 

Pusillina lineolata і Setia valvatoides 

Елементи життєвих 

стратегій 

Pusillina lineolata Setia valvatoides 

Рівень еврибіотністі Високий Середній 

Ступінь турботи про 

потомство 

Низька Середня 

Співвідношення статей 1:1 1:1 

Репродукційний період Протягом усього року Весна – осінь  

Період найбільш 

інтенсивного розмноження 

Весна – Літо Літо 

Максимальна абсолютна 

плодючість, шт. яєць 

90 1 

Мінімальна висота 

черепашки статевозрілих 

особин, мм 

2,5 1,0 

Тривалість планктонної 

стадії розвитку, доба 

24–28 немає 

Спосіб харчування Фіто-детритофагія Фіто-детритофагія 

Забарвлення зовнішніх 

покривів черепашки 

світло-жовта, з 

осьовими хвилястими 

лініями 

Темно-коричнева, з 

осьовими лініями 

Тривалість життя, міс 12 12 

 

У більшості видів черевоногих молюсків в умовах Чорного моря 

реалізується планктотрофна личинкова репродуктивна стратегія. Так, розвиток 
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личинок P. lineolata до метаморфозу відбувається в планктоні. Ця стратегія 

сприяє розселенню молюсків на значні відстані. 

Стадію трохофори цей вид проходить усередині яєчних оболонок. З яйця 

з'являється личинка, яка перебуває вже на стадії велігер (Чухчин 1972). Велігери 

P. lineolata мають прозору безбарвну черепашку висотою 160 і діаметром 120 

мкм. У личинок на цій стадії є дволопатеве вітрило або велюм, по краю якого 

розташований ряд вій, призначених для плавання в товщі води. Харчуються 

личинки під час перебування в планктоні способом фільтрації. Дрібні харчові 

частки, в основному детрит і одноклітинні фітопланктоні водорості, 

направляються за допомогою биття війок по краю велюма до ротового отвору. 

Критичним моментом у житті личинок P. lineolata є процес осідання, під час 

якого відбувається перехід від пелагічного до донного способу життя. Перед 

осіданням личинка цього виду має широку черепашку висотою 0,4 мм. У 

черевоногих молюсків частковий метаморфоз відбувається ще під час життя в 

планктоні, однак після осідання в їх морфології відбуваються серйозні зміни. Так, 

в цей період велігер P. lineolata скидає свій велюм і переходить до пересування по 

поверхні субстрату за допомогою ноги. 

Другий вид черевоногих молюсків S. valvatoides реалізує інший тип 

репродуктивної стратегії, основою якого є прямий розвиток. У цього виду 

відсутня стадія планктонної личинки, а з яєчної кладки через певний час виходить 

молодий повністю сформований молюск. Цей тип стратегії дещо обмежує широке 

поширення виду, однак збільшує виживаність його молоді за рахунок розвитку 

усередині кладки. Адже саме на стадії личинки гине велика частина молюсків, що 

реалізують планктотрофну личинкову репродуктивну стратегію. 

За характером своїх життєвих стратегій розглянуті види черевоногих 

молюсків найближче до r-стратегів. При цьому найбільшу близькість, в цьому 

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

еврибіотністі. Цей невеликий за розміром молюск розмножується протягом всього 

року, відкладаючи яйцеві кладки, в яких міститься до 90 яєць (табл. 4.5). При 

цьому P. lineolata не проявляє ніякої турботи про потомство. До речі, обидва види 
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досить швидко ростуть і досягають стадії статевої зрілості. Так, P. lineolata стає 

статевозрілою в період, коли висота її черепашки досягає 2,5 мм, а S. valvatoides – 

всього 1 мм (Чухчин 1983). 

Дрібніший за розміром вид S. valvatoides поєднує в своєму онтогенезі різні 

елементи K- і r-стратегів. Так, за тривалістю життя, яка не перевищує одного 

року, цей молюск ближче до r-стратегів. А по відсутності планктонної личинкової 

стадії в процесі розмноження і по виходу з кладки, в якій тільки одне яйце, 

повністю сформованого молюска цей вид нагадує K-стратегів. В цілому через 

порівняно невеликі розміри тіла, низьку тривалість життя та швидке досягнення 

особинами статевої зрілості черевоногі молюски нагадують r-стратегів. Лише 

низка плодючість зближує їх з K- стратегами. У цих видів умовне співвідношення 

елементів K- і r-стратегій складає 25 на 75 %. Таким чином, два наймасовіших 

черевоногих молюска виявляють в своєму розвитку різні життєві стратегії, які 

значно послаблюють їх міжвидовуконкуренцію. 

 

4.6. Двостулкові молюски 

 

Двостулкові молюски, зокрема мідії Mytilus galloprovincialis, як вже було 

зазначено, є основою чорноморського угруповання обростання. Характер 

життєвої стратегії цього виду-едифікатора найбільшою мірою впливає на 

розвиток всього угруповання. Ще один представник Bivalvia Mytilaster lineatus 

утворює великі поселення серед друз мідій. Інші види двостулкових молюсків, 

такі як Cerastoderma glaucum, Anadara kagoshimensis, Mya arenaria, Abra 

segmentum і Lentidium mediterraneum є типовими мешканцями бентосу і були 

присутні в складі угруповання обростання тільки у молодому віці (Киселева 1981; 

Варигин 2010, 2011 а). 

Таким чином, істотний вплив на розвиток чорноморського угруповання 

обростання надають тільки два види двостулкових молюсків, а саме: M. 

galloprovincialis і M. lineatus. (табл. 4.6). У мідій і мiтiлястерiв, як і у інших 

представників родини Mytilidae, є рівностулкова черепашка з верхівкою, 



170 

 

зрушеною до її переднього краю. Обидві стулки з'єднані в спинної частини 

зовнішнім еластичним лігаментом, основна функція якого – розсування стулок. 

Цьому протидіють м'язи-замикачі або аддуктори, прикріплені до внутрішньої 

поверхні стулок (Заика и др. 1990). 

Черепашка захищає м'яке тіло молюсків. На черевній стороні у них є 

невелика пальцевидна нога, яка використовується для переміщення по субстрату. 

Харчування і дихання молюсків здійснюється за рахунок прокачування морської 

води всередині тіла в результаті роботи їх водорухової системи. Вода потрапляє в 

порожнину тіла через отвір між краями мантії і продовжує свій рух завдяки роботі 

миготливого епітелію, який вистилає зябра або ктенідії молюска. Ктенідії 

виконують не тільки дихальну функцію, а й беруть участь у фільтрації води, 

відділенні харчових частинок, їх сортуванні та переміщенні до ротового отвору 

(Заика и др. 1990). Частинки, відсортовані як неїстівні, переміщаються повз 

ротового отвору в вигляді слизових джгутів, які зливаючись, утворюють тяжі 

псевдофекаліїв, які виводяться назовні. 

Зазвичай псевдофекаліі мітілід представляють собою довгі джгути 

округлого перетину. На відміну від них фекальні стрічки завжди сплощені і не 

бувають дуже довгими (Заика и др. 1990). Важливо, що псевдофекаліі мітілід 

представляють собою легко доступний харчовий матеріал для багатьох 

безхребетних, що входять до складу чорноморського угруповання обростання. 

Два види розглянутих мітілід роздільностатеві. Причому зовні статеві 

ознаки у них не виражені (Воробьев 1938). Відмінності спостерігаються лише в 

будові сім'яників і гонад. Співвідношення самок і самців у них, як правило, буває 

1:1 (Кудинский и др. 1985, Заика и др. 1990). Гонади у цих молюсків не мають 

певної форми і в період дозрівання значно збільшуються в розмірах, проникаючи 

в різні тканини тварин.  

Мідії в Чорному морі стають статевозрілими при довжині черепашки 

більше 25 мм (Иванов 1968). У мiтiлястерiв статева зрілість настає при довжині 

черепашки близько 6 мм, що становить 1/3 максимального розміру молюска 

(Заика и др. 1990). Абсолютна плодючість самок мітілід дуже велика і залежить в 
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першу чергу від їх розмірів. Так, мідія, розміром близько 55 мм, викидає в умовах 

Одеської затоки Чорного моря до 2,6 млн. яєць (Шурова & Золотарев 2002). 

Максимальна плодючість мiтiлястерiв в Чорному морі становить 0,2 – 0,6 млн. 

яєць (Валовая 1981). 

Таблиця 4.6 

Порівняльна характеристика елементів життєвих стратегій двостулкових 

молюсків Mytilus galloprovincialis і Mytilaster lineatus 

Елементи життєвих 

стратегій 

M. galloprovincialis M. lineatus 

Рівень еврибіотністі Середній Високий 

Ступінь турботи про 

потомство 

Немає Немає 

Співвідношення статей 1:1 1:1 

Репродукційний період Весна – осінь Літо 

Період найбільш 

інтенсивного розмноження 

Весна Літо 

Максимальна абсолютна 

плодючість, млн. шт. яєць 

2,6 0,6 

Мінімальна довжина 

черепашки статевозрілих 

особин, мм 

25 6 

Тривалість планктонної 

стадії розвитку, доба 

21–28 28–35 

Спосіб харчування Сестонофагія  Сестонофагія  

Забарвлення зовнішніх 

покривів черепашки 

Темно-синя, коричнева, 

смугаста 

Темно-синя, 

коричнева 

Тривалість життя, роки 5–6 3–4 

 

У мітіллід відбувається зовнішнє запліднення яєць, яке полегшується 

завдяки близькому розташуванню самців і самок в щільних поселеннях і 
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одночасного початку нересту у статевозрілих особин. Статеві продукти 

потрапляють назовні за допомогою потужного струменя води, що викидається з 

сифонів. Процес запліднення може тривати від 4 до 8 годин після вимету в воду 

сперміїв і яйцеклітин (Sedano et al. 1995). У мідій найбільш інтенсивний нерест 

відбувається навесні і восени. У мітілястерів цей процес відбувається влітку 

(Заика и др. 1990). 

У розглянутих видів мітілід в умовах Чорного моря реалізується 

планктотрофна личинкова репродуктивна стратегія (Касьянов 1989). Розвиток їх 

личинок до метаморфоза відбувається в планктоні. Це сприяє розселенню 

молюсків на значні відстані (Киселева 1966 а). Протягом планктонного періоду 

життя личинки мітілід активно харчуються і ростуть (Буяновский & Куликова 

1984). Основною їжею їм служать ультрапланктоні організми, розміром від 1 до 7 

мкм (Касьянов 1989). 

Планктонний період життя в умовах Чорного моря у личинок мідії триває 

до 4 тижнів, а у мiтiлястерiв – до 5 (Заика и др. 1990; Валовая 1979). Після 

закінчення цього терміну у личинок, що вижили, з'являється позитивний 

геотаксис, що сприяє активному пошуку ними субстрату для осідання (Заика и др. 

1990). Відсутність відповідного субстрату може на деякий час затримати процес 

осідання. У період пошуку субстрату личинки мідій вибирають шорсткі поверхні, 

покриті бактеріальною і мікроводоростевою плівками (Киселева 1967 а). Личинки 

мiтiлястерiв зазвичай осідають на таломи макрофітів або на бісусні нитки мідій 

(Заика и др. 1990). 

Закріплення на субстраті здійснюється мітілідами за допомогою 

формування пучка бісусних ниток (Бергер и др. 1985). Вироблення міцних 

бісусних ниток відбувається в спеціальних залозах, розташованих в нозі молюска 

уздовж педальної борозенки (Лезин & Халаман 2007). Корінь бісусного пучка 

закріплюється в тканинах ноги. Від нього відходить стовбур з розбіжними 

нитками, на кінці яких розташовані прикріпні диски (Заика и др. 1990). У разі 

різкої зміни умов життя осілі личинки мітілід можуть залишати місце свого 

первинного прикріплення. При цьому, потрапляючи знову в планктон, вони 
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використовують свої бісусние нитки в якості своєрідного парашута для ширяння в 

товщі води (Милейковский 1979). Осіли особини мітілід можуть обривати свої 

бісусні нитки і переміщатися за допомогою ноги по поверхні субстрату в пошуках 

найбільш сприятливих місць для прикріплення (Заика и др. 1990). 

За способом харчування, як мідії, так і мiтiлястери є сестонофагами, які 

активно фільтрують морську воду (Иванов и др. 1989; Заика и др. 1990). Однак в 

спектр їх харчування входять харчові частинки різного розміру. Мідії фільтрують 

з води і споживають детрит, личинок безхребетних, одноклітинні водорості 

(Иванов и др. 1989; Цихон-Луканина 1987). Мiтiлястери харчуються частинками 

детриту, бактеріями, найпростішими і ультрапланктонними мікроводоростями 

(Цихон-Луканина 1976). В умовах прибережного угруповання обростання мідії в 

Чорному морі зазвичай доживають до 5–6 років. Хоча в інших районах моря вік 

окремих екземплярів цих молюсків може досягати 28 років (Шурова 2013). 

Максимальний вік мiтiлястерiв в прибережних поселеннях Чорного моря 

становить 3–4 роки (Ревков 1989). 

Проведений аналіз показав, що розглянуті види двостулкових молюсків 

виявляють в своєму розвитку складний комплекс, що складається з комбінацій 

різних елементів K- і r-стратегій. Так, відносно великий розмір і довга тривалість 

життя зближують чорноморську мідію з K-стратегами. Однак висока плодючість і 

повна відсутність турботи про потомство свідчать про використання мідією 

деяких елементів r-стратегії. Таким чином, у цих видів умовне співвідношення 

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

Мітілястер, який значно поступається мідії в розмірах тіла, добре 

пристосувався до спільного з нею життя в умовах угруповання обростання. Для 

мітілястера характерні всі ознаки r-стратегів, за винятком щодо тривалості життя. 

А в своїй здатності переносити дію несприятливих чинників середовища він 

значно випереджає мідію. Таким чином, двостулкові молюски Mytilus 

galloprovincialis і Mytilaster lineatus, використовують в своєму розвитку різні 

елементи K- і r-стратегій, що дозволяє їм уникати конкуренції за ресурси і спільно 

мешкати в умовах чорноморського прибережного угруповання обростання. 



174 

 

РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА НА РОЗВИТОК 

УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

 

5.1. Залежність видового складу і кількісного розвитку 

угруповання обростання від температурних умов середовища 

 

Відомо, що температура води є надважливім абіотичним фактором для 

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

води змінюються параметри видового різноманіття угруповання обростання. Так, 

на полігоні № 6 «Елінг» протягом 2013 року індекс різноманітності Шеннона 

підвищувався в угрупованні в зимовий і літній період при найнижчих і найвищих 

параметрах температури води. У весняний та осінній період цей показник був 

мінімальний (рис. 5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Коливання індексу різноманітності Шеннона H'(стовпці) в угрупованні 

обростання на тлі мінливості температури води (пунктир). Полігон № 6 «Елінг», 

2013 рік 
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За допомогою кореляційно-регресійного аналізу було виявлено 

поліномінальний характер температурної залежності індексу вирівняністі Пієлу Е, 

який згідно з формулою (2.8) безпосередньо пов'язаний з індексом 

різноманітності Шеннона H' (рис. 5.2). 

                  

Рис. 5.2. Залежність індексу вирівняністі Пієлу Е в угрупованні обростання від 

температури води. Полігон № 6 «Елінг», 2013 рік 

 

Цю залежність можна описати формулою позитивного полінома другого 

ступеня: 

 

                                               (R2 
= 55,58; p=0,02)                    (5.1) 

 

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

коефіцієнт детермінації, p – рівень значущості. 

 

Таким чином, вирівняність в угрупованні, згідно з формулою (5.1.) 

підвищується в зимовий і літній період року при мінімальних і максимальних 

показниках температури води. 

Зі зміною температури води також відбуваються циклічні коливання 

загальної біомаси угруповання, які носять дещо інший характер (рис. 5.3). 
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Рис. 5.3. Коливання загальної біомаси угруповання обростання (стовпці) на тлі 

мінливості температури води (пунктир). Полігон № 6 «Елінг», 2013 рік 

 

Загальна біомаса видів угруповання різко збільшується навесні при 

підвищенні температури до 10 °С, потім в літні місяці відбувається її зниження і в 

осінні – знову підвищення. Ця залежність також носить поліномінальний характер 

(рис. 5.4). На графіку чітко видно окрему точку, відповідну до різкого підвищення 

загальної біомаси в квітні. Це пов'язано з початком періоду масового 

розмноження безхребетних, яке відбувається під час весняного прогріву води. 

При цьому рухливі безхребетні утворюють в прибережній зоні моря масові 

скупчення, необхідні для успішної репродукції. 

Потім по завершенні процесу розмноження дорослі особини 

багатощетинкових червів, а також самці рівноногих ракоподібних гинуть. Крім 

того, деякі види ракоподібних в результаті літнього підвищення температури води 

залишають прибережну зону, мігруючи в більш глибокі і менш прогріті шари 

води (Варигин 2014 а). Все це призводить до зниження загальної біомаси 

угруповання в літній період. 
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Потім в осінній період підростає молодь безхребетних, а тимчасові мігранти 

повертаються в прибережну зону моря, що призводить до циклічного підвищення 

загальної біомаси угруповання. 

        

 

Рис. 5.4. Залежність загальної біомаси угруповання обростання від температури 

води. Полігон № 6 «Елінг», 2013 рік 

 

Цю залежність можна описати формулою негативного полінома другого 

ступеня: 

 

                                              (R2 
= 67,11; p=0,007)               (5.2) 

 

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

, t – температура морської 

води, °С, R
2
 – коефіцієнт детермінації, p – рівень значущості. 

Таким чином, унімодальна залежність цих показників має виражений 

екологічний оптимум, тобто загальна біомаса угруповання, згідно з формулою 

(5.2) циклічно підвищується в весняний і осінній періоди при середніх показниках 

температури води. Ці температурні показники найбільш комфортні для успішного 

проходження репродуктивного процесу у більшості безхребетних, що мешкають в 

умовах чорноморського прибережного угруповання обростання. 
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5.2. Вплив рівня водообміну акваторій з відкритим морем 

на розвиток прибережного угруповання обростання 

 

Рівень водообміну акваторій дослідних полігонів з відкритим морем грає 

важливу роль в житті організмів, що входять до складу прибережного 

угруповання обростання. В першу чергу це стосується основи угруповання 

обростання – двостулкових молюсків, які видобувають їжу за допомогою 

інтенсивної фільтраційної діяльності. Чим інтенсивніше водообмін в тій чи іншій 

акваторії, тим більша кількість харчового матеріалу стає доступним для цих 

сестонофагів. З іншого боку, від рівня водообміну з відкритим морем залежать як 

процеси розселення личинок різних видів угруповання, так і доступність 

прибережних твердих субстратів для осідання готових до метаморфозу личинок 

безхребетних, принесених течіями з інших морських акваторій. 

За характером водообміну з відкритим морем всі дослідні полігони можна 

розділити на три групи. До першої відносяться акваторії полігонів з вільним 

водообміном, які не захищені хвилеломами з морської сторони. Ці полігони 

розташовані як в Одеській затоці, так і за її межами. До другої групи з обмеженим 

водообміном входить велика частина полігонів, розташованих в Одеській затоці. 

Більшість з них обмежена хвилеломами, розташованими паралельно берегової 

лінії. До третьої групи з утрудненим водообміном належать два полігоні № 6 

«Елінг» і № 9 «Яхт-клуб», що представляють собою напівзакриті гавані, що 

мають вузький вхід в акваторії. У цю групу також входить полігон № 13 «Сухий 

лиман», водообмін якого з відкритим морем здійснюється через більшу частину 

акваторії лиману. У межах першої групи акваторій швидкості течій зазвичай 

складають 30–35 см·с
-1

, другої – близько 10 см·с
-1

 і третьої – не перевищують 3–5 

см·с
-1

 (Адобовский & Большаков 2004). 

Для оцінки впливу досліджуваного фактора на видове різноманіття 

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

 був 

застосований дисперсійний аналіз (табл. 5.1). 
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Таблиця 5.1 

Вплив рівня водообміну з відкритим морем на видове різноманіття угруповання 

обростання. Результати дисперсійного аналізу 

Категорії 

мінливості 

Сума 

квадратів 

відхилень 

Число 

ступенів 

свободи 

Дисперсія Співвідношення 

дисперсій 

Рівень 

значу-

щості 

Між групами 

 
3,3968   2 1,6984 5,07 0,0302 

Усередині 

груп 
3,3496 10 0,3349   

Всього 

 
6,7464 12    

 

Результати цього аналізу свідчать про статистично достовірний на рівні 95% 

(p = 0,0302) вплив фактора ступеня водообміну з відкритим морем на видове 

різноманіття угруповання обростання, розташованого в межах різних полігонів. 

Порівняння даних за середнім значенням індексу Шеннона H' показало, що 

вони зростають при послідовному переході від першої групи полігонів до другої і 

потім – до третьої (рис. 5.5). Статистичне порівняння цих даних за допомогою 

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

полігонів з вільним водообміном (рівень 1 на рис. 5.5) і іншими (рівні 2 і 3) 

достовірна з імовірністю 95%. 

Як вже було зазначено, найменші значення інформаційного індексу 

Шеннона H' були зафіксовані в межах відкритих полігонів, які перебувають під 

впливом річкових вод, а найбільші – в напівзакритих акваторіях з утрудненим 

водообміном. Справа в тому, що, як уже було сказано, рівень водообміну 

знижений в акваторіях полігонів, найбільш захищених від впливу водних мас 

відкритого моря. Отже, в межах цих полігонів створюються умови найменшого 

впливу на стан угруповання обростання підвищеної хвильової активності, що 

часто спостерігається в прибережній зоні моря. Ці умови найбільш сприятливі для 

розвитку малорозмірних рухомих видів безхребетних, не здатних до активного 

протистояння хвильовому впливу. Таким чином, в межах цих найбільш 

захищених від руйнівного впливу хвиль полігонів за рахунок розвитку цих 
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безхребетних підвищується видове різноманіття прибережного угруповання 

обростання. 

       

 

Рис. 5.5. Вплив рівня водообміну в межах вивчених полігонів на видове 

різноманіття угруповання обростання, яке визначається за індексом Шеннона H', 

біт·екз.
-1

. Рівні водообміну: 1 – вільний, 2 – обмежений, 3 – утруднений 

 

Дещо по іншому впливає рівень водообміну акваторій полігонів з відкритим 

морем на кількісні показники прибережного угруповання обростання. Для оцінки 

впливу цього фактора на загальну чисельність безхребетних угруповання 

обростання була проведена процедура дисперсійного аналізу. Його результати 

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

водообміну на показники загальної чисельності безхребетних угруповання. 

Причому, порівняння даних по їх середньої чисельності показало, що вони 

знижуються при послідовному переході від першої групи полігонів до другої і 

потім – до третьої. Ці зміни здійснюються в протилежному напрямку, ніж видове 

різноманіття (рис. 5.6). 

Тут також виділяються полігони, що відносяться до першої групи. Справа в 

тому, що в межах цих полігонів основний внесок в загальну чисельність 

безхребетних вносять двостулкові молюски Mytilaster lineatus. Відкриті води з 
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інтенсивним водообміном є сприятливим середовищем для розвитку цього 

порівняно невеликого за розміром виду, толерантного до низької солоності води. 

        

 

Рис. 5.6. Вплив рівня водообміну в межах вивчених полігонів на загальну 

чисельність N видів угруповання обростання. Рівні водообміну: 1 – вільний, 2 – 

обмежений, 3 – утруднений 

 

Так, в результаті проведених досліджень було показано, що частка M. 

lineatus в загальній чисельності мешканців угруповання в першій групі полігонів з 

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

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

В межах полігонів з обмеженим і утрудненим водообміном найбільший 

внесок в загальну чисельність вносили вусоногі ракоподібні Amphibalanus 

improvisus, еррантні поліхети Alitta succinea, Nereis zonata і Platynereis dumerilii, 

рівноногі ракоподібні Lekanesphaera monodi і Idotea balthica, а також 

представники ряду Amphipoda Stenothoe monoculoides і Chaetogammarus olivii. 

 Характер водообміну між акваторіями полігонів і відкритим морем впливає 

не тільки на видове різноманіття та кількісні показники безхребетних 

прибережного угруповання обростання, а й на їх розмірну структуру. Так, у 

рівноногих ракоподібних Idotea baltica, які мешкають в межах полігонів 
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«Ланжерон» (вільний водообмін), «Жовтий камінь» (обмежений водообмін) и 

«Елінг» (утруднений водообмін) показники довжини тіла розрізняються, 

проявляючи тенденцію до збільшення при переході від відритого полігону на 

напівзакритого (табл. 5.2). 

 Відомо, що статевий диморфізм у цих ракоподібних виражається, в тому 

числі, і в розмірах їх тіла (Хмелева 1973). Як було показано, самці I. baltica, що 

мешкають в Одеському регіоні значно більші за самок, але менше, принаймні, на 

30 % граничних розмірів для цього виду, зазначених у Чорному морі (Варигин 

2014 а). Тому мінімальні, максимальні і середні параметри довжини тіла I. baltica 

були розраховані окремо для кожної статі (табл. 5.2). 

Таблиця 5.2 

Мінімальна Lmin, максимальна Lmax і середня Lср довжина тіла самців і самок 

Idotea baltica на полігонах «Ланжерон» (вільний водообмін), «Жовтий камінь» 

(обмежений водообмін) і «Елінг» (утруднений водообмін) в квітні 2013 р. 

Полігони 
самці самки 

Lmin, мм Lmax, мм Lср, мм Lmin, мм Lmax, мм Lср, мм 

«Ланжерон» 10,5   16,3 12,4±1,1   7,8   11,5 9,1±0,6 

«Жовтий камінь» 10,2   17,3 13,2±0,6   7,2   11,7 8,8±0,3 

«Елінг»   9,0   18,0 14,2±0,5   7,5   13,0 9,7±0,2 

 

 Як видно з даних, представлених в табл. 5.2, середня довжина тіла самців 

збільшується при переході від акваторії з вільним водообміном («Ланжерон») до 

району з обмеженим водообміном («Жовтий камінь») і потім до напівзакритої 

гавані з утрудненим водообміном («Елінг»). Причому відмінність середніх 

значень довжини самців ракоподібних, що мешкають в акваторії полігонів № 5 і 

№ 7 статистично недостовірна. У той час як, відмінність аналогічних середніх для 

полігонів № 5 і № 6 достовірна (Р = 0,0149) на рівні 95%. Також статистично 

достовірна (Р = 0,0336) відмінність між середніми для полігонів № 6 і № 7. 

 Різниця в середніх розмірах самок I. baltica не так очевидна. Однак і в цьому 

випадку відмінність досліджуваних параметрів, розрахованих для ракоподібних, 
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що мешкають в межах полігонів № 6 «Елінг» і № 7 «Жовтий камінь» статистично 

достовірна (Р = 0,000013). 

    

Полігон № 5 «Ланжерон» 

         

Полігон № 7 «Жовтий камінь» 

   

Полігон № 6 «Елінг» 

 

Рис. 5.7. Розмірно-частотний розподіл самців і самок Idotea baltica на полігоні 

№ 5 «Ланжерон», № 7 «Жовтий камінь», № 6 «Елінг» в квітні 2013 року. 

Хрестоподібним штрихуванням відзначені самці, косим – самки. 
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 Описувані відмінності також виявляються при аналізі розмірно-частотного 

розподілу досліджуваних ракоподібних в межах цих трьох модельних полігонів 

(рис. 5.7). Так, у відкритому полігоні № 5 «Ланжерон» довжина тіла більшості 

самців знаходиться в межах від 10 до 14 мм. Великі самці, розміром понад 16 мм 

зустрічаються рідко. На гістограмі, що відображає розмірно-частотний розподіл 

самців ракоподібних, які мешкають в межах полігону з обмеженим водообміном 

№ 7 «Жовтий камінь» помітно зміщення їх розмірних характеристик в сторону 

найбільш великих особин. В межах напівзакритого полігону з утрудненим 

водообміном № 6 «Елінг» переважання великих самців стає очевидним. 

 Для самок притаманний інший розмірно-частотний розподіл в межах 

досліджуваних полігонів. Тут відмінність проявляється між особинами 

ракоподібних, що мешкають в акваторії полігонів № 6 «Елінг» і № 7 «Жовтий 

камінь». В напівзакритому полігоні з утрудненим водообміном помітно зміщення 

розмірних характеристик самок ракоподібних в сторону більших особин. 

 Таким чином, напівзакритий полігон № 6 «Елінг» з утрудненим 

водообміном з відкритим морем характеризується умовами, сприятливими для 

розвитку I. baltica. В межах цього полігону, надійно захищеного від дії великих 

хвиль, яка в прибережній зоні моря істотно впливає на розвиток рухливих 

безхребетних, мешкають самці і самки I. baltica найбільших розмірів. 

 Як відомо, від розміру самки I. baltica залежить її абсолютна плодючість, 

яка розглядається як загальна кількість яєць, що продукується нею за один послід 

(Varigin 2016). Тому більші самки можуть дати більш численне потомство, що 

буде сприяти процвітанню популяції цього виду в межах прибережної 

угруповання обростання. 

 

5.3. Вплив трансформованих річкових вод на видовий склад 

і кількісні показники угруповання обростання 

 

Солоність води для гідробіонтів не менш важлива, ніж її температура. Вона 

є одним з найважливіших абіотичних факторів середовища, які впливають на 
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структуру водних угруповань (Grabowska & Kuklinski 2015). Найбільшою мірою 

до впливу цього фактору піддаються прибережні угруповання обростання, 

розташовані в зонах моря, в які потрапляють трансформовані річкові води. Не 

дивлячись на те, що більшість безхребетних, що входять до складу цього 

угруповання, відносяться до еврибіонтних видів, ступінь їх толерантності до 

фактору солоності води різна. Ця обставина відбивається на структурі 

прибережного угруповання обростання. 

Відомо, що північно-західна частина Чорного моря знаходиться під впливом 

стоку таких великих річок, як Дунай, Дністер, Дніпро і Південний Буг. Не 

дивлячись на те, що стік Дунаю більш ніж втричі перевищує стік Дніпра і 

Південного Бугу, найбільший вплив на біоту акваторії, розташованої між гирлом 

Дніпро-Бузького лиману і Одеським затокою, надають трансформовані води цих 

двох останніх річок. При цьому напрямок їх поширення збігається з напрямком 

основної кругової течії вздовж берега, чинної в Чорному морі проти годинникової 

стрілки (Большаков 1970). 

За даними Миколаївського обласного центру з гідрометеорології обсяг 

стоку Дніпра і Південного Бугу знизився за 10 років майже втричі з 53 км
3
 в 2006 

році до 19 км
3
 в 2015 році (рис. 5.7). Потім в 2016–2018 роках він трохи зріс, так і 

не досягнувши попереднього рівня. Трансформовані річкові води, поступаючи в 

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

солоності від 8 до 16 ‰. 

З метою виявлення характеру мінливості видового різноманіття та 

кількісних показників прибережного угруповання обростання під впливом 

трансформованих річкових вод, що поступають в акваторію Чорного моря на 

ділянці від гирла Дніпро-Бузького лиману до Одеської затоки були обрані три 

полігони, які в різному ступені піддаються цьому впливу (Варігін 2020 а). 

Перший з цих полігонів № 1 «Аджіяск» знаходиться під безпосереднім 

впливом річкового стоку, другий – № 2 «Григоріївка» був розташований в 

прибережній зоні моря біля села Григоріївка, і третій – № 10 «Біостанція» 

знаходився в Одеській затоці. 
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Рис. 5.7. Обсяг стоку Дніпра і Південного Бугу з 2004 по 2018 рік (за даними 

Миколаївського обласного центру з гідрометеорології) 

 

В результаті проведених досліджень в складі прибережного угруповання 

обростання, що розташовано в межах цих полігонів було виявлено 47 видів 

безхребетних, які відносяться до 11 таксонів (Варигин 2019 а). Таксономічна 

структура цього угруповання характеризувалася тим, що співвідношення числа 

виявлених видів до числа родів (S/G) у всіх випадках дорівнювало одиниці, тобто 

кожен виявлений рід був представлений тільки одним видом. Це явище 

характерне для чорноморського прибережного угруповання обростання (Варигин 

2019 б). Знайдені види безхребетних мали певний діапазон еврибіонтністі, 

включаючи високий ступінь евригалінністі (Varigin 2019). Співвідношення числа 

родів до числа родин (G/F) було мінімальним на полігоні № 1 «Аджіяск» (1,16), а 

максимальним – на полігоні № 2 «Григоріївка» (1,31). Полігон № 10 «Біостанція» 

за цим показником посідав проміжне положення (G/F = 1,26). 

Різноманітність на рівні великих таксонів (родина – ряд) збільшувалася у 

міру віддалення від гирла Дніпро-Бузького лиману. Так, якщо на полігоні № 1 

«Аджіяск», розташованому в зоні найбільшого впливу трансформованих річкових 

вод, співвідношення числа родин до числа рядів (F/O) становило 1,79, то на 
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полігоні № 10 «Біостанція», найбільш віддаленому від гирла Дніпро-Бузького 

лиману, число родин було вдвічі більше, ніж рядів. Відомо, що збіднення фауни 

на рівні великих таксонів є характерною особливістю угруповань, які знаходяться 

під впливом прісних вод і в інших морях, наприклад, в Білому (Udalov et al. 2004). 

За кількістю зареєстрованих видів лідирували багатощетинкові черви, 

різноногі ракоподібні і двостулкові молюски. На частку кожного з цих таксонів 

припадало близько 20% видів, виявлених в межах всіх вивчених полігонів. 

Кількість видів десятиногих ракоподібних поступово зростала в міру віддалення 

від гирла Дніпро-Бузького лиману в сторону Одеської затоки, а число видів 

черевоногих молюсків – зменшувалася. 

Досліджені полігони відрізнялися за загальною кількістю видів, що входять 

до складу угруповання обростання. Найменш збіднений видовий склад (29 видів) 

був зафіксований в найбільш опрісненому районі моря на полігоні № 1 

«Аджіяск», що знаходиться під безпосереднім впливом вод, які надходять з гирла 

Дніпро-Бузького лиману. Трохи більше видів (34) було відзначено на полігоні 

№ 10 «Біостанція». Найбільша кількість видів (38) була виявлена на полігоні № 2 

«Григоріївка». 

Відмінність видової структури угруповання обростання в трьох вивчених 

районах моря, що знаходяться в різних зонах трансформації річкових вод, 

полягала не тільки в числі видів, що входять до їх складу, але і в кількості 

спільних для них видів. 

Ця різниця може бути відображена за допомогою коефіцієнта спільності 

видів Чекановського-Серенсена. Так, найбільша кількість спільних видів (28) була 

відзначена для полігонів Григоріївка і Біостанція. Ці ж полігони 

характеризувалися найбільшою подібністю видового складу угруповання 

(коефіцієнт спільності Чекановського-Серенсена становив 0,78). Найменша 

схожість за цим показником зафіксована між полігонами Аджіяск і Біостанція, 

для яких характерне найбільше розходження в ступені впливу трансформованих 

річкових вод. Так, кількість спільних видів для цих полігонів становила лише 20, 

а коефіцієнт спільності Чекановського-Серенсена дорівнював 0,63. 
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 Відмінність видової структури вивчених районів моря складалася не тільки 

в числі видів кожного таксона, а й в видової приналежності особин, що входять до 

них. Одні види зустрічалися повсюдно, інші – лише в межах деяких полігонів. 

Аналіз їх зустрічальності показав, що з 47 зафіксованих видів лише 26 були 

постійними для угруповання обростання в межах того чи іншого полігону. 

Так, з 11 видів поліхет постійними були лише 6. Всі вони відносились до 

еррантних поліхет, які ведуть активний спосіб життя. Більшість з них були 

представлені в межах всіх вивчених полігонів. Однак зустрічальність, наприклад, 

Alitta succinea знижувалася в міру видалення від мису Аджіяск в сторону Одеської 

затоки, а для Nereis zonata і Platynereis dumerilii – підвищувалася. Такий вид 

поліхет, як Hediste diversicolor було зафіксовано лише на полігоні № 10 

«Біостанція». Всі ці представники багатощетинкових червів є характерними 

мешканцями чорноморського угруповання обростання (Варигин 2017 г). Решта 

видів поліхет можна віднести до випадкових. Так, Glycera tridactyla зазвичай 

мешкає в піщаному ґрунти, а Lagis koreni – в мулисто-піщаному (Киселева 2004). 

Представник вусоногих ракоподібних Amphibalanus improvisus зустрічався 

повсюдно. Ступінь його зустрічальності підвищувался в міру віддалення від гирла 

Дніпро-Бузького лиману. З десятиногих ракоподібних постійним видом в межах 

полігону № 10 «Біостанція» був Athanas nitescens. Стовідсоткову зустрічальність 

мав лише голландський краб Rhithropanopeus harrisii, який відрізнявся високим 

ступенем толерантності до опріснення води (Boyle et al. 2010). Решта видів 

десятиногих ракоподібних зустрічалися лише в Одеській затоці через то, що вони 

дуже чутливі до низької солоності морської води, особливо на личинковій стадії 

розвитку (Макаров 2004). 

Всі види ракоподібних ряду Isopoda належали до постійних видів. Найбільш 

поширеними з них були Lekanesphaera monodi і Idotea balthica, які є характерними 

видами угруповання обростання. При цьому Stenosoma capito був постійним 

видом лише в на полігоні № 10 «Біостанція», а Jaera sarsi – на полігоні № 1 

«Аджіяск». Серед різноногіх ракоподібних випадковим був лише один вид 

Gammarus subtypicus, виявлений на полігоні № 1 «Аджіяск». Решта видів ряду 
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Amphipoda були постійними в межах тих чи інших полігонів. Лише два з них 

Ampithoe ramondi і Erichthonius difformis не були виявлені в межах полігону 

Аджіяск. Ці малорухливі ракоподібні, що живуть в трубчастих будиночках, 

чутливі до зниженої солоності води. 

Серед черевоногих молюсків повсюдно зустрічався лише один вид Pusillina 

lineolata. Крім того до характерних видів угруповання можна віднести Setia 

valvatoides і Hydrobia acuta, а до випадкових – Rissoa splendida. Всі ці чотири види 

зустрічалися спільно лише в районі Григоріївки. П'ятий представник черевоногих 

молюсків Theodoxus fluviatilis був виявлений лише в районі мису Аджіяск, що 

знаходиться під безпосереднім впливом трансформованих річкових вод. Цей вид 

зустрічається як в прісноводних, так і солонуватих водоймах, формуючи в цих 

двох середовищах локальні популяції, особини яких мають різну ступінь 

фізіологічної адаптації до коливань солоності води (Symanowski & Hildebrandt 

2009). Так, в Одеській затоці T. fluviatilis утворює невеликі локальні популяції 

лише в опріснених районах моря в безпосередній близькості від точок скидання 

прісних дренажних вод (Бутенко 2001). Розмножується цей молюск, відкладаючи 

свої яйцеві капсули на будь-який твердий субстрат, включаючи черепашки інших 

молюсків. Крім того, створенню локальних популяцій сприяє відсутність в 

онтогенезі T. fluviatilis планктонної личинки. При цьому поширення молюсків 

відбувається лише за допомогою їх переміщення на будь-яких плаваючих 

предметах (Бондарев 2016). 

Двостулкові молюски були представлені двома постійними видами Mytilus 

galloprovincialis і Mytilaster lineatus, які складають основу угруповання 

обростання. Решта видів Bivalvia зустрічалися в складі угруповання обростання 

лише у молодому віці. Гідроїдні поліпі Obelia longissima, актинії Diadumene 

lineata, мохуватки Conopeum seurati, а також личинки хірономід Thalassomyia 

frauenfeldi і Clunio marinus відносились до випадкових видів, які уникають 

опріснених ділянок моря. З цих безхребетних лише актинія була виявлена на 

полігоні № 1 «Аджіяск». 
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Як показав проведений аналіз, едифікатор угруповання обростання M. 

galloprovincialis істотно перевищував усі інші види по біомасі, а його субдомінант 

M. lineatus – за чисельністю. Так, відносна біомаса мідії досягала 89,2% від 

біомаси всіх видів угруповання, відносна чисельність мiтiлястера – 77,7% (табл. 

5.2)  

 

Таблиця 5.2 

Відносна чисельність (N%) і біомаса (B%) Mytilus galloprovincialis, Mytilaster 

lineatus та інших видів угруповання обростання на полігонах № 1 «Аджіяск», № 2 

«Григоріївка» і № 10 «Біостанція» в 2017 році 

Види Аджіяск Григоріївка Біостанція 

N% B% N% B% N% B% 

Mytilus galloprovincialis   5,9 74,4   4,2 71,8   8,4 89,2 

Mytilaster lineatus 77,4 24,4 77,7 26,1 30,7   4,6 

Решта видів 16,7   1,2 18,1   2,1 60,9   6,2 

 

Таке домінування значно знижувало вирівняність в розподілі видів. Індекс 

Пієлу Е, розрахований по біомасі, в цьому випадку становив від 0,1477 до 0,1956. 

Ця обставина створює передумови для роздільного аналізу розподілу цих 

двостулкових молюсків та інших видів угруповання. 

Як випливає з даних, поміщених в таблиці 5.2, відносна біомаса інших видів 

угруповання (без мідії і мiтiлястера) поступово зростає в напрямку Аджіяск – 

Григоріївка – Біостанція. Така зміна кількісних характеристик організмів по 

градієнту солоності відзначена і в інших морях, наприклад, в Білому (Chertoprud 

et al. 2004). Крім того, зі збільшенням солоності води в складі угруповання 

обростання з'являлися великі за розміром рухомі безхребетні. Так, два види 

найбільш великих крабів Pilumnus hirtellus і Xantho poressa зустрічалися тільки в 

Одеській затоці. Ці відносно довгоживучі види виявилися найбільш чутливими до 

стресового впливу зниженої солоності води. 
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Застосування ABC-методу для виявлення порушень в структурі 

досліджуваного угруповання показало тенденцію до ослаблення стресового 

впливу трансформованих річкових вод в міру віддалення від гирла Дніпро-

Бузького лиману в сторону Одеської затоки (рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8. Розподіл накопиченої чисельності N (світлі трикутники) і біомаси B 

(темні трикутники) різних видів угруповання обростання на полігонах № 1 

«Аджіяск», № 2 «Григоріївка» і № 10 «Біостанція» в 2017 році 

 

Як видно з графіків, представлених на рис. 5.8, у всіх випадках криві для 

чисельності лежать нижче кривих для біомаси. Найбільш зближені вони в межах 

полігону Аджіяск. Тут стан угруповання обростання можна характеризувати як 

нестійкий. У міру наближення до полігону Григоріївка і, потім, до Біостанції, 
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криві все більш розходяться, що свідчить про стабілізацію стану угруповання 

обростання. Відомо, що для стабільних угруповань характерно більша 

різноманітність чисельності організмів у порівнянні з біомасою (Warvick 1986). 

Про цю ж тенденцію свідчать значення W (ABC-індексу), які в міру 

віддалення від гирла Дніпро-Бузького лиману неухильно підвищуються, 

складаючи на полігоні № 1 «Аджіяск» 0,122, на полігоні № 2 «Григоріївка» – 

0,335 і на полігоні № 10 «Біостанція» – 0,402. Як відомо, цей індекс є досить 

чутливим індикатором порушень в структурі угруповань і може бути 

використаний при моніторингу їх відновлення після стресових впливів (Meire & 

Doreu 1990). 

Таким чином, аналіз отриманого матеріалу за допомогою ABC-методу 

показав, що трансформовані дніпровські води зниженої солоності, що надходять в 

Чорне море, надають стресовий вплив на прибережне угруповання обростання, 

розташоване на шляху їх поширення.  

У міру віддалення від гирла Дніпро-Бузького лиману в сторону Одеської 

затоки і, відповідно збільшення солоності вод, зростає як видове багатство 

угруповання, так і відносна біомаса видів, що входять до нього без урахування 

двостулкових молюсків. Серед 47 зафіксованих видів лише 26 були постійними 

для угруповання обростання і тільки 4 з них мали стовідсоткову зустрічальність. 

Черевоногий молюск Theodoxus fluviatilis, а також ракоподібні Jaera sarsi і 

Ampithoe ramondi мають різну чутливість до солоності морської води і можуть 

служити індикаторними видами. Застосування індексного підходу та ABC-методу 

показало, що в районі, що безпосередньо примикає до гирла Дніпро-Бузького 

лиману, відбувається адаптація угруповання обростання до зниженої солоності 

води. В районі Одеської затоки, де вплив річкових вод найменший, стабільність 

цього угруповання зростає. 
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РОЗДІЛ 6 

БІОТИЧНІ ЗВ'ЯЗКИ В УГРУПОВАННІ ОБРОСТАННЯ 

 

6.1. Консортивний характер біотичних зв'язків 

 

Відомо, що останнім часом в гідробіології активно розвивається 

біоценотичний підхід до вивчення гідроекосистем, істотним елементом яких є 

консорциії (Протасов и др. 2010). Поняття консорція було введено в біоценологію 

переважно східноєвропейськими дослідниками (Голубець & Чорнобай 1983; 

Царик & Царик 2002). При цьому консорція розглядається як система організмів, 

зв'язаних між собою довготривалими специфічними відносинами, що 

характеризуються як консортивні зв'язки. Ядром консорциії є вид детермінант – 

едифікатор цієї системи, з яким організми консорти пов'язані безпосередніми 

стійкими зв'язками. Відповідно до сучасних уявлень консорція розглядається як 

елементарна структурна одиниця біогеоценотічних систем (Негробов & Хмелев 

2000). 

У будь-якому угрупованні існує ціла система різноманітних зв'язків, які 

можуть бути класифіковані як у напрямку і силі впливу, так і якісно (Протасов и 

др. 2010). Найбільш вивченими є топічні зв'язки, що впливають на умови 

мешкання організмів; трофічні, що визначають доступність і характер харчових 

ресурсів; фабрічні, що виникають при будівництві тваринами своїх осель з 

використанням частин інших організмів, і форічні, пов'язані з переміщенням в 

просторі одних організмів за допомогою інших. 

Хоча існують також медіопатичні зв'язки, що характеризують 

взаємовідносини між організмами, які впливають на загальну зовнішню середу за 

допомогою виділення продуктів своєї життєдіяльності і фензивні зв'язки, що 

виникають при використанні одного організму іншим в якості притулка та 

захисника від хижаків (Биков 1973). 

В англомовній науковій літературі прийнята концепція організмів 

екосистемних інженерів, основні положення якої близькі до формулювань теорії 
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консорцій (Jones et al. 1994). Відповідно до цієї концепції екосистемними 

інженерами є організми-едифікатори, які в результаті свого розвитку прямо або 

опосередковано модифікують навколишнє середовище, створюючи сприятливі 

умови для мешкання інших видів. Екосистемні інженери можуть вплинути на 

доступність ресурсів для інших організмів за допомогою модуляції в процесі своєї 

життєдіяльності ряду біотичних і абіотичних факторів (Jones et al. 2010). 

Діяльність екосистемних інженерів перетворює середу, підвищуючи її 

гетерогенність і збільшуючи різноманітність місць мешкання на ландшафтному 

рівні (Wright & Jones 2006). Відомо, що концепція організмів екосистемних 

інженерів почала розвиватися в роботах численних авторів (Crooks 2002; 

Borthagaray & Carranza 2007; Bouma et al. 2009; Zaiko et al. 2009; Cole 2010). 

Таким чином, консортивний підхід у вивченні сукупності водних організмів 

дозволяє виявляти прямі і непрямі зв'язки між ними і розширювати уявлення про 

значущість виду в угрупованні (Харченко & Протасов 1981). Визначення 

характеру біотичних зв'язків в прибережному угрупованні обростання Чорного 

моря проводилося на основі теорії консорції, доповненої положеннями концепції 

організмів екосистемних інженерів. 

Проведені дослідження показали, що основою чорноморського 

прибережного угруповання обростання є двостулкові молюски, провідну роль 

серед яких грає мідія Mytilus galloprovincialis. Молюски цього роду мають досить 

широке поширення. Вони створюють аналогічні угруповання в різних морях 

Світового океану (Брайко 1985; Рудякова 1981, Халаман 1998; Ошурков 1986). 

При цьому значна частина біомаси цих угруповань формується саме за рахунок 

двостулкових молюсків (Звягинцев 2005). 

Молодь мідій, що вперше осіла на поверхню субстрату, зазвичай створює 

суцільні поселення, в яких молюски щільно прилягають один до одного. У цей 

період твердий субстрат представляє собою поверхню, покриту своєрідним 

«килимом», що складається з одновікових і однорозмірних молюсків. Надалі в 

процесі росту мідії збільшують площу поверхні своїх черепашок і формують 

складно структуровані поселення – друзи, які докорінно змінюють властивості 
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субстрату. Друзи є своєрідними тривимірними утвореннями, що складаються з 

мідій різних розмірів, скріплених між собою і субстратом цілою мережею міцних 

бісусних ниток (Заика и др. 1990). 

Подальше ускладнення структури сформованих друз мідій відбувається за 

рахунок осідання на будь-яку доступну поверхню інших більш дрібних 

двостулкових молюсків, наприклад, Mytilaster lineatus, а також вусоногих 

ракоподібних Amphibalanus improvisus. Внаслідок цього деякі друзи стають 

трьохярусними. Перший і основний ярус складають мідії, другий – осіли на 

поверхню їх черепашок мiтiлястері і третій – балянуси, будиночки яких 

розташовуються на стулках цих молюсків.  

Крім того, гетерогенність субстрату збільшує молодь таких двостулкових 

молюсків, як Cerastoderma glaucum, Anadara kagoshimensis, Mya arenaria, Abra 

segmentum і Lentidium mediterraneum, яка постійно осідає на будь-яку доступну 

поверхню в межах угруповання обростання, в тому числи і на бісусні нитки мідій. 

Ці види зазвичай знаходяться в складі угруповання обростання лише в молодому 

віці. Доросли особини цих двостулкових молюсків є типовими мешканцями 

мулисто-піщаних і піщаних ґрунтів як в Чорному морі, так і в багаточисленних 

лиманах південно-західного Причорномор’я (Варигин 2010, 2012 а). 

Таким чином, сформована молюсками друза є складним утворенням, що 

істотно модифікує характерні властивості субстрату, на якому вона розташована. 

В цьому проявляється середовище-утворююча роль мідії, яка в даному випадку 

представляє собою ядро відповідної консорциії. Навколо цього ядра формується 

угруповання організмів, тісно зв'язаних з видом-едифікатором стійкими 

консортивними зв'язками. Найважливішими в них є топічні зв'язки, що впливають 

на умови просторового розподілу організмів угруповання, а також трофічні, що 

визначають характер харчових ресурсів і їх доступність для різних видів 

безхребетних. Підвищення рівня гетерогенності субстрату за рахунок формування 

складної структури мідієвих друз збільшує різноманітність доступних місць 

мешкання для інших тварин (Svane & Setyobudiandi 1996; Thiel & Ulrich 2002; 

Arribas et al. 2014). 
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6.2. Властивості мідії, як екосистемного інженера 

 

Здатність побудувати на субстраті складне багатоярусне утворення, що має 

розгалужену інфраструктуру, свідчить про приналежність чорноморської мідії до 

організмів екосистемних інженерів. Причому ці молюски відносяться до 

аутогенних екосистемних інженерів через те, що вони трансформують 

навколишнє середовище за допомогою таких ендогенних процесів, як ріст і 

розвиток, залишаючись при цьому суттєвою частиною новоствореної структури 

(Jones et al. 1997). Значимість морських молюсків, які в процесі своєї 

життєдіяльності суттєво модифікують навколишнє середовище, була визнана 

порівнянною з впливом лісів на функціонування наземних екосистем (Gutierrez et 

al. 2003). 

Відомо, що зростання екотопічної різноманітності в результаті діяльності 

екосистемних інженерів тягне за собою збільшення видового багатства 

угруповання (Tsuchiya & Nishihira 1986; Norling & Kautsky 2007). Так, макрофіти, 

що представляють собою автотрофну ланку прибережного угруповання 

обростання, пов'язані з видом-детермінантом мідією прямими топічними 

зв'язками. Через дефіцит вільного субстрату їх таломи часто прикріплюються 

безпосередньо до черепашок мідій (Miyamoto & Noda 2004). Прямі топічні зв'язки 

простежуються також між мідіями і їх епібіонтами, до яких в першу чергу 

відносяться мітілястери і балянуси. Крім того, на поверхні черепашок, як мідій, 

так і мiтiлястерiв іноді розташовуються колонії гідроїдних поліпів Obelia 

longissima, мохуваток Conopeum seurati, а також окремі екземпляри актиній 

Diadumene lineata. 

Всі ці безхребетні міцно пов'язані прямими топічними зв'язками з видом-

детермінантом угруповання обростання мідією. Конкурентну боротьбу за 

субстрат вони зазвичай програють цьому двостулковому молюску, який за 

рахунок швидкого росту і значно більших розмірів витісняє їх з будь-якої твердої 

поверхні, придатної для осідання (Брайко 1974). Таким чином, єдиним доступним 

субстратом для осідання цих безхребетних залишається зовнішня поверхня 
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черепашок двостулкових молюсків. Подібне явище спостерігається також в 

прісноводних водоймах. Так, в ході досліджень дніпровських водосховищ були 

виявлені друзи двостулкових молюсків Dreissena polymorpha і D. bugensis разом з 

супутніми безхребетними у вигляді їх поселень на черепашках більших за 

розміром представників Bivalvia з родів Anadonta і Unio (Харченко & Зорина-

Сахарова 2000). 

З причини того, що мідії орієнтовані в друзі так, щоб безперешкодно 

здійснювати свою фільтраційну активність, вільне місце на поверхні черепашок 

залишається лише в районі заднього краю, де розташовані сифони їх водорухової 

системи. Тут зазвичай прикріплюються епібіонтні організми. Для вусоногих 

ракоподібних таке місце розташування не тільки єдино можливе, а й вигідне в 

трофічному відношенні. Справа в тому, що мідії, будучи за способом харчування 

активними фільтраторами-седіментаторами, в процесі своєї життєдіяльності 

забезпечують транспорт харчового матеріалу з навколишнього водного 

середовища, створюючи сприятливі трофічні умови для інших організмів 

угруповання обростання (Заика и др. 1990). 

Ця особливість харчової поведінки мідій характеризує їх як екосистемних 

інженерів. Спосіб харчування балянусів полягає в активному вихоплюванні 

харчових частинок з навколишнього водного середовища за рахунок ритмічних 

рухів спеціалізованого мисливського апарату, утвореного видозміненими 

кінцівками. Відомо, що мідії в процесі фільтрації створюють спрямовані водні 

потоки (Laihonen & Furman 1986). Вусоногі ракоподібні, розташовуючись в 

безпосередній близькості від сифонів мідій, активно використовують ці 

мікровихрові потоки води, що містять харчові частинки. При цьому можливість 

захоплення здобичі у них значно зростає (Мощенко 2006). Тут проявляється 

непрямий трофічний зв'язок між видом-детермінантом угруповання і його 

консортом. 

Молодь іншого двостулкового молюска мiтiлястера також активно осідає 

серед друз мідій, використовуючи в якості субстрату складну мережу, що 

складається з їх бісусних ниток. Тут під покровом молюсків, що значно 
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перевищують їх за розмірами, мiтiлястери знаходять для себе притулок і захист, 

як від хижаків, так і від гідродинамічного впливу водних мас. В даному випадку 

проявляється прямий фензівний зв'язок між молоддю мiтiлястерiв і видом-

детермінантом угруповання мідією. За способом харчування мітілястер, також як 

і мідія, є активним біофільтратором. Однак трофічна конкуренція в угрупованні 

обростання між цими видами зведена до мінімуму через істотну різницю розмірів 

харчових частинок, які вони споживають (Заика и др. 1990). 

Сформоване на субстраті складне утворення, що складається зі скріплених 

нитками бісуса мідій, а також їх епібіонтів, являє собою своєрідну 

седиментаційну пастку, в якій поступово накопичуються частинки детриту (Yager 

et al. 1993). Ці частинки мають різне походження. Органічний детрит утворюється 

не тільки в результаті розкладання останків відмерлих тварин і рослин, а й може 

формуватися на поверхні будь-якої мінеральної частинки у вигляді сорбованої 

фракції розчиненої у воді органічної речовини (Сущеня 1968). Частинки детриту є 

живильним середовищем для бактерій і інфузорій, що розвиваються на їх 

поверхні. Крім того, активно діюча у двостулкових молюсків система фільтрації 

води призводить до накопичення частини їх фекалій і псевдофекалій в межах 

угруповання, сформованого на субстраті видом-детермінантом і його консортами 

(Kautsky & Evans 1987). 

Здатність до формування запасів харчового матеріалу в межах створеного 

мідіями угруповання є ще однією рисою, що характеризує цих молюсків як 

екосистемних інженерів. Накопичені запаси живильного детриту залучають до 

угруповання обростання різних безхребетних. Перш за все, до них відносяться 

представники ракоподібних і багатощетинкових червів (Jacobi 1987; Tokeshi 1995; 

Hernandez-Aliva et al. 2012). Так, дрібні малорухливі поліхети Polydora cornuta і 

Fabricia stellaris в межах чорноморського прибережного угруповання обростання 

мешкають в трубках, які вони будують з різних дрібних частинок і обривків 

водоростей. Тут простежуються фабричні зв'язки між різними консортами, а 

також топічні і фензівні зв'язки між ними і видом-детермінантом, так як ці 

поліхети знаходять притулок і захист всередині друз мідій. Не менш важливими є 
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трофічні зв'язки з причини того, що обидва види харчуються найдрібнішими 

фракціями детриту, накопиченими в межах угруповання. До споживачів детриту 

також відносяться личинки хірономід Halocladius vitripennis, Thalassomyia 

frauenfeldi і Clunio marinus, пов'язані непрямими трофічними і прямими 

фензівними зв'язками з видом-детермінантом. 

Таким чином, найбільш міцні топічні зв'язки існують між видом-

детермінантом і седентарними організмами, що входять до складу угруповання. 

Як відомо, топічні відносини в подібних угрупованнях завжди є найбільш 

стійкими (Протасов 2006). Однак за кількістю видів ці седентарні організми 

значно поступаються вагільним представникам угруповання обростання. Як 

показали проведені дослідження, на частку рухомих організмів припадає понад 

75% від загального числа видів, що входять в чорноморське угруповання 

обростання (табл. 6.1). Подібне явище відзначено і в інших морях Світового 

океану. Так, в обростанні корпусів суден, що знаходяться в акваторії Японського 

моря, понад 61% числа всіх видів становлять вагільні організми (Звягинцев 1984). 

 

Таблиця 6.1 

Частка седентарного і вагільного компонентів в структурі чорноморського 

прибережного угруповання обростання  

Компоненти 

угруповання 

Число видів, % Чисельність, % Біомаса, % 

Седентарні організми 24,6 78,9 98,8 

Вагільні організми 75,4 21,1 1,2 

 

Як видно з даних, поміщених в табл. 6.1, до 78,9% від загальної чисельності 

угруповання формується за рахунок седентарних організмів. Внесок їх у загальну 

біомасу ще вище – 98,8%. До основних видів, що становить седентарну 

компоненту угруповання, відносяться мідія, мітілястер і балянус. Причому більше 

70% чисельності основних седентарних видів формується за рахунок розвитку 
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мiтiлястера, в той час як на частку виду-детермінанта угруповання – 

чорноморської мідії припадає понад 90% біомаси (табл. 6.2). 

Висока чисельність мітілятера формується за рахунок масового розвитку 

молоді, довжиною 1–4 мм, яка серед друз мідій знаходить притулок і захист. На 

частку молодих особин припадає до 80% від загальної чисельності мiтiлястера в 

угрупованні обростання. 

 

Таблиця 6.2 

Частка основних видів в структурі седентарного компонента 

чорноморського прибережного угруповання обростання 

Основні види 
Відносна 

чисельність, % 

Відносна 

біомаса, % 

Mytilus galloprovincialis 11,7 90,5 

Mytilaster lineatus 70,5 4,5 

Amphibalanus improvisus 17,8 5,0 

 

Серед рухливих видів угруповання виділяються такі представники 

різноногіх ракоподібних, як Stenothoe monoculoides, Microdeutopus gryllotalpa і 

Crassicorophium bonelli. Всі вони активно споживають детрит, що накопичується 

серед друз мідій. Тут простежуються непрямі трофічні зв'язки між видом-

детермінантом і його консортами. Кілька видів ракоподібних з ряду Amphipoda, 

що мешкають в умовах угруповання обростання, є всеїдними формами. Так, 

Chaetogammarus olivii, Gammarus aequicauda і Melita palmata крім детриту 

споживають мікроводорості, обривки макрофітів і останки загиблих безхребетних 

(Грезе 1973). Такі види десятиногих ракоподібних, як Rhithropanopeus harrisi, 

Palaemon elegans і Athanas nitescens також є всеїдними. Вони споживають в їжу як 

частки детриту, одноклітинні водорості, дрібних безхребетних, так і останки 

різних мешканців угруповання (Макаров 2004). Масові види ракоподібних з ряду 

Isopoda Idotea balthica і Lekanesphaera monodi споживають як рослинну, так і 

тваринну їжу, включаючи тканини загиблих організмів. У цьому випадку крім 
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непрямих трофічних зв'язків між видом-детермінантом і його консортами, 

спостерігаються прямі харчові зв'язки між окремими консортами. 

Як відомо, молодь рівноногих ракоподібних як харчовий об'єкт часто 

використовує виділення чорноморських мідій (Хмелева 1973). Активно 

фільтруючі морську воду молюски викидають в навколишнє середовище певну 

кількість агрегованих виділень. Так, мідія розміром близько 55 мм, протягом 

однієї години своєї фільтраційної активності продукує до 12 мг таких виділень. 

Агреговані виділення мідій зазвичай покриті слизовою оболонкою, на поверхні 

якої адсорбуються мікроорганізми (Говорин 1993). Молоді особини рівноногих 

ракоподібних, у яких ще не повністю сформувався ротовий апарат гризучого 

типу, активно споживає ці цінні в харчовому відношенні виділення мідій. Тут 

простежуються прямі трофічні зв'язки між видом-детермінантом і його 

консортами. 

Крім ракоподібних в групу всеїдних рухливих безхребетних входять 

еррантні поліхети Alitta succinea, Platynereis dumerilii і Nereis zonata. Всі вони 

крім детриту харчуються дрібними безхребетними і мікроводоростями (Киселева 

2004). Інші види поліхет є типовими хижаками. До їх числа відносяться 

Harmothoe imbricata, H. reticulata, Genetyllis tuberculata, Mysta picta і Salvatoria 

clavata. Вони харчуються дрібними, найчастіше ослабленими, безхребетними 

(Киселева 2004). В цьому випадку виявляються прямі трофічні зв'язки між 

різними консортами. 

Активний розвиток поселень макро- і мікрофітів привертає до угруповання 

обростання рослиноїдних безхребетних. До фітофільних видів, які виявляють 

прямі трофічні зв'язки з мікрофітокомпонентою угруповання, відносяться дрібні 

черевоногі молюски Setia valvatoides і Mohrensternia lineolata. Вони харчуються 

мікроводоростями, які покривають всі доступні їм поверхні, включаючи 

черепашки двостулкових молюсків (Рачинская & Польченко 2001). Крім того, до 

рослиноїдних безхребетних відносяться такі види ракоподібних з ряду 

Amphipoda, як Amphithoe ramondi, Dexamine spinosa і Apohyale perieri. Перший з 

них виявляє не тільки трофічні, але фабричні зв'язки з макрофітокомпонентою 
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угруповання. Він майже постійно мешкає в трубках, побудованих з уривків 

водоростей (Грезе 1977). Причому для такого будівництва цей представник ряду 

Amphipoda зазвичай використовує найбільш масовий в чорноморському 

угрупованні обростання вид водоростей Ceramium rubrum. Свої житлові трубки A. 

ramondi найчастіше прикріплює до цих же макрофітів, що дозволяє йому 

харчуватися, не залишаючи повністю свій притулок. Другий вид D. spinosa 

протягом доби зазвичай здійснює вертикальні міграції, харчуючись різними 

видами водоростей (Грезе 1965). Третій вид A. perieri частіше за все тримається в 

верхньому горизонті угруповання, споживаючи в їжу представників дрібних 

епіфітних водоростей (Грезе 1973). В цьому випадку виявляються прямі трофічні 

зв'язки між окремими консортами. 

Практично всі рухомі мешканці угруповання обростання пов'язані з видом-

детермінантом прямими фензивними зв'язками. Поліхети і черевоногі молюски 

серед друз мідій знаходять собі притулок і захист від хижаків. Ракоподібні в 

зв'язку з особливостями свого росту і розвитку періодично потребують притулків 

під час линьки, так як в цей період вони стають беззахисними, втрачаючи твердий 

зовнішній скелет. Скинуті під час линьки шкірки представників ряду Amphipoda 

служать харчовим об'єктом для таких рівноногих ракоподібних, як I. balthica 

(Хмелева 1973). Тут проявляються опосередковані трофічні зв'язки між 

консортами. Молодь деяких поліхет, черевоногих молюсків і ракоподібних часто 

використовує в якості притулку порожні будиночки відмерлих балянусів 

(Закутский 1965). У цьому випадку проявляється опосередкований фензівний 

зв'язок між консортами. 

Форічні зв'язки зустрічаються в угрупованні обростання досить рідко. Як 

приклад таких взаємин можна привести малорухомих крабів R. harrisi, на 

карапаксі яких іноді поселяються балянуси A. improvisus. У цьому випадку між 

двома консортами простежуються не лише прямі топічні зв'язки, а й непрямі 

трофічні. Балянусам дістаються дрібні харчові частинки – залишки здобичі крабів, 

що потрапили у воду в результаті активної роботи їх щелеп. 
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Відомо, що поселення мідій в процесі свого розвитку модифікують умови 

життя не тільки для сусідніх з ними організмів, але і для мешканців пелагічних 

фітопланктонних угруповань (Соловьева и др. 1977). В цьому випадку 

проявляються медіопатічні зв'язки між мешканцями твердих субстратів і 

пелагічними організмами, що виходять за рамки біотичних взаємовідносин 

всередині одного угруповання. Ці зв'язки здійснюються мідіями, які впливають на 

загальне водне середовище за допомогою екскреції продуктів своєї 

життєдіяльності у вигляді розчиненої органічної речовини (РОР). 

Так, експерименти, проведені з чорноморськими мідіями Mytilus 

galloprovincialis, показали, що ці молюски в результаті своєї життєдіяльності 

виділяють в навколишню воду певну кількість РОР. Причому інтенсивність цієї 

екскреції залежить від розміру і фізіологічного стану молюсків (Брайко 1979). 

Чорноморська мідія, розміром 50–55 мм, в результаті своєї фільтраційної 

активності протягом доби виділяє в навколишнє середовище 0,42–0,69 мг·л
-1

 РОР. 

Це відбувається, перш за все, в результаті неповного окислення продуктів обміну 

в процесі засвоєння молюсками харчових об'єктів. З настанням нересту 

інтенсивність виділення мідіями розчиненої органічної речовини істотно зростає. 

У цей період молюск такого ж розміру збільшує виділення РОР до 1,0–1,44 мг·л
-1

 

на добу (Брайко 1979). 

Аналіз складу метаболітів мідій Mytilus edulis з Баренцового моря показав, 

що вони виділяють в навколишнє водне середовище білки, які складають до 5% 

від всіх речовин, що виділяються, а також амінокислоти (1,2%) і нуклеїнові 

кислоти (0,3%). Найбільше (до 42%) в складі розчиненої органічної речовини 

міститься вуглеводів. Крім того, мідії виділяють вітамін В12 в кількості близько 

1,4 мг на 1 г сухої ваги молюсків (Галкина 1982). Всі ці сполуки можуть бути 

використані для росту і розвитку фітопланктонних організмів. Причому 

найбільшу цінність для них представляють азот і фосфоровмісні речовини, а 

також вуглеводи, як джерела вуглецю (Хайлов 1971). А в якості стимулятора 

росту для одноклітинних водоростей виступає вітамін В12 (Пропп 1970). 
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Надходження в морське середовище цих органічних речовин, які входять до 

складу метаболітів мідій, є важливим фактором, що впливає на продуктивність 

фітопланктонних угруповань. Так, експерименти, проведені на Білому морі, 

показали, що розчинені органічні речовини метаболітів мідій стимулюють ріст 

популяції фітопланктону і регулюють його видову структуру (Галкина и др. 1982; 

Соловьева и др. 1977). У той же час освітлення великих обсягів морської води в 

результаті фільтраційної активності мідій істотно змінює екологічні умови для 

мешканців пелагіалі. Підвищення прозорості води покращує проникнення 

сонячної радіації, що сприяє посиленню фотосинтетичної активності 

одноклітинних водоростей і впливає на їх продуктивність (Галкина 1982). 

У свою чергу мешканці пелагіалі надають певний вплив на розвиток 

поселень мідій. Так, початок процесу розмноження мідій зазвичай збігається з 

бурхливим розвитком фітопланктону в цьому районі моря. Рясне харчування 

статевозрілих молюсків одноклітинними водоростями надає стимулюючу дію на 

викид ними статевих продуктів. Причому вважається, що цей фактор найбільш 

значущий для початку розмноження мідій, ніж температура морської води 

(Kautsky 1982). 

В цілому основні біотичні зв'язки в межах прибережного угруповання 

обростання, що формується чорноморською мідією а також характер взаємодії 

виду-детермінанта з пелагіаллю та фітокомпонентою угруповання можна 

представити у вигляді блок-схеми (рис. 6.1). 

У центрі цієї схеми розташований вид едифікатор угруповання – 

чорноморська мідія. У правій частині знаходяться седентарні організми-консорти, 

в лівій – вагільні. На схемі лише безхребетні, що міцно закріплюються на 

субстраті и будують сумісно з мідією основу угруповання обростання, а саме: 

мітілястер і балянус, позначені як окремі види. Решта організмів позначена на 

схемі не як окремі види, а з причин їх великої кількості лише у вигляді 

відповідних таксонів, в склад яких входять ці види. Вгорі схематично зображено 

фітопланктон, внизу – макро- і мікрофітокомпонента прибережного угруповання 

обростання. 
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Рис. 6.1. Блок-схема основних біотичних зв'язків в чорноморському 

прибережному угрупованні обростання. Зв'язки: топічні (пряма лінія), трофічні 

(пунктир), фензівні (пунктир з точкою), медіопатичні (пунктир з двома точками). 

 

Як видно зі схеми, вид-детермінант пов'язаний зі своїми седентарними 

консортами, в основному, топічними зв'язками, а з вагільними – ще й фензівними. 

Прямі трофічні зв'язки простежуються між рухомими організмами, а також 

фітокомпонентою угруповання. За межі угруповання виходять медіопатічні і 

трофічні зв'язки з фітопланктоном, що розвивається в пелагіалі. 

Таким чином, проведені дослідження показали, що чорноморська мідія в 

процесі свого росту і розвитку на твердому субстраті формує стійку консортивну 

систему, в якій вона виступає в ролі виду детермінанта, пов'язаного численними 

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

системи, так і з організмами пелагіалі (Варигин 2018 а). Найбільш міцними з них 

виявилися топічні зв'язки виду детермінанта і його консортів. Суттєве значення 

мають також фензівні зв'язки між мідією і супутніми організмами. 
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РОЗДІЛ 7 

ДИНАМІКА УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

 

Відомо, що будь-яка природна система не може повноцінно функціонувати, 

залишаючись в статичному стані. Таким системам властива певна динамічність. 

При цьому динамізм, як неможливість існування поза розвитком і постійними 

змінами, є невід'ємною властивістю систем будь-якого масштабу, в тому числі 

прибережного морського угруповання обростання (Бурковский 2006). 

Динаміка угруповання обростання має кілька аспектів. Перш за все, це 

багаторічна динаміка, пов'язана з мінливістю в часі умов існування видів, що 

входять до складу угруповання. Одні види адаптуються до цих змін і отримують 

подальший розвиток, в той час, як інші, в силу менш широкого спектра 

властивостей, притаманних еврибіонтним організмам, не витримують цих змін і 

залишають угруповання. Крім того, останнім часом у зв'язку з бурхливим 

розвитком судноплавства, виникають нові можливості для вселення в Чорне море 

чужорідних видів, для яких угруповання обростання може виявитися прийнятним 

місцем мешкання. 

По друге, це сезонна динаміка, яка проявляється протягом річного періоду. 

Ця динаміка пов'язана зі зміною, перш за все, температури і солоності морської 

води, а також доступності харчових ресурсів. З цими факторами тісно пов'язані 

періоди розмноження різних видів безхребетних, що входять до складу 

угруповання. У цей період значно змінюються їх кількісні параметри. 

Відбувається зміна поколінь, змінюються багаточисленні структурні параметри 

угруповання. 

Протягом кожного місяця деякі представники вагільної компоненти 

угруповання змінюють свою міграційну поведінку в залежності від фаз Місячного 

циклу. І навіть протягом однієї доби зі зміною рівня освітленості водної товщі 

відбувається перерозподіл окремих видів, як у вертикальному, так і 

горизонтальному напрямку. 
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7.1. Багаторічна динаміка розвитку угруповання обростання 

 

Відомо, що в середині XX сторіччя в зв'язку з загрозою зсувів біля берегів 

Одеської затоки були проведені масштабні берегоукріплювальні роботи. 

Інженерний комплекс по захисту берегів Одеси від руйнування складався з 

розгалуженої дренажної системи, розташованої на приморських схилах і бетонних 

гідротехнічних споруд у вигляді траверсів і хвилеломів, встановлених в море 

уздовж берегової лінії. Таке масштабне будівництво, що супроводжувалося 

намиванням піску на пляжі, здійснило значний вплив на стан прибережних 

морських угруповань (Зайцев & Яценко 1983). Найбільшою мірою це проявилося 

під час формування біоценозу скель і каменів, так як природні тверді субстрати в 

прибережній зоні були засипані знову намитім піском. З іншого боку біля берегів 

Одеси з'явилися штучні тверді субстрати у вигляді гідротехнічних споруд, 

загальна площа підводної поверхні яких багаторазово перевищувала таку у 

раніше розташованих тут скель і каменів. 

Через деякий час після закінчення будівництва на підводній поверхні нових 

траверсів і хвилеломів сформувалося угруповання обростання. Основу його 

склали прикріплені організми, поширення яких відбувається за допомогою 

планктонних личинок (Брайко & Долгопольская 1974; Grintsov & Poltarukha 2004). 

Згодом обростання гідротехнічних споруд Одеської затоки стало не тільки 

своєрідним біофільтром для оточуючих морських вод завдяки фільтраційної 

активності мідій, а й потужним джерелом личинок різних безхребетних, які свій 

подальший розвиток здійснюють в умовах пелагіалі (Говорин и др. 2004; Govorin 

& Shatsillo 2010; Воробьева & Синегуб 2000). Стан цього новоутвореного 

угруповання вперше було вивчено в 70-ті роки XX сторіччя (Каминская и др. 

1977). Потім в 90-ті роки було проведено аналогічне дослідження (Александров & 

Ходаков 1999). 

Для визначення характеру довгострокової динаміки видового складу і 

кількісного розвитку угруповання обростання Одеської затоки було проведено 
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порівняння даних попередніх дослідників з сучасними показниками стану цього 

угруповання, отриманими на початку XXI сторіччя. 

Аналіз отриманих матеріалів свідчить про істотну зміну за минулі 40 років 

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

характеристик. Кількість видів, що входять до складу угруповання обростання, 

скоротилася з 103 в 1976 році (Каминская и др. 1977) до 43 в 1994 році 

(Александров & Ходаков 1999) і потім протягом 2016 року досягла 62. При цьому 

найменший коефіцієнт спільності видів Чекановського-Серенсена (0,49) був 

відзначений при порівнянні складу угруповання в 1976 і 1994 рр., а найбільший 

(0,61) – при зіставленні даних 1976 і 2016 рр. Максимальне число спільних видів 

(50) також зафіксовано в складі угруповання обростання в 70-х роках XX сторіччя 

і на початку XXI сторіччя (табл. 7.1). 

 

Таблиця 7.1 

Кількість спільних видів і коефіцієнт спільності Чекановського-Серенсена в 

угрупованні обростання Одеської затоки Чорного моря в різні періоди досліджень 

Роки досліджень, що 

порівнюються 

Кількість спільних 

видів 

Коефіцієнт спільності 

видів 

1976–1994 35 0,49 

1994–2016 29 0,58 

1976–2016 50 0,61 

 

Систематичний склад угруповання обростання змінився за досліджуваний 

період в основному за рахунок зникнення видів, що раніше мешкали тут. Відомо, 

що вже в 70-ті роки минулого сторіччя в Одеській затоці спостерігалося 

скорочення числа видів губок з 9 до 2. При цьому колонії Haliclona implexa 

(Schmidt, 1868) і Suberites prototypus Czerniavsky, 1880 були виявлені лише на 

деякій відстані від берега на глибині 2–3 м (Каминская и др. 1977). У матеріалах 

2016 року губки взагалі не були виявлені. У той же час колонії гідроїдних поліпів 

Obelia longissima, актинії Diadumene lineata, мохуватки Conopeum seurati, асцидії 
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одиночні Molgula euprocta і колоніальні Botryllus schlosseri, раніше не виявлені в 

складі угруповання обростання, в 2016 році були відзначені в районах моря, 

найбільш захищених від хвильового впливу (Варигин 2017 г) . Личинки хірономід 

Halocladius vitripennis, Thalassomyia frauenfeldi і Clunio marinus були присутні в 

складі угруповання обростання в усі періоди дослідження, за винятком 

останнього виду, який не був відзначений в матеріалах 1994 року. 

Кількість видів багатощетинкових червів, що мешкали в угрупованні 

обростання за період з кінця 70-х до початку 90-х років XX сторіччя скоротилося 

в п'ять разів. З 20 видів поліхет, зазначених тут раніше, в 1994 році були виявлені 

лише чотири, а саме: Exogone naidina, Alitta succinea, Hediste diversicolor і 

Polydora cornuta (Александров 2008). Раніше звичайний в угрупованні обростання 

представник трубчастих багатощетинкових червів Spirorbis pusilla Rathke 1837 до 

цього часу вже не зустрічався в Одеській затоці (Александров & Ходаков 1999). 

Аналогічне явище відзначено для цього виду, що мешкав раніше біля берегів 

Криму (Брайко 1985). 

В 2016 році кількість видів поліхет, що входять до складу угруповання 

обростання Одеської затоки в порівнянні з даними 90-х років збільшилася в три 

рази, так і не досягнувши рівня 70-х років (рис. 7.1). При цьому як в 1976, так і в 

2016 році тут зафіксовано 10 спільних видів, а саме: Genetyllis tuberculata, Mysta 

picta, Harmothoe imbricata, Salvatoria clavata, A. succinea, H. diversicolor, Nereis 

zonata, Platynereis dumerili, P. cornuta, Fabricia stellaris. 

Представник вусоногих ракоподібних Amphibalanus improvisus був 

виявлений в угрупованні обростання в усі періоди дослідження. Серед 

десятиногих ракоподібних найбільш різке скорочення числа видів сталося в 

період з кінця 70-х по початок 90-х років XX сторіччя. Так, вже в 1994 році з 

дев’яти видів Decapoda, що мешкали тут раніше, залишилося тільки два, а саме: 

трав’яна креветка Palaemon adspersus та голландський краб Rhithropanopeus 

harrisii (Александров 2008). 

Відомо, що в цей період в північно-західній частині Чорного моря 

спостерігалося явище великомасштабної антропогенної евтрофікації вод 
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(Лосовская и др. 1990; Alexandrov & Zaitsev 1998). Концентрації компонентів 

органічної речовини в морській воді досягли аномально високих значень 

(Kukushkin 2013). Ці процеси супроводжувалися періодичними масовими 

спалахами чисельності планктонних водоростей, вторинним забрудненням вод, 

розвитком гіпоксії і частими заморами бентосу (Лосовская 1988; Зайцев 1992). 

Наслідки цього явища негативно вплинули на розвиток організмів бентосу 

(Zaitsev & Mamaev 1997; Воробьева и др. 2003). 

Серед представників фітобентосу домінуюча роль перейшла від великих за 

розміром багаторічних видів макрофітів до дрібних форм з коротким життєвим 

циклом (Миничева 1996). Так, в 60-х роках минулого сторіччя домінуючим видом 

в прибережній зоні Одеської затоки була велика багаторічна бура водорість 

Cystoseira barbata (Good. Et Wood) Agardh, біомаса якої сягала 5920 г·м
-2

. Але вже 

до кінця 70-х років її зустрічальність знизилася вдвічі, а біомаса зменшилася на 

порядок (Еременко 1969, 1977). Потім цей макрофіт повністю зник зі складу 

фітобентосу Одеської затоки, а його місце зайняв комплекс більш дрібних 

короткоживучих видів водоростей (Миничева и др. 2013). 

В даний час фітокомпонента угруповання обростання Одеської затоки в 

основному формується такими видами з відділу Chlorophyta, як Cladophora 

laetivirens, Bryopsis plumosa і Ulva intestinalis. Серед червоних водоростей, що 

часто прикріплюються до черепашок мідій, найбільш поширені Ceramium rubrum, 

Callithamnion corymbosum і Lomentaria clavellosa. Бурі водорості представлені 

видами, які значно поступаються за розмірами Cystoseira barbata, що мешкала тут 

раніше. Серед них найбільш масовими є Ectocarpus siliculosus і Scytosiphon 

lomentaria. В умовах прибережного угруповання обростання таломи цих 

макрофітів часто покриваються епіфітними мікроводоростями, провідна роль 

серед яких належить представникам діатомових. 

У період евтрофікації вод, що спостерігався в північно-західної частини 

Чорного моря, істотні зміни відбулися також у складі зообентосу. В першу чергу 

від наслідків цього явища постраждали деякі види десятиногих ракоподібних, 

планктонні личинки яких, найбільш чутливі до евтрофікації та забруднення 
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морського середовища (Макаров 2004). Різке скорочення їх чисельності 

послужило підставою для включення таких видів, як Carcinus aestuarii, 

Liocarcinus navigator, Pilumnus hirtellus, Xanto poressa в список Червоної Книги 

Чорного моря. 

Однак вже на початку XXI сторіччя відбулася поступова зміна якості вод в 

північно-західній частині Чорного моря. У стоці великих річок, що впадають в цю 

частину моря, було відзначено зменшення вмісту таких біогенних речовин, як 

мінеральні форми азоту, фосфору і кремнію (Берлинський и др. 2001). Зниження 

рівня евтрофікації морських вод призвело до часткового відновлення видового 

різноманіття в північно-західній частині Чорного моря, включаючи акваторію 

Одеської затоки (Макаров & Варигин 2007). Так, в 2016 році кількість видів 

десятиногих в складі угруповання обростання знову досягло дев’яти, хоча в цьому 

списку замість рака-самітника Diogenes pugilator (Roux, 1829) з'явився крабоід 

Pisidia longimana (Risso, 1816) (рис. 7.1). 

З трьох видів мізид, зазначених в 1976 році, в 2016 році виявлений тільки 

один, а саме: Siriella jaltensis. З 6 видів рівноногих ракоподібних, зазначених в 

1976 році, в 1994 р році виявлені 3, а в 2016 – 4 (рис. 7.1). При цьому два види, а 

саме: Lekanesphaera monodi і Idotea balthica мешкали в угрупованні в усі періоди 

досліджень. Число видів різноногіх ракоподібних за досліджуваний період 

скоротилася майже вдвічі (рис. 7.1). Так, з 27 видів ряду Amphipoda, зафіксованих 

в угрупованні обростання в 1976 році, в 1994 році залишилося тільки 14, а в 2016 

– 12. При цьому 7 видів, а саме: Stenothoe monoculoides, Chaetogammarus olivii, 

Melita palmata, Dexamine spinosa, Microdeutopus gryllotalpa, Ampithoe ramondi і 

Crassicorophium bonellii були виявлені в усі порівнювані періоди. 

Кількість видів черевоногих молюсків, що мешкають в угрупованні 

обростання, за останні 40 років скоротилася більш ніж удвічі. Так, з 17 видів 

Gastropoda, зафіксованих в 1976 році, в 1994 році були виявлені 6, а в 2016 – 8. З 

них 4 види: Rissoa splendida, R. membranacea, Setia valvatoides і Hydrobia acuta 

зустрічалися в складі угруповання протягом всіх вивчених років. 
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Рис. 7.1. Кількість видів кожного таксона в угрупованні обростання Одеської 

затоки Чорного моря в 1976 році за даними (Каминская и др. 1977), в 1994 році за 

даними (Александров 2008) та в 2016 році за власними даними. 

 

Крім того, з 12 видів двостулкових молюсків зазначених в угрупованні 

обростання в 1976 році, в 1994 році виявлені 6, а в 2016 – 7 (рис. 7.1). Не 

дивлячись на дворазове зменшення числа видів Bivalvia, два з них, а саме: 

домінуючий вид Mytilus galloprovincialis і його субдомінант Mytilaster lineatus 

залишаються основою угруповання обростання протягом усіх вивчених років. 

Решта 4 види: Cerastoderma glaucum, Abra segmentum, Mya arenaria і Lentidium 

mediterraneum зустрічалися в угрупованні обростання лише в молодому віці. 

Відомо, що вони є типовими представниками бентосу (Варигин 2011 а, в, г). 

Кількісний розвиток основних систематичних груп угруповання обростання 

істотно змінився за досліджуваний період. Так, чисельність двостулкових 

молюсків, в основному, мідії і мiтiлястера, які формують основу угруповання на 

природних субстратах, за останні 40 років збільшилася майже в 40 разів, а біомаса 

– більш ніж на два порядки (табл. 7.2). На штучних субстратах, зокрема на 
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підводній поверхні берегоукріплювальних споруд ці зміни були не такі значні: як 

чисельність, так і біомаса збільшилися лише в 1,5 – 2 рази. 

У відсотковому відношенні чисельність Bivalvia збільшилася лише в 5 разів, 

а біомаса – в 1,3 рази (табл. 7.2). Це свідчить про те, що двостулкові молюски, як і 

раніше становлять основу угруповання обростання. Причому, якщо раніше 

найбільшу чисельність в процентному відношенні (58%) формували 27 видів 

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

двостулкових молюсків, зокрема до мiтiлястера. Цей порівняно невеликий за 

розміром молюск відрізняється високою плодючістю, а ступінь його стійкості до 

впливу несприятливих факторів середовища вище, ніж у мідій.  

Так, влітку 2010 в Одеській затоці протягом тривалого часу спостерігалася 

аномально висока температура води. В результаті поєднання цього і деяких інших 

супутніх несприятливих чинників більшість особин мідій загинули. У той час як, 

мітілястер, що входить до складу угруповання обростання, не тільки вижив, а й 

потім різко збільшив свої кількісні параметри (Говорин & Шацилло 2012). 

Завдяки цій стійкості в останні роки мітілястер став керівним видом угруповання 

обростання, розташованого біля берегів Криму, витіснивши колишнього 

домінанта мідію (Ковалева и др. 2012, 2014). 

Чисельність M. lineatus, що активно розвивається в межах угруповання 

обростання Одеської затоки, іноді досягає понад 30 тис. екз.·м
-2

. При цьому 

більше 80% від загального числа молюсків доводиться на молодь, розміром 1–4 

мм. Провідна роль у формуванні біомаси угруповання в процентному відношенні 

як раніше, так і зараз належить двостулковим молюскам. Причому відбувається 

це в основному за рахунок активного росту і розвитку мідії, яка продовжує 

залишатися керівним видом угруповання обростання Одеської затоки (табл. 7.2). 

Не дивлячись на те, що за сорокарічний період в угрупованні обростання 

число видів різноногіх ракоподібних скоротилася більш ніж удвічі, їх внесок в 

загальну чисельність угруповання залишається значним (13,2%) в порівнянні з 

іншими систематичними групами, виключаючи двостулкових молюсків. У той же 



214 

 

час частка цих безхребетних в загальній біомасі угруповання зменшилася на 

порядок.  

 

Таблиця 7.2 

Чисельність (N) і біомаса (B) основних систематичних груп угруповання 

обростання Одеської затоки Чорного моря в 1976* і 2016 рр. 

Таксони 

N, экз.·м
-2

 N, % B, г·м
-2

 B, % 

1976 2016 1976 2016 1976 2016 1976 2016 

Polychaeta   165   3077   2,38    5,67    0,15   16,08     0,26    0,25 

Isopoda   410   1927   5,91    3,55    2,95   27,56     5,14    0,43 

Amphipoda 3997   7164 57,59  13,20  11,14   24,09   19,42    0,38 

Gastropoda 1302     444 18,76    0,82    1,01     0,85     1,76    0,01 

Bivalvia 1066 41665 15,36  76,76  42,12 6352,3   73,42  98,93 

П р и м і т к а: * – за даними (Каминская и др. 1977) 

 

Чисельність рівноногих ракоподібних в процентному відношенні за цей час 

змінилася незначно, а біомаса зменшилася більш ніж в 10 разів (табл. 7.2). Частка 

багатощетинкових червів в загальній чисельності угруповання збільшилася більш 

ніж в два рази, а в загальній біомасі – майже не змінилася. Чисельність 

черевоногих молюсків в процентному відношенні зменшилася з 1976 по 2016 рр. 

більш ніж в 20 разів, а біомаса – більш ніж на порядок (табл. 7.2.). 

Зіставлення даних по зустрічальності та кількісними параметрами 

представників угруповання обростання Одеської затоки в різні періоди 

досліджень показало, що характерними видами протягом 40 років залишаються 

одні і ті ж безхребетні. Виняток склали лише деякі види, одні з яких зникли зі 

складу угруповання, а інші – навпаки отримали останнім часом масовий розвиток 

(табл. 7.3). Так, до домінуючої в усі вивчені роки мідії, що становить основу 

угруповання, приєднався мітілястер, який в 1976 році не вказувався серед 
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характерних видів угруповання (Каминская и др. 1977), хоча в 1994 році вже був 

таким (Александров & Ходаков 1999). 

Проведений аналіз показав, що організми, які становлять ядро угруповання 

обростання Одеської затоки, є еврибіонтними видами, пристосованими до життя в 

широкому діапазоні мінливості абіотичних факторів середовища. Це явище 

характерне для більшості прибережних угруповань. У береговій зоні моря нерідко 

відбувається активна зміна водних мас, що супроводжується значними 

коливаннями, як температури, так і солоності води. Так, температура води в 

прибережній зоні Одеської затоки в залежності від сезону року і вітрової 

обстановки може коливатися в діапазоні від 0,3 до 30 °С, а солоність – від 6,3 до 

17 ‰ внаслідок зміни стоку великих річок, що впадають в північно-західну 

частину Чорного моря (Доценко 2010). 

Крім того, прибережне угруповання обростання час від часу піддається 

штормовому впливу, особливо в осінньо-зимовий період. Як показали спеціальні 

дослідження, структура угруповання проявляє певну стійкість в такі періоди 

підвищеної гідродинамічної активності водних мас (Полонский & Гринцов 2013). 

Наслідки шторму проявляються у вигляді тимчасового зниження чисельності 

організмів, особливо тих, які не можуть протистояти штормовому впливу, однак 

співвідношення основних таксонів безхребетних практично не змінюється.  

Це свідчить про те, що угруповання обростання є надвидовою системою, 

яка в критичних ситуаціях проявляє достатню ступінь стійкості і здатна до 

збереження співвідношення основних таксонів безхребетних в умовах зовнішніх 

впливів, що регулярно відбуваються в прибережній зони моря. 

Вивчення динаміки кількісних параметрів характерних видів угруповання за 

останні 40 років виявилося можливим лише на основі порівняння їх індексів 

щільності, розрахованих за даними 70-х років (Каминская и др. 1977) і сучасних 

показників (табл. 7.3). 

За цей період при 100% зустрічальності індекс щільності мідії збільшився 

втричі. Для балянуса A. improvisus цей показник збільшився більш ніж в 20 разів. 
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Таблиця 7.3 

Індекс щільності і зустрічальність характерних видів угруповання обростання 

Одеської затоки в 1976* і 2016 рр. 

Види 
Індекс щільності Зустрічальність, % 

1976 2016 1976 2016 

                    Polychaeta 

Nereis zonata  – 30 – 100 

Platynereis dumerilii  – 108 – 100 

                    Cirripedia 

Amphibalanus improvisus  111 2446 85 85 

                    Isopoda 

Lekanesphaera monodi  15 42 100 100 

Idotea balthica  17 188 100 100 

                   Amphipoda 

Stenothoe monoculoides  3 13 70 100 

Microdeutopus gryllotalpa  – 22 – 100 

Melita palmata  – 18 – 100 

Ampithoe ramondi  38 13 95 95 

Chaetogammarus olivii 185 240 100 100 

Jassa ocia  29 – 100 – 

Crassicorophium bonellii  4 5 85 85 

Ericthonius difformis  3 – 65 – 

                   Gastropoda 

Setia valvatoides  73 3 85 75 

Pusillina lineolata  – 9 – 75 

                    Bivalvia 

Mytilus galloprovincialis  2777 8407 100 100 

Mytilaster lineatus  – 4593 – 100 

П р и м і т к а: * – за даними (Каминская и др. 1977) 
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Кількісні параметри дрібного молюска S. valvatoides навпаки зменшилися 

більш ніж в 20 разів. У той же час серед характерних видів Gastropoda в 

угрупованні обростання в 2016 році відзначена Pusillina lineolata, зустрічальність 

якої раніше була менш 50%. 

Два представника різноногіх ракоподібних M. gryllotalpa і M. palmata 

увійшли в 2016 році в групу характерних видів. У той же час Jassa ocia покинула 

її, а Ericthonius difformis взагалі зник зі складу угруповання. Цей останній вид 

амфіпод, який в 70-х роках був масовим, виявлений в прибережному угрупованні 

обростання Одеської затоки лише в 2017 році. Найдрібніший представник 

амфіпод S. monoculoides став зустрічатися повсюдно і збільшив свої кількісні 

параметри більш ніж вчетверо. При цьому індекс щільності іншого характерного 

виду різноногіх ракоподібних A. ramondi зменшився в три рази, а зустрічальність 

залишилася на тому ж рівні. Решта амфіподи за минулий період змінили свої 

характеристики незначно (табл. 7.3). 

Два види рівноногих ракоподібних L. monodi і I. balthica як і раніше 

залишаючись характерними видами угруповання зі 100% зустрічальністю, в 2016 

році збільшили свої кількісні параметри в 2,8 і 11 разів, відповідно. Ці види не 

тільки зберегли, а й зміцнили свої позиції в угрупованні обростання Одеської 

затоки завдяки деяким особливостям поведінки, харчування і розмноження.  

У систематичній групі багатощетинкових червів з'явилися два характерних 

види N. zonata і P. dumerilii, зустрічальність яких раніше була менше 50% (табл. 

7.3). Ці види набули широкого поширення в угрупованні обростання Одеської 

затоки завдяки високому ступеню еврибіонтністі. 

Як відомо, в матеріалах досліджень 1976 року були описані 25 видів і один 

рід безхребетних, які вперше були позначені для Одеської затоки (Каминская и 

др. 1977). До 2016 року в складі угруповання обростання з цього списку 

залишилося тільки 10 безхребетних, а саме: по одному виду багатощетинкових 

червів, черевоногих і двостулкових молюсків (P. cornuta, S. valvatoides і C. 

glaucum), чотири види різноногіх ракоподібних (C. olivii, C. bonellii, A. perieri, M. 

gryllotalpa) і три види личинок хірономід (H. vitripennis, T. frauenfeldi, C. marinus). 
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Причому три з них (S. valvatoides, C. olivii і C. bonellii) як раніше, так і в даний час 

є характерними видами угруповання обростання Одеської затоки (табл. 7.3). 

Таким чином, проведені дослідження показали, що за останні 40 років зі 

складу угруповання обростання Одеської затоки зник 41 вид безхребетних. 

Скорочення числа видів сталося, в основному, за рахунок представників таких 

таксонів, як Polychaeta, Amphipoda, Gastropoda і Bivalvia. Однак в ядро 

угруповання як і раніше входять практично ті ж організми. Основу угруповання 

становлять двостулкові молюски. Серед прикріплених форм провідну роль 

відіграють вусоногі ракоподібні, а серед рухомих – поліхети, ізоподи, амфіподи і 

гастроподи. Перевага по відносній чисельності перейшла за цей період від 

різноногіх ракоподібних до двостулкових молюсків, а по відносній біомасі – 

залишилася у останніх (Варигин 2017 г). З 25 видів безхребетних, описаних 

раніше в якості вперше позначених для Одеської затоки, в даний час в складі 

угруповання обростання залишилось тільки 10. 

Ці обставини свідчать про певний ступінь стійкості прибережного 

угруповання обростання, під якою, у розумінні В.Е. Заики (Заика 2007), мається 

на увазі здібність останнього зберігати свої особливості протягом тривалого часу. 

 

7.2. Річна динаміка  

 

7.2.1. Сезонна мінливість розвитку масових видів 

 

Idotea balthica 

 

Періодичні ряди спостережень, що містять дані, отримані протягом, як 

мінімум, двох років, дозволяють виявити закономірності мінливості кількісних 

параметрів масових видів угруповання, які проявляються з року в рік в один і той 

же час (Arrontes & Anadon 1990). Проведені дослідження показали, що сезонні 

коливання чисельності I. balthica в умовах угруповання обростання Одеської 

затоки в різні роки (2012 – 2013) відбуваються з різною інтенсивністю (рис. 7.2). 
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Так, якщо в січні 2012 року чисельність цих ракоподібних на полігоні № 6 

«Елінг» була 250±124 екз.·м
-2

, то в січні 2013 року становила 1055±568 екз.·м
-2

. 

Така різниця може бути пояснена різними умовами зимівлі цього виду. Відомо, 

що у ракоподібних, як пойкілотермних тварин, всі життєві процеси пов'язані з 

температурою морської води (Strong & Daborn 1980). Так, зима 2011 – 2012 рр. 

була досить суворою. Температура води помітно знизилася. Відомо, що 

температура води нижче 3 °С вважається критичною для чорноморських I. 

balthica (Хмелева 1973). Однак в угрупованні обростання на полігоні № 6 «Елінг» 

в січні 2012 року при температурі 1,2 °С були виявлені цілком життєздатні 

особини цих ракоподібних. Зима 2012 – 2013 рр. була значно м'якше. У січні 2013 

року температура морської води становила 4 °С. Крім того, як видно на рис. 7.2, 

чисельність I. balthica в попередньому місяці при температурі води 9,5 °С була 

досить висока і становила 2625±894 екз.·м
-2

. 

Отримані дані свідчать про те, що в 2012 році максимальна чисельність I. 

balthica досягала 6300±1124 екз.·м
-2

, а в 2013 році – лише 4025±1224 екз.·м
-2

. 

Однак обидва піки чисельності в різні роки припадають на один і той же місяць – 

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

води піднімається вище 10 °С, відбувається масове розмноження ракоподібних. 

Розвиток у цього виду прямий – з яєць, які самка виношує в виводковій сумці, 

виходять цілком сформовані молоді ракоподібні. Тому до червня чисельність I. 

balthica істотно підвищується за рахунок молоді, що знову з'явилася. 

Процес масового весняного розмноження у даного виду в умовах 

угруповання обростання Одеської затоки з року в рік відбувається в один і той же 

час. Хоча тут I. balthica розмножується, як і в інших районах Чорного моря, 

протягом усього року. Про це свідчать факти присутності яйценосних самок і 

молоді ракоподібних в пробах, зібраних практично в усі сезони року. Відомо, що і 

в інших морях, зокрема в Балтійському, масове розмноження ракоподібних роду 

Idotea відбувається навесні під час різкого підвищення температури морської 

води (Orav-Kotta & Kotta 2003; Salemaa 1979). 
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Рис. 7.2. Динаміка чисельності Idotea balthica (штрихування) в угрупованні 

обростання на тлі сезонної мінливості температури морської води (пунктир). 

Полігон № 6 «Елінг», 2012–2013 рр. 

 

На графіку, представленому на рис. 7.2 видно, що слідом за піком 

чисельності I. balthica настає її різкий спад. Таке катастрофічне зниження 

чисельності цих тварин спостерігається в різні роки в один і той же час, а саме: в 

серпні і вересні. В цей час ракоподібні в пробах зустрічаються лише у вигляді 

одиничних екземплярів. Для чорноморських I. balthica температура води 29–30 °С 

є верхньою межею існування, при температурах вище цих значень тварини стають 

млявими, а при 32 °С вони масово гинуть (Хмелева 1973). Ймовірно, тому в кінці 

літа, коли температура води наближається до критичної позначки, I. balthica, 

уникаючи перегріву, залишають прибережну зону і мігрують в глибинні менш 

прогріті шари води з найбільш оптимальним температурним режимом. 

Відомо, що I. balthica, які мешкають в прибережній зоні моря, де часто 

відбуваються різкі коливання факторів зовнішнього середовища, дуже добре 

пристосовані до подібних міграцій. У цих тварин добре розвинений 
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локомоторний апарат, який дозволяє їм досить швидко пересуватися у воді. При 

цьому їх тіло набуває обтічної форми за рахунок того, що антени, складаючись 

разом, утворюють рострум, яким тварина розсікає воду. Всі кінцівки щільно 

притискаються до тіла. Рух здійснюється за рахунок посиленого биття плеоподів, 

які створюють потужний струмінь води, що викидається через вузьку щілину між 

уроподами. (Хмелева 1973). Перед штормом, уникаючи руйнівного впливу хвиль, 

ці ракоподібні здатні йти на значну глибину, де і перечікують несприятливі умови 

(Ingolfsson & Agnarsson 2003). Відомо, що для орієнтації в просторі вони 

використовують магнітне поле Землі (Ugolini & Pezzani 1995). 

Потім в жовтні, коли температура води починає поступово знижуватися, I. 

balthica повертається в прибережну зону, і її чисельність в угрупованні 

обростання зростає до 400±145 екз.·м
-2

 (2012 р.) і 1125±425 екз.·м
-2

 (2013 р.)  

Сезонна мінливість параметрів біомаси I. balthica в загальних рисах 

повторює динаміку її чисельності (рис. 7.3).  

 

 

Рис. 7.3. Динаміка біомаси Idotea balthica (штрихування) і сезонна мінливість 

показників середньої маси особини (ромби) в угрупованні обростання. Полігон 

№ 6 «Елінг», 2012–2013 рр. 
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Однак в цьому процесі існують свої особливості, пов'язані з сезонною 

мінливістю вікової структури популяції ракоподібних. Мінливість вікової, і 

відповідно, розмірної структури популяції I. balthica зв'язана з появою нових 

генерацій ракоподібних і ростом особин, що входять до них. Зручним 

показником, що характеризує вікову структуру, є середня маса особини (Заика 

1983). При масовій появі молоді цей показник знижується, а при досягненні 

ракоподібними дефінітивних розмірів – підвищується. 

Максимальні значення біомаси і середньої маси особини припадають на 

зимові місяці, коли в популяції представлені, в основному, статевозрілі 

ракоподібні, які навесні приступають до розмноження (рис. 7.3). Так, в січні 2012 

і 2013 рр. біомаса I. balthica становила 5,2±1,8 і 40,8±8,2 г·м
-2

, відповідно (рис. 

7.3). Наступне підвищення біомаси відбувалося в квітні, коли великі статевозрілі 

особини готувалися до розмноження (10,4±2,9 і 56,3±12,3 г·м
-2

, відповідно в 2012 

і 2013 рр.). Після завершення процесу розмноження деяка частина дорослих 

тварин гине, і вікова структура популяції змінюється в бік збільшення частки 

молоді. На рис. 7.3 видно, як в цей період зі зменшенням біомаси ракоподібних 

знижується і значення середньої маси особини. У серпні та вересні, коли в 

популяції представлені лише поодинокі екземпляри ракоподібних, параметри 

біомаси і середньої маси особини різко знижуються. Потім у міру росту 

ракоподібних нової генерації відбувається збільшення показників біомаси і, 

відповідно, середньої маси особини (рис. 7.3). 

Проведені дослідження показали, що в умовах Одеської затоки особини I. 

balthica не досягають тих граничних розмірів, які характерні для цього виду в 

інших районах Чорного моря. Так, біля берегів Криму максимальна довжина 

самців I. balthica становить 25–26, а самок – 15–16 мм. При цьому максимальна 

маса самців досягає 0,18–0,21 г. Цей же показник для самок без яєць складає 

0,070–0,073 г, а для яйценосних – 0,096–0,098 г (Хмелева 1973). У Одеського 

узбережжя самці цих ракоподібних досягають максимальної довжини 18–18,5 мм, 

а самки – 12–12,6 мм. Максимальна маса самців складає 0,080–0,082 г, самок без 

яєць – 0,030–0,035 г і яйценосних самок – 0,046–0,048 г. Отже, максимальна 
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довжина самців I. balthica в Одеській затоці майже на 30%, а самок на 20% менше 

граничних розмірів для цього виду в Чорному морі (Варигин 2014 а). 

Таким чином, характер сезонної мінливості кількісних параметрів розвитку 

I. balthica в угрупованні обростання Одеської затоки Чорного моря визначається 

цілою низкою чинників, основними з яких є температура морської води і 

зв'язаний з нею цикл розмноження ракоподібних. Процес розмноження 

відбувається перманентно протягом усього року, проте свого піку він досягає під 

час весняного прогріву морської води понад 10 °С. Влітку в результаті появи 

молоді чисельність популяції помітно підвищується, а біомаса знижується через 

масову загибель дорослих особин. В кінці літа при високих значеннях 

температури води ракоподібні, прагнучи уникнути перегріву, мігрують з 

прибережної зони в глибинні менш прогріті шари води. У зимовій популяції при 

низьких значеннях температури води присутні, в основному, великі статевозрілі 

особини I. balthica. 

 

Lekanesphaera monodi 

 

Як показали проведені дослідження, чисельність L. monodi, що мешкає в 

умовах угруповання обростання Одеської затоки, була дуже мінлива в різні 

сезони 2013 року (рис. 7.4).  

У зимовий період, коли температура води опускається нижче 4 °С, в пробах, 

зібраних в межах полігону № 6 «Елінг» були виявлені одиничні екземпляри 

ракоподібних. Мабуть, L. monodi, як вид середземноморського походження, 

мігрує в цей час в більш глибокі і менш схильні до охолодження шари води. 

Подібне явище відзначено у ракоподібних з родини Sphaeromatidae, що мешкають 

біля узбережжя Криму (Маккавеева 1974). 

Потім, навесні під час прогріву води L. monodi повертаються в прибережну 

зону моря. Так, протягом квітня – травня 2013 року при підвищенні температури 

води 2 рази (з 11,5 до 22,5 °С) чисельність ракоподібних зросла майже в 4 рази (з 

150±56 до 575±112 екз.·м
-2

). 
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Рис.7.4. Динаміка чисельності Lekanesphaera monodi (штрихування) в угрупованні 

обростання на тлі сезонної мінливості температури морської води (пунктир). 

Полігон № 6 «Елінг», 2013 р. 

 

В цей час починається процес їх розмноження, при якому різко 

збільшується число яйценосних самок. У червні при температурі води 23,5 °С 

чисельність ракоподібних становила 725±186 екз.·м
-2

, досягнувши свого 

максимуму в липні (1450±420 екз.·м
-2

), коли в популяції з'явилася молодь нової 

генерації (рис. 7.4). 

По завершенні процесу розмноження відбувається масова загибель 

дорослих особин попередньої генерації, причому спочатку гинуть самці, а потім – 

самки. Така ж послідовність елімінації статей відзначена у ракоподібних з родини 

Sphaeromatidae, що мешкають біля узбережжя Кримського півострова 

(Маккавеева 1974). У зв'язку з цим чисельність популяції вже в серпні різко 

скоротилася. У наступні місяці осені відбувався активний ріст молоді, і 

чисельність ракоподібних коливалася від 325±86 до 350±72 екз.·м
-2

 (рис. 7.4). 

Сезонна мінливість параметрів біомаси L. monodi в загальних рисах 

повторює динаміку її чисельності (рис. 7.5). Однак тут існують особливості, 
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зв'язані з сезонною мінливістю вікової структури популяції ракоподібних. 

Мінливість вікової і, відповідно, розмірної структури популяції L. monodi зв'язана 

з появою нових генерацій ракоподібних, ростом молоді і елімінацією особин 

попередніх поколінь. 

На графіках, представлених на рис. 7.5, видно, що навесні з квітня по 

травень в період перед нерестом біомаса ракоподібних збільшувалася в 3 рази (з 

3,65±1,21 до 11,55±2,12 г·м
-2

). Причому в цей же час середня маса особини 

зменшувалася з 0,024 до 0,020 г, з причини того, що дорослі самці попередньої 

генерації після завершення своїх нерестових функцій починали відмирати. 

Біомаса L. monodi досягала свого максимуму в червні (18,2±2,8 г·м
-2

), коли в 

популяції були представлені в основному великі яйценосні самки і залишилися 

невелика частина самців. Відповідно в цей період була відзначена максимальна 

середня маса особини, яка складала 0,025 г (рис. 7.5). 

 

 

 

Рис. 7.5. Динаміка біомаси Lekanesphaera monodi (штрихування) і сезонна 

мінливість показників середньої маси особини (ромби) в угрупованні обростання. 

Полігон № 6 «Елінг», 2013 р. 
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У липні загальна біомаса L. monodi знизилася до 14,35±2,21 г·м
-2

. У той же 

час відбулося різке (в 2,5 рази) зниження середньої маси особини ракоподібних. 

Це пов'язано з масовою появою молоді та початком елімінації дорослих самок. 

Потім восени відбувався ріст молоді, і загальна біомаса становила від 3,67±1,23 до 

4,70±1,96 г·м
-2

. При цьому середня маса особини перебувала в межах від 0,013 до 

0,015 г (рис. 7.5). 

Таким чином, характер сезонної мінливості кількісних параметрів розвитку 

L. monodi в угрупуванні обростання тісно пов'язаний з циклом розмноження 

ракоподібних (Варигин 2015 б). Цей процес у них відбувається один раз на рік в 

літній період. У липні чисельність популяції L. monodi помітно підвищується за 

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

зимовий період, прагнучи уникнути впливу низьких температур, L. monodi 

мігрують в глибинні менш схильні до охолодження шари води. 

 

Chaetogammarus olivii 

 

Дослідження, проведені протягом 2014 року, показали, що чисельність C. 

olivii, що мешкає в умовах угруповання обростання Одеської затоки на полігоні 

№ 7 «Жовтий камінь», досить мінлива в різні сезони (рис. 7.6). У зимовий період, 

наприклад, в січні, коли температура води була близько 5 °С, чисельність 

ракоподібних становила 10575±1256 екз.·м
-2

. Потім, в лютому при зниженні 

температури до 1 °С, цей показник понизився до 3925±987 екз.·м
-2

. В цей час в 

популяції переважали дорослі особини попередніх генерацій. Навесні з березня по 

квітень, коли вода прогрілася до 10 °С, чисельність C. olivii в угрупованні 

обростання підвищилася майже в 4,8 рази (з 2925±568 до 13925±1687 екз.·м
-2

). В 

цей час починалося масове розмноження ракоподібних. 

У травні особини торішніх генерацій, що вже нерестилися, поступово 

відмирали, і чисельність популяції скоротилася до 3800±845 екз.·м
-2

. Після цього 

динаміка популяції ракоподібних визначалася характером розвитку нових 

поколінь поточного року. 
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Рис. 7.6. Динаміка чисельності Chaetogammarus olivii (штрихування) в 

угрупованні обростання на тлі сезонної мінливості температури морської води 

(пунктир). Полігон № 7 «Жовтий камінь», 2014 р. 

 

Протягом літа відбувався ріст і статеве дозрівання молоді ракоподібних. 

Статева зрілість у особин весняної генерації настає через 2,5–3 місяці (Грезе 

1972). Таким чином, розмноження цих ракоподібних відбувається і в інші сезони 

року, хоча і з меншою інтенсивністю, ніж навесні. 

В кінці літа – на початку осені (серпень–вересень), коли температура води 

досягла 24,5 °С, ракоподібні в пробах зустрічалися лише у вигляді одиничних 

екземплярів. Подібне явище було відзначено і іншими дослідниками, що вивчали 

особливості кількісного розвитку цього виду в Одеській затоці (Воробьева & 

Кудренко 2005). Мабуть, в цей час, велика частина молоді, що вже підросла, 

рятуючись від перегріву, мігрує в більш глибокі і менш прогріті шари води. Але 

вже в жовтні при температурі води 16,5 °С відбувалося масове повернення в 

прибережну зону особин генерації поточного року, готових до нового циклу 

розмноження. 
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Сезонна мінливість параметрів біомаси цих ракоподібних в загальних рисах 

повторювала динаміку їх чисельності (рис. 7.7). Максимальні значення цього 

показника були відзначені в квітні (140±53,6 г·м
-2

), коли відбувався процес 

масового розмноження тварин. Однак потім динаміка біомаси виявляється тісно 

пов'язаною з сезонною мінливістю вікової структури популяції ракоподібних. 

Мінливість вікової, а значить і розмірної структури популяції C. olivii 

визначається появою нових генерацій тварин, їх ростом, а також елімінацією 

представників попередніх поколінь. 

На графіках, представлених на рис. 7.7, видно, що навесні з березня по 

квітень біомаса C. olivii в угрупованні обростання збільшується в 5 разів (з 

28,2±8,9 до 140±53,6 г·м
-2

). При цьому середня маса особини залишалася на рівні 

0,01 г, що свідчить про присутність у складі популяції, в основному, великих 

статевозрілих особин, які готуються до розмноження. 

 

 

 

Рис. 7.7. Динаміка біомаси Chaetogammarus olivii (штрихування) і сезонна 

мінливість показників середньої маси особини (ромби) в угрупованні обростання. 

Полігон № 7 «Жовтий камінь», 2014 р. 
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З травня по червень по завершенні процесу розмноження особини, що вже 

нерестилися, починають гинути. Це відразу позначається як на біомасі, так і на 

показниках середньої маси особини. У липні, коли в складі популяції переважала 

молодь, ці параметри становили 5,78±1,62 г·м
-2 

і 0,0016 г, відповідно (рис. 7.7). 

Потім в серпні – вересні, коли в популяції були представлені лише 

поодинокі особини, біомаса C. olivii різко знизилася. Однак у зв'язку з активним 

ростом молоді генерації поточного року середня маса особини до вересня 

збільшилася до 0,0031 г. У жовтні, коли молодь, що вже підросла, почала 

повертатися в прибережну зону, біомаса ракоподібних зросла до 16,57±5,63 г·м
-2

, 

досягнувши в листопади 70±28,31 г·м
-2

. При цьому середня маса особини 

збільшилася до 0,007 г (рис. 7.7). 

Таким чином, характер сезонної мінливості кількісних показників розвитку 

C. olivii в прибережному угрупованні обростання Одеської затоки Чорного моря 

тісно пов'язаний з циклом розмноження цих ракоподібних (Варигин 2015 в). 

Процес розмноження у них протікає протягом всього року, але найбільш 

інтенсивно – навесні. Найбільші показники чисельності і біомаси цих 

ракоподібних відзначені в період їх масового весняного розмноження. При 

підвищенні температури води в літній період C. olivii, прагнучи уникнути 

перегріву, мігрують в більш глибокі і менш прогріті шари води. 

Що стосується фітокомпоненти прибережного угруповання обростання, то 

для цих первинних продуцентів також характерний сезонний цикл розвитку. Це 

пов'язано, в першу чергу, з мінливістю температурних умов протягом року, а 

також коливаннями рівня освітленості водної товщі. Так, в теплий період року в 

угрупованні обростання Одеської затоки Чорного моря, розташованому на 

підводний поверхні гідротехнічних споруд, що складають берегозахисну систему, 

найбільш масово були представлені такі види зелених водоростей як Ulva 

intestinalis, Cladophora laetivirens, Bryopsis plumosa. Серед червоних водоростей в 

цей час найбільш поширеними були Ceramium rubrum, Callithamnion corymbosum, 

Lomentaria clavellosa, а серед бурих – Ectocarpus siliculosus і Scytosiphon 
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lomentaria. У холодний період року серед червоних водоростей домінували 

Porphyra leucostica, а серед зелених – Urospora penicilliformis. 

Деякі види макрофітів, що належать до відділів Chlorophyta і Rhodophyta 

розвивались на підводний поверхні траверсів протягом всього року. Причому 

найбільш масового розвитку в угрупованні обростання досягали представники 

зелених водоростей Cladophora laetivirens, а також червоних Ceramium rubrum і 

Callithamnion corymbosum, які прикріплювались до всіх доступних поверхонь, в 

тому числи и до черепашок двостулкових молюсків, які формували складну 

структуру прибережного угруповання обростання.  

 

7.2.2. Сезонна динаміка співвідношення статей у масових видів 

 

Idotea balthica 

 

Проведені дослідження показали, що співвідношення статей в популяції 

Idotea balthica, що входить до складу угруповання обростання Одеської затоки, 

помітно змінюється в різні сезони року (рис. 7.8). Так, взимку в січні 2013 року, 

коли температура морської води не перевищувала 4 °С, співвідношення самців і 

самок в межах полігону № 6 «Елінг» було приблизно рівним і становило 1:1,1. 

При цьому статевонезрілих особин було близько 18% від загального числа 

ракоподібних. Потім навесні, в березні – квітні, при прогріванні води до 7–10 °С, 

кількість самок помітно збільшилася (до 52–57%).  

Подібна картина навесні спостерігається і в інших районах Чорного моря, 

зокрема біля узбережжя Криму (Хмелева 1973). Співвідношення статей у цей час 

вже становило 1:2,6. Як уже згадувалося, I. balthica в Чорному морі 

розмножується безперервно протягом усього року (Хмелева 1973). Однак масовий 

характер цей процес набуває навесні, причому його пік в умовах Одеської затоки 

припадає на квітень. Так, якщо в березні яйценосні самки становили до 13%, від 

загальної кількості самок, то вже в квітні цей показник перевищив 63%. 
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У травні, коли температура морської води перевищила 21 °С, 

співвідношення статей I. balthica різко змінилося в бік значного переважання 

самок. В цей час на одного самця доводилося до 13 самок. Справа в тому, що 

самці, що представляють генерацію попереднього року, виконавши свою основну 

функцію, масово гинуть. У ракоподібних роду Idotea таке явище спостерігається і 

в інших морях, зокрема, в Балтійському (Salemaa 1979). 

Відомо, що тривалість ембріонального розвитку у I. balthica в Чорному морі 

мало залежить від розмірів самок і зв'язана, в основному, з температурою 

морської води (Хмелева 1973). Так, при температурі 10 °С молодь з'являється в 

середньому через 35 діб після запліднення яєць. При підвищенні температури до 

20 °С ембріогенез закінчується через 16 діб (Хмелева 1973). 

 

 

 

Рис. 7.8. Річна динаміка співвідношення самців (темне штрихування), самок 

(світле штрихування) і статевонезрілих особин (точки) Idotea balthica в 

угрупованні обростання. Полігон № 6 «Елінг», 2013 р. 
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Так, в травні 2013 року почався масовий вихід молодих ракоподібних з 

марсупіумів самок Idotea balthica. В цей час статевонезріла молодь вже становила 

понад 61% від загальної кількості ракоподібних. Потім в червні – липні при 

температурі морської води 23–24 °С спостерігалося різке скорочення кількості 

самок (до 7%) на тлі повної відсутності самців і збільшення кількості молоді (до 

93%). Це пов'язано із загибеллю самців і частково самок, що відносяться до 

генерації попереднього року, після завершення процесу розмноження. Подібне 

явище відзначено у ракоподібних роду Idotea, що мешкають в Середземному морі 

біля узбережжя Італії (Fava et al. 1992). 

У пробах, зібраних протягом наступних двох місяців (серпня і вересня) 

особини I. balthica взагалі виявлені не були. Це пов'язано з підвищенням 

температури морської води до 29 °С. У цей період, як уже згадувалося, 

ракоподібні, рятуючись від перегріву, мігрують з прибережної зони в глибинні 

менш прогріті шари води. Існування подібної міграційної активності відзначено 

для ракоподібних роду Idotea, що мешкають в Середземному морі біля узбережжя 

Франції (Kouwenberg & Pinkster 1985). 

Потім в жовтні – листопаді, коли температура морської води знизилася до 

10–12 °С, ці ракоподібні масово повернулися в прибережну зону, де умови для їх 

мешкання знову стали комфортними. При цьому співвідношення статей у них 

зрушилось в бік невеликого переважання самців. В результаті восени на кожного 

самця припадало менше однієї самки. Слід зазначити, що це єдиний період в році, 

коли самців в популяції більше, ніж самок. В інші пори року самки переважають в 

більшій чи меншій мірі. Так, вже в грудні при температурі води близько 6 °С 

співвідношення самців і самок склало 1:1,9. При цьому статевонезрілих особин 

було близько 27% від загального числа ракоподібних (рис. 7.8). 

Описана динаміка співвідношення самців, самок і статевонезрілих особин I. 

balthica відображає особливості циклу розмноження цього виду в умовах 

угруповання обростання Одеської затоки. Здатність до розмноження є 

найважливішим властивістю живих організмів, завдяки якому забезпечується 
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стійке існування і розвиток виду, оскільки тривалість життя окремих його особин 

обмежена (Хмелева 1988). 

При описі кількісних аспектів процесу розмноження досліджуваних 

ракоподібних необхідно знати особливості їх мас-розмірних співвідношень в 

конкретних умовах мешкання. Для цього було визначено характер зв'язку між 

довжиною тіла і сирою (сухою) масою самців, яйценосних самок і самок без яєць, 

що мешкають в угрупованні обростання Одеської затоки (табл. 7.4 і 7.5). 

Як випливає з даних, представлених в табл. 7.4 і 7.5 між параметрами 

довжини і сирої (сухої) маси ракоподібних існує стійкий кореляційний зв'язок. 

Коефіцієнти кореляції рівнянь (2.2) у всіх випадках складають від 0,908 до 0,993. 

Зв'язок між довжиною і сирої масою самок без яєць носить ізометричний характер 

(коефіцієнт b в рівнянні (2.2) близький до 3). 

 

Таблиця 7.4 

Параметри рівняння (2.2) залежності сирої маси самців, самок без яєць і 

яйценосних самок Idotea balthica від довжини їх тіла 

Групи особин ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Самці -9,8021 0,1452 2,5615 0,0543 0,9933 0,065 

Самки без яєць -10,6671 0,2108 2,9637 0,0961 0,9856 0,070 

Яйценосні самки -10,4247 0,3662 2,8988 0,1581 0,9635 0,089 

П р и м і т к и: ln a і b – коефіцієнти рівняння (2.2); S.e. ln a і S.e. b – стандартні 

помилки коефіцієнтів ln a і b; r – коефіцієнт кореляції; S. er. – стандартна помилка 

рівняння (2.2). 

 

У яйценосних самок цей зв'язок характеризується слабкою негативною 

алометрією (b=2,89). Самці в цьому випадку виявляють сильну ступінь негативної 

алометрії (b=2,56). Параметри рівнянь зв'язку між довжиною і сирої масою I. 

balthica виявилися близькими до показників, розрахованих для цього виду, що 

мешкає біля узбережжя Криму (Хмелева 1973). 
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Зв'язок між довжиною і сухою масою яйценосних самок має дещо інший 

характер (табл. 7.5). Тут проявляється значний ступінь негативної алометрії 

(b=2,43). У самців і самок без яєць в цьому випадку спостерігається слабка 

негативна алометрія (b становить 2,74 і 2,88, відповідно). 

Як відомо, плодючість є основним репродуктивним показником, який 

визначає відтворювальну здатність тварин. Від кількості життєздатної молоді, що 

вийшла з яєць, багато в чому залежить процвітання даного виду ракоподібних в 

конкретних умовах мешкання (Хмелева 1988).  

 

Таблиця 7.5 

Параметри рівняння (2.2) залежності сухої маси самців, самок без яєць і 

яйценосних самок Idotea balthica від довжини їх тіла 

Групи особин ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Самці -11,7798 0,2298 2,7392 0,0861 0,9855 0,103 

Самки без яєць -11,8793 0,5503 2,8777 0,2506 0,9082 0,185 

Яйценосні самки -10,6249 0,3424 2,4254 0,1487 0,9512 0,095 

П р и м і т к а: умовні позначення ті ж, що в табл. 7.4 

 

У ракоподібних абсолютна плодючість безпосередньо пов'язана з довжиною 

тіла, а значить і масою самок. З їх збільшенням зростає і кількість яєць в кожному 

посліді (Хмелева 1973; Kroer 1989; Leifsson 1998). Проведені дослідження 

підтвердили існування такого зв'язку для самок I. balthica, що мешкають в 

угрупованні обростання Одеської затоки. Як свідчать дані, наведені в табл. 7.6, 

між показниками абсолютної плодючості і довжиною (масою) ракоподібних існує 

стійкий кореляційний зв'язок. Коефіцієнти кореляції в рівняннях (2.2) в обох 

випадках складають 0,93. 

Отримані коефіцієнти b в рівнянні (2.2) виявилися нижчими відповідних 

параметрів, розрахованих для I. balthica, що мешкають біля узбережжя Криму. 
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Для цих ракоподібних коефіцієнти b складають 2,32 (довжина) і 0,79 (маса) 

(Хмелева 1973). 

Це пояснюється відмінностями в розмірному складі Кримської та Одеської 

популяцій цього виду. Як було показано вище, максимальна довжина самок I. 

balthica в Одеській затоці майже на 20% менше їх граничних розмірів, зазначених 

в інших районах Чорного моря. 

Різниця в розмірному складі порівнюваних популяцій відбилася і на 

показниках абсолютної плодючості ракоподібних. Біля узбережжя Криму 

максимальну кількість яєць, які продукуються самкою граничного розміру за 

один послід, становить 170 (Хмелева 1973). В Одеській затоці цей показник в два 

рази нижче і не перевищує 86. Слід зазначити, що, незважаючи на різницю в 

розмірах самок і параметрах їх максимальної плодючості, довжина молоді, в 

момент виходу з марсупіума, в обох випадках становить від 1,3 до 1, 5 мм. 

Мабуть, цей показник є стійкою ознакою виду і не залежить від умов його 

мешкання. 

 

Таблиця 7.6 

Параметри рівняння (2.2) залежності абсолютної плодючості Idotea balthica від 

довжини і сирої маси їх тіла 

Характеристика ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Довжина, мм 0,1999 0,3067 1,7159 0,1334 0,9297 0,0849 

Маса, г 6,2739 0,1628 0,5651 0,0429 0,9324 0,0834 

П р и м і т к а: умовні позначення ті ж, що в табл. 7.4 

 

Проведені розрахунки показали, що в умовах угруповання обростання 

Одеської затоки самка I. balthica протягом життєвого циклу виробляє до 5 кладок 

(Varigin 2016). Даний показник відповідно до формули (2.3) залежить від 

співвідношення максимальної і мінімальної довжини самки в популяції. Це 

співвідношення є результатом відповідної реакції особин, що входять до складу 
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популяції, на весь комплекс факторів середовища, які впливають на них протягом 

тривалого часу в конкретному місці мешкання (Хмелева 1988). В даному випадку 

воно становить 1,7. У самок I. balthica, що мешкають в районі узбережжя Криму, 

загальне число кладок протягом життєвого циклу дорівнює 11, що більш ніж в два 

рази перевищує відповідний показник для ракоподібних з Одеської затоки. При 

цьому відношення Lmax до Lmin становить 2,3 (Хмелева 1973). Звідси випливає, що 

особливості циклу розмноження I. balthica залежать, перш за все, від специфіки 

умов мешкання в тому чи іншому районі Чорного моря. 

 

Lekanesphaera monodi 

 

Як показали проведені дослідження, співвідношення статей в популяції 

Lekanesphaera monodi, що входить до складу угруповання обростання Одеської 

затоки, було вельми мінливе в різні сезони 2013 року (рис. 7.9). 

 

 

Рис. 7.9. Річна динаміка співвідношення самців (темна штрихування), самок 

(світла штрихування) і статевонезрілих особин (точки) Lekanesphaera monodi в 

угрупованні обростання. Полігон № 6 «Елінг», 2013 р. 
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Так, взимку в січні, коли температура морської води становила 4 °С, 

кількість самок L. monodi в три рази перевищувала кількість самців. В цей час в 

популяції зустрічалися дорослі особини попередньої генерації. Потім, в кінці 

зими – на початку весни кількість самців збільшувалася, хоча число самок 

незмінно залишалося вдвічі більше. В кінці березня, коли температура води 

становила близько 10 °С, ракоподібні починали паруватися. При цьому самець 

утримує самку під вентральною частиною свого тіла і не відпускає до тих пір, 

поки у неї не почнеться линька. Запліднення відбувається лише після того, як 

самка скине свої покриви. Розвиток запліднених яєць у ракоподібних родини 

Sphaeromatidae триває близько двох місяців (Маккавеева 1974). 

Перша молодь почала з'являтися в травні, коли морська вода прогрілася до 

20 °С. При цьому кількість дорослих самців попереднього покоління поступово 

скорочувалася, через те, що вони масово гинули після виконання своєї основної 

функції. У зв'язку з цим відносна кількість самок збільшувалася. У червні вони 

вже вчетверо перевищували число самців (рис. 7.9). У цьому місяці почався 

масовий вихід молоді з вивідних мішечків самок. У липні самки, що вже 

нерестилися, також стали гинути, і їх відносна чисельність знизилася до 22,4%. 

При цьому молодь становила вже 65,5%, а в серпні досягла максимуму – 72,7% 

від загальної чисельності популяції. Перший час після народження ця молодь має 

м'які покриви і практично беззахисна. Вона потребує притулку в угрупованні 

обростання серед друз мідій. 

Протягом осіннього періоду відбувался ріст молоді, що народилась, хоча 

поява на світ молодих ракоподібних не припинялася до листопада, коли 

температура води ще становила близько 10 °С. У грудні кількість самок в півтора 

рази перевищувала число самців. При цьому відзначалося різке зниження 

загальної чисельності L. monodi в угрупованні обростання Одеської затоки. У 

зимові місяці, коли температура води становила 4–6 °С, в пробах були виявлені 

лише поодинокі екземпляри ракоподібних. Мабуть, L. monodi, як теплолюбний 

вид середземноморського походження, мігрує в цей період в більш глибокі і менш 
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охолоджені шари води. Подібне явище відзначено у ракоподібних родини 

Sphaeromatidae, що мешкають біля берегів Криму (Маккавеева 1974). 

При описі кількісних аспектів процесу розмноження цих ракоподібних 

необхідно знати особливості їх мас-розмірних співвідношень в конкретних 

умовах мешкання. Для цього було визначено характер зв'язку між довжиною тіла 

і сирою (сухою) масою самців, яйценосних і самок без яєць, що мешкають в 

угрупованні обростання (табл. 7.7 і 7.8). 

Таблиця 7.7 

Параметри рівняння (2.2) залежності сирої маси самців, самок без яєць і 

яйценосних самок Lekanesphaera monodi від довжини їх тіла 

Групи особин ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Самці -9,1625 0,4728 2,8652 0,2341 0,9652 0,0568 

Самки без яєць -8,5739 0,3053 2,6898 0,1667 0,9636 0,1163 

Яйценосні самки -7,7419 0,3328 2,2675 0,1853 0,9231 0,1485 

П р и м і т к а: умовні позначення ті ж, що в табл. 7.4 

 

Як випливає з даних, представлених в табл. 7.7 і 7.8, між довжиною і сирою 

(сухою) масою ракоподібних існує стійкий кореляційний зв'язок. Коефіцієнти 

кореляції рівнянь (2.2) у всіх випадках складають від 0,893 до 0,965.  

 

Таблиця 7.8 

Параметри рівняння (2.2) залежності сухої маси самців, самок без яєць і 

яйценосних самок Lekanesphaera monodi від довжини їх тіла 

Групи особин ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Самці -9,6553 0,7885 2,5668 0,3504 0,8928 0,0948 

Самки без яєць -9,9445 0,5108 2,7498 0,5108 0,9056 0,1373 

Яйценосні самки -9,9808 0,4172 2,8426 0,2324 0,9230 0,1862 

П р и м і т к а: умовні позначення ті ж, що в табл. 7.4 
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Зв'язок між довжиною і сирої масою самців, самок без яєць і яйценосних 

самок носить характер негативної алометрії, ступінь якої збільшується в 

представленому ряду (коефіцієнт b в рівнянні (2.2) знижується від 2,87 до 2,27). 

Зв'язок між довжиною і сухою масою самців, самок без яєць і яйценосних 

самок має дещо інший характер. У цьому ряду ступінь негативної алометрії 

збільшується в зворотному порядку (коефіцієнт b в рівнянні (2.2) збільшується з 

2,57 до 2,84). 

Проведені розрахунки показали існування певної залежності показника 

абсолютної плодючості самок L. monody, що мешкають в угрупованні обростання 

Одеської затоки, від довжини і сирої маси їх тіла (табл. 7.9). 

 

Таблиця 7.9 

Параметри рівняння (2.2) залежності абсолютної плодючості Lekanesphaera 

monodi від довжини і сирої маси їх тіла 

Характеристика ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Довжина, мм -1,4139 0,5881 2,7936 0,3551 0,8748 0,1994 

Маса, г 8,3017 0,6496 1,2848 0,1633 0,8936 0,1896 

П р и м і т к а: умовні позначення ті ж, що в табл. 7.4 

 

Як свідчать дані, наведені в таблиці 7.9, між показниками абсолютної 

плодючості і довжиною (масою) ракоподібних існує стійкий кореляційний зв'язок. 

Коефіцієнти кореляції у відповідних рівняннях (2.2) складають 0,87 і 0,89. 

Як показали проведені дослідження, в угрупованні обростання Одеської 

затоки максимальна кількість яєць (абсолютна плодючість), які продукуються 

самкою L. monodi граничного розміру (довжина 7,5 мм, сира маса 0,042 г) 

становило 68. Абсолютна плодючість самки мінімального розміру (довжина 4,4 

мм, сира маса 0,013 г) склала 16 яєць (Варигин 2016 а). Незалежно від розмірів 

самок і параметрів їх плодючості довжина молоді, котра виходить з їх вивідних 

мішечків, становила від 1,3 до 1,4 мм. 
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Таким чином, сезонна динаміка співвідношення статей у L. monodi 

обумовлена особливостями циклу розмноження цього виду в умовах угруповання 

обростання Одеської затоки Чорного моря.  

 

Chaetogammarus olivii 

 

Як показали проведені дослідження, статева структура Chaetogammarus 

olivii в угрупованні обростання Одеської затоки проявляла певну мінливість в 

різні сезони 2014 року (рис. 7.10).  

 

 

Рис. 7.10. Річна динаміка співвідношення самців (темне штрихування), самок 

(світле штрихування) і статевонезрілих особин (точки) Chaetogammarus olivii в 

угрупованні обростання. Полігон № 7 «Жовтий камінь», 2014 р. 
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усього року, але нерівномірно і з різною інтенсивністю (Грезе 1972). При цьому в 

кількісному відношенні самки завжди перевищують самців. Так, взимку в січні в 
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самок в два рази перевищувала кількість самців. Причому яйценосних особин 

серед них було 14,9%, а молодь що недавно народилася, становила лише 12,3% 

від загальної кількості ракоподібних. У лютому відносна кількість самців і молоді 

трохи зросла (рис. 7.10). 

У березні при підвищенні температури води до 6,7 °С яйценосні самки вже 

становили 61,3% від загального числа самок. У цей час у ракоподібних 

відбувалася підготовка до розмноження, пік якого припав на квітень, коли 

температура води перевищила 10 °С. При цьому співвідношення самців і самок в 

популяції було приблизно рівним і становило 1:1,3, а кількість яйценосних особин 

серед самок перевищило 96,3%. 

Вирівнювання співвідношення статей і подібне зростання кількості 

яйценосних самок під час весняного максимуму розмноження було відзначено для 

цього виду, що мешкає біля кримських берегів (Грезе 1972). 

У травні, коли температура води досягла 17,5 °С, почалася масова загибель 

самців C. olivii, які виконали свою основну функцію. В цей час на одного самця 

доводилося вже шість самок, причому 93,7% з них були яйценосними. У наступні 

два місяці на одного самця доводилося від чотирьох до п'яти самок. При цьому 

кількість молоді, що з'явилася, зросла до 78,9% від загального числа 

ракоподібних. У серпні, коли температура води перевищила 24,5 °С, популяція на 

95,7% була представлена лише молоддю, яка зустрічалася в одиничних 

екземплярах. Мабуть, в цей час відбувалася масова міграція ракоподібних в більш 

глибокі і менш прогріті шари води. 

У вересні дорослі особини C. olivii почали з'являтися в прибережній зоні 

моря, хоча масовий характер їх повернення набуло в жовтні, коли ракоподібні, що 

досягли статевої зрілості, були готові до наступного циклу розмноження. Відомо, 

що цей вид в Чорному морі може давати до чотирьох генерацій на рік (Грезе 

1975). Температура води в цей період була цілком сприятливою для розмноження 

ракоподібних і становила 16,5 °С. При цьому співвідношення самців і самок в 

популяції було 1:1,7, частка яйценосних самок не перевищувала 22%, а кількість 

молоді, що з'явилася, становила 31% від загального числа ракоподібних. На 
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початку зими в грудні, коли температура води знизилася до 5,6 °С, 

співвідношення самців і самок трохи вирівнялося і становило 1:1,4. При цьому 

кількість молоді не перевищувала 14,8% від загального числа ракоподібних. 

Наведена динаміка співвідношення самців, самок і статевонезрілих особин 

C. olivii відображає особливості репродуктивного циклу даного виду, що мешкає в 

угрупованні обростання Одеської затоки Чорного моря. 

При описі кількісних аспектів репродуктивного циклу досліджуваних 

ракоподібних необхідно знати особливості їх мас-розмірних співвідношень в 

конкретних умовах мешкання. Для цього було визначено характер зв'язку між 

довжиною тіла і сирою (сухою) масою самців, самок без яєць і яйценосних самок, 

що мешкають в угрупованні обростання (табл. 7.10 і 7.11). 

 

Таблиця 7.10 

Параметри рівняння (2.2) залежності сирої маси самців, самок без яєць і 

яйценосних самок Chaetogammarus olivii від довжини їх тіла 

Групи особин ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Самці -10,8812 0,6477 3,0293 0,2921 0,9484 0,1887 

Самки без яєць -10,1295 0,2729 2,6964 0,1371 0,9599 0,1278 

Яйценосні самки   -9,7776 0,2239 2,5537 0,1121 0,9758 0,1006 

П р и м і т к а: умовні позначення ті ж, що в табл. 7.4 

 

Як випливає з даних, представлених в табл. 7.10 і 7.11, між довжиною і 

сирою (сухою) масою досліджуваних ракоподібних існує стійкий кореляційний 

зв'язок. Коефіцієнти кореляції рівнянь (2.2) у всіх випадках складають від 0,901 до 

0,976. Зв'язок між довжиною і сирої масою самців, а також між довжиною і сухою 

масою самок без яєць носить ізометричний характер (коефіцієнт b в рівнянні (2.2) 

близький до 3). 

Зв'язок між довжиною і сухою масою яйценосних самок, а також між 

довжиною і сирої масою самок без яєць і яйценосних самок носить характер 
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негативної алометрії, ступінь якої збільшується в представленому ряду 

(коефіцієнт b в рівнянні (2.2) знижується від 2,82 до 2,55). І лише залежність 

сухий маси самців C. olivii від їх довжини проявляє високу ступінь позитивної 

алометрії (b = 3,49). 

 

Таблиця 7.11 

Параметри рівняння (2.2) залежності сухої маси самців, самок без яєць і 

яйценосних самок Chaetogammarus olivii від довжини їх тіла 

Групи особин ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Самці -13,4533 0,2048 3,4993 0,5321 0,9012 0,2396 

Самки без яєць -12,3267 0,3814 3,0196 0,1915 0,9395 0,1785 

Яйценосні самки -11,9041 0,4541 2,8228 0,2284 0,9244 0,2038 

П р и м і т к а: умовні позначення ті ж, що в табл. 7.4 

 

Відомо, що зі збільшенням довжини і маси самок C. olivii зростає і кількість 

яєць, які продукуються в кожному посліді (Грезе 1972). Проведені дослідження 

підтвердили існування такої залежності для самок E. olivii, що мешкають в 

угрупованні обростання Одеської затоки (табл. 7.12). 

 

Таблиця 7.12 

Параметри рівняння (2.2) залежності абсолютної плодючості Chaetogammarus 

olivii від довжини і сирої маси їх тіла 

Характеристика ln a S.e. ln a b S.e. b r S. er. 

Довжина, мм -2,8241 0,3711 2,8288 0,1945 0,9497 0,0948 

Маса, г 9,4854 0,6924 1,3974 0,1399 0,9015 0,1277 

П р и м і т к а: умовні позначення ті ж, що в табл. 7.4 
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Як свідчать дані, представлені в табл. 7.12, між показниками абсолютної 

плодючості і довжиною (масою) досліджуваних ракоподібних існує тісний 

кореляційний зв'язок. Коефіцієнти кореляції в рівняннях (2.2) складають 0,901 і 

0,949. Залежність абсолютної плодючості самок C. olivii від їх довжини проявляє 

слабку ступінь негативної алометрії (b = 2,83). Для ракоподібних цього виду, що 

мешкають біля узбережжя Криму, цей зв'язок носить ізометричний характер (b = 

3) (Грезе 1972). Це пояснюється відмінностями в розмірному складі Кримської та 

Одеської популяцій C. olivii. Так, максимальна довжина яйценосних самок, що 

мешкають біля узбережжя Кримського півострова, становить 10 мм (Грезе 1972). 

В Одеській затоці довжина яйценосних самок C. olivii не перевищує 8,8 мм. 

Різниця в розмірному складі порівнюваних популяцій відбилася і на 

показниках абсолютної плодючості ракоподібних. Так, біля узбережжя Криму 

максимальна кількість яєць, які продукуються самкою граничного розміру за один 

послід, становить 77 (Грезе 1972). В Одеській затоці цей показник в 2,5 рази 

нижче і не перевищує 31. Однак, незважаючи на різницю в розмірах самок і 

параметрах їх максимальної плодючості, довжина молоді, що з'являється на світ, в 

обох випадках становить від 1,2 до 1,5 мм. Мабуть, цей показник є стійкою 

ознакою виду і не залежить від умов його мешкання. 

Таким чином, сезонна динаміка співвідношення статей C. olivii обумовлена 

особливостями репродуктивного циклу цього виду в умовах угруповання 

обростання Одеської затоки Чорного моря. Кількісне переважання самок над 

самцями спостерігається протягом всього року. Процес розмноження C. olivii теж 

протікає протягом всього року, але найбільш інтенсивно він відбувається навесні, 

коли температура води досягає 10 °С. У період масового розмноження 

співвідношення статей C. olivii в популяції вирівнюється, а кількість яйценосних 

самок досягає 96% від їх загального числа. Максимальна абсолютна плодючість 

самок цього виду в вивчених умовах становить 31 яйце (Варигин 2015 в). По 

завершенні процесу розмноження дорослі особини попередньої генерації гинуть. 

Причому спочатку гинуть самці, а потім – самки, що відбивається на 

співвідношенні статей в популяції. В кінці літа більшість особин C. olivii, 
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прагнучи уникнути перегріву, мігрують з прибережної зони моря в більш глибокі 

і менш прогріті шари води. 

 

7.3. Місячна динаміка 

 

7.3.1. Динаміка в зв’язку з фазами Місяця 

 

Відомо, що серед рухливих мешканців морських угруповань виділяються 

види, здатні змінювати глибину свого мешкання в залежності від ступеня 

освітленості товщі води. Ці безхребетні, які відносяться, в основному, до 

ракоподібних і багатощетинкових червів, мешкають також і в угрупованнях, 

сформованих на таломах макрофітів (Киселева и др. 2009). Причому на різних 

ділянках цих рослин в світлий і темний час доби регулярно змінюється не тільки 

кількість безхребетних, а також їх розмірний склад (Маккавеева и др. 1993). 

Регулярні добові вертикальні міграції деяких рухливих безхребетних раніше 

були відзначені як в Чорному, так і в Азовському морях (Грезе 1965; Закутский 

1965; Anokhina 2005). Причому, характер цих міграцій змінювався не тільки в 

світлий і темний час доби, а й залежав від ступеня освітленості водної товщі вночі 

(Анохина 2006). Відомо, що в нічний час освітленість залежить від рівня 

відображення сонячного світла від поверхні Місяця, що знаходиться у відповідній 

фазі свого циклу (Alldredge & King 1980). Ці роботи присвячені вивченню 

міграційної поведінки бентопелагічних тварин, які вдень мешкають на дні, а вночі 

піднімаються до поверхні моря (Анохина 2005). Подібна поведінка організмів, що 

входять до складу прибережного угруповання обростання, поки мало досліджена. 

Місячна динаміка вертикального розподілу рухомих мешканців 

угруповання обростання була вивчена в межах полігону № 7 «Жовтий камінь» в 

травні 2015 року на різній глибині в різний час доби в період послідовних фаз 

Місячного циклу на прикладі наймасовішого представника багатощетинкових 

червів Platynereis dumerilii. Відомо, що цей вид є типовим представником 

угруповання обростання не тільки в Одеській затоці Чорного моря, але і біля 
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берегів Румунії (Surugiu & Novac 2007), Криму (Макаров и др. 2010) і Кавказу 

(Яхонтова 2008). Він живе як в угрупованні обростання берегоукріплювальних 

споруд (Воробьева & Синегуб 2000), так і штучних рифів (Гpинцов & Mурина 

2002), колекторів для вирощування мідій (Яхонтова 2008), а також в 

угрупованнях, створених заростями водоростей (Маккавеева 1979; Киселева и др. 

2010). 

Як показав аналіз отриманих результатів в період спадного Місяця (фаза 

останньої чверті) розподіл особин P. dumerilii в межах верхнього горизонту 

угруповання обростання на глибині 0,5 м протягом світлого і темного часу доби 

мало змінювалося. Так, їх чисельність від сходу Сонця до півночі коливалася в 

межах від 600 до 800 екз.·м
-2

 (рис. 7.11). 

             

 

Рис. 7.11. Динаміка чисельності Platynereis dumerilii в угрупованні обростання на 

глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м (темне штрихування) в останню чверть 

Місячного циклу. Полігон № 7 «Жовтий камінь», травень 2015 року 

 

Найбільш значні зміни відбувалися в нижньому горизонті угруповання. 

Якщо на сході Сонця чисельність поліхет на глибині 2,0 м була в 2,9 рази більше, 

ніж на глибині 0,5 м, то до полудня ця різниця досягала 8 разів. У темний час 
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доби різниця в чисельності P. dumerilii, що мешкають на різних горизонтах, 

становила 2–2,8 рази (рис. 7.11). 

Динаміка біомаси поліхет в межах угруповання обростання залежить не 

тільки від зміни кількості особин, але і від їх розмірів. Зручним показником, що 

характеризує розмірну, і відповідно, вікову структуру популяції досліджуваних 

поліхет, є середня маса особини. Під час масового переважання в популяції 

молодих особин цей показник знижується, а при кількісной перевазі дорослих 

тварин – підвищується (Заика 1983). 

У період спадного Місяця добова мінливість біомаси поліхет на 

досліджених горизонтах в цілому відповідала динаміці їх чисельності (рис. 7.12). 

Аналіз розподілу середньої маси особини показав, що в світлий час доби в межах 

досліджених глибин переважали в основному молоді екземпляри P. dumerilii, 

середня маса яких становила 0,006–0,009 г. 

 

Рис. 7.12. Динаміка біомаси (стовпці) і середньої маси особини (ромби) Platynereis 

dumerilii в угрупованні обростання на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м 

(темне штрихування) в останню чверть Місячного циклу. Полігон № 7 «Жовтий 

камінь», травень 2015 року 
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На заході Сонця і опівночі серед поліхет різко зростала частка дорослих 

особин. Їх середня маса в цей час становила від 0,010 до 0,016 г (рис. 7.12). У 

період молодика, коли настав час так званих темних ночей (Анохина 2013), 

динаміка просторового розподілу поліхет в межах угруповання різко змінилася. 

Так, на сході Сонця чисельність P. dumerilii на глибинах 0,5 і 2,0 м була 

приблизно рівною. До полудня в межах верхнього горизонту знаходилося в 1,5 

рази більше червів, ніж нижнього. На заході Сонця поліхети скупчувалися в 

основному на нижньому горизонті угруповання. Опівночі, коли освітленість 

водної товщі була мінімальною, чисельність P. dumerilii в поверхневому горизонті 

була в 3,6 рази вище, ніж в придонному (рис. 7.13). 

 

Рис. 7.13. Динаміка чисельності Platynereis dumerilii в угрупованні обростання на 

глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м (темне штрихування) в період 

молодика. Полігон № 7 «Жовтий камінь», травень 2015 року 

 

Найвищі показники біомаси червів в цей період також були зафіксовані в 

верхніх горизонтах угруповання. При цьому на глибині 0,5 м були зосереджені, в 

основному, дорослі черви, середня маса особини яких становила 0,012 г (рис. 

7.14). Таке кількісне переважання великих за розміром екземплярів червів 

поблизу поверхні в період темних ночей пов'язано з особливостями розмноження 

P. dumerilii. Відомо, що статевозрілі форми цього виду зустрічаються у водній 
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товщі Чорного моря в весняно-літній період. При цьому наголошується чітка 

періодичність в появі гетеронереїдних форм червів, пов'язана зі зміною фаз 

Місяця. Максимальне роїння P. dumerilii найчастіше відбувається опівночі в 

період молодика при мінімальній освітленості водної товщі (Киселева 1959). 

 

Рис. 7.14. Динаміка біомаси (стовпці) і середньої маси особини (ромби) Platynereis 

dumerilii в угрупованні обростання на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м 

(темне штрихування) в період молодика. Полігон № 7 «Жовтий камінь», травень 

2015 року 

 

У період зростаючого Місяця (фаза першої чверті) динаміка просторового 

розподілу червів в межах угруповання обростання в загальних рисах була схожа з 

вже розглянутої мінливістю їх кількісних показників під час спадного нічного 

світила. Так, чисельність P. dumerilii в цій фазі протягом світлого і темного часу 

доби в нижньому горизонті була вище, ніж у верхньому. Однак це перевищення у 

всіх випадках було менш ніж вдвічі. В цілому чисельність поліхет в період 

зростаючого Місяця в межах верхнього горизонту угруповання в 5–6 разів 

перевищувала показники, відмічені для фази останньої чверті (рис. 7.15). 

При цьому динаміка біомаси поліхет в фазі першої чверті не співпадала з 

мінливістю їх чисельності. У всі вивчені періоди доби, крім полудня, біомаса 

поліхет в верхньому горизонті була вище, ніж в нижньому. Наприклад, на сході 
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Сонця на глибині 0,5 м вона становила 72,5 г·м
-2

, що в 1,8 рази вище, ніж на 

нижньому горизонті.  

 

Рис. 7.15. Динаміка чисельності Platynereis dumerilii в угрупованні обростання на 

глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м (темне штрихування) в першу чверть 

Місячного циклу. Полігон № 7 «Жовтий камінь», травень 2015 року 

 

Зростання біомаси P. dumerilii при зменшенні чисельності відбувалося за 

рахунок більших дорослих особин (рис. 7.16).  

 

Рис. 7.16. Динаміка біомаси (стовпці) і середньої маси особини (ромби) Platynereis 

dumerilii в угрупованні обростання на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м 

(темне штрихування) в першу чверть Місячного циклу. Полігон № 7 «Жовтий 

камінь», травень 2015 року 
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Аналіз отриманого матеріалу показав, що у верхньому горизонті 

угруповання в період зростаючого Місяця були зосереджені в основному дорослі 

екземпляри поліхет, середня маса яких становила 0,010 – 0,016 г. 

Під час повного Місяця кількісні показники поліхет в угрупованні 

обростання знизилися в 3–4 рази в порівнянні з періодом першої чверті (рис. 7.17 

і 7.18).  

 

 

Рис. 7.17. Динаміка чисельності Platynereis dumerilii в угрупованні обростання на 

глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м (темне штрихування) в період повного 

Місяця. Полігон № 7 «Жовтий камінь», травень 2015 року 

 

Таким чином, в просторовому розподілі P. dumerilii в угрупованні 

обростання Одеської затоки спостерігається певна циклічність, пов'язана з 

особливостями мешкання і розмноження цього виду і обумовлена регулярною 

зміною ступеня освітленості водної товщі в різні фази Місячного циклу. У період 

спадного Місяця більша частина поліхет перебувала в нижньому горизонті 

угруповання. 

При цьому добова мінливість біомаси P. dumerilii в цілому відповідала 

динаміці їх чисельності. У фазі молодика найбільші кількісні параметри червів 

були відзначені в верхньому горизонті угруповання. 
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У нічний час великі за розміром статевозрілі особини P. dumerilii 

зосереджувалися в поверхневому горизонті угрупування обростання на глибині 

біля 0,5 м. У фазі зростаючого Місяця більша частина особин P. dumerilii 

опускалася в нижній горизонт угрупування, однак найбільш великі за розміром 

екземпляри цих багатощетинкових червів залишалися в поверхневому шарі води. 

 

 

Рис. 7.18. Динаміка біомаси (стовпці) і середньої маси особини (ромби) Platynereis 

dumerilii в угрупованні обростання на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м 

(темне штрихування) в період повного Місяця. Полігон № 7 «Жовтий камінь», 

травень 2015 року 

 

У зв'язку з цим чисельність P. dumerilii в цей період часу була 

максимальною в межах нижнього горизонту угруповання обростання, а біомаса – 

верхнього. Під час повного Місяця кількісні параметри цих поліхет значно 

знизилися в порівнянні з попереднім періодом. У пробах зібраних в цей період 

були відзначені, в основному, фрагменти тіл гетеронереїдних особин P. dumerilii, 

що залишилися після завершення процесу розмноження (Варигин 2017 в). 
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7.4. Добова динаміка 

 

7.4.1. Вертикальні міграції 

 

Відомо, що серед рухливих організмів морських угруповань бентосу 

виділяються безхребетні, для яких протягом доби характерні регулярні 

вертикальні міграції (Анохина 2013). Ці види, що відносяться, в основному, до 

ракоподібних і багатощетинкових червів, мешкають також і в водоростевих 

заростях (Маккавеева 1979; Taylor 1998).  

Добові вертикальні міграції безхребетних відзначені не тільки в Чорному 

морі (Anokhina 2005), але і в інших морях, наприклад, в Азовському (Грезе 1965; 

Закутский 1965 а, б), Балтійському (Jansson & Kallander 1968), а також біля 

узбережжя Мексиканської затоки (Stearns & Dardeau 1990). Визначення добової 

динаміки кількісних показників рухомих безхребетних на різній глибині в межах 

угруповання обростання Одеської затоки Чорного моря проводили за допомогою 

вивчення особливостей міграційної поведінки масових видів ракоподібних і 

багатощетинкових червів (Варигин 2017 б). 

Серед рухливих мешканців угруповання обростання наймасовішими видами 

зі стовідсотковою зустрічальністю були багатощетинкові черви Platynereis 

dumerilii і Nereis zonata, а також рівноногі ракоподібні Lekanesphaera monodi та 

Idotea balthica. Ці представники угруповання обростання отримали масовий 

розвиток не тільки в межах мілководній північно-західній частині Чорного моря 

(Воробьева & Синегуб 2000), а й у берегів Криму (Гринцов & Мурина 2002; 

Лисицкая 2012) і Кавказу (Яхонтова 2008). Крім того, ці безхребетні в силу своєї 

анатомічної будови добре пристосовані до активного пересування в товщі води. 

Так, P. dumerilii і N. zonata можуть долати значні відстані за рахунок 

хвилеподібних рухів свого тіла. Ця здатність найбільш яскраво проявляється у 

них під час розмноження (Киселева 2004). 

У двох видів рівноногих ракоподібних добре розвинений локомоторний 

апарат, що дозволяє їм швидко переміщатися в воді. Так, I. balthica можуть 
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розвивати високу швидкість пересування за рахунок інтенсивного биття 

плеоподів (Хмелева 1973). Інший вид L. monodi пересувається трохи повільніше 

через те, що має менш обтічну форму тіла (Кусакин 1979). У зв'язку з вище 

викладеним, ці чотири види були обрані в якості модельних об'єктів для вивчення 

добової мінливості кількісних показників рухомих безхребетних на різній глибині 

в межах угруповання обростання Одеської затоки Чорного моря. 

Найбільш численним представником еррантних поліхет в угрупованні був 

P. dumerilii. Максимальна чисельність цього виду на полігоні № 7 «Жовтий 

камінь» в червні 2015 року була відзначена в денний час доби на глибині 2 м (рис. 

7.19). 

 

Рис. 7.19. Добова динаміка чисельності Platynereis dumerilii в угрупованні 

обростання на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м (темне штрихування). 

Полігон № 7 «Жовтий камінь», червень 2015 року 

 

Так, в полудень чисельність P. dumerilii досягала 4800 екз.·м
-2

, потім ближче 

до заходу Сонця знижувалася більш ніж удвічі, залишаючись приблизно на цьому 

ж рівні протягом всього темного часу доби. При цьому в полудень в межах 

нижнього горизонту було зосереджено приблизно в 8 разів більше екземплярів P. 

dumerilii, ніж на рівні верхнього. Опівночі ця різниця скорочувалася до двох разів 

(рис. 7.19). 

Аналіз добової мінливості біомаси і середньої маси особини P. dumerilii 

показав, що в світлий час доби в межах нижнього горизонту угруповання 
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обростання перебувала в основному молодь цих поліхет. Так, на початку 

світлового дня біомаса P. dumerilii на глибині 2 м досягала добового мінімуму і 

становила 16,1 г·м
-2

. Опівдні цей показник зростав до 28,9 г·м
-2

. При цьому 

середня маса особини коливалася від 0,006 до 0,008 г, що також становило 

добовий мінімум (рис. 7.20). 

 

 

Рис. 7.20. Добова динаміка біомаси (стовпці) і середньої маси особини (ромби) 

Platynereis dumerilii в угрупованні обростання на глибині 0,5 м (світле 

штрихування) і 2,0 м (темне штрихування). Полігон № 7 «Жовтий камінь», 

червень 2015 року 

 

У темний період доби біомаса цього виду на обох досліджених горизонтах 

зростала в основному за рахунок дорослих особин. Причому більш інтенсивно 

цей процес протікав в верхньому горизонті угруповання обростання. Так, на 

глибині 2 м в кінці світлового дня в порівнянні з попереднім періодом біомаса P. 

dumerilii збільшувалася лише на 15%, а на глибині 0,5 м – в 2,4 рази. Середня маса 

особини досягала свого максимуму також в темний період доби, складаючи від 

0,014 до 0,016 г (рис. 7.20). 

Інший вивчений вид еррантних поліхет N. zonata був представлений в 

угруповані обростання не так рясно, як P. dumerilii. Максимальна чисельність 
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його була нижчою в 3,7 рази, а біомаса – майже вдвічі. Однак характер добової 

мінливості кількісних показників у цих видів на різних горизонтах угруповання 

обростання Одеської затоки в загальних рисах збігався (рис. 7.21 і 7.22). 

 

 

Рис. 7.21. Добова динаміка чисельності Nereis zonata в угрупованні обростання на 

глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м (темне штрихування). Полігон № 7 

«Жовтий камінь», червень 2015 року 

 

Так, найбільші показники чисельності для N. zonata також зафіксовані в 

денний час доби на нижньому горизонті угруповання. Опівдні чисельність цього 

виду становила 1300 екз.·м
-2

, знижуючись до півночі більш ніж в три рази. При 

цьому в межах нижнього горизонту було зосереджено приблизно в 9 разів більше 

екземплярів N. zonata, ніж на рівні верхнього (ріс. 7.21).  

Біомаса цього виду на глибині 2 м на початку світлового дня становила 3,35 

г·м
-2

, досягаючи опівдні 10,15 г·м
-2

 і збільшуючись до вечора до 16,75 г·м
-2

. При 

цьому середня маса особини на нижньому горизонті угруповання в світлий час 

доби була вдвічі нижче, ніж в темний (рис. 7.22). 

Таким чином, в світлий час доби на глибині 2 м, як і в випадку P. dumerilii, в 

основному були зосереджені молоді особини N. zonata, а в темний – дорослі. 
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Однак на глибині 0,5 м в усі вивчені періоди знаходилися молоді особини N. 

zonata, середня маса яких становила 0,004–0,006 г (рис. 7.22). 

 

 

 

Рис. 7.22. Добова динаміка біомаси (стовпці) і середньої маси особини (ромби) 

Nereis zonata в угрупованні обростання на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 

2,0 м (темне штрихування). Полігон № 7 «Жовтий камінь», червень 2015 року 

 

Добова динаміка просторового розподілу рівноногих ракоподібних на 

різних горизонтах угруповання обростання носила дещо інший характер (Варигин 

2017 а). Так, в темний час доби максимальна чисельність L. monodi була 

відзначена на глибині 0,5 м. В кінці світлового дня чисельність цього виду в 

межах верхнього горизонту угруповання досягала 2675 екз.·м
-2

, що на порядок 

вище, ніж на глибині 2 м. Такий же характер співвідношення чисельності на 

різних горизонтах зафіксовано опівночі і на світанку (рис. 7.23). 

У денний час була відзначена протилежна тенденція розподілу цих 

ракоподібних. Так, в полудень їх чисельність на нижньому горизонті була 775 

екз.·м
-2

, а на верхньому – 285 екз.·м
-2

 (рис. 7.23). При цьому біомаса L. monodi в 

нічний час зростала відповідно до зміни чисельності. Однак в денний час це 

співвідношення порушувалося. Так, в полудень чисельність цього виду в межах 

Північ Схід  

Сонця 
Полудень Захід 

Сонця  

0

0,002

0,004

0,006

0,008

0,01

0,012

0,014

0,016

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

С
ер

ед
н

я
 м

ас
а 

о
со

б
и

н
и

, 
г 

Б
іо

м
ас

а,
 г

/м
2

 

Час доби  

Nereis zonata 



258 

 

верхнього горизонту була в 2,7 рази нижче, ніж на глибині 2 м, а біомаса, навпаки 

– в 1,7 рази вище (рис. 7.23 і 7.24). 

 

Рис. 7.23. Добова динаміка чисельності Lekanesphaera monodi в угрупованні 

обростання на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м (темне штрихування). 

Полігон № 7 «Жовтий камінь», червень 2015 року 

 

Таким чином, в полуденний час доби в верхньому горизонті були 

зосереджені дорослі особини L. monodi, середня маса яких становила 0,09 г. 

 

Рис. 7.24. Добова динаміка біомаси (стовпці) і середньої маси особини (ромби) 

Lekanesphaera monodi в угрупованні обростання на глибині 0,5 м (світле 

штрихування) і 2,0 м (темне штрихування). Полігон № 7 «Жовтий камінь», 

червень 2015 року  
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В інші досліджені періоди цей показник коливався в межах від 0,016 до 

0,026 г (рис. 7.24). Чисельність більш рухомого виду рівноногих ракоподібних I. 

balthica теж була максимальна в кінці світлового дня в межах верхнього 

горизонту угруповання обростання і становила 2775 екз.·м
-2

 (рис. 7.25). 

 

Рис. 7.25. Добова динаміка чисельності Idotea balthica в угрупованні обростання 

на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 2,0 м (темне штрихування). Полігон № 7 

«Жовтий камінь», червень 2015 року 

 

Цей вид ракоподібних, в порівнянні з L. monodi, виявляв в денний час дещо 

інший характер розподілу молоді та дорослих особин на різних горизонтах 

угруповання обростання. Так, в обідню пору в межах верхнього горизонту були 

зосереджені молоді екземпляри цього виду, середня маса яких становила 0,015 г, а 

на глибині 2 м – дорослі особини з середньою масою 0,032 г. В нічний час ближче 

до поверхні здіймалися в основному дорослі представники I. balthica (рис. 7.26). 

Таким чином, аналіз добової мінливості просторового розподілу чотирьох 

масових видів, що мешкають в угруповання обростання показав, що їх кількісні 

показники на різній глибині залежать від ступеня освітленості водної товщі. У 

денний час максимальна чисельність P. dumerilii формувалася на нижньому 

горизонті, в основному, за рахунок молодих особин. У темний період доби 

чисельність цього виду знижувалася, а біомаса найбільш інтенсивно зростала в 

межах верхнього горизонту, куди спрямовувалися дорослі тварини. 
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Рис. 7.26. Добова динаміка біомаси (стовпці) і середньої маси особини (ромби) 

Idotea balthica в угрупованні обростання на глибині 0,5 м (світле штрихування) і 

2,0 м (темне штрихування). Полігон № 7 «Жовтий камінь», червень 2015 року 

 

Добова динаміка просторового розподілу N. zonata мала подібний характер. 

В світлий час доби на нижньому горизонті були зосереджені молоді особини, а в 

темний – дорослі. Хоча в межах верхнього горизонту, на відміну від P. dumerilii, в 

усі вивчені періоди знаходилися молоді особини N. zonata. 

Динаміка розподілу ракоподібних і поліхет протягом доби на різних 

горизонтах носила протилежний характер. Максимальна чисельність L. monodi 

була відзначена в темний час в верхньому горизонті. При цьому дорослі особини 

L. monodi піднімалися в верхній горизонт лише в полуденний час. 

Другий вид ракоподібних I. balthica виявляв в денний час інший характер 

розподілу молоді та дорослих особин на різних горизонтах. Опівдні в межах 

верхнього горизонту були зосереджені молоді особини цього виду, а на глибині 2 

м – дорослі. У нічний час ближче до поверхні здіймалися, в основному, дорослі 

представники I. balthica. Чисельність цього виду, так само як і L. monodi була 

максимальна в темний час доби в межах верхнього горизонту угруповання 

обростання. 
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7.4.2. Горизонтальні міграції 

 

Відомо, що багато видів десятиногих ракоподібних протягом життєвого 

циклу здійснюють різні міграції. Найбільш вивченими є регулярні вертикальні 

переміщення цих безхребетних в товщі води. Так, масовий вид креветок 

Берингового моря Pandalus goniurus вдень мешкає на дні, а вночі піднімається до 

поверхні. Причому зворотний рух в сторону дна відбувається у цього виду в 

досвітні години (Барсуков & Иванов 1979). Добре вивчений вид Crangon crangon, 

що мешкає в багатьох морях, в тому числі і Чорному, вдень закопується в пісок, а 

вночі виходить з ґрунту і піднімається в товщу води (Закутский 1965; Baan 1975; 

Janssen & Kuipers 1980). Цей вид в багатьох країнах світу має промислове 

значення (Viegas et al. 2007). Так, в південно-східній частині Північного моря його 

щорічний вилов становить близько 20 тис. тонн (Temming & Damm, 2002). 

Сезонні міграції креветок відбуваються також і в горизонтальному 

напрямку. Їх масові циклічні переміщення в напрямку берег – море – берег є 

однією з найважливіших адоптацій до життя в прибережній зоні моря, де дія 

багатьох факторів середовища проявляється найбільшою мірою. Такі види 

чорноморських креветок, як Palaemon adspersus і Palaemon elegans в холодну 

пору року переміщуються на велику глибину, а в весняно-літній період підходять 

до берега, де на мілководді вони виношують яйця, з яких відбувається поява на 

світ їх личинок (Макаров & Пилявская 1951; Макаров 2004). В період цих 

переміщень P. adspersus можуть плавати зі швидкістю від 10 до 30 см·с
-1

 

(Игнатьев 1982). Відомо, що і в інших морях цей вид креветок здійснює сезонні 

міграції (Hagerman & Ostrup 1980). 

Третій вид чорноморських десятиногих ракоподібних Crangon crangon 

також здійснює подібні міграції, які втім, не пов'язані з процесом розмноження, а 

викликані лише сезонною мінливістю температурного режиму прибережних вод 

(Макаров 2004). Всі ці три види креветок часто живуть разом і в інших морях, 

наприклад, в Балтійському, хоча при цьому вони займають різні екологічні ніші 

(Lapinska & Szaniawska 2005). 
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Прибережні горизонтальні міграції десятиногих ракоподібних в досвітній 

період значно менше досліджені. З метою визначення характеру таких міграцій в 

2011–2014 рр. був проведений аналіз циклічних переміщень десятиногих 

ракоподібних у напрямку до берега в період до і після світанку. На початковому 

етапі досліджень, в 2011 році горизонтальні міграції у напрямку до берега 

здійснювали три види ракоподібних: Palaemon elegans, Palaemon adspersus і 

Crangon crangon. Причому останній вид не входив до складу угруповання 

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

наступні роки (2012–2014) в прибережній зоні Одеської затоки був виявлений 

лише P. adspersus, який за відсутності конкурентів різко збільшив свою 

чисельність (Варигин 2014 б). 

В результаті проведених досліджень у 2011 році було встановлено, що 

чисельність двох видів ракоподібних C. crangon і P. adspersus, змінюється 

протягом досвітнього періоду в прямо протилежному напрямку (рис. 7.27). 

Так, за одну годину до світанку максимальної чисельності в прибережній 

зоні вивченого району досягає C. crangon (N = 2,4 екз.·100 м
-2

). Кількісні 

показники іншого виду P. adspersus в цей час були в три рази нижче (N = 0,8 

екз.·100 м
-2

). Потім ближче до світанку чисельність C. crangon поступово 

знижувалася. І вже через півгодини після сходу Сонця цей вид більше не 

виявлявся в прибережній зоні моря (рис. 7.27). Чисельність P. adspersus за цей час 

навпаки зростала, досягаючи свого максимуму через півгодини після світанку 

(N = 5,4 екз.·100 м
-2

). 

Динаміка біомаси цих двох видів за вивчений період відповідала зміни їх 

чисельності. Так, максимальна біомаса C. crangon була відзначена за годину до 

світанку (B = 1,46 г·100 м
-2

), а P. adspersus – через півгодини після нього (B = 3,15 

г·100 м
-2

). Третій вид креветок P. elegans був виявлений в одиничних екземплярах 

тільки за півгодини до світанку і через півгодини після нього. Через дві години 

після світанку ракоподібних в прибережній зоні виявлено не було (рис. 7.27). 
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Рис. 7.27. Динаміка чисельності Palaemon adspersus, Crangon crangon і Palaemon 

elegans в прибережній зоні Одеської затоки Чорного моря в період до і після 

світанку в серпні 2011 року 

 

Вивчення динаміки розмірної структури ракоподібних показало, що 

довжина виявлених особин P. adspersus коливалася в межах від 26,0 до 54,1 мм. 

За годину до світанку в прибережній зоні моря були присутні тільки дорослі 

екземпляри цих креветок довжиною від 40,3 до 50,1 мм. Потім, за півгодини до 

світанку з'явилися більш дрібні екземпляри, довжиною 30,1–35,3 мм, хоча 

кількісно переважали особини, довжиною 40,2–45,4 мм. Вже під час світанку в 

прибережній зоні з'явилася молодь, довжиною до 30 мм. Через півгодини після 

світанку дорослі особини залишили прибережну зону моря. В цей час тут 

знаходилась лише молодь. 

Довжина виявлених в пробах C. crangon коливалася в межах від 31,1 мм до 

50,3 мм. Зміна розмірної структури цього виду за вивчений період в порівнянні з 

P. adspersus відбувалося в протилежному напрямку. Так, за 1 годину до світанку в 
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прибережній зоні були присутні як дорослі особини, довжиною до 46 мм, так і 

молодь, довжиною до 30 мм. Потім, за півгодини до світанку молоді ставало 

значно менше. І, нарешті, під час світанку в прибережній зоні були відзначені 

лише дорослі екземпляри C. crangon, довжиною від 38,6 до 50,3 мм. 

Як вже згадувалося, в пробах, зібраних в наступні роки (2012–2014) були 

виявлені креветки тільки одного виду, а саме: P. adspersus. Проведені 

дослідження показали, що під час відсутності конкурентів міграційна поведінка 

цього виду ракоподібних дещо змінилася. Так, за матеріалами 2012 року 

максимальна чисельність P. adspersus (N = 56 екз.·100 м
-2

) була зафіксована за 

годину до світанку. Через півгодини цей показник знизився до 15 екз.·100 м
-2

. 

Потім відбувалося поступове зменшення чисельності ракоподібних (N = 7 

екз.·100 м
-2

, через 2 години після світанку). У 2013 році спостерігалася аналогічна 

картина – чисельність P. adspersus знизилася з 66 екз.·100 м
-2

 (за годину до 

світанку) до 0,6 екз.·100 м
-2

 (через 2 години після нього). 

Динаміка біомаси P. adspersus за вивчений період відповідала характеру 

зміни їх чисельності (рис. 7.28). Так, за матеріалами 2012 року максимальна 

біомаса креветок була зафіксована за годину до світанку (B = 43,06 г·100 м
-2

). 

Через півгодини цей показник знизився до 11,98 г·100 м
-2

. Потім відбувалося 

поступове зменшення біомаси ракоподібних (B = 3,04 г·100 м
-2

, через 2 години 

після світанку). Динаміка біомаси P. adspersus в 2013 році була аналогічною – 

показники за вивчений період знизилися з 49,5 г·100 м
-2

 (за годину до світанку) до 

0,36 г·100 м
-2

 (через 2 години після нього)  

Зіставлення даних за період 2011–2013 рр. показало, що максимальна 

чисельність P. adspersus в 2012 році зросла в порівнянні з 2011 роком більш ніж в 

11 разів, а біомаса – в 13 разів. Іншими словами, кількісні показники цього виду 

креветок за відсутності конкурентів за період з 2011 по 2012 рр. збільшилися на 

порядок. У 2013 році ці показники в порівнянні з 2012 роком змінилися незначно 

(рис. 7.28). 
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Рис. 7.28. Динаміка біомаси Palaemon adspersus в прибережній зоні Одеської 

затоки Чорного моря в період до і після світанку в серпні 2012 р. (темне 

штрихування) і 2013 р. (світле штрихування). 

 

Довжина P. adspersus, виявлених в зборах 2012–2013 рр. коливалася в 

межах від 26,5 до 58,2 мм. Динаміка розмірної структури креветок в ці роки 
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через півгодини кількість великих за розміром екземплярів помітно зменшилася. 
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своїх плеоподах. Параметри їх максимальної чисельності (N = 24 екз.·100 м
-2

) і 

біомаси (B = 68,78 г·100 м
-2

) були зафіксовані за годину до світанку. У цей період 

кількість яйценосних самок становила до 91,8% від загального числа креветок. На 

долю самців приходилось лише 8,2%. Через півгодини чисельність креветок 

знизилася до 6 екз.·100 м
-2

, а біомаса – до 9,02 г·100 м
-2

. У цей час кількість самців 

трохи перевищувало число яйценосних самок (рис. 7.29). 

 

Рис. 7.29. Співвідношення самок з ікрою (темне штрихування) і самців (світле 

штрихування) Palaemon adspersus в прибережній зоні Одеської затоки Чорного 

моря в період до і після світанку в квітні 2014 року 
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, через 2 години після світанку) ракоподібних. У цей період число 

яйценосних самок коливалося на рівні, який приблизно дорівнює кількості самців, 

але вже через 2 години після світанку доля самок знизилося до 3,7% від 

загального числа креветок (рис. 7.29). 
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У пробах, зібраних влітку 2014 року було зафіксовано різке збільшення 

кількісних показників креветок. Максимальні чисельність (N = 10071 екз.·100 м
-2

) 

і біомаса (B = 8056,8 г·100 м
-2

) P. adspersus були відзначені за годину до світанку. 

Потім ці показники поступово знижувалися, і вже через 2 години після світанку 

чисельність креветок становила 1019 екз.·100 м
-2

, а біомаса – 550,3 г·100 м
-2

. 

Довжина P. adspersus, виявлених в цих зборах коливалася в межах від 17,1 до 58,1 

мм. Динаміка розмірної структури креветок за період до і після світанку в 2014 р 

була аналогічною до такої за попередні вивчені роки. 

При порівнянні останніх отриманих даних з матеріалами минулих років 

можна зробити висновок про те, що влітку 2014 року відбувся спалах чисельності 

P. adspersus в досліджуваному районі моря. Так, в цьому році в порівнянні з 

минулим кількісні показники креветок збільшилися на два порядки. Справа в 

тому, що трав'яна креветка може різко збільшувати свою чисельність за рахунок 

значної індивідуальної плодючості. Так, доросла самка P. adspersus може 

виношувати на своїх плеоподах близько 1300 яєць, а максимально – до 3600 

(Замятина 2012; Макаров 2004). При сприятливих умовах, і особливо, при 

відсутності конкурентів, це може привести до подібних спалахів чисельності 

ракоподібних. 

В результаті проведених досліджень було з'ясовано, що в разі спільного 

мешкання трьох видів креветок, як це відбувалось в 2011 році, один з них, а саме: 

P. adspersus масово з'являвся в прибережній зоні, лише після того, як її покидав 

інший вид C. crangon. Третій вид ракоподібних P. elegans з'являвся в прибережній 

зоні лише епізодично. 

У наступні роки в прибережній зоні моря в досвітні години був виявлений 

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

відсутності конкурентів полягав у наступному: максимальні кількісні показники 

були відзначені в прибережній зоні за 1 годину до світанку. Потім ближче до 

світанку і після нього показники чисельності і біомаси ракоподібних поступово 

знижувалися. 
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РОЗДІЛ 8 

СУКЦЕСІЇ УГРУПОВАННЯ ОБРОСТАННЯ 

 

8.1. Сукцесія угруповання після руйнівного впливу льодових мас 

 

Відомо, що обростання, як контурне угруповання, яке перебуває на межі 

розділу двох середовищ – водної товщі і твердого субстрату, часто піддається 

найбільш інтенсивному впливу різних чинників середовища (Имашова & Зайко 

2010). Останнім часом клімат в північно-західній частині Чорного моря стає все 

менш стійким. У цьому регіоні стали часто спостерігатися аномальні 

гідрометеорологічні явища, які надають стресовій вплив на прибережні 

угруповання (Адобовский и др. 2011). Влітку температура морської води 

піднімається до 30 °С, а в зимовий час на поверхні моря іноді з'являється 

льодовий покрив. Наприклад, аномально холодною зимою 2011–2012 рр. вся 

акваторія Одеської затоки була вкрита суцільним шаром льоду (Варигин 2012 в). 

Температура води в цей час не перевищувала 0 °С. Льодовий покрив тримався на 

морській поверхні більше чотирьох тижнів. У лютому 2012 року великі крижини 

прийшли в рух і повністю очистили від обростання траверс, розташований на 

полігоні № 5 «Ланжерон». Цей полігон не захищений хвилеломом і має вільний 

водообмін з відкритим морем. Відсутність обростання тут було підтверджено 

після водолазного обстеження підводної поверхні траверса. 

У зв'язку з цим було проведено вивчення процесу відновлення угруповання 

обростання на траверсі, який найбільше постраждав від механічного впливу 

льодових мас. Щомісячний відбір і обробка проб дозволили виявити особливості 

формування угруповання обростання, включаючи послідовність появи тих чи 

інших видів, а також характер їх кількісного розвитку (Варигин 2013 а). 

Початком процесу відновлення угруповання обростання можна вважати 

масове осідання на поверхню траверса личинок мідій, так як ці молюски є 

домінуючими видами едифікаторами угруповання обростання і формують саму 

його основу. Закріпившись на субстраті, вони за допомогою будівництва 
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складних утворень зі своїх черепашок, зібраних в друзи, створюють своєрідну 

інфраструктуру для поселення інших видів, що входять в досліджуване 

угруповання. 

Регулярні спостереження показали, що масове осідання молоди мідій 

сталося тут в серпні–вересні 2012 року, тобто через 6 місяців після впливу 

льодових мас (Варигин 2013 в). Справа в тому, що в північно-західній частині 

Чорного моря личинки мідій присутні в планктоні протягом всього року 

(Александров 2001). Однак, незважаючи на це, масове осідання мідій відбувається 

лише навесні і восени. Успіх осідання залежить від безлічі факторів, основними з 

яких є характер вітрових процесів згону і нагону, напрямок та сила вітру, 

спрямованість морської течії, температура та солоність води і наявність 

відповідного субстрату (Александров 2002). 

Як показав проведений аналіз, характер розмірно-частотного розподілу 

мідій на підводному поверхні траверса, розташованого в межах полігону № 5 

«Ланжерон» до появи льоду в затоці і через рік після впливу льодових мас істотно 

відрізнявся (рис. 8.1). 

 

 

Рис. 8.1. Розмірно-частотний розподіл мідій Mytilus galloprovincialis до появи 

льоду в Одеський затоці (А) і через рік після його сходу (В). Полігон № 5 

«Ланжерон», 2012 – 2013 рр. 
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Як видно з представлених гістограм, раніше в поселенні на траверсі 

переважали молюски довжиною 30–40 мм (рис. 8.1, А). А через рік після 

механічного впливу льодових мас на поверхні траверса були виявлені лише 

молоді мідії, причому більше 30% від їх загальної кількості складали особини 

довжиною 12–14 мм (рис. 8.1, B). 

Проведені дослідження показали, що до появи льоду в Одеській затоці 

чисельність мідій на траверсі становила 3670 екз.·м
-2

, біомаса – 4230 г·м
-2

, а через 

рік після його сходження ці показники були за чисельністю 5025 екз.·м
-2

 і по 

біомасі 2372 г·м
-2

. Тобто, збільшення параметрів чисельності мідій в півтора рази 

за рахунок масового осідання молоди призвело до зниження показників їх біомаси 

майже в два рази. 

Кількісні параметри виду-субдомінанта досліджуваного угруповання 

двостулкового молюска Mytilaster lineatus теж не досягли колишніх рівнів. Так, 

якщо до появи льоду чисельність цих молюсків становила 3240 екз.·м
-2

, а біомаса 

– 640,2 г·м
-2

, то через рік після його сходження ці показники були за чисельністю 

1350 екз.·м
-2

 і по біомасі 165,5 г·м
-2

. 

У пробах, узятих в листопаді 2012 року, серед мідій і мітіллястерів, що 

закріпилися на траверсі, були виявлені ракоподібні з ряду Cirripedia Amphibalanus 

improvisus, а також представники ряду Amphipoda Stenothoe monoculoides і 

Microdeutopus gryllotalpa. Ці види постійно зустрічаються в складі 

чорноморського угруповання обростання (Каминская и др. 1977). Ряд Isopoda був 

представлений Idotea baltica. Цей вид також є характерним для угруповання 

обростання твердих субстратів (Marzano et al. 2007). З представників таксону 

Polychaeta були виявлені молоді екземпляри Platynereis dumerilii, Alitta succinea і 

Polydora cornuta. У вивченому районі моря ці види є масовими представниками 

багатощетинкових червів як в складі бентосу, так і обростання (Лосовская и др. 

2004). 

У грудні 2012 року таксономічний склад угруповання обростання 

поповнився двома видами багатощетинкових червів Harmothoe imbricata і 

Salvatoria clavata, а також двома видами ракоподібних з ряду Amphipoda 
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Amphithoe ramondi і Apohyale perieri. Ще через місяць в складі угруповання 

з'явилися дрібні черевоногі молюски Setia valvatoides і Pusillina lineolata, а також 

представники Amphipoda Melita palmata і Gammarus aequicauda. У лютому 2013 

року до вже зазначених видів додалися личинки хірономід Thalassomyia 

frauenfeldi. В наступному місяці видовий склад досліджуваного угруповання не 

змінився. 

Як видно з представлених даних, в березні 2013 року в складі цього 

угруповання виявлено лише 18 видів безхребетних. У той час як, за результатами 

попередніх досліджень тут було відзначено 30 видів. Таким чином, через рік після 

сходження криги в Одеській затоці відновлення таксономічного складу 

угруповання обростання відбулося в неповному обсязі (рис. 8.2). 

 

Рис. 8.2. Число видів в угрупованні обростання до появи льоду в Одеській затоці 

(темне штрихування) і через рік після його сходу (світле штрихування). Полігон 

№ 5 «Ланжерон», 2012 – 2013 рр. 
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Так, гідроїдні поліпи і десятиногі ракоподібні ні в одній пробі виявлені не 

були. У більшості таксонів, за винятком вусоногих ракоподібних і личинок 

хірономід, число видів зменшилося. Найбільш значне скорочення (з 11 видів до 6) 

відбулося серед різноногіх ракоподібних. 

Як відомо, циклічні коливання кількісних показників організмів, що входять 

до складу угруповання обростання, мають сезонний характер. Тому порівняння 

цих параметрів у досліджуваних видів коректно проводити в одні й ті ж сезони 

року. Як видно з даних, представлених на рис. 8.3, через рік після механічного 

впливу льодових мас показники чисельності масових видів угруповання 

обростання ще не досягли рівня, зареєстрованого в цьому районі за рік до появи 

льоду. 

 

 

Рис. 8.3. Чисельність масових видів угруповання обростання за 1 рік до появи 

льоду в Одеській затоці (темне штрихування) і через рік після його сходу (світле 

штрихування). Полігон № 5 «Ланжерон», 2012 – 2013 рр. 
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Так, чисельність дрібних багатощетинкових червів P. cornuta і S. clavata 

знизилася майже в 5 разів, а рухливих хижаків H. imbricata і більших за розміром 

еррантних поліхет P. dumerilii і A. succinea – в 3 рази. Кількісні параметри 

рівноногих ракоподібних знизилися в 3 рази, а різноногіх – більш ніж в 3–5 разів. 

Чисельність дрібних черевоногих молюсків знизилася в 3–4 рази, а личинок 

хірономід – в 5 разів. 

Аналогічні зміни відбулися і з параметрами біомаси масових видів 

угруповання обростання (рис. 8.4). 

 

 

Рис. 8.4. Біомаса масових видів угруповання обростання за 1 рік до появи льоду в 

Одеській затоці (темне штрихування) і через рік після його сходу (світле 

штрихування). Полігон № 5 «Ланжерон», 2012 – 2013 рр. 
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рази. Показники біомаси еррантних поліхет A. succinea зменшилися в 3,5 рази, а 

P. dumerilii – майже в 7 разів (рис. 8.4). 

Біомаса рівноногих ракоподібних і черевоногих молюсків знизилася в 3–4 

рази. У різноногіх ракоподібних зниження біомаси відбулося в 10–15 разів, що 

також пов'язано з відмінностями в розмірах цих тварин. Біомаса дрібних 

черевоногих молюсків знизилася, як і чисельність, в 3–4 рази. Те ж відбулося і з 

показниками біомаси личинок хірономід. 

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що екзогенна сукцесія 

угруповання обростання гідротехнічних споруд Одеської затоки привела до 

неповного відновлення, як видового складу, так і кількісних характеристик 

основних представників угруповання. Через рік після механічного впливу 

льодових мас, в результаті якого організми угруповання обростання, в першу 

чергу двостулкові молюски, були повністю відокремлені від субстрату, загальна 

кількість видів, що входять до складу угруповання, скоротилося майже в два рази. 

Кількісні параметри видів, що знов з’явилися в складі угруповання зменшилися в 

1,5–15 разів. Мабуть, для повного відновлення угруповання обростання в цьому 

райони моря необхідний більш тривалий період часу. 

 

8.2. Сукцесія угруповання після замору. 

 

Відомо, що траверси і хвилеломи, побудовані в прибережній частині 

Одеської затоки, розташовані в різних поєднаннях по відношенню один до 

одного. Одні траверси не захищені хвилеломами, внаслідок чого вони мають 

вільний водообмін з відкритим морем і часто піддаються інтенсивному впливу 

рухливих водних мас. Інші утворюють спільно з хвилеломами захищені 

напівзакриті акваторії, для яких характерний утруднений водообмін з 

навколишнім морем. В силу того, що угруповання обростання зазвичай 

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

рідко піддаються впливу заморів. Однак в останні роки, у зв'язку з частими 
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гідрометеорологічними аномаліями в напівзакритих акваторіях з утрудненим 

водообміном, такі явища спостерігаються. 

Ці локальні аномалії, обумовлені глобальними змінами клімату, 

виражаються в підвищенні температури морської води і збільшенні кількості 

екстремальних метеорологічних явищ. Так, за останні 30 років повторюваність 

штормового хвилювання моря збільшилася втричі (Адобовский и др. 2012). 

Крім того, аномалії регіонального клімату впливають на біологічну 

компоненту екосистеми, що проявляється в зміні швидкості синтезу і 

трансформації органічної речовини в прибережних угрупованнях. Наприклад, 

продукція макрофітів в даному регіоні за останні роки збільшилася більш ніж в 

2,4 рази (Адобовский и др. 2012). 

У зв'язку з цим було проведено вивчення характеру відновної сукцесії 

угруповання обростання на полігоні № 6 «Елінг», розташованому в напівзакритій 

акваторії гавані, де були зафіксовані явища замору. В даному випадку замор 

стався в результаті розкладання значного скупчення водоростей Ulva intestinalis, 

які були занесені в акваторію гавані після сильного шторму в жовтні 2012 року 

(Варигин 2014 в). 

В результаті проведених досліджень до замору в складі угруповання 

обростання було виявлено 3 види макрофітів, що відносяться до відділів 

Chlorophyta та Rhodophyta, а також 35 видів безхребетних, що належать до 

наступних таксонів: Anthozoa – 1 вид, Polychaeta – 7, Cirripedia – 1, Decapoda – 3, 

Mysidacea – 1, Isopoda – 3, Amphipoda – 12, Gastropoda – 3, Bivalvia – 2, 

Chironomidae – 2. Таким чином, найбільше видів безхребетних було серед 

таксонів Amphipoda і Polychaeta. 

Явища замору спостерігалися в акваторії гавані близько місяця з листопада 

по грудень 2012 року. Відомо, що мітіліди, що мешкають в прибережній зоні 

моря, здатні виживати в умовах тимчасової гіпоксії (Щербань & Вялова 2001; 

Babarro et al. 2007). Керівний вид угруповання обростання Mytilus 

galloprovincialis, як і інший супутній вид двостулкових молюсків Mytilaster 

lineatus, перенесли ці несприятливі умови, щільно стуливши свої стулки. В 
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результаті загинула незначна кількість цих молюсків. У той час як на інших 

представників угруповання обростання замор надав катастрофічний вплив. 

Так, вже в листопаді 2012 року кількість видів, виявлених в складі 

угруповання, значно скоротилася. Крім того істотно знизилися їх кількісні 

показники. З 16 знайдених видів були відзначені лише одиничні екземпляри 

Polychaeta: Platynereis dumerilii, Alitta succinea, Polydora cornuta, Fabricia stellaris, 

Harmothoe imbricata, Isopoda: Idotea baltica, Lekanesphaera monodi, Amphipoda: 

Stenothoe monoculoides, Microdeutopus gryllotalpa, Amphithoe ramondi, Apohyale 

perieri, Chaetogammarus olivii, Gammarus aequicauda і Chironomidae: Thalassomyia 

frauenfeldi. 

Представники Anthozoa Diadumene lineata, Cirripedia Amphibalanus 

improvisus, Decapoda Palaemon elegans, Athanas nitescens, Rhithropanopeus harrisi і 

Gastropoda Setia valvatoides, Pusillina lineolata, Hydrobia acuta, які раніше тут 

мешкали, тепер взагалі не були виявлені. 

У грудні 2012 року кількість видів угруповання зменшилася майже в шість 

разів у порівнянні з періодом до початку замору. Так, крім двох видів 

двостулкових молюсків були виявлені лише представники чотирьох видів 

різноногіх ракоподібних. Це були поодинокі екземпляри таких рухомих форм, як 

C. olivii, G. aequicauda, M. gryllotalpa і S. monoculoides. До складу рослинного 

компонента угруповання обростання в цей час входив лише один вид Cladophora 

laetivirens. 

У січні 2013 року в пробах були виявлені молоді екземпляри рухомих 

багатощетинкових червів таких видів, як P. dumerilii, A. succinea і H. imbricata, а 

також представники Isopoda I. baltica і Amphipoda A. ramondi, A. perieri. Таким 

чином, загальна кількість видів угруповання зросла до 12. 

У лютому 2013 року до вже згаданих видів додалися два представника 

Amphipoda Melita palmata, Crassicorophium bonelli і по одному Polychaeta P. 

cornuta, Isopoda Stenosoma capito, Chironomidae T. frauenfeldi. Іншими словами, 

через чотири місяці, що минули після замору, у складі досліджуваного 
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угруповання обростання було виявлено менше половини видів, зазначених тут 

раніше. 

Фітокомпонента угруповання обростання до цього часу була повністю 

відновлена. Крім Cladophora laetivirens – єдиного виду макрофітів, який витримав 

вплив замору, в складі угруповання були виявлені Ceramium rubrum і Ulva 

intestinalis. Ці види раніше були характерні для угруповання обростання в межах 

даного полігону. 

У березні 2013 року в складі угруповання знову з'явилися представники 

Polychaeta F. stellaris і Chironomidae Cricotopus vitripennis. І лише в квітні були 

виявлені багатощетинкові черви Salvatoria clavata, Mysta picta, рівноногі 

ракоподібні L. monodi, різноногі ракоподібні Dexamine spinosa, Jassa ocia, 

Gammarus subtypicus, десятиногі ракоподібні P. elegans, A. nitescens, R. harrisi і 

черевоногі молюски S. valvatoides, P. lineolata, H. acuta. 

Таким чином, через шість місяців після початку замору видовий склад 

угруповання обростання повністю відновився. Кількісні параметри керівного виду 

угруповання M. galloprovincialis, а також його субдомінанта M. lineatus за цей час 

змінилися незначно. Чисельність і біомаса першого через півроку після початку 

замору становила 1370 екз.·м
-2

 і 2564 г·м
-2

, а другого – 2260 екз.·м
-2

 і 432,2 г·м
-2

, 

відповідно. 

Кількісні характеристики інших видів, що входять до угруповання 

обростання, помітно знизилися. Чисельність дрібних видів Polychaeta, таких як, 

Polydora cornuta скоротилася більш ніж удвічі (рис. 8.5). 

Виняток склали лише представники Polychaeta H. imbricata, Isopoda I. 

baltica і Amphipoda A. ramondi. Їх чисельність через півроку після початку замору 

збільшилася в 5, 2,3 та 5,3 рази, відповідно (рис. 8.6). Біомаса цих видів також 

зросла в 2, 3,3 і 6,7 рази, відповідно (рис. 8.7). 

Такий бурхливий розвиток саме цих трьох видів пояснюється деякими 

особливостями їх біології. Так, всі вони є рухомими організмами, які частіше за 

все тримаються біля зовнішньої поверхні субстрату (Маккавеева 1979). Крім того, 

вони здатні розмножуватися протягом усього року (Лосовская 1977 а; Хмелева 
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1973; Грезе 1977). Таким чином, ці види можуть легко уникати зон гіпоксії і 

швидко відновлювати свою чисельність. За способом харчування вони всеїдні, 

хоча обидва представники ракоподібних часто вживають рослинну їжу, нестачі 

якої в угрупованні обростання не спостерігається. 

 

 

Рис. 8.5. Чисельність Polydora cornuta в угрупованні обростання на полігоні № 6 

«Елінг» до і після замору. 

 

Інші види угруповання обростання за цей час знизили свою чисельність від 

1,4 до 8 разів (рис. 8.6), а біомасу – від 1,2 до 7 разів (рис. 8.7). Найменше 

зниження кількісних показників проявили представники Polychaeta P. dumerilii і 

A. succinea. Це порівняно великі за розміром рухомі еврибіонтні види. За 

способом харчування вони є поліфагами (Гринцов & Мурина 2002). Більш дрібні і 

менш рухливі поліхети S. clavata і F. stellaris зменшили свої кількісні параметри 

від 2 до 8 разів. 

Найбільш характерні для угруповання обростання види Amphipoda А. 

perieri, S. monoculoides, M. gryllotalpa і C. bonelli також знизили свої кількісні 

показники незначно – від 1,4 до 2,2 разів. Дрібні Gastropoda P. lineolata і 
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Chironomidae T. frauenfeldi за цей період проявили значно більше зниження 

чисельності і біомаси – від 4 до 8 разів. 

 

 

Рис. 8.6. Чисельність масових видів угруповання обростання на полігоні № 6 

«Елінг» до замору в квітні 2012 р (темне штрихування) і через 6 місяців після 

замору в квітні 2013 (світле штрихування). 

 

Параметри біомаси двох видів Isopoda і Amphipoda, а саме: Idotea baltica і 

Amphithoe ramondi, які виявили надзвичайно бурхливий розвиток після закінчення 

руйнівної дії явищ замору не представлені на рис. 8.7, так як вони значно 

перевищують показники всіх інших організмів. Так, біомаса I. baltica збільшилася 

з 38,25 до 126,35 г·м
-2

, а у A. ramondi ці параметри змінилися з 1,25 до 8,375 г·м
-2

. 

Таким чином, керівний вид угруповання обростання Mytilus galloprovincialis 

і його субдоминант Mytilaster lineatus пережили ці явища замору без значних 

втрат (Варигин 2014 д). На інших видів угруповання обростання замор, дія якого 

продовжувалась не дуже тривалий час, надав катастрофічний вплив. Початкова 
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стадія відновлення угруповання обростання відбувалася, в основному, за рахунок 

рухомих організмів, для яких притаманна висока ступінь еврибіонтністі. 

 

 

Рис. 8.7. Біомаса масових видів угруповання обростання на полігоні № 6 «Елінг» 

до замору в квітні 2012 р (темне штрихування) і через 6 місяців після замору в 

квітні 2013 (світле штрихування). 

 

Протягом шести місяців після початку замору таксономічний склад 

угруповання був повністю відновлений. Кількісні характеристики видів, що 

входять до складу угруповання, знизилися за цей час за чисельністю від 1,4 до 8 

разів, а по біомасі – від 1,2 до 7 разів. Виняток склали лише поліхети H. imbricata, 

ізоподи I. baltica і амфіподи A. ramondi, чисельність і біомаса яких істотно зросли 

через півроку після початку замору. 
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РОЗДІЛ 9 

ВИКОРИСТАННЯ ПОКАЗНИКІВ РОЗВИТКУ УГРУПОВАННЯ 

ОБРОСТАННЯ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

 

Термін моніторинг стану природних екосистем був офіційно введений в 

науку на Стокгольмській конференції ООН по навколишньому середовищу в 1972 

році (Погребов & Шилин 2001). При цьому важливо підкреслити, що будь-яка 

природна екосистема являє собою систему, що складається з двох основних 

компонентів – біотичного та абіотичного, які взаємодіють між собою через 

активний обмін речовиною, енергією та інформацією. 

Таким чином об'єктом моніторингу виступають біологічні системи і 

фактори навколишнього середовища, які на них впливають. Ці фактори, що мають 

певне кількісне вираження, безпосередньо характеризують склад середовища. 

Однак через їхню численність, а також спільний вплив, який проявляється на 

різних рівнях, отримати за допомогою їх вимірювання повну характеристику 

середовища досить важко. 

У зв'язку з цим спостереження за мінливістю факторів середовища, в тому 

числі антропогенних, є важливою складовою частиною моніторингу, однак 

основна увага має бути зосереджена на аналізі різноманітних біологічних 

відгуків, які спостерігаються в живих системах як відхилення від норми (Зайцев 

1985). Таким чином, при організації системи моніторингу необхідно створити 

умови для адекватної оцінки виникаючих тенденцій в екосистемі за допомогою 

регулярного збору інформації по ряду показників, що характеризують стан 

об'єкта, природу факторів, що впливають на нього і характер його біологічного 

відгуку, як інтегральну відповідь на цей вплив (Федоров 2004 ). 

В даний час система спостережень за впливом, як природних, так і 

антропогенних факторів середовища на водні екосистеми діє в багатьох країнах 

світу. Розроблено досить чутливі методи аналізу цих факторів, створена 

відповідна приладова база. У той час як спостереження за біологічними 

показниками, які можуть вважатися відгуком живої системи на зовнішній вплив, 
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до сих пір знаходяться в стадії розробки. Безсумнівним успіхом в цьому напрямку 

є програма «Mussels watch», заснована на аналізі мінливості біологічних 

параметрів морських двостулкових молюсків, яка відбувається у відповідь на дію 

різних факторів середовища (Phillips & Rainbow 1989). Крім того, до 

досліджуваних біологічних відгуків на зовнішній вплив можна віднести зміну 

кількісних показників окремих видів або в цілому видового різноманіття 

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

трофічної та фенотипічної структурах біологічної системи. 

Згідно з положеннями Водної рамкової директиви ЄС Кабінетом міністрів 

України було прийнято Постанову «Про затвердження Порядку здійснення 

державного моніторингу вод». У цій Постанові описана процедура моніторингу 

морських вод і вказані конкретні механізми його здійснення, в тому числі 

визначення таких фізико-хімічних показників як температура і прозорість води, 

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

біологічних параметрів моніторингу вказані такі показники як видовий склад, 

просторовий розподіл, чисельність і біомаса гідробіонтів, в тому числи 

домінуючих видів, види, що підлягають особливій охороні, види, що перебувають 

під загрозою зникнення, інвазійні види. 

Таким чином, екологічний моніторинг водного середовища є невід'ємною 

частиною державної політики України в галузі захисту і охорони навколишнього 

середовища. Ця політика спрямована на здійснення заходів по збереженню 

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

Морське прибережне угруповання обростання, як об'єкт екологічного 

моніторингу, відповідає основним критеріям, необхідним для проведення цієї 

процедури, а саме: 

– доступність для спостережень і відбору проб, які не потребують 

використання складного обладнання; 

– відносна малорухливість едифікаторів угруповання, розташованих на 

підводній поверхні твердого субстрату; 

– відносна велика тривалість життя едифікаторів угруповання; 
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– можливість отримувати дані в обсязі, достатньому для їх коректної 

статистичної обробки; 

– прийнятна вартість способів отримання первинної інформації. 

Крім того, як вже було зазначено, угруповання обростання носить 

консортивний характер, що дозволяє використовувати параметри його структури 

в якості комплексних індикаторів стану водного середовища. При цьому 

моніторинг стану угруповання набагато більш інформативний, ніж регулярні 

спостереження за окремими видами, що входять до його складу (Матафонов и др. 

2005). 

З причини того, що основні структуроутворюючі організми угруповання 

обростання ведуть прикріплений спосіб життя, аналіз відгуку цієї біологічної 

системи на зовнішні впливи дозволить проводити моніторинг стану середовища в 

конкретних районах досліджуваної акваторії. 

Одними з найпростіших і найдоступніших характеристик стану 

угруповання обростання є показники загальної чисельності і біомаси видів, що 

входять до його складу. Ці параметри і тенденції їх мінливості дозволяють 

зробити попередній висновок про стан угруповання та силу зовнішнього впливу 

на нього в тій чи іншій ділянці конкретної акваторії (Mason et al. 1985). Так, в 

червні 2017 року показники загальної чисельності видів угруповання обростання 

(без урахування двостулкових молюсків, як на порядок більших за розмірами 

організмів) значно різнилися в межах вивчених полігонів (рис. 9.1). 

Найбільші показники загальної чисельності (21685±4896 екз.·м
-2

) були 

зафіксовані як в межах полігонів № 1 «Аджіяск» і № 2 «Григоріївка», що 

знаходяться під впливом трансформованих річкових вод, так і на полігонах № 6 

«Елінг», № 8 «Відрада», № 9 «Яхт-клуб» і № 10 «Біостанція», розташованих в 

Одеській затоці. Причому, в пригирлових районах найбільший внесок в загальну 

чисельність (понад 65%) вносили всього 6 видів безхребетних, в тому числі 

багатощетинкові черви Alitta succinea, рівноногі ракоподібні Idotea balthica і 

Lekanesphaera monodi, а також амфіподи Stenothoe monoculoides, Chaetogammarus 

olivii, і Microdeutopus gryllotalpa. В районі Григоріївки найбільш численними були 
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майже ті ж 6 видів, за винятком поліхети A. succinea, замість якої домінували за 

чисельністю вусоногі ракоподібні Amphibalanus improvisus, а також амфіподи C. 

olivii, замість якої найбільший розвиток отримала Ampithoe ramondi з того ж ряду. 

 

      

Рис. 9.1. Розподіл загальної чисельності видів угруповання обростання (без 

двостулкових молюсків) в межах досліджених полігонів в червні 2017 року. 

Номери полігонів відповідають зазначеним на рис. 2.1. 

 

На полігонах № 6 «Елінг» і № 8 «Відрада» до вже згаданих видів, що 

домінували за чисельністю, додалися амфіподи Crassicorophium bonellii і 

черевоногі молюски Pusillina lineolata. А серед еррантних поліхет найбільш 

численними були Nereis zonata і Platynereis dumerilii. На полігонах № 9 «Яхт-

клуб» і № 10 «Біостанція» до цих видів додалися різноногі ракоподібні S. 

monoculoides і черевоногі молюски Setia valvatoides. 

Найменші показники загальної чисельності (8682±2124 екз.·м
-2

) були 

відзначені на полігонах, які в тій чи іншій мірі піддаються до негативного впливу 

різних антропогенних факторів. Так, на полігоні № 4 «Нафтогавань», 

розташованому в акваторії Одеського морського порту, загальна чисельність 

безхребетних не перевищувала 5550±1236 екз.·м
-2

, причому формувалася вона за 

рахунок розвитку найбільш еврибіонтних видів, таких як I. balthica, L . monodi, P. 
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dumerilii і A. improvisus. Також до районів зі зниженою загальною чисельністю 

видів угруповання обростання відносився полігон № 5 «Ланжерон», що 

знаходиться в безпосередній близькості від морського порту і не обмежений 

хвилеломом зі сторони відкритого моря, а також полігон № 12 «Великий 

Фонтан», розташований в безпосередній близькості вид випуску побутових 

стічних вод станції біологічного очищення «Південна». Тут також найбільш 

численними були стійки до органічного забруднення види I. balthica і S. 

monoculoides. 

З двох розглянутих характеристик угруповання для цілей моніторингу 

найбільш інформативною є загальна біомаса (Алимов 1989). Так, розподіл 

загальної біомаси угруповання обростання в межах вивчених полігонів в 

порівнянні із загальною чисельністю мав дещо інший характер (рис. 9.2). 

 

     

 

Рис. 9.2. Розподіл загальної біомаси видів угруповання обростання (без 

двостулкових молюсків) в межах досліджених полігонів в червні 2017 року. 

Номери полігонів відповідають зазначеним на рис. 2.1. 
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В районах, що піддаються до впливу річкового стоку, незважаючи на високу 

чисельність, загальна біомаса без урахування двостулкових молюсків не 

перевищувала 417,56±98,7 г·м
-2

. Крім того, мінімальні показники загальної 

біомаси були відзначені на полігонах № 4 «Нафтогавань» і № 12 «Великий 

Фонтан», в межах яких є джерела органічного забруднення. Також, загальна 

біомаса 135,25±48,3 г·м
-2

 була зафіксована на полігоні № 7 «Жовтий камінь», де 

розташована штольня для випуску в море дренажних вод. Максимальні показники 

загальної біомаси (1123,78±236,8 г·м
-2

) були відзначені на полігоні № 9 «Яхт-

клуб». Крім того, полігони № 8 «Відрада» і № 10 «Біостанція» також 

характеризувались найбільшими параметрами загальної біомаси. 

Подібний характер невідповідності параметрів загальної чисельності і 

біомаси свідчить про формування угруповання обростання в межах вивчених 

полігонів безхребетними, що мають різні розмірні характеристики. Так, в 

пригирлових районах моря розміри більшості видів, що входять до складу 

угруповання, не перевищують 10 мм. У зв'язку з цим при високій чисельності їх 

загальна біомаса залишається на низькому рівні. В межах полігонів, 

розташованих в Одеській затоці, на формування загальної біомаси угруповання 

впливають порівняно великі за розміром види десятиногих ракоподібних і 

багатощетинкових червів. 

Таким чином, під впливом несприятливих чинників середовища в складі 

угруповання обростання спостерігається переважання малорозмірних видів 

безхребетних. Крім того, антропогенний вплив поступово призводить до зміни 

співвідношення стено- і еврибіонтних видів угруповання (Алимов 2000). Це 

співвідношення також використовується для цілей моніторингу. Так, якщо в 1976 

році відношення стенобіонтних видів до еврибіонтних в угрупованні обростання 

Одеської затоки становило близько 40%, то в даний час всі характерні види цього 

угруповання представлені виключно еврибіонтними організмами (Каминская и 

др. 1977; Варигин 2017 г). У числі перших зі складу угруповання зникли кілька 

стенобіонтних видів губок, потім прийшла черга деяких ракоподібних і 

черевоногих молюсків (Александров & Ходаков 1994). 
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Відомо, що біомаса, як найважливіша характеристика будь-яких 

екологічних систем, схильна до певної мінливості в часі. Динаміка біомаси 

угруповання організмів визначається особливостями його структури, життєвих 

циклів видів, що входять до нього, а також специфікою їх реагування на зміни 

умов середовища. Сезонні зміни структурних характеристик угруповання, що 

певною мірою відображають поведінку біологічної системи в конкретних умовах, 

можуть бути виражені через показник варіабельності динаміки біомаси. Цей 

показник визначається як відношення мінімальних і максимальних параметрів 

загальної біомаси угруповання (Bmin / Bmax), отриманих протягом всіх сезонів року 

(Алимов 2000). 

Показник варіабельності динаміки загальної біомаси угруповання можна 

використовувати для цілей моніторингу, так як він відображає інтегральну 

відповідь угруповання на зміну зовнішніх умов. Чим менше цей показник, тим 

більший діапазон варіабельності біомаси притаманний тому чи іншому 

угрупованню. Чим ближче він до одиниці, тим стабільніше угруповання, 

варіабельність біомаси якого мінімальна. Так, на полігоні № 1 «Аджіяск», що 

знаходиться під впливом річкових вод, показник варіабельності біомаси 

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

9.3). 

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

ослаблено, його значення підвищується до 0,5. Мінімальні значення цього 

параметра (0,19) відзначені на полігоні № 5 «Ланжерон», розташованого в 

безпосередній близькості від морського порту. Потім, у міру просування на 

південь Одеської затоки показник варіабельності динаміки біомаси угруповання 

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

стабільному полігоні № 10 «Біостанція», де антропогенний вплив мінімальний. 

Таким чином, варіабельність динаміки біомаси угруповання обростання 

можна розглядати як одну з важливих характеристик цієї біологічної системи, яка 

застосовується для цілей моніторингу. Більш ніж триразова різниця між 

мінімальною і максимальною біомасою угруповання протягом всіх сезонів одного 
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року, свідчить про певний рівень антропогенного навантаження на акваторію. 

Подальше зростання цієї різниці відбувається при забрудненні і евтрофікації 

водойми (Алимов 2000). 

 

       
 

Рис. 9.3. Показник варіабельності динаміки біомаси угруповання обростання Bmin / 

Bmax (відношення мінімальної та максимальної біомаси) в межах різних полігонів 

протягом 2017 року 
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розташовується на графіку вище кривої для чисельності. Чим вище рівень 

забруднення зовнішнього середовища, тим більше зближуються криві (рис. 9.4). 

При перевищенні деякого граничного рівня впливу несприятливих факторів 

крива для чисельності розташується на графіку вище кривої для біомаси. Крім 

того, в результаті розрахунку параметрів кривих за допомогою ABC-методу, 

обчислюється цифровий індекс W, значення якого зростає при зниженні рівня 

стресового впливу на угруповання. 

Застосування для цілей моніторингу ABC-методу засноване на кількісній 

оцінці співвідношення видів в угрупованні, яким притаманні протилежні життєві 

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

переважають великорозмірні види з тривалим життєвим циклом, що відносяться 

до K-стратегів. Саме тому крива для біомаси в цьому випадку проходить на 

графіку вище кривої для чисельності. Однак при підвищенні рівня забруднення 

видовий склад угруповання перетворюється в бік переважання малорозмірних, 

короткоживучих видів, що відносяться до r-стратегів, для яких характерна висока 

чисельність. У цьому випадку крива чисельності на графіку буде зближуватися з 

кривої біомаси, а в граничних варіантах – розташується вище її. 

При цьому істотну роль для цілей моніторингу відіграє виявлення 

співвідношення видів угруповання, що мають ту чи іншу життєву стратегією. Так, 

збільшення в угрупованні частки видів-опортуністів, що мають всі ознаки r-

стратегів, свідчить про погіршення якості середовища в конкретній акваторії 

(Алимов 1989). Те ж можна сказати і про переважання в угрупованні видів, що 

належать до різних трофічних груп. Так, підвищення в межах угруповання 

відносної біомаси видів-детритофагів є ознакою прогресуючого органічного 

забруднення цієї ділянки водойми (Бурковский 1992). Крім того, встановлено, що 

зменшення ролі хижаків в угрупованні свідчить про значний рівень зовнішнього 

негативного впливу на досліджувану біологічну систему (Алимов 1989). 

Для оцінки стану угруповання обростання можна також використовувати 

співвідношення загальної біомаси і чисельності всіх видів, яке представляє собою 

середню масу особини в угрупованні (Заика 1983). Прогресуюче зменшення 
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середньої маси особини в угрупованні обростання зазвичай буває обумовлено 

переважним розвитком малорозмірних видів-опортуністів, для яких характерний 

короткий життєвий цикл, що свідчить про погіршення якості середовища в 

конкретному мисці мешкання. 

Так, в 2017 році на полігоні № 1 «Аджіяск», що знаходиться під впливом 

дніпровських вод і на полігоні № 7 «Жовтий камінь», розташованому в зоні 

впливу дренажних вод, середня маса особини складала близько 0,01 г (рис. 9.4). 

В межах цих полігонів найбільшої чисельності досягали дрібні види 

ракоподібних Lekanesphaera monodi з ряду Isopoda, довжина тіла яких не 

перевищувала 10,5 мм, а також представники ряду Amphipoda Microdeutopus 

gryllotalpa, розміром близько 4,5 мм, Stenothoe monoculoides і Crassicorophium 

bonellii, довжина тіла яких становила 2,5–2,8 мм. 

На полігонах № 9 «Яхт-клуб» і № 10 «Біостанція», розташованих в районах 

з мінімальним антропогенним навантаженням, середня маса особини 

перевищувала 0,05 г. Тут часто зустрічалися великі за розміром ракоподібні 

Pilumnus hirtellus і Xanto poressa з ряду Decapoda, ширина карапаксу яких 

становила від 26,6 до 38, 5 мм. Крім того, в межах полігону № 9 «Яхт-клуб» 

мешкали одиночні асцидії Molgula euprocta, довжина тіла яких досягала 30 мм. 

 

 

Рис. 9.4. Середня маса особини угруповання обростання на різних полігонах  

0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06

С
ер

ед
н

я
 м

ас
а 

о
со

б
и

н
и

, 
г 

Полiгони 



291 

 

Відомо, що найважливішою характеристикою стану угруповання, що 

відбиває якість середовища і рівень антропогенного навантаження, є його видовий 

склад (Бурковский 1992). Тому для визначення ступеня впливу факторів 

середовища на стан угруповання обростання, перш за все, необхідно оцінити 

стабільність його видового складу, а потім встановити характер мінливості 

кількісних параметрів характерних видів. Так, багаторічні дослідження показали, 

що характерними видами прибережного угруповання обростання, що формується 

чорноморської мідією, є 13 видів безхребетних зі 100% зустрічальністю. Цей 

набір видів присутній навіть в межах полігонів з найбільшим антропогенним 

навантаженням. Наприклад, на полігоні № 4 «Нафтогавань» з 16 виявлених видів, 

13 входили в цей список. Таким чином, ознакою значного стресового впливу на 

структуру угруповання обростання могло б служити зникнення з його складу 

одного або декількох видів з цього списку. 

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

обростання, мають індикаторні властивості (Варігін 2018 б). Так, представник 

рівноногих ракоподібних Jaera sarsi відноситься до індикаторних видів, так як є 

характерним мешканцем прісних і солонуватих вод Понто-Каспійського басейну. 

Те ж можна сказати про черевоногих молюсків Theodoxus fluviatilis. Ці види були 

відзначені лише в межах полігону № 1 «Аджіяск», який постійно піддається до 

значного впливу трансформованих річкових вод. У той же час, представник 

різноногіх ракоподібних Amphithoe ramondi не був виявлений на полігоні № 1 

«Аджіяск». Цей малорухливий вид ракоподібних уникає опріснених районів моря 

і мешкає в самостійно побудованих трубчастих оселях. Перераховані індикаторні 

види безхребетних не належать до списку 13-ти основних видів, проте їх 

відсутність або присутність в тому чи іншому районі моря свідчить про ступінь 

впливу річкових вод на стан угруповання обростання. 

Таким чином, угруповання обростання, як об'єкт моніторингу, має істотне 

значення для контролю над станом прибережної зони моря, яка зазвичай в 

найбільшій мірі піддається антропогенному впливу. Крім того, прибережне 

угруповання обростання є невід'ємним елементом контурної системи Чорного 
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моря, а його функціонування забезпечує значну частину самоочисних 

властивостей морського середовища (Зайцев 2006). 

У зв'язку цим дане угруповання і біотопи, на яких воно розташоване, 

підлягають охороні та раціональному використанню. Одним з методів такого 

використання є внесення в море штучних субстратів, які можуть служити 

субстратом для осідання мідій і розвитку угруповання обростання. В першу чергу 

це стосується установки в прибережній зоні моря штучних рифів, які мають 

біомеліоративний ефект для водного середовища. Ці рифи здатні поліпшити 

якість морського середовища і забезпечити підтримку високого біологічного 

різноманіття (Александров 2008). Крім того, розвиток марикультури мідій в 

прибережних районах моря також буде сприяти очищенню морської води за 

рахунок фільтраційної активності двостулкових молюсків, і служити джерелом 

сировини для харчової і фармацевтичної промисловості. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



293 

 

УЗАГАЛЬНЕННЯ 

 

Прибережне угруповання обростання, що формується чорноморською 

мідією, за визначенням знаходиться поблизу морських берегів і може 

розглядатися як дискретне утворення, оскільки розташовується на поверхні 

твердого субстрату, який має кінцеві розміри. З іншого боку, досліджуване 

угруповання з причини своєї залежності від пулу личинок, що поставляються 

численними донними поселеннями мідій, є частиною просторового континууму, 

що об'єднує популяцію цих молюсків в акваторії північно-західної частини 

Чорного моря. Причому обмін личинками відбувається в обидві сторони. Ця 

обставина свідчить про континуальність природних кордонів угруповання 

обростання, для якої характерна взаємопов'язаність елементів системи цього 

надорганізменного утворення. 

Відомо, що точне визначення меж гідробіологічних систем є досить 

скрутним завданням, проте воно обов'язково відповідає вимозі про те, що зв'язки 

всередині системи завжди сильніше, ніж зовні (Бурковский 2006). Прибережне 

угруповання обростання є відкритою біологічною системою, яка постійно 

оновлюється і безперервно обмінюється речовиною, енергією та інформацією з 

навколишнім середовищем. 

Структурними елементами цієї системи є види, що входять до її складу. При 

цьому основними елементами виступають: домінуючий вид чорноморська мідія – 

едифікатор угруповання і його субдомінанти – мітілястер і балянус. Ці три види 

безхребетних, два з яких відносяться до двостулкових молюсків і один є 

представником вусоногих ракоподібних, формують на субстраті складне 

багатоярусне надорганізменне утворення з особливою інфраструктурою і тим 

самим збільшують різноманітність доступних місць мешкання для інших видів. 

При цьому мідія, як едифікатор угруповання суттєво модифікує навколишнє 

середовище за допомогою таких ендогенних процесів, як ріст і розвиток, 

залишаючись суттєвою частиною новоствореної структури. У цьому полягає 

середовище-утворююча роль мідії, що представляє собою ядро відповідної 
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консорції і проявляє в даному випадку основні властивості аутогенного 

екосистемного інженера. 

Для всіх трьох основних видів угруповання обростання характерний в 

дорослому стані сидячий спосіб життя. Крім того, розселення та захоплення 

нових місць мешкання відбувається у них за допомогою планктонної личинки. 

Решта 10 видів безхребетних зі 100% зустрічальністю, що відносяться до таксонів 

Polychaeta, Isopoda, Amphipoda і Gastropoda, мають в дорослому стані ту або іншу 

ступень рухливості. 

Відомо, що угруповання обростання, як відкрита біологічна система, 

отримує все необхідне для розвитку з навколишнього водного середовища. 

Трофічні потреби угруповання забезпечуються за рахунок фотосинтетичної 

активності фітокомпоненти цього утворення, а також фільтраційної діяльності 

організмів-біофільтраторів, перш за все чорноморської мідії. З усіх біотичних 

зв'язків, які об'єднують структурні елементи угруповання, найсуттєвішими є 

топічні і трофічні. Чорноморська мідія, як едифікатор угруповання, не тільки 

підвищує рівень гетерогенності субстрату і збільшує різноманітність доступних 

місць мешкання для інших безхребетних, а й забезпечує їх харчовими ресурсами 

за рахунок своєї фільтраційної і седиментаційної активності. 

Відомо, що будь-який природній системі притаманний певний динамізм, що 

проявляється в безперервній зміні її параметрів під дією зовнішніх і внутрішніх 

факторів (Бурковский 2006). Прибережне угруповання обростання, як природна 

система, постійно змінюється, як в кількісному, так і в якісному відношенні. При 

цьому сезонна динаміка кількісних параметрів видів, що входять до угруповання, 

пов'язана з періодами їх репродуктивної активності, а місячна – з циклами різних 

фаз Місяця. Характер міграційної поведінки цих видів обумовлений добовою 

мінливістю рівня освітленості водної товщі. 

Відомо, що під стійкістю будь-якого угруповання зазвичай мається на увазі 

здатність його зберігати свої особливості протягом тривалого часу (Заика 2007). 

Як показали проведені дослідження, вивчене прибережне угруповання обростання 

зберігає свої основні характерні особливості протягом останніх 40 років. В першу 



295 

 

чергу це виражається в тому, що протягом цього періоду в його склад входили 

одні і ті ж ключові види. В середині 70-х років минулого сторіччя видове 

багатство угруповання обростання Одеської затоки становило понад 100 видів. 

Потім, під впливом процесів великомасштабної антропогенної евтрофікації 

морського середовища, цей показник знизився до 34 видів. В даний час через 

деяке зниження антропогенного навантаження в межах північно-західної частини 

Чорного моря рівень евтрофікації морського середовища дещо зменшился, в 

результаті чого видове багатство угруповання обростання зросло до 65 видів. 

Важливо підкреслити, що протягом всіх цих періодів, що супроводжувалися 

різним ступенем евтрофікації морського середовища, одні види зникали зі складу 

угруповання обростання, інші – з'являлися. При цьому тринадцять ключових 

видів, що складають основу угруповання, незмінно входили до його складу. Ці 

види безхребетних мають високий рівень еврибіонтністі, що дозволяє їм успішно 

виживати в умовах різких коливань факторів зовнішнього середовища, які 

характерні для прибережної зони моря. Крім того, найважливішим показником 

стійкості угруповання є сталість у часі числа його трофічних ланок. Не дивлячись 

на те, що видовий склад досліджуваного угруповання постійно змінювався 

протягом цих минулих років, характер його трофічної структури залишався 

незмінним (Варигин 2016 г). 

Провідна роль в цьому, безсумнівно, належить едифікатору угруповання – 

чорноморській мідії. Від характерних особливостей цього ключового виду 

залежить пружність угруповання, яка є мірою його стійкості. Цим терміном 

зазвичай позначають швидкість і повноту відновлення угруповання після певних 

типів порушень (Заика 2007).  

Самим катастрофічним порушенням структури угруповання обростання є 

його повне руйнування в результаті впливу таких чинників, як, наприклад, 

льодові маси, що утворюються в період аномально холодних зим (Варигин 2012 

в). В цьому випадку пружність угруповання повністю залежить від наявності в 

планктоні готових до осідання личинок мідії, основним джерелом яких зазвичай 

бувають донні поселення молюсків, розташовані в різних районах моря. В даний 
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час, у зв'язку з відсутністю дефіциту цих личинок в чорноморських водах, 

швидкість відновлення прибережного угруповання обростання становить більше 

одного року (Варигин 2013 а, в). 

У разі значних зовнішніх впливів, що не супроводжуються загибеллю мідій, 

відновлення угруповання відбувається в більш стислі терміни. Так, після впливу 

локального замору, який відбувався в межах одного з досліджених полігонів, для 

повного відновлення прибережного угруповання обростання було достатньо 

шести місяців (Варигин 2014 в). 

Згідно з концепцією біоценотичного градієнта, яка розроблена А.А. 

Протасовим, різні угруповання живих організмів можна розташувати в умовній 

близькості до М- або Р-полюсу (Mobius-Petersen) безперервного градієнта їх 

структури (Протасов 1994, 2011). Ця концепція була сформульована на основі 

синтезу двох різних підходів до оцінки особливостей досліджуваних 

гідробіологічних угруповань (Протасов 2002). Перший з цих підходів належить К. 

Мьобіусу, який в результаті дослідження устричної банки, визначивши 

відповідність її якісного складу і кількісних параметрів умовам середовища, 

зробив висновок, що характер цього угруповання повністю визначає яскраво 

виражений домінант. Інший підхід належить К. Петерсону, який, працюючи з 

угрупованнями бентосу зі слабо вираженим домінуванням, прийшов до висновку, 

що ці угруповання характеризується не стійкими біотичними взаємодіями, а 

реакціями кожної популяції на вплив факторів середовища (Протасов 2011). 

Виходячи з концепції біоценотичного градієнта (Протасов 1994) 

прибережне угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, 

можна віднести до М-полюсу цього градієнта. Близькість угруповання до цього 

полюсу обумовлена тим, що воно формується реальним домінантом – 

чорноморської мідією, яка має всі властивості виду-едифікатора і екосистемного 

інженера. Крим того, це угруповання побудовано за типом консорції, де всі 

організми пов'язані між собою стійкими консорційними зв'язками. Переважання 

численних біотичних зв'язків в угрупованні також наближає його до М-полюсу 

біоценотичного градієнта. При цьому стійкість всього угруповання визначається 
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стабільністю популяції домінуючої форми. У разі загибелі цієї популяції 

угруповання припиняє своє існування. У цьому полягають основні положення 

концепції біоценотичного градієнта, що відносяться до його М-полюсу. 

 Зважаючи на те, що прибережне угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією, є дуже важливим елементом контурної системи Чорного 

моря і його функціонування обумовлює значну частину самоочисних 

властивостей прибережних морських вод, необхідно втілювати в життя заходи по 

всебічному захисту и охорони цієї асоціації організмів. Ці рішення можуть бути 

прийняти на законодавчому рівні. В практичній площині в прибережній зоні моря 

необхідно створювати системи штучних рифів, які були запропоновані 

вітчизняними вченими для поліпшення стану водного середовища (Зайцев 2006; 

Александров 2008). Ці спорудження нескладної конструкції є ефективним 

засобом екологічної меліорації прибережних морських вод, які здатні підвищити 

продукцію і біомасу водної екосистеми та значно посилити інтенсивність її 

самоочищення. Крім того для цілей збереження и розвитку основи угрупування 

обростання – чорноморської мідії необхідно розвивати галузь морської 

аквакультури з вирощування цих молюсків. Вирощування водних організмів, за 

умови їх подальшій переробці на суходолі, буде сприяти очищенню морських 

екосистем від накопиченої органічної речовини.  
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ВИСНОВКИ 

Отримані структурні показники прибережного угруповання обростання, що 

формується чорноморською мідією, дозволяють визначити його системну 

організацію як оглігоміксне угруповання, яке характеризується високим 

домінуванням виду-едифікатора, з переважанням в його складі еврибіонтних 

видів, зв'язаних між собою стійкими біотичними зв'язками і адаптованих до 

екстремальних впливів нестабільного навколишнього середовища. 

1. Прибережне угруповання обростання, що формується чорноморською мідією, 

представляє собою відкриту біологічну систему, структурними елементами якої є 

популяції 65 видів безхребетних, що відносяться до 61 роду, 47 родин, 22 рядів, 

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

Характерна особливість таксономічної структури прибережного угруповання 

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

більшості випадків кожен виявлений рід був представлений тільки одним видом, 

який в конкретних умовах був найбільш екологічно пластичними його 

представником. 

2. Основу видової структури угруповання обростання складали 13 ключових видів 

безхребетних, до яких, крім едифікатора Mytilus galloprovincialis, відносились 

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

improvisus, Platynereis dumerilii, Nereis zonata, Alitta succinea, Stenothoe 

monoculoides, Melita palmata, Microdeutopus gryllotalpa, Chaetogammarus olivii, 

Idotea balthica, Lekanesphaera monodi і Pusillina lineolata.  

3. Просторовий розподіл видів угруповання обростання залежить від багатьох 

факторів, найважливішим з яких є глибина мешкання. Використовуючи один 

одного у якості субстрату M. galloprovincialis, M. lineatus і A. improvisus формують 

трьохярусне поселення – своєрідне просторове ядро угрупування, яке складає 

основу цього надвидового утворення. 

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

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

фітофаги (17,5 %), хижі (12,4 %) і поліфаги (36,8 %). Не дивлячись на те, що 
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поліфаги були найбільшою за кількістю видів трофічною групою, їх відносна 

чисельність (36,5%) була порівнянна з аналогічним показником сестонофагів, які 

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

трофіці угруповання обростання грає чорноморська мідія, яка завдяки своїм 

фільтраційним і седиментаційним властивостями, здатністю до накопичення 

агрегованих виділень та детриту серед переплетень ниток бісуса, а також надання 

зовнішньої поверхні черепашок для розвитку поселень макро- і мікрофітів, сприяє 

отриманню харчового матеріалу представниками всіх інших трофічних груп.  

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

видів лише мідія мала максимальний розмір тіла 71,5 мм. Решта видів були 

значно дрібнішими, при цьому 60 % з них не досягали розміру 10 мм. Характер 

розмірної структури популяцій масових видів угруповання обростання 

змінювався в градієнті факторів середовища По мірі підвищення солоності води 

збільшувався рівень виживаності найбільш великих за розміром особин 

двостулкових молюсків. Аналогічні змини характеру розмірної структурі 

популяцій масових видів ракоподібних спостерігались по мірі зниження рівня 

водообміну між дослідними полігонами та відкритим морем. Таким чином, 

розмірна структура популяцій масових видив є важливим маркером дії цих 

факторів на угрупування обростання. 

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

угрупованні обростання, характеризувалась однаковим співвідношенням статей, 

Polychaeta – переважанням самців над самками, а у видів з інших таксонів 

навпаки – переважанням самок над самцями. Означені особливості сприяли 

успішному протіканню репродукційного процесу у видів з цих таксонів, що 

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

7. Фенотипічна структура популяції едифікатора угруповання M. galloprovincialis 

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

зовнішнього шару черепашки, які найбільш пристосовані для мешкання в 

прибережний зони моря. Мідії з коричневим забарвленням складали 42,7 %, а зі 

смугастим – лише 3,1 %. У представників Isopoda визначено п’ять різних 
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фенотипів: uniformis (монохромний), maculosa (плямистий), lineata (лінійчатий) 

albus (білий) і rubrum (червоний). Це різноманіття забарвлення тіла має 

адаптивний характер и допомагає ракоподібним зливатися з фоном субстрату і 

уникати нападу хижаків.  

8. Життєві стратегії організмів основних систематичних груп угруповання 

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

Відповідно до концепції двох полюсів умовного градієнта життєвих стратегій 

співвідношення елементів, характерних для K- і r-стратегів у представників 

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

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

K на 50 % r. 

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

температурою морської води складною унімодальною залежністю, яка має 

виражений екологічний оптимум. Вирівняність в угрупованні підвищувалася в 

зимовий і літній період року при мінімальних і максимальних показниках 

температури води. Загальна біомаса угруповання циклічно збільшувалася в 

весняний і осінній періоди при середніх показниках температури води. 

10. Зниження рівня водообміну між акваторією дослідних полігонів та відкритим 

морем призводить до зростання видового різноманіття угруповання обростання 

(індекс Шеннона збільшується з 2,21±0,53 до 3,59±0,49 біт·екз.
-1

) та зниження 

загальної чисельності видів за рахунок зменшення в неї частки (з 65,8±11,8% до 

26,0±5,9%), що стосується найбільш масового виду двостулкових молюсків 

Mytilaster lineatus. 

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

море, здійснюють на прибережне угруповання обростання, розташоване на шляху 

їх поширення, певний вплив: у міру віддалення від гирла Дніпро-Бузького лиману 

в сторону Одеської затоки та підвищення солоності води з 8 до 16 ‰ видове 

багатство угруповання збільшується на чверть, чисельність видів – втроє, а 

біомаса – вп’ятеро. 
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12. Біотичні зв’язки в угрупованні обростання мають консортивний характер. 

Чорноморська мідія формує консортивну систему, в якій вона виступає в ролі 

виду детермінанта, зв'язаного стійкими біотичними зв'язками як з видами-

консортами, що мешкають в межах цієї системи, так і з представниками пелагіалі. 

Найважливішими для розвитку угруповання обростання є топічні зв'язки між 

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

трофічні і медіопатічні зв'язки між видом-детермінантом і представниками 

фітопланктону, які мешкають у пелагіалі. Мідія в процесі формування основи 

угруповання обростання проявляє характерні властивості виду аутогенного 

екосистемного інженера, модифікуючи навколишнє середовище і створюючи 

сприятливі умови для мешкання інших видів. 

13. Протягом останніх 40 років під впливом процесу антропогенної евтрофікації 

видовий склад прибережного угруповання обростання скоротився майже вдвічі, в 

першу чергу за рахунок зникнення стенобіонтних видів, хоча в основу видової 

структури цієї біологічної системи, як і раніше, входять ті ж 13 ключових видів. 

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

обростання, зв'язана з періодами їх репродуктивної активності, а місячна – з 

циклами різних фаз Місяця. Їх міграційна поведінка протягом доби була 

зумовлена добовою мінливістю рівня освітленості водної товщі. 

15. Відновний потенціал угруповання обростання в ході сукцесії після 

катастрофічних порушень його структури залежить від ступеня руйнування 

популяції виду-едифікатора. Період відновлення угруповання становив біля 

шести місяців (у разі збереження популяції мідії) та більше одного року (у разі її 

цілковитого знищення). 

16. Найбільш доступні параметри угруповання обростання, що формується 

чорноморською мідією, а саме: загальна чисельність та біомаса видів, 

варіабельність динаміки загальної біомаси угруповання, середня маса особини в 

угрупованні, характер розмірної структури популяцій масових видів можуть бути 

використані для екологічного моніторингу прибережної зони моря. 
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