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АНОТАЦІЯ 

 

Ткаченко М.Ю. Біологія бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pall., 

1814) морських та прісноводних водойм Азово-Чорноморського регіону. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. Інститут морської біології НАН України, 

Одеса, 2018. 

 

У дисертації розглядаються особливості біології бичка кругляка Neogobius 

melanostomus (Pall., 1814) в морських та прісноводних водоймах Азово-

Чорноморського регіону. В роботі представлений порівняльний аналіз структури 

популяції, морфології, живлення та плодючості виду за різних екологічних умов 

мешкання, що має важливе як наукове, так і практичне значення. 

Впродовж останніх років бичок кругляк розширяє свій ареал, займаючи 

важливе значення в іхтіоценозах різних водойм. Вид широко поширився у середній 

та верхній течії Дніпра, Південного Бугу, Сіверського Дінця, Дністра. Окрім того, 

експансія його розповсюдилась на басейни річок Словаччини, Нідерландів, 

Німеччини та Польщі. Як чужорідний вид він реєструється в центральній частині 

Російської Федерації (басейн Волги). У 60-х роках ХХ ст. бичок був інтродукований 

у річки і озера (Великі Озера) США та Канади (канал Трент-Северн, Верхнє озеро, 

річки Канард та Св. Лаврентія), де вже сьогодні невпинно розширює свій ареал 

існування.  

Наявні наукові дослідження стосуються біології бичка кругляка переважно в 

морських акваторіях Азово-Чорноморського регіону, натомість досить обмежені 

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

освоєнням ним нових водойм, порівняльна характеристика його біології за різних 

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

Зміни в розмірно-масових показниках, віковій структурі, спектрі живлення, 
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плодючості та морфології можуть слугувати основою для з’ясування напрямів та 

масштабів адаптації виду до певних екологічних умов. Встановлено, що розмірно-

масові показники значно різняться в градієнті солоності. Так найменші розміри 

відмічаються в південній частині Азовського моря та Джарилгацькій затоці, а 

найбільші – в Утлюцькому лимані, Таганрозькій, Білосарайській та Обитічній 

затоках. 

Досліджена морфологічна мінливість особин з різних водойм, яка найбільше 

проявляється у розмірах плавців. Також значна мінливість простежується для 

морфологічних ознак, які виміряні на голові, що вказує на залежність між 

гідрологічними умовами, характером живлення та морфологічною будовою.  

За результатами досліджень загальна абсолютна та відносна плодючість 

більша у особин з Азовського моря, що має зв'язок з сприятливими умовами 

живлення. 

Аналіз живлення виду показав найбільш широкий спектр, за таксономічним 

складом, кормових об’єктів у риб з Утлюцького лиману, а найменший в 

Каховському водосховищі.  

Враховуючи, що бичок кругляк є промисловим видом в Азовському морі, 

встановлені деякі негативні зміни в структурі його популяції, що потребує 

впровадження низки управлінських та законодавчих дій для зменшення 

промислового навантаження на вид. Оцінка факторів середовища сприятиме більш 

точному передбаченню ймовірності його поширення, популяційні характеристики, 

що в свою чергу дасть змогу визначати його чисельність у нових умовах. 

Мета дослідження – з’ясувати структуру популяцій, живлення, плодючості, 

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

прісних водоймах Азово-Чорноморського регіону. 

Для її досягнення поставлені наступні завдання: проаналізувати структуру 

популяції (розмірно-масову, статеву, вікову) виду за різних екологічних умов; 

дослідити морфологічну мінливість бичка кругляка в різних акваторіях Азовського 

та Чорного морів та водосховищах; визначити спектр живлення та енергетичний 

еквівалент кормових об’єктів бичка кругляка в прісних та морських водоймах; 
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здійснити порівняльний аналіз показників абсолютної та відносної плодючості 

особин бичка кругляка з Азовського моря та Каховського водосховища; з’ясувати 

особливості промислу бичка кругляка в Азовському морі та розробити рекомендації 

щодо його управління та оптимізації.  

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

Чорноморського регіону. 

Предмет дослідження – морфологічна мінливість, структура популяції, 

особливості живлення та плодючості бичка кругляка у водоймах з різними 

гідроекологічними умовами. 

Методи дослідження – в процесі дисертаційного дослідження були 

використані загальноприйняті у гідробіології та іхтіології методи відбору проб, 

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

роботи біоетичні норми не були порушені. 

 

Ключові слова: бичок кругляк, Neogobius melanostomus, Азово-Чорноморський 

басейн, структура популяції, морфологічна мінливість, плодючість, спектр 

живлення, енергетичний еквівалент. 
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SUMMARY 

 

Tkachenko M. Yu. Biology of round goby Neogobius melanostomus (Pall., 1814) 

in marine and freshwater reservoirs of Azov-Black Sea region. – Manuscript. 

 

Thesis for obtaining the degree of Candidate of the Biological Sciences by specialty 

03.00.17 «Hydrobiology». – Institute of Marine Biology, NAS of Ukraine, Odessa, 2018. 

 

The dissertation considers with biological features of the round goby Neogobius 

melanostomus (Pall., 1814) in marine and freshwater reservoirs of Azov-Black Sea region. 

Comparative analysis of population structure, morphology variability, nutrition and 

fertility features under different ecological conditions was analyzed. It have important both 

scientific and practical value. 

According to the last few years the round goby’s areal became wider, taking an 

important role on ichthyotsenoses of different reservoirs. 

This species spread to the middle and upper currents of the Dnieper, Southern Bug, 

Seversky Donets, and Dniester. 

As an invasive species it was registered in the central part of Russia (Volga river 

basin). Thus, in the 1960s the round goby was for the first time recorded in water bodies of 

Northern America (Detroit, St. Clair, Mississippi, Canard, and St. Lawrence rivers,  Great 

Lakes, Trent-Severn Waterway) The range extension has also been observed in Europe. 

Firstly discovered in 2004, now it is a common species in a Dutch part of the Rhine River. 

Other sources report the round goby from water bodies of Germany, Poland, Czech 

Republic, Hungary, Slovakia, Romania, Croatia, and Sweden. 

According to the relevant scientific researches related with round goby’s biology on 

waters of the Azov-Black Sea region, but so far, we don't enough information about 

goby’s features existence in freshwater reservoirs.  

The comparative analysis of goby’s biological characteristics under different 

ecological conditions has a significant important scientifically and practical meaning due 

to its spreading into new reservoirs.  
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To find out the main directions and extents of species adaptation the changes in the 

size and mass indexes, age structure, feeding spectrum, fertility and morphological 

variability can be used as the basis. In this work the size-mass indexes differ considerably 

in the gradient of salinity were defined. 

Thus, the smallest round goby’s size were found in southern part of Azov Sea and 

Djarylgach Bay, and the biggest – in Utlytsky estuary and Taganrog, Bilosarayska and 

Obytichna Bays.  

The morphological variability of individuals from different reservoirs was the most 

evident on the fins sizes. The morphological signs on the head have the most changeability 

that indicates dependence between the hydrological conditions, nutrition features and 

morphological structure. 

The biggest total and relative fertility were inherent to individuals from the Sea of 

Azov that has connection with the favorable nutritional conditions. 

Comparable analysis of nutritional conditions shows the widest spectrum of fodder 

objects in fish from the Utlytsky estuary, and the less – from the Kakhovka Reservoir. 

Given that the round goby have a value for the fishing industry in the Azov Sea, the 

negative changes in the structure of its population were identified. This situation needs the 

implementation actions in management and legislation to reduce the fishing pressure on 

this species. 

The purpose of the study - to find out the population structure, fertility and feeding 

features, morphological variability of the round goby Neogobius melanostomus (Pall., 

1814) in marine and freshwater reservoirs of Azov-Black Sea region. 

To achieve this goal the following tasks have been resolved: to analyze round 

goby’s population structure (size-mass, sex, age) under different ecological conditions; 

identify morphological variability of round goby from different reservoirs; establish 

feeding spectrum and energetic equivalent of goby’s food objects in freshwater and marine 

reservoirs; get comparative analyses of absolute and relative fertility indicators of round 

goby from Azov Sea and Kakhovka Reservoir; establish fishing features in Azov Sea and 

work out recommendations of its management and optimization.  
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The object of the study – the round goby in reservoirs with different hydroecological 

conditions.  

The subject of the study – round goby’s morphological variability, population 

structure, feeding and fertility features in reservoirs with different hydroecological 

conditions.  

Research methods. During the study were used the standard hydroecological and 

ichthyological methods collection: fixing, laboratory processing and statistical analysis. 

During the work, bioethical norms were not violated. 

 

Keywords: round goby, population structure, Neogobius melanostomus, Azov-Black 

Sea basin, morphological variability, fertility, feeding spectrum, energetic equivalent. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Бичок кругляк Neogobius 

melanostomus (Pallas 1814) є типовим представником реліктової понто-каспійської 

іхтіофауни (Смірнов 1986; Мовчан 2011). Впродовж останніх років він розширяє 

свій ареал, займаючи важливе значення в іхтіоценозах різних водойм. Вид широко 

поширився у середній та верхній течії Дніпра (Мовчан та Романь 2014, 2015; 

Куцоконь та ін. 2016), р Рось та Південного Бугу (Мовчан, Паньков та Рабцевич 

2002; Куцоконь 2010), Сіверського Дінця (Шандиков и Гончаров 2012), Дністра 

(Худий 2002). Окрім того, експансія його розповсюдилась на басейни річок 

Словаччини, Нідерландів, Німеччини та Польщі (Borcherding et al. 2011, 2013, 

2013б; Lavrincikova, Kovac and Katina 2005; C.W. van Beek 2006; Grabowska, 

Pietraszewski and Ondračková 2008). Як чужорідний вид він реєструється в 

центральній частині Російської Федерації (басейн Волги) (Новіцький та Слинько 

2009; Слынько и др. 2010). У 60-х роках ХХ ст. бичок був інтродукований у річки 

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

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

розширює свій ареал існування (Ray 2001; Gutowsky, Brownscombe and Fox 2011; 

Piria et al., 2011; Verreycken et al. 2011; Nolte 2011).  

Наявні наукові дослідження стосуються біології бичка кругляка переважно в 

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

Олейник и Джуртубаев 2005; Заброда и Дирипаско 2009), натомість досить 

обмежені дані з особливостей існування виду в прісноводних водоймах (Демченко 

2016). В зв’язку з активним освоєнням ним нових водойм, порівняльна 

характеристика його біології за різних екологічних умов мешкання має важливе як 

наукове, так і практичне значення. Зміни в розмірно-масових показниках, віковій 

структурі популяцій, спектрі живлення, плодючості та морфології можуть слугувати 

основою для з’ясування напрямів та масштабів адаптації виду до певних 

екологічних умов. З’ясування лімітуючих факторів середовища дасть змогу оцінити 
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ймовірність його поширення та можливі популяційні показники, які можуть 

визначати його чисельність у нових умовах. 

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

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

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

виду (розмірної та вікової), особливостей живлення та плодючості можуть бути 

основою для розробки рекомендацій щодо підтримки оптимальної чисельності в 

умовах інтенсивного лову. 

Мета та завдання дослідження. Метою роботи було з’ясувати структуру 

популяцій, живлення, плодючості, морфології бичка кругляка Neogobius 

melanostomus (Pall., 1814) в морських та прісних водоймах Азово-Чорноморського 

регіону. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі завдання: 

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

виду за різних екологічних умов; 

2. дослідити морфологічну мінливість бичка кругляка в різних акваторіях 

Азовського та Чорного морів та водосховищах; 

3. визначити спектр живлення та енергетичний еквівалент кормових 

об’єктів бичка кругляка в прісних та морських водоймах; 

4. здійснити порівняльний аналіз показників абсолютної та відносної 

плодючості особин бичка кругляка з Азовського моря та Каховського водосховища; 

5. з’ясувати особливості промислу бичка кругляка в Азовському морі та 

розробити рекомендації щодо його управління та оптимізації.  

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

Чорноморського регіону. 

Предмет дослідження – морфологічна мінливість, структура популяції, 

особливості живлення та плодючості бичка кругляка у водоймах з різними 

гідроекологічними умовами. 

Методи дослідження. В процесі роботи дисертаційного дослідження були 

використані загальноприйняті у гідробіології та іхтіології методи відбору проб, 
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фіксації, камеральної обробки і статистичного аналізу даних. Під час проведення 

роботи біоетичні норми не були порушені. 

Наукова новизна. Вперше проведено порівняння структури популяцій 

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

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

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

акваторіях з різними гідрологічними та гідрохімічними умовами. З’ясовано причини 

зміни швидкості темпів росту виду у морських акваторіях та прісних водоймах на 

підставі отриманих даних, щодо енергетичного еквіваленту об’єктів живлення. 

Визначена динаміка розмірно-масових показників, статевої та вікової структури 

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

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

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

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

регіону. 

Особистий внесок здобувача. Робота є результатом 7-річних досліджень 

автора. Дисертацію виконано на кафедрі екології та охорони навколишнього 

середовища Таврійського державного агротехнологічного університету. Участь 

авторки полягала у самостійній постановці завдань, вирішення яких забезпечило 

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

проаналізована та узагальнена наукова література за темою дисертаційного 

дослідження. Дисертантом особисто було зібрано польовий матеріал, та камерально 

опрацьовано 7519 особин бичка кругляка для повного біологічного та 3258 для 

морфологічного аналізів, з яких 136 особин було опрацьовано в фондах 

Зоологічного музею Національного науково-природничого музею НАН України. 

Авторкою було проаналізовано 146 ШКТ для аналізу живлення та 144 ястика – для 

визначення плодючості.  

Самостійно акторкою було проведено осмислення, аналіз, інтерпретацію та 

узагальнення отриманих результатів, виконано їх статистичну обробку, 

сформульовано остаточні висновки. Під час написання дисертації права співавторів 

не було порушено. 
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Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення і результати 

роботи були представлені на міжнародних та всеукраїнських конференціях: 

«Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології» (Дніпропетровськ, 2010; 

Одеса, 2011; Чернівці, 2012; Тернопіль, 2013; Мелітополь-Бердянськ, 2014; Херсон, 

2015; Одеса, 2016; Київ, 2017); «Молодь і поступ біології» (Львів, 2011, 2012); "Понт 

Эвксинский" (Севастополь, 2011, 2013); «Биоразнообразие и роль животных в 

екосистемах, Zoocenosis–2013» (Дніпропетровськ, 2013); «Economics for ecology 

ISCS'2011» (Суми, 2011); «Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (Запоріжжя, 

2012); «Современные проблемы гидробиологии. Перспективы. Пути и методы их 

решений» (Херсон, 2012); «Інновації агротехнології за умов зміни клімату» 

(Мелітополь – Кирилівка, 2013); «Биоразнообразие и устойчивое развитие» 

(Сімферополь, 2014), «Актуальні проблеми та перспективи розвитку природничих 

наук» (Запоріжжя, 2013).  

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 186 сторінках 

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

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

Результати представлені у 49 таблицях, 76 ілюстраціях. 

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

виконано під час навчання в аспірантурі на кафедрі екології та охорони 

навколишнього середовища Таврійського державного агротехнологічного 

університету за співучасті у виконанні державної науково-дослідної програми 

«Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного антропогенного впливу на 

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

«Розробка математичної моделі функціонування іхтіоценозів Азовського моря як 

засобу прогнозування екологічного стану та оцінки потенційних ризиків» за № ДР 

0114U007098 (2014); госпдоговірної теми Інституту морської біології НАН України 

«Вивчення структури популяції бичка кругляка в Азовському морі» (2016). 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані дані можуть бути 

використані для розуміння адаптаційних можливостей виду у водоймах різного 

типу. Проведені нами роботи є важливими в питанні оцінки поширення бичка 

кругляка як чужорідного виду у водоймах Європи та Північної Америки.  
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Дані, отримані в результаті дослідження, можуть бути використані для 

призначення лімітів промислового вилову риби в Азовському морі та аматорського 

рибальства.  

Результати досліджень були включені до Літопису природи національного 

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

використані автором в процесі викладання дисциплін «Заповідна справа», «Основи 

наукових досліджень», «Моделювання та прогнозування стану довкілля», 

«Управління біорізноманіттям» та «Математична статистика в екології», а також під 

час навчальних практик з дисципліни «Загальна екологія» в Таврійському 

державному агротехнологічному університеті за напрямом підготовки 6.040106 – 

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування, та за спеціальністю 8.04010601 – Екологія та охорона 

навколишнього середовища.  

Подяки. Автор висловлює щиру вдячність всім, хто сприяв виконанню цієї 

роботи: науковому керівнику – д.б.н., с.н.с. Демченку В.О. за цінні поради та 

всебічну підтримку (Інститут морської біології НАН України); к.б.н. Демченко Н.А. 

за ґрунтовні консультації та всебічну підтримку (Міжвідомча лабораторія 

моніторингу екосистем Азовського басейну ІМБ та МДПУ імені Б. Хмельницького); 

к.б.н., доц. декану біологічного факультету Заморову В.В. та н.с. Заморовій М.П. за 

методичну допомогу та надання цінних консультацій (Одеський національний 

університет імені І.І. Мечникова); д.б.н., проф. кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища Волоху А.М. за допомогу та цінні поради (Таврійський 

державний агротехнологічний університет); к.б.н., зав. відділом водних біоресурсів 

та екології Діріпаско О.О. за методичну допомогу та надання цінних консультацій 

(Інститут рибного господарства та екології моря); Заброді П.М. за допомогу у зборі 

матеріалу; к.б.н. Маніло Л.Г. за всебічну підтримку (Національний науково-

природничий музей НАН України), Антоновському О.Г. та Марушкіній О.О., 

викладачам кафедри екології та охорони навколишнього середовища, за допомогу у 

зборі матеріалу та організації експедиційних виїздів (Таврійський державний 

агротехнологічний університет); Гетьману Т.П. за методичну допомогу, а також 

особливу вдячність моїм рідним та близьким за всеосяжну підтримку та розуміння.   
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІЯ ВИВЧЕННЯ БІОЛОГІЇ БИЧКА КРУГЛЯКА  

NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814)  

 

 

Бичок кругляк (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) відноситься до класу 

Osteichthyes, ряду Perciformes (підряду Gobioidei), родини Gobiidae (Bonaparte 1832), 

роду Neogobius (Ильин 1927).  

Вивчення біології виду має досить глибокі корені. Вперше він був описаний 

П.С. Палласом у 1814 році (Pallas 1814) в районі м. Севастополь. Л.С Бергом (1965) 

було описано два підвиди – з Каспійського (Neogobius melanostomus affinis) та 

Чорного морів – Neogobius melanostomus melanostomus. В подальшому 

систематикою даного виду займалися Б.С. Ільін та Ф.С. Замбриборщ, які описали 

основні видові ознаки та місця їх розповсюдження (Замбриборщ 1968; Ильин 1927, 

1949). 

На даний час основними ареалами мешкання бичка кругляка є акваторії 

вздовж морських берегів на шельфі з черепашко-піщаними та кам'янистими 

ґрунтами та невеликою мулистістю на глибинах від 1-2 до 10-15 м (Пинчук 1980). 

Вид добре переносить опріснення, здатен існувати в умовах відносно невеликого 

прибою, майже не зустрічається у місцях з дуже замуленим дном (Кротов 1949; 

Бабенко 1964). Зазвичай живе в зоні продуктивної ракуші на помірно твердому 

ґрунті. Будова тіла дає можливість активно вишукувати рухому здобич серед 

каміння (Богачик 1973). 

Бичок живе в місцях з достатньою кількістю розчиненого кисню у воді з 

насиченістю до 50-60 %. Але йому властива певна стійкість до кисневого дефіциту, 

навіть при межі 0,5-0,4 мг/л, що пов’язане з шкірним диханням (13 %) від загального 

газообміну (Сказкина 1964). Питанням в’яжучих кисень функцій крові за 

температурних адаптацій висвітлювали в своїх роботах О.О. Солдатов (1989) та 

Г. Є. Шульман (1957). 

Відповідно до опису А.І. Смірнова (1986), бичок кругляк має бурувато-сіре, 

жовтувато-буре або сіро-жовте тіло, що є темнішим на спині та світліше – на 
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черевній частині, з рожевим відтінком навколо основ плавців та п’ятьма темними 

плямами уздовж середини боків тіла. Голова світліша за тулуб, дорсальні та 

хвостовий плавці темніші за присоску, анальний та грудні плавці. На задній частині 

першого спинного плавця, між п’ятим та шостим променями, знаходиться 

видовжена овальна чорна пляма, що є видовою ознакою бичка кругляка. Крім того 

для самців бичка кругляка є характерним наявність нерестового забарвлення, під час 

якого відбувається збільшення непарних плавців, а також пропорцій тіла голови, а 

саме збільшення щік, губ та зябрових кришок (Янковский 1972).  

За даними В.П. Білько (1970, 1971) для даного виду притаманним є статевий 

диморфізм, що виражається у збільшені першого дорсального плавця (lD1), 

анального (lA), присоски (lV), довжині (HL) та висоті (hcz), довжини нижньої 

щелепи (lmd), та зменшені антеанальної відстані (aA) та діаметрі ока (o). А в 

Молочному лимані у самців також відбувається збільшення ширини голови (ic), 

довжини рила (ao), відстані від ока до кута рота (or), ширина рота (ir), та лоба (io), 

але менше антедорсальна (aD) та антепекторальна (aP) відстані ніж у самиць 

(Смирнов 1986) (рис. 3.1). Крім того, у самців середня довжина тіла більша ніж у 

самиць (Заброда и Дирипаско 2009). 

Дослідження розмірно-вікової мінливості мальків бичка кругляка проводив у 

своїй роботі В.В. Рубцов (1966). Він відмітив, що відбувається зниження довжини та 

ступеня диференціювання мальків у ході викльову на відміну від інших видів риб. 

При цьому особини пізніх строків викльову, при однаковій довжині, мають 

відмінності у ступені формування плавців, ніж особини раннього періоду викльову. 

За даними В.П. Білько та Л.І. Виборної (1972) вікова мінливість бичка кругляка з 

7 см до 11,9 см характеризується збільшенням висоти (H) та товщини (іН) тіла, а 

також антевентральної (аV), антеанальної (aA), пектовентральної (P-V) відстаней, 

ширини голови (іс), довжини рила (ao), довжини обох щелеп (lm, lmd), ширини лоба 

(io), але зменшення діаметру ока (o). Окрім того, Москальковою К.І. (1967) були 

вивчені етапи розвитку бичка кругляка від ембріонального періоду до перших днів 

після викльову. Також авторкою були проаналізовані особливості морфології виду, 

що сприяють донному способу життя.  
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Сучасні дослідження розмірно-масової структури проводилися у лиманах 

Азовського моря, в ході яких було встановлено поступове зменшення розмірів виду 

відповідно до трансформації водойм (Демченко 2000, 2001; Демченко и Митяй 2001, 

Митяй, Демченко и Бровченко 2001).  

В роботі В.П. Білько (1971) представлена порівняльна характеристика росту 

бичкових, зокрема і бичка кругляка, та дії феномена Лі на особини різних популяцій 

та між самцями та самицями однієї популяції. Розмірна мінливість кісток черепа у 

риб, що мають високий рівень пластичності, пристосувальних можливостей, 

широкий ареал існування, зокрема роду Neogobius відображена у роботах 

О.Д. Васильєвої (Васильева, Васильев и Пинчук 1993; Васильева 1997).  

Дослідження віку та росту бичка кругляка з р. Дунай показали, що бички з 

нових водойм були меншими порівняно з ділянками водойм, де цей вид є корінним 

(Grula et al. 2012; Gümüş and Kurt 2009; Lavrincikova, Kovac and Katina 2005). 

Дослідження значення співвідношень статей у популяції бичка кругляка 

розкрито у роботі І.Ф. Ковтуна (1979). Автором відзначена залежність між турботою 

про потомство, особливістю облаштування гнізда на подальше виживання ікри та, 

як наслідок, чисельності молоді. Також було відмічено залежність між 

співвідношеннями самців та самиць у стаді. Так, при зменшенні самців, буде 

збільшуватись кількість кладок у гніздах самців, що наражає ікру на виїдання або 

зменшення аерованості.  

Географічна мінливість виду була досліджена Н.Ф. Шевченко (1966). 

Результат проведеного аналізу пластичних ознак показав зміну морфологічної 

будови в онтогенезі бичка кругляка. В роботі наведена гіпотеза, що причинами цих 

змін можуть бути індивідуальні особливості розвитку виду у водоймі, а саме 

характер живлення, особливості руху. Також географічна мінливість виду була 

досліджена Б.А. Янковським (1972).  

Сучасні дослідження бичка кругляка та їх результати представлені в роботі 

Олейнік Ю.М. (Олейник и др. 2005). Вона присвячена визначенню відмінностей між 

прісноводними та морськими формами бичка кругляка у районах Чорного моря. 

Окрім того, вивчалися питання з визначенням поліморфізму карбоксиестераз та β-
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естераз, що свідчать про наявність локальних груп бичка кругляка в затоках 

Чорного моря та придунайських озерах (Заморов, Олейник та Джуртубаев 2005; 

Заморов, Рижко та Друзенко 2010; Заморов, Радионов 2014; Міщук та ін. 2017). 

Особливості мінливості, що пов’язані з пристосуванням виду до умов 

існування, були розкриті в роботах Т.А. Богачік (1967), де більш детально 

аналізується будова щелепи та глоткового апарату, у тому числі й м’язової 

структури. Так, будова щелепи зумовлена характером живлення даного виду, 

оскільки 45-95 % від спектру живлення складають молюски, серед них переважають 

ряди Mytilus, Mytilaster, Balanus та Dreissena, які він відкушує від субстрату. Це 

призвело до розвитку специфічних м’язів щелепи (Adductor mandibulae), які 

поділяються на два пучки, що дозволяє здійснювати енергійне опускання верхньої 

щелепи при відкушуванні здобичі. Така здатність дає можливість бичку кругляку 

значно розширити спектр живлення за рахунок прикріплених форм молюсків, що 

мало використовуються іншими видами. Мінливість будови внутрішніх органів, 

пов’язаних з особливостями його живлення, також розкрито у праці 

Б.А. Янковського (1972). 

Особливості живлення виду висвітлюються у роботах В.Я. Лус (1963), 

В.А. Костюченко (1960, 1964), І.Ф. Ковтуна та М.Я. Некрасової (Ковтун и Некрасова 

1973, Ковтун, Некрасова и Ревина 1974), а також Н.М. Кіналєва (1934). Так, для 

бичка кругляка домінантними у спектрі живлення є двостулкові молюски – 78,5 %, 

серед яких переважаючими були Cerastoderma glaucum – 35,5 %, Lentidium 

mediterraneum – 21,1 % та Abra ovata – 21,9 %, також черевоногі молюски роду 

Hydrobia, частка багатощетинкових червів склала 12,2 %, а риб – 5,4 %. Живлення 

бичка кругляка в сучасний період у водоймах Чорного моря висвітлено у роботі В.В. 

Заморова та С.Ю. Чернікової (2011), де детально описуються сезонні зміни спектру 

живлення виду та його особливості відповідно до статевої приналежності. Вивчення 

цього питання для Саратовського та Куйбишевського водосховищ (Російська 

Федерація), які виступають водоймами-реципієнтами виду, а також зміни спектру 

живлення у особин на різних стадіях зрілості гонад, проводили Є.В. Шемонаєв та 

Є.В. Кириленко (2012, 2012б). У водоймах Азовського басейну дослідження 



24 

проводили В.А. Гетманенко та Л.І. Жукова (2012). Живлення ювенальних особин та 

особливості виживання в умовах зміни солоності при переході у річкові системи 

Німеччини та США розглядалося у працях M. Hempel та R. Thiel (2015) та 

H.A. Thompson та T.P. Simon (2014). У досліджені Калініної Є.М. (1976) 

висвітлюється процес розвитку бичка кругляка в ембріональний період.  

Особливості розмноження бичка кругляка висвітлюються у роботах 

Н.І. Кулікової та В.Н. Фандєєвої (1975), а також Б.В. Кошелєва (1971), в яких вони 

описали особливості асинхронного вітелогенезу та неперервний процес 

продукування ооцитів за рахунок резервних ооцитів, що дозволяє відкладати більшу 

кількість порцій ікри за нерестовий період (до 5-6 порцій з інтервалом 14-30 діб). 

Також ці питання розкрито в роботах І.Ф. Ковтуна (1977) та О.С. Міхмана (1963). 

Гістологічний аналіз ястиків, за яким упродовж всього нерестового сезону в них 

знаходяться ооцити всіх стадій зрілості, представлений в роботі В.К. Ращеперіна 

(1964, 1967).  

Для самців бичка кругляка характерним є охорона гнізда на період інкубації 

ікри, що, на думку авторів, є однією з причин швидкого поширення виду (Meunier et 

al. 2009; Mariusz et al. 2014). Саме ж питання поширення бичка кругляка 

представлено в роботах багатьох авторів, оскільки він є типовим представником 

Чорного, Азовського, а також Мармурового морів. Він також є характерним для всіх 

великих річкових систем України – Дунаю, Дністра, Південного Бугу, Дніпра (з 

каскадами водосховищ), Сіверського Дінця. Ареали його існування досить широкі 

та виходять далеко за межі України (Смирнов 2001; Gutowsky and Fox 2011; Emde et 

al. 2014).  

В сучасних умовах бичок кругляк розширив свій ареал існування у річкові 

системи світу. Так вважається, що історія його розселення починається наприкінці 

50-х років ХХ ст. В цей період реєструвалися перші трапляння в Аральському морі 

(Miller 1986), який потрапив з кефаллю з Каспійського моря (Москалькова 1996). Як 

свідчать автори, популяція, що сформувалася в Аральському морі, вимерла через 

підвищення його солоності (Corkum, Sapota and Skora 2004). Дослідження 

надзвичайно швидкої інтродукції та її успішності проводили М. Балазова-
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Лаврінчікова та В. Ковак та інші автори (Balazova-Lavrincıkova and Kovac 2007; 

Marentette and Corkum 2008; Kornis, Mercado-Silva and Vander Zanden 2012).  

Упродовж останніх 20 років бичок кругляк був зареєстрований у кількох 

розрізнених ареалах, т.б. за межами його природних місць існування. Так у 

1985 році він був відмічений у р. Москва (поблизу м. Москва, РФ). У 1990 році 

вперше бичок кругляк був реєстрований в Балтійському морі, затоці Гданськ (Skóra, 

Stolarski 1993) та річках Польщі (Płąchocki, Kobak and Kakareko 2012). Влітку 1999 

року вперше рибалками бичок кругляк був пійманий у німецькій частині 

Балтійського моря поблизу острова Рю ген. У травні 2003 року було повідомлено про 

реєстрацію виду у кількох локальних місцях уздовж всього Балтійського моря 

(Ojaveer 2006; Knebelsberger and Thiel 2014), на схід від м. Роток (Німеччина) 

(Bjorklund and Almqvist 2010; Hempel and Thiel 2013). 

В 1990 році він з’явився у Великих Озерах Північної Америки (Ray and 

Corkum 2001; Phillips et al. 2003; Cudmore and Koops 2007; Stapanian, Edwards and 

Witzel 2011), хоча за деякими авторами інтродукція виду відбулася ще в 50-х роках 

ХХ ст. (Somers et al. 2003; Taraborelli et al. 2010).  

Окрім вторгнення до басейну Балтійського моря N. melanostomus 

розповсюдився вверх по річкам, що впадають у Чорне море. Так у 2001 році він був 

відмічений у р. Дунай поблизу м. Відень (Corkum, Sapota and Skora 2004). У травні 

2002 року він поширився до Ризької затоки, а у 2005 – до Фінської затоки.  

В сучасний період значна увага приділяється визначенню видового 

різноманіття родини Бичкові, яке залежить від гідроекологічних умов водойм, 

зокрема кормових ресурсів (Демченко 2005).  

Оскільки даний вид є важливим промисловим об’єктом в Азовському морі, 

багато робіт присвячено питанню обґрунтування промислу бичкових (Тарнавський 

1960; Литвиненко та ін. 2001; Демченко 2012), а також перспективи їх 

використання, збереження та охорони (Демченко 2004, 2009; 2011, 2012в; 

Антоновський та ін. 2014). 
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РОЗДІЛ 2 

ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ВОДОЙМ РЕГІОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Азовське море відноситься до системи Середземного моря Атлантичного 

океану, у південній частині з’єднується з Чорним морем через неглибоку 

Керченську протоку. 

Географічний кордон моря розташовується між крайніми точками: 

47°17´ пн. ш. та 39°49´ сх. д. на північному сході у вершині Таганрозької затоки та 

39°18´ сх. д. на заході (Арабатська протока) та на півдні Керченської протоки 

(45°17´ пн. ш.) між мисами Такіль та Панагія. Площа поверхні моря без затоки 

Сиваш та лиманів східного узбережжя за різними оцінками складає близько 

39 тис. км
2
, об’єм води 290 км

3
 при середньому багаторічному рівні. Середня 

глибина моря 7 м, область найбільших глибин знаходиться у центрі моря 

(максимальна глибина 14,4 м). Найбільша довжина моря по лінії коси Арабатська 

стрілка – дельта р. Дон складає 380 км, найбільша ширина за меридіаном між 

вершинами Темрюцької та Білосарайської заток – 200 км (Ильин и др. 2009). 

На північному заході розташовані Обитічна, Бердянська та Білосарайська 

затоки, відокремлені від моря низовинними косами. Підводні продовження цих кіс 

утворюють піщані обмілини. На північному сході моря виділяють Таганрозьку 

затоку (Маринич 1989). 

Північно-східна частина моря представляє собою широкий естуарій р. Дон. 

Мілководна та сильно опріснена Таганрозька затока, до заходу від якої північне 

узбережжя моря поділяється піщано-черепашковими косами на сітку заток, 

найбільш значними з них є Бердянська та Обитічна. В західній частині моря піщано-

черепашковий пересип Арабатська стрілка відділяє море від мілководного 

засоленого Сивашу. Водообмін між морем та затокою Сиваш здійснюється у 

обмеженому об’ємі через вузький пролив Тонкий. Південно-західна частина моря 

представлена значними затоками (Арабатська та Казантипська), а на південному 

сході розташований естуарій р. Кубань – Темрюцька затока (Ильин и др. 2009). 
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Рельєф дна моря відрізняється рівнинністю та поступовим збільшенням 

глибини від берега до центру. Системи підводних підвищень розташовані біля 

західного та східного узбережжя. Для підводного берегового схилу на півночі моря 

характерне значне мілководдя з глибинами 6-7 м. Північне узбережжя відрізняється 

різкими береговими обривами (середня висота 7-15 м) (Ильин и др. 2009). 

Загальна протяжність берегової лінії Азовського моря складає 2686 км. Для 

його узбережжя характерне чергування корінних ділянок берегових обривів, 

складених, переважно, рихлими, легко схильними до абразії, відкладами 

неогенового та четвертинного віку (Ильин и др. 2009). 

Море розташоване у південній частині помірного кліматичного поясу, у 

зв’язку з чим клімат в межах водойми формується, в основному, під впливом 

масштабних синоптичних процесів, а також визначається географічним положенням 

басейну. В осінньо-зимовий період основний вплив має сибірський антициклон, що 

проявляється в переважанні вітрів східної чверті. Вплив середземноморських 

циклонів характерний у весняний сезон, ближче до літа він слабішає, та основний 

вплив у липні-серпні здійснює відріг Азовського антициклону, що забезпечує мало 

вітряну, суху та теплу погоду (Ильин и др. 2009). 

Режим опадів Азовського моря визначається географічним положенням, 

умовами атмосферної циркуляції, а також орографією та орієнтацією берегів по 

відношенню до вітрів, що переважають. В зимовий період басейн знаходиться під 

впливом області підвищеного тиску та під дією циклонів, тому для цього сезону 

характерними є значна хмарність та суцільні опади. Влітку циклонічна діяльність 

посилюється за рахунок утворення циклонів над Чорним морем – переважають 

опади у вигляді злив. Навесні та восени на морі розвивається місцева циркуляція 

внаслідок зменшення впливів циклонів та антициклонів, тому для цього періоду 

характерними є незначні бризи та мала кількість опадів. 

В Азовському морі, в середньому за рік, тепловий баланс більше нуля в 

центральній його частині, та менше нуля – в мілководній прибережній та в 

Таганрозькій затоці. Період позитивного теплового балансу для Таганрозької затоки 

складає близько трьох місяців, збільшуючись до центру моря до 5-5,5 місяців. 
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Середньорічна температура повітря над Азовським морем збільшується від 9,3-9,5°С 

на північному сході до 11,3°С – на півдні (Матишов и др. 2006; Ильин и др. 2009).  

Для Азовського басейна характерне переважання вітрів східної чверті, 

особливо у холодний період року (жовтень-квітень). Повторюваність східних вітрів 

в середньому за рік складає 19-22 % та максимальна в холодний період року (23-

26 %). Північно-східні вітри спостерігаються дещо рідше, за рік 13-23 %, а у 

зимовий період 17-24 % від загального обсягу випадків (Ильин и др. 2009). 

Формування водної маси Азовського моря відбувається, головним чином, за 

рахунок водообміну з Чорним морем (надходить – 33,8 км
3
/рік, витікає – 

33,3 км
3
/рік), річкового стоку (38,7 км

3
/рік) переважно за рахунок р. Кубань та р. 

Дон, підземний стік незначний. Так з роки середній стік в Азовське море становив з 

р. Дон – 24,4 км
3
/рік, р. Кубань – 12,23 км

3
/рік, малі річки – 2,19 км

3
/рік.  

Стік з малих річок Азовського басейну складає 2,19 км
3
/рік, з них на долю 

річок північного Приазов’я (Міус, Кальміус, Берда, Обитічна та ін.) припадає 

1,13 км
3
/рік, залишок належить річкам Східного Приазов’я (Маринич 1989; Ильин и 

др. 2009). Значна частина води втрачається на випаровування (34 км
3
), за рахунок 

атмосферних опадів до моря надходить 13,5 км
3
 щорічно.  

Після зарегулювання річкового стоку (1951 рік) відбулися значні зміни у 

водному балансі Азовського моря. Річковий стік зменшився в середньому на 

5,7 км/рік, збільшився приток чорноморських вод на 1,5 км³. Стік азовських вод у 

Чорне море збільшився на 1,9 км³ (Терзиев 1991). 

Динаміка концентрації розчиненого кисню у акваторіях Азовського моря 

зумовлює існування гідробіонтів та визначає інтенсивність та направленість 

окислювальних та відновних біохімічних процесів, що протікають у водному 

середовищі. Так, до найбільш вагомих факторів, що визначають кисневий режим 

належить біохімічне окислення органічної речовини донних відкладень. Також 

вадливим фактором є інші фактори середовища, особливо гідрометеорологічні 

(температура повітря та води, її солоність, річковий стік та водообмін з Чорним 

морем, вітер та вертикальна стійкість).  
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Багаторічні коливання вмісту розчиненого кисню у водній товщі Азовського 

моря мають позитивний тренд (приблизно 0,5-0,6 мл/л або 14 %), хоча він 

виражений слабко. Так у липні розмірам зон з дефіцитом кисню притаманний різко 

виражений негативний тренд та становив 7,7 тис. км². Навесні вмісту кисню у 

придонних шарах Азовського моря притаманні тенденція до пониження (0,5-0,6 та 

0,7-1,2 мл/л або 6 та 8-14 %). Збільшення зон гіпоксії пов’язане з функціонуванням 

Азовського моря в умовах біологічного забруднення, викликане проникненням з 

Чорного моря, та подальшим поширенням Mnemiopsis leidyi. Наслідками його 

життєдіяльності є збільшення біомаси фітопланктону, що призводить до 

накопичення надлишкового органічної речовини у донних відкладах та 

інтенсифікації процесів його біохімічного окислення, та, як наслідок площ зон 

гіпоксії у придонному шарі води. Збільшення таких зон у окремі роки (1988, 1989 та 

1993 рр.) призводило до збільшенню дефіцитів кисню на 70-90 % від площі моря.  

Окрім того розширення зон з дефіцитом кисню у придонних шарах моря в 

значній мірі сприяли: різко виражена вітрова депресія, суттєве збільшення 

температури вод та в цілому зміна кліматоутворюючих процесів, що викликали 

підвищення водності річок, опріснення моря, зниження інтенсивності водообміну з 

Чорним морем та ступеня турбулентного перемішування (Гаргопа 2003). 

Донні відклади Азовського моря в основному подані глинистим мулом, 

алевритовим мулом, мулистим піском і піском. Піски в Азовському морі поширені 

до глибини 7 м. У прибережної північно-західної частини моря піски обмежені 

ізобатами 2- 4 м. Глинисті мули й алевритові мули займають майже всю центральну 

частину моря (Терзиев 1991). 

Режим солоності вод Азовського моря прийнято розбивати на два періоди: до 

зарегулювання стоку річок у 1952 році, коли солоність моря визначалась переважно 

природним режимом стоку річок в море, та сучасними умовами, коли визначальним 

був вплив водогосподарських заходів в басейні моря.  

Враховуючи різний рівень антропогенного впливу та кліматичну мінливість за 

1951-2007 роки, можна виділити чотири періоди з тенденціями різного спрямування 

по відношенню до коливання солоності. При цьому деякі автори (Брофман и др. 
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1979), виділяють циклічне коливання солоності – 12-річний та 2-3-річний цикли. 

Вирішальним фактором осолонення вод Азовського моря є водообмін через 

Керченську протоку за умови скорочення стоку річок. Основну роль антропогенного 

впливу відіграє величина безповоротного водоспоживання на водозборі річок, що 

впадають в море: в період максимального вилучення стоку в період з 1952-2007 року 

склала 7,6-7,6 км
3
/рік.  

Солоність Азовського моря формується в результаті змішування річкових вод 

Дону та Кубані, солоних чорноморських та сиваських вод, а також під впливом 

сезонного ходу інших складників водного балансу (опадів та випаровування).  

Водний та сольовий обмін через Керченську протоку визначається 

регіональними вітровими умовами та низькочастотними коливаннями рівня у 

суміжних басейнах. Мінливість солетворних факторів зумовлена загальною 

циркуляцією атмосфери та антропогенним перетворенням стоку основних річок. 

Наслідком таких перетворень для халінного режиму Азовського моря є істотна 

сезонна та річна мінливість, а також значна просторова різниця солоності – від 

0,01 ‰ у Таганрозькій затоці до 18 ‰ в Керченській протоці та 35 ‰ в протоці 

Тонка, поблизу м. Генічеськ.  

Загальною особливістю горизонтального розподілу солоності в Азовському 

морі є наявність крупномасштабних фронтальних зон та стокових фронтів в 

Таганрозькій та Темрюцькій затоках.  

До крупних фронтальних зон можна віднести район поблизу Керченської 

протоки, де суттєвим є вплив адвекції чорноморських вод. Середньомасштабною 

фронтальною зоною є обмежений за площею район моря поблизу протоки Тонка 

(м. Генічеськ), де позначається вплив адвекції солоних сиваських вод. Фронтальні 

розділи, що виникають короткочасно та не щороку у гирлах малих річок Азовського 

моря, а також весною в західній частині моря, в місцях танення льоду, можна 

віднести до дрібномасштабних фронтальних зон.  

Центральна частина моря зайнята достатньо однорідними масами води. 

Солоність центральної водної маси за період 1957-2007 років змінювалася в 

інтервалі 10-12 ‰ та характеризувалася незначною внутрішньорічною мінливістю. 
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У липні-вересні у поверхневому шарі на більшій частині акваторії моря 

переважають води з солоністю 10-11,5 ‰, а у травні та листопаді солоність 

центральної водної маси дещо більша – 11,5-12,5 ‰. 

Найбільші горизонтальні відмінності солоності (до 10-11 ‰) характерні для 

Таганрозької затоки та спостерігаються у всі сезони року. Це пояснюється 

наявністю сильного джерела-опріснювача (р. Дон), а також циркуляцією вод, що 

викликані згінно-нагінною дією вітру.  

Крупномасштабна фронтальна зона та фронтальні поділи в Таганрозькій 

затоці існують впродовж всього року. Три райони, що різняться за вмістом солі, 

мають просторовий та вертикальний градієнти солоності – 2-8 ‰ (Ильин и др. 2009). 

Вертикальні градієнти солоності на більшій частині акваторії незначні, в 

середньому вони становлять 0,06-0,12 ‰/м. Як правило придонна солоність вище, 

ніж поверхнева. Найбільші вертикальні градієнти відмічаються у фронтальних зонах 

Таганрозької та Темрюцької затоках, а також передпротоковій частині Керченської 

затоки. В цих районах різниця солоності між поверхнею та дном часто сягає 3-7 ‰ 

(в середньому 1-2 ‰). Максимальна різниця (до 10 ‰) спостерігається у 

Темрюцькій затоці, що зумовлено розповсюдженням вод р. Кубань, а також 

активування чорноморських течій через Керченську протоку(Ильин и др. 2009). 

Утлюцький лиман утворився в результаті об’єднання долин двох річок – 

Малий та Великий Утлюк. Він відділений від Азовського моря піщаною Федотовою 

косою, що з’єднується з косою Бірючий острів. На півдні лиман з’єднується з 

морем, а також з затокою Сиваш. Води лиману градуюються за показниками 

солоності з півночі на південь – 7,8 до 11,9 г/л. Це пояснюється річковим 

опрісненням у верхній та змішуванням з морськими водами в нижній частині 

лиману (Демченко та ін. 2009). 

Довжина до 60 км, ширина до 15 км. Площа – 700 км². Найбільша глибина – 6-

6,5 м. Північно-західні береги підвищені, урвисті, розчленовані балками та ярами; 

південно-східні – низькі, піщані, подекуди заболочені, порослі очеретом.  

Гідрологічний режим пов'язаний з Азовським моря. Живиться за рахунок 

водообміну з морем, а також річкового стоку. Температура води влітку може сягати 



32 

від +22 до +30-+32 
0
С; взимку від 0 до – 0,3 

0
С, при цьому льодовий режим 

нестійкий. 

Горизонтальний розподіл солоності у верхній частині лиману коливається в 

межах 11,68 г/л – навесні, до 13,54 г/л – влітку, при мінімальних значеннях 6,5 г/л до 

максимальних – 15,27 г/л у вказаний період.  

У середній частині лиману навесні та влітку діапазон солоності може 

коливатись від 8,0 г/л до 10,2 г/л влітку.  

Нижня частина характеризується більш однорідними показниками солоності, 

через з’єднання його з Азовським морем – в середньому 10,5-11,3 г/л.  

Вміст кисню у воді верхньої частини лиману в середньому становить на весні 

– 10,59 (8,8-14,5 г/л), а в літку – 8,8 г/л (5,3-12 г/л).  

У середній частині лиману вміст розчиненого кисню становить влітку 7,7 г/л, а 

у нижній частині – 8,86 г/л (8,5-9,1 г/л) на весні, та 8,07 (7,4-9,5 г/л) – влітку. 

Затока Сиваш. Мілководна затока у західній частині Азовського моря, біля 

берегів Автономної Республіки Крим та Херсонської області. Від моря 

відокремлений косою Арабатська Стрілка, сполучений з ним Генічеською 

протокою. Площа Сиваша не стала – від 2,4 до 2,7 км², максимальна глибина понад 

3 метри. Береги Сиваша почленовані численними затоками глибиною до 1 м. У 

Сиваш впадають річки Салгир, Чуруксу та ін., які влітку часто пересихають. 

Взимку Сиваш замерзає, а влітку температура води коливається від +20 до 

+32 °С. Солоність вод також нестійка, та коливається від 11,2 до 200 ‰. Дно затоки 

вкрите потужним (до 10-15 м) шаром сірого та сіро-зеленого мулу (Маринич та ін. 

1993). 

Водообмін з затокою Сиваш здійснюється через протоку Тонку, а відіграє не 

значну роль у водному балансі Азовського моря. В середньому за багаторічний 

період 1923-2000 рр. відтік вод з Сиваша становив в Азовське море становив 0,4 км³, 

а зворотній потік з моря становив 1,4 км³. Протока Тонка має вигляд вузької 

річкової дельти з вершиною зверненою до Азовського моря, довжина протоки 4 км, 

середня ширина – 100 м, максимальна глибина – 4,7-5 м.  
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Сиваські течії мають, в основному, вітрову та компенсаційну природу, їх 

середня швидкість до скиду прісних вод у Сиваш, була дещо меншою – 21 см/с, ніж 

у Азовських течій – 24 см/с. В останні роки швидкості їх течій співпадають – 19 

см/с. 

Джарилгацька затока розташована у північно-західній частині Чорного 

моря, південно-східніше Дніпровсько-Бузького лиману. Затока є лагуною другого 

порядку Каркінітської затоки Чорного моря. З півночі та заходу затока обмежена 

материковим берегом, з півдня – косою Джарилгач. 

Східна межа затоки умовна, її доцільно проводити по лінії від східного краю 

коси Джарилгач (мису Джарилгач) до краю мису Каржинський. Площа затоки в цих 

межах становить близько 30 тис. га. 

Район розташування Джарилгацької затоки Чорного моря відноситься до 

берегової зони Нижньодніпровської давньодельтової рівнини, яка утворена піщано-

глинистими відкладами та є вюрмською терасою Дніпра. На ділянках, складених 

лесовидними суглинками, рельєф плоско рівнинний з западинами. 

У верхній частині Джарилгацької затоки, біля підніжжя коси Джарилгач, 

розташований прорив, що утворився за рахунок нагінних вод із затоки в море. 

Материковий берег від вершини затоки до м. Скадовськ низинний, далі абразивний, 

з невисокими глинистими обривами. 

Джарилгацька затока має подовження в субширотному напрямку. Її довжина 

41 км, максимальна ширина – 10 км (поблизу с. Красне), мінімальна ширина – 1-

2 км (біля смт. Лазурне), середня ширина – 7,6 км. Найбільші глибини затоки дещо 

перевищують 8 м, середня глибина становить 3,5 м, близько 30 % площі водойми 

припадає на мілководдя (глибини менше 1 м). 

Затока складається з двох частин, західної та східної, що суттєво різняться 

морфологічно. Західна частина значно мілководна. В її центрі розташована похила 

котловина (глибини до 2 м), що має форму трикутника. З півночі, заходу, півдня та 

південного сходу котловина оточена широкими мілководдями (до 2 м глибиною). 

Довжина західних (кутових) мілководь сягає 3,5 км. Східна частина затоки більш 

глибока і представляє собою сильно подовжену котловину з глибинами до 9 м.  
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Циркуляцію повітряних мас в північно-західному Причорномор’ї визначає 

сідловина, компонентами якої є циклони, що проходять по півночі Європи та 

південних морях, та антициклони сибірського та азорського походження. 

Найбільшого розвитку Сибірський антициклон сягає у грудні. У зимовий 

період переважає внутрішньозональна циркуляція повітряних мас, що порушується 

навесні. В цей час винос теплого вологого повітря південними циклонами 

чергується з поверненням холодів, що привносяться антициклонами арктичного 

походження.  

Весна відрізняється швидкоплинністю синоптичних процесів та 

меридіональними повітряними потоками. В літній період погода визначається 

гребнями Азовського антициклону та розмитими областями підвищеного тиску. 

Восени починається відновлення зональної циркуляції повітряних мас та поступове 

посилення Сибірського антициклону.  

У травні-червні спостерігається нестійка погода з опадами, а з липня 

встановлюється стабільно жарка погода.  

Штормові вітри, так само як і штилі, є рідкісними. Максимальна швидкість 

вітру 40 м/с, мінімальна – штиль (1-2 дні максимум) (Котенко и др. 2000).  

Каховське водосховище входить до системи водосховищ каскаду р. Дніпро. 

Розташоване у зоні зчленування Українського щита і Причорноморської западини. 

Найбільшими затоками водосховища є Василівська, Чертомлинська, 

Базавлуцька, Осокорівська, Мар’їнська, Рогачинська, Золота Балка, Гаврилівська, 

Миловська, Ново-Каїрська та Каїрська. 

Водосховище характеризується малою проточністю. В маловодні та середні за 

водністю роки зміна води у водосховищі відбувається 2,5 рази, а в багатоводний – 

3,5 рази за рік. Максимальна швидкість течії 0,7-1 м/с спостерігається в русловій 

ділянці від м. Запоріжжя до с. Верхня Тарасівка. На ділянці поблизу р. Кінська 

швидкість течії не перевищує 0,05-0,09 м/с, а в середній частині водосховища варіює 

0,01-0,08 м/с влітку та 0,16-0,19 м/с навесні, а в пригреблевій – не перевищує 0,02 

м/с (Каганер 1976). 
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Правобережне плато утворене вапняками понтичного ярусу,які вище 

нормально підпірного горизонту перекриті товщею червоно-бурих глин та 

лесовидних відкладень потужністю 25-30 м.  

Лівобережне плато утворене вапняками сармата, меотісу та понту з 

прошарком мергелів, глин та пісків. Борти водосховища утворюють четвертинні 

відклади. Більшу частину дна утворюють лесовидні супіски та суглинки. 

Водосховище є помірно теплим. Під час вегетаційного періоду переважають 

температури +18-+24ºС. Термічна стратифікація на річковій ділянці майже відсутня, 

вона складає 1-2ºС, на середній ділянці збільшується до 3-5ºС, а в нижній – 8-10ºС.  

В мілководних районах здійснюється вітрове перемішування, а також 

прогрівання та охолодження водяних мас. Товща води знаходиться впродовж всього 

року в стані гомотермії або слабко вираженої стратифікації. Помітна термічна 

стратифікація властива лише періодам штильових погод.  

При температурі близької до 0ºС та стану гомотермії наприкінці грудня або 

початку січня у водосховищі встановлюється льодостав. Наприкінці льодоставу за 

рахунок віддавання тепла ложем водосховища температура в придонних шарах води 

збільшується до 1,2-1,4 ºС (Обухов и Корягина 2013). 

Гідрохімічний режим водосховища визначається, в першу чергу, 

гідрохімічним режимом річок, за рахунок яких відбувається його наповнення та 

живлення. Глибини складають до 2 м (5 % всієї акваторії), 2-5 м – 18 % та понад 5 м 

– 77 %. За конфігурацією водосховище поділяється на три частини: верхню, 

найбільш широку за рахунок Кінських плавнів (до 23 км); середню, розширену в 

районі Базавлуцьких плавнів (до 18 км), та нижню, більш вузьку (4-8 км). Нижня 

характеризується великими глибинами, що збільшуються до греблі від 12 до 16 м, а 

у заплаві від 22 до 35 м. Так само як і у Каховському водосховищі 

Вміст кисню у воді в середньому знаходиться у рівноважному стані з вмістом 

кисню атмосфери. Іноді відносна концентрація кисню значно перевищує нормальні. 

Це відбувається або в результаті процесів фотосинтезу при недостатньо 

інтенсивному перемішуванні, або через вплив фізичних причин – підвищення 

температури води.  
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Процеси інвазії кисню спостерігається в періоди осінньої та весняної 

циркуляції. Навпаки, при посилення процесів фотосинтезу, коли в поверхневому 

шарі води спостерігається його перенасичення, відбувається його евазія. Так середні 

значення насичення розчиненого кисню в Каховському варіюють від 0,4 до 21,7 

мг/л, насичення киснем при цьому становить від 3 до 259 % (Денисова 1979).  

У штильову сонячну погоду при інтенсивному фотосинтезі вміст кисню, 

двоокису вуглецю та показники рН встановлюється вертикальна стратифікація. У 

придонних шарах вміст кисню може зменшуватись до 10-15 % насичення, у зв’язку 

з чим можуть виникати заморні явища. 

Хімічний склад водних мас каскаду дніпровських водосховищ формується під 

впливом вод, що поступають з верхнього Дніпра та Прип’яті, які відносяться до 

гідрокарбонатного класу другого типу.  

Найбільший рівень мінералізації досягається навесні (350-380 мг/л) перед 

водопіллям. Коливання амплітуди мінералізації нівелювалися з введенням в 

експлуатацію кожного з водосховищ (Денисова 1979). 

Дніпровське водосховище. Найменша ширина водосховища (600 м) 

спостерігається в районі затоплених порогів (c. Кам'яно-Зубилівка), а найбільша (3,5 

км) – у верхній частині водосховища, в район с. Мандриківка (вище колишнього 

гирла р. Самари). Гирло р. Самари в межах затоки формується в озероподібну 

дельту.  

Глибини водосховища збільшуються від м. Дніпродзержинськ до греблі ДРЕС 

– від 4 до 6 м. Ґрунти, що складають дно водосховища, в основному глинисті з 

дрібнозернистим піском. Берегова мілина складена алювіальними дрібнозернистими 

та пилоподібними пісками, що вкривають більш крупні піски. Температура поверхні 

води в теплий період (травень-жовтень) коливається від 12,2 до 23,6 ºС. 

У Дніпровському водосховищі можуть утворюватись заморні умови на 

великих глибинах приплотинної ділянки, де зниження розчиненого кисню може 

сягати 0,74 мг/л на глибині 30 м (Денисова 1979). 

Вміст розчиненого кисню у воді Дніпровського водосховища становить 0,4-

23,1 мг/л, при цьому граничні значення насичення складають від 4 до 271 %.  
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Найбільш несприятливий газовий режим створюється в маловодні роки. 

Заморні умови виникають на застійних ділянках у другій половині липня, коли 

збігаються тривалі штильові погоди, високі температури води і йде масове 

скупчення синьо-зелених водоростей. 

Ранньою весною і пізньою осінню внаслідок вітрового перемішування, а 

також незначної роді процесів фотосинтезу стратифікація вмісту кисню, 

вуглекислого газу та рівня рН спостерігається рідко. Поверхневі та придонні шари 

часто насичені киснем однаково – 80-90 %.  

Однак наприкінці квітня-початку травня, на особливо мілководних ділянках 

вода прогрівається до температури 20-30 °С, починається активний розвиток 

фітопланктону, що призводить до стратифікації вісту кисню.  

В цей період в поверхневому шарі води концентрація кисню може досягати12-

13 мг/л (130-140 % насичення), а придонних ділянок знижується (Горєв 1995). 

Каїнкулацьке водосховище знаходиться на території Запорізької області, 

між с. Трудове Токмацького району (на заході), с. Кам'янка (на півдні), 

с. Новоказанкувате (на сході) та с. Новомихайлівка (на півночі) Чернігівського 

району. Водосховище було утворено з метою запобігання паводків та регулювання 

стоку у місці стику двох річок – Каїнкулак, що бере початок поблизу 

с. Новополтавка Чернігівського району Запорізької області, що є правою притокою 

р. Токмак та впадає в р. Молочна. Загальна площа 2,76 км
2
, найбільші глибини 

сягають 12 м. Солоність води коливається в межах 2,0-2,9 г/л. 

Всі зазначені водойми з їх гідроекологічними умовами (табл. 2.1) сьогодні є 

місцями постійного мешкання виду.  
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Таблиця 2.1 

Характеристика водойм регіону досліджень 
Д
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Ґр
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н
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Ш
в
и
д
к
іс
ть
 

те
ч
ії
, 

м
/с

 

Обитічна затока 
(Азовське море) 

5,0 
Літо: 27,3-31,2 
Осінь: 9,0-15,0 

11,5-
12,67 

Весна:7,6 
Літо: 8,08 
Осінь: 9,3 
Зима: 7,8 

Весна: 9,1 
Літо: 8,6 
Осінь: 11,5 
Зима: 14,1 

Пилуваті 
мули 

0,1- 0,7 

Бердянська 
затока (Азовське 
море) 

7-9 Літо: 22,0-24,8 10,9 Осінь: 9,4 Літо: 9,2 
Мулуватий 

пил 
0,1-0,7 

Білосарайська 
затока(Азовське 
море) 

9,8-
11,3 

Літо: 22,0-27,8 
11,5-
12,7 

Літо: 7,96 
Осінь: 8,16 

Літо: 11,9 
Черепашка, 
мулисті 

0,1-0,7 

Таганрозька 
затока (Азовське 
море) 

5-7 Літо: 21,0-25,0 
4,5-
7,4 

Весна: 8,9 Весна: 5,67 Мул 0,1- 0,7 

Південна частина 
Азовського моря  

6-9 Літо: 22,0-25,0 
14,5-
15,0 

Літо: 8,8 Літо: 12,0 Мул 0,1- 0,7 

Утлюцький 
лиман  

1-3 
Весна: 23,5-
24,3 
Літо: 22,6-32,1 

10,3-
13,34 

Весна: 8,82 
Літо: 8,27 

Весна: 12,6 
Літо: 11,7 
Осінь: 7,84 

Піски, 
черепашка 

>0,1 

Джарилгацька 
затока 

1-2 

Весна: 17,5 
Літо: 22,6 
Осінь: 7,2 
Зима: 1,5 

18,0-
19,0 

Літо: 8,8 
Літо: 11,0-
12,0 

Піски 0,1-0,3 

Затока Сиваш 0,5-1,5 Літо: 24,2-29,6 
25,3-
31,0 

Весна: 7,67 
Літо: 9,09 
Осінь: 8,55 

Весна: 8,6 
Літо: 8,12 
Осінь: 10,3 

Мул 0,05 

Каховське 
водосховище 

3-5 
Літо: 24,2-25,7 
Осінь: 17,5-
19,0 

0,15-
0,3 

Літо: 7,55 
Осінь: 6,25 

Весна: 12,0 
Літо: 10,5 

Каміння 0,7-1,0 

Дніпровське 
водосховище 

3 Літо: 24,2-25,7 
0,15-
0,3 

Літо: 7,86 Літо: 12,0 
Глинисті, 
піски 

0,5-1,0 

Каїнкулацьке 
водосховище 

12 Літо: 22-29,7 
2,07-
2,86 

Літо: 8,6 Літо: 10,33 Каміння > 0,1 

 

Так, для ділянок Азовського моря бичок кругляк є масовим, а для інших 

водойм (Каховське, Каїкулацьке, Дніпровське водосховища) він є інвазійним, де 

сформував чисельну популяцію. Тому для подальшого дослідження нами були 

обрані водойми, що різняться за своїми гідрологічними та екологічними 

характеристиками. 
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РОЗДІЛ 3 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Під час роботи були використані загальноприйняті у гідробіології, іхтіології 

методи відбору проб, фіксації, камеральної обробки і статистичного аналізу даних. 

Основними методами були польові (збирання іхтіологічного та гідрохімічного 

матеріалу), камеральні (визначення розмірно-масових показників, вікової та статевої 

структури, видової приналежності об’єктів живлення бичка кругляка) та 

математичні (розрахунки їх біомаси, визначення плодючості виду). Обрахунки 

отриманих даних проводилися за допомогою стандартних біометричних методів 

досліджень та спеціалізованих комп’ютерних програм. 

 

3.1. Особливості збирання матеріалу 

Основна частина матеріалу була зібрана упродовж 2010-2016 рр. з водойм, що 

відносяться Азовського та Чорного морів, а також р. Дніпро (рис. 3.1). 
 

 

Рис. 3.1. Розташування місць збирання польового матеріалу: 

прісно-олігогалінні (0,01-5 ‰): 6 – Каїнкулацьке водосховище; 7 – Каховське водосховище; 8 – 

Дніпровське водосховище; оліго-мезогалінні (5-12 ‰): 1 – Утлюцький лиман; 2 – Обитічна 

затока, 3 – Бердянська затока; 4 – Білосарайська затока; 5 – Таганрозька затока; мезо-полігалінні 

(14-20 ‰): 9 – південна частина Азовського моря; 10 – затока Сиваш; 11 – Джарилгацька затока. 
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В процесі написання дисертації було проведено 15 експедицій (табл. 3.1). 

Відбір риби проводили за загальноприйнятими методами (Правдин 1966), 136 

особин було опрацьовано в фондах Зоологічного музею Національного науково-

природничого музею НАН України. 

Таблиця 3.1 

Обсяг обробленого матеріалу 

Водойми та 
акваторії 

Найближчий 
населений 
пункт 

Показник 

ПБА,  
n особин 

Морфологія 
n особин 

Вік  
n 

особин 

Живлення 
n ШКТ 

Плодючість 
n ястиків 

Дніпровське 
водосховище 

с. Перун 136 120 - - - 

Каховське 
водосховище 

с. Скельки, 
с. Верхня 
Криниця 

1048 1008 982 30 36 

Каїнкулацьке 
водосховище 

с. Трудове 57 50 - - - 

Обитічна затока 
Азовського моря 

с. Степок, 
с. Набережне, 
с. Степанівка 
перша, 
с. Ботієве 

867 627 804 30 30 

Бердянська 
затока 
Азовського моря 

м. Бердянськ, 
с. Луначарське, 
с. Преслав 

431 49 426 - - 

Білосарайська 
затока 
Азовського моря 

м. Бердянськ 2604 120 2277 - - 

Таганрозька 
затока 
Азовського моря 

с. Седове 370 339 340 25 27 

Утлюцький 
лиман 

с. Степок, 
с. Атманай, 
коса Бірючий 
острів, 
м. Генічеськ, 
с. Комісаровка 

1569 594 256 28 21 

Південна 
частина 
Азовського моря 

м. Керч 273 273 273 33 30 

Джарилгацька 
затока 

м. Скадовськ 144 58 141 - - 

Затока Сиваш 
с. Ясна Поляна, 
с. Чонгар 

20 20 20 - - 

РАЗОМ  7519 3258 5519 146 144 

 

3.2. Напрями досліджень 

В процесі виконання роботи було проведене дослідження виду, що включало 

повний біологічний аналіз для характеристики розмірно-масової та вікової 
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структури популяції, визначення спектру та калорійності об’єктів живлення, аналіз 

плодючості виду. 

Повний біологічний аналіз. Для отримання матеріалу використовували 

активні та пасивні знаряддя лову: трал, бичкова драга, мальковий волок, зяброві 

сітки (вічко 18-55 мм), ятір (вічко 14 мм), вудки. 

Первинна обробка включала проведення повного біологічного аналізу (далі 

ПБА), до якого було залучено 7519 особин бичка кругляка, під час якого визначали 

статеву приналежність особин, (TL) загальну (зоологічну довжину) та (SL) 

стандартну (промислову) довжину, масу загальну та без внутрішніх органів, 

наповненість шлунково-кишкового тракту, ступінь зрілості статевих продуктів та 

вік (Правдин 1936, 1966; Чугунова 1959). 

Визначення віку. Вікову приналежність визначали за отолітами (рис. 3.2), для 

чого використовували стандартні методики (Чугунова 1959). 

  
 

Рис. 3.2. Отоліти бичка кругляка (ок. ×8, об. ×4, фото автора). 

 

В процесі проведення аналізу отоліти фіксували в розчині гліцерину впродовж 

кількох годин, а в разі необхідності до доби. Якщо отоліти мали залишки органічних 

решток, до гліцерину додавали розчин аміаку 10 % в пропорції 3:1. Після 

проявлення опакових та гіалінових кілець за допомогою бінокуляру визначали вік 

шляхом їх підрахунку. 
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Визначення спектру живлення. Ступінь наповнення шлунково-кишкового 

тракту (ШКТ) визначали візуально за п’ятибальною шкалою: 0 – порожній ШКТ; 1 – 

поодинокі фрагменти їжі; 2 – мало об’єктів живлення; 3 – середня кількість об’єктів 

живлення; 4 – багато їжі; 5 – дуже багато (Шорыгин 1952; Саблина 1961). Для 

подальшої обробки ШКТ фіксували у 70 % розчині етилового спирту. Для аналізу 

спектру живлення та калорійності об’єктів живлення було залучено 142 ШКТ бичка 

кругляка.  

Бичок кругляк є типовим бентофагом і основу його раціону складають 

молюски та ракоподібні (рис. 3.3). При визначенні їх таксономічної приналежності 

використовували визначники (Мордухай-Болтовской 1968; Анистратенко, Халиман 

и Анистратенко 2011; Grintsov and Sezgin 2011).  

   
 

   
 

Рис. 3.3. Об’єкти живлення бичка кругляка: а – Bivalvia larvae; б – Anadara 

inaequivalvis; в – Hydrobia gen. sp.; г - Mytilaster lineatus  

(ок. ×8, об. ×4, фото автора).  

 

Довжину об’єктів живлення вимірювали за допомогою окуляр-мікрометра на 

бінокулярі МБС-10 (ок. ×8, об. ×4 та ок. ×8, об. ×2). Для визначення біомаси 

представлених об’єктів живлення проводили вимірювання розмірів організмів з 

а б 

в г 
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метою подальшого розрахунку реконструйованої маси об’єктів живлення. Для цього 

застосовували номограми визначення маси водних організмів за розмірами та 

формою тіла (Численко 1968). Окрім цього, одночасно була проведена 

реконструкція маси об’єктів живлення з використанням проб бентосу з водойм, 

досліджувались з метою уникнення похибки. 

Для розрахунку калорійності об’єктів живлення використовували методику 

залежностей для розрахунку енергетичного еквіваленту маси (Александров 2001). 

При порівнянні спектрів живлення бичка кругляка з водойм, що 

досліджувались, використовували індекси подібності спектрів живлення (ІВП), 

відносної значимості об’єктів живлення (ІВЗ), споживання їжі (І) (Pinkas, Oliphant 

and Iverson 1971; Заморов та Чернікова 2011): 

      (1) 

де А – кількість таксонів кормових об’єктів в раціоні однієї риби, яка 

досліджувалася; В – кількість таксонів кормових об’єктів в раціоні іншої риби, яка 

досліджувалася; С – кількість однакових таксонів харчових об’єктів в раціонах риб, 

що порівнювалися.  

Індекс відносної значимості об’єктів живлення розраховували наступним 

чином: 

       (2) 
 

де М – маса об’єкту живлення (% від загальної відновленої маси всіх 

кормових об’єктів в раціоні риби); N – кількість об’єкту живлення (% від загальної 

кількості всіх кормових об’єктів в раціоні риби); F – частота зустрічі об’єкту 

живлення у харчових грудках (% від загальної кількості досліджених харчових 

грудок) (Pinkas, Oliphant and Iverson 1971; Заморов та Чернікова 2011). 

Розрахунок індексу споживання їжі проводився за формулою:  

            (3) 

де WW – реконструйована маса компоненту їжі; mзаг – маса риби.  

Аналіз плодючості. Дослідження плодючості виду проводили для визначення 

потенційних можливостей розмноження виду у водоймах, що різняться умовами 
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існування. Стадію зрілості гонад визначали візуально за шестибальною шкалою 

(рис. 3.4): I стадія (ювенальна) – гонади представлені двома валиками (1-1,5 см), що 

продовжуються ниткоподібними тяжами; ІІ стадія – яєчник має вид двох 

продовгуватих тяжів, ооцити можна роздивитись без збільшення; ІІІ стадія – ооцити 

добре вирізняються неозброєним оком; ІV стадія – гонади займають значний об’єм 

порожнини тіла самиці, але не витікають при слабкому натисканні; V стадія – період 

текучості статевих продуктів; VІ стадія – гонади мають вид зморщених пластинок, 

де присутні інші порції ікри, а також поодинокі не відмічені ооцити V стадії зрілості 

(Правдин 1966).  

 

 

 

Рис. 3.4. Стадії зрілості статевих продуктів (ок. ×8, об. ×2, фото автора). 

 

Для подальшого аналізу плодючості виду ястики фіксували у 70 % розчині 

етилового спирту. Для запобігання суттєвого зменшення розмірів ооцитів, 

камеральну обробку проводили не пізніше тижня після збору матеріалу.  

Оскільки бичок кругляк відноситься до видів з асинхронним вітелогенезом, то 

стадії зрілості визначали спочатку візуально, а під час подальшої камеральної 

обробки більш точно фіксували залишкову кількість порцій ікри в ястиках, її стадії 

зрілості та кількість (Куликова и Фандеева 1975; Правдин 1966). З обох гонад 

відміряли наважку по 1 г з обох кінців та середньої частини ястиків. У кожній порції 

визначалися розміри 10-15 ікринок всіх представлених розмірних груп. Діаметр 



45 

ооцитів вимірювали за допомогою окуляр-мікрометра на бінокулярі МБС-10 (ок. ×8, 

об. ×4 та ок. ×8, об. ×2). До аналізу залучалися ікринки всіх груп, окрім найменшої 

(0,05 мм), оскільки вона залишається на наступний нерест. 

За нашими даними у ястиках чітко відмічалися ооцити різних стадій зрілості, 

що є характерним для даного виду, на чому наголошували й інші автори (Куликова 

и Фандеева 1975; Михман 1963). 

За розмірами та зовнішнім видом ооцити були поділені на 4 групи: 

- Перша група – 1700-2500 мкм – крупні, зрілі ооцити (ІV стадія зрілості);  

- Друга група – 400-1200 мкм – світло-жовті ооцити, що знаходяться на 

стадії дозрівання (ІІІ стадія);  

- Третя група – 100-300 мкм (ІІ стадія) – білуваті ікринки; 

- Четверта група – найменші – до 0,1 мм, що найчастіше були прикріплені 

до стінок ястиків, а також оточували більш зрілі ооцити (рис. 3.5). 

Рис. 3.5. Кількість ооцитів різних стадій зрілості (n=142) для кожної розмірної 

групи. 

 

Після цього, шляхом прямого підрахунку, визначали кількість ооцитів в 

кожній розмірній групі, а потім перераховували отримані результати на загальну 

масу ястиків. При цьому для обох ястиків підрахунок та наважку робили окремо, 
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оскільки їх маса дещо різнилась. При перевірці результатів похибка розрахунків 

становила не більше 200-300 ооцитів, що в середньому становить 4,8-7,2 % від 

загальної кількості ооцитів в ястиках. 

Морфологічний аналіз. Пластичні ознаки вимірювали за стандартними 

методиками (Правдин 1966). За основу було обрано запропоновану схему 

Т.А. Забродою (2009), що в своїй структурі містить стандартні методи вимірів 37 

пластичних ознак раніше приведених І.Ф. Правдіним (1966) (рис. 3.6).  

 

             

Рис. 3.6. Схема вимірів (пластичні ознаки) бичка кругляка за Т.А. Забродою 

(Дирипаско и Заброда 2009): 

H – найбільша висота тіла, h – висота хвостового стебла, iH – найбільша товщина (ширина) 

тіла, ih – товщина (ширина) хвостового стебла, aD – антедорсальна відстань, pD – постдорсальна 

відстань, aP – антепекторальна відстань, aV – антевентральна відстань, aA – антеанальна відстань, 

V-A – вентроанальна відстань, pl – довжина хвостового стебла, lD1 – довжина основи першого 

спинного плавця, hD1 – висота першого спинного плавця, lD2 – довжина основи другого спинного 

плавця, hD2 – висота другого спинного плавця, lA – довжини основи анального плавця, hA – 

висота анального плавця, lP – довжини грудного плавця, iP – ширина основи грудного плавця, lV 

– довжини черевного плавця, iv – ширина основи черевного плавця, lC – довжина хвостового 

плавця, HL – довжина голови, hcz – висота голови у потилиці, ic– найбільша ширина голови, ao – 

довжина рила, o – горизонтальний діаметр ока, op – позаочна відстань, io – ширина лоба, lm – 

довжина верхньої щелепи, lmd – довжина нижньої щелепи, or – відстань між оком та кутом 

щелепи, hop – висота щоки, ir – ширина рота, hco – висота голови через середину ока, ist – 

ширина істмусу. 
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Дослідження морфологічної структури бичка кругляка було проведено на 3258 

особинах. Виміри здійснювали за допомогою штангенциркуля з точністю до 0,1 см 

на фіксованому в 4 % розчині формаліну матеріалі. Для запобігання значним змінам 

в розмірах тіла риб, камеральну обробку здійснювали не пізніше 1 місяця після його 

фіксації.  

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

були нормовані до їх довжин – SL та HL відповідно. 

Математична обробка матеріалу. В процесі математичних розрахунків 

встановлювали узагальнюючі характеристики варіаційного ряду, проводили 

кластерний та дискримінантний аналізи, а також оцінку статистичної достовірності 

отриманих результатів. 

Кластерний аналіз проводили з побудовою матриці, що відображає 

навантаження всіх ознак для особин. Рівень відмінності особин між собою 

розраховували за допомогою показника відстані (дивергенції) Кульбака-Лейблера, 

що є несиметричною мірою віддаленості один від одного двох імовірних розподілів 

(Kullback and Leibler 1951; Puzachenko and Korablev 2014). 

Для іхтіологічних досліджень Ю.С. Решетниковим (1980) була запропонована 

формула для статистично незалежних ознак: 

      (4) 

де 𝜎1, 𝜎2 – дисперсія вибірок 1 та 2; Х – середня арифметична значень ознак у 

вибірках 1, 2. 

Іншим методом непараметричної статистики був дискримінантний аналіз, що 

класифікує вибірки, при цьому зберігає інформаційну достовірність та зводить до 

мінімуму математичне очікування втрат (Халафян 2007; Мастицкий и Шитиков 

2014).  

Оцінка достовірності відмінностей за індексами пластичних ознак 

проводилася з визначенням непараметричного критерію, що базується на 

дослідженні співвідношень рангів вихідних значень варіант. Одним із таких 

критеріїв є U-критерій Уілкоксона-Манна-Уітні, що є найбільш чутливим та 
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потужним серед всіх непараметричних критеріїв (Лакин 1990; Ивантер и Коросов 

2010): 

            (5) 

де n1 – кількість одиниць в першій вибірці; n2 – кількість одиниць в другій 

вибірці;    – більша з двох рангових сум. 

Статистична обробка проводилася за допомогою пакету програм Statistica 10.0 

(StatSoft, Inc.), пакету аналізу Microsoft Excel, Access 2016 та Primer 5. 
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РОЗДІЛ 4  

БІОЛОГІЯ БИЧКА КРУГЛЯКА NEOGOBIUS MELANOSTOMUS 

(PALLAS, 1814) ЗА РІЗНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ 

 

 

Бичок кругляк є представником понто-каспійського фауністичного комплексу. 

Відноситься до еврігалінної групи бичкових, здатен витримувати значні коливання 

гідрологічних та гідрохімічних показників, що дозволяє йому освоювати нові 

акваторії та водойми. Дослідження особливостей його біології має важливе значення 

для розуміння механізмів адаптації. 

 

4.1. Розмірно-масова структура популяцій бичка кругляка 

Розміри та маса особин в популяції пов’язані з трьома основними 

характеристиками: по-перше, забезпеченість і доступність їжі, яка може варіювати 

відповідно до зміни кормової бази та її калорійності; по-друге – це умови 

середовища, в якому існує вид, що опосередковано впливає на стан його кормової 

бази; по-третє, розміри особин в популяції залежать від умов, в яких жили їх 

пращури, тобто їх спадковими властивостями (Никольский 1974).  

Каховське водосховище. Так у самиць розміри коливалися в межах 4,9 см до 

10,85 см, що в середньому становило 7,34±0,06 см, за масою – 2,86 г до 41,1 г 

(11,82±0,31 г). У самців вони становили від 4,6 см до 12,9 см (9,36±0,08 см), а за 

масою – 2,48-70,2 г (26,24±0,61 г) (рис. 4.1).  

Для бичка кругляка властивим є статевий диморфізм, що відображається у 

розмірах та масі особин. Так, різниця у розмірах між самцями та самицями 

достовірно (при p<0,001) склала 21,6 %, а за масою 55 % (Ткаченко та 

Мірошниченко 2013). 
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Рис. 4.1. Середні величини стандартної довжини та маси бичка кругляка з 

Каховського водосховища.  

 

Аналіз розмірів бичка кругляка за віковими групами показав достовірне 

(p<0,001) збільшення середніх розмірів самиць між групами 1-1+ та 2-2+ на 17,7 % 

та на 9,2 % між віковими групами 2-2+ ‒ 3-3+. У самців достовірне (p<0,001) 

збільшення розмірів становило 22,4 % у діапазоні 1-1+ ‒ 2-2+ роки та 14,8 % – між 

віковими групами 2-2+ та 3-3+ (рис. 4.2). 

 

 

Рис. 4.2. Середня величина стандартної довжини бичка кругляка з Каховського 

водосховища за віковими групами. 
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Аналіз маси тіла самиць за віковими групами показав достовірне (p<0,001) 

збільшення маси тіла особин на 46,6 % у групі 1-1+ ‒ 2-2+, 22,8 % – у групі 2-2+ ‒ 3-

3+ роки. У самців спостерігався схожий розподіл. У віковому проміжку 1-1+ ‒ 2-2+ 

відмічалося збільшення маси на 52,9 % та на 35,3 % у діапазоні 2-2+ ‒ 3-3+ роки 

(рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3. Середня величина маси бичка кругляка з Каховського водосховища за 

віковими групами. 

 

Обитічна затока. Коливання середніх розмірів самиць упродовж періоду 

досліджень спостерігалося в межах 5,1 см до 12,9 см (рис.4.4), за масою – від 2,92 г 

до 53 г.  

 

 

Рис. 4.4. Середні величини стандартної довжини та маси бичка кругляка  

з Обитічної затоки.  
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При цьому середні значення розмірів становили 8,9±0,1 см та 19,9±0,5 г. 

Розміри самців варіювалися в межах 5,7-18,5 см, а маси – 2,78-97 г при середніх 

значеннях 11,4±0,1 см та 45,0±1,4 г відповідно. Різниця становила 22,1 % та 55,8 % 

відповідно. 

Аналіз розмірів бичка кругляка за віковими групами показав достовірне 

(p<0,001) збільшення середніх розмірів самиць між групами 0+ ‒ 1-1+ на 30,3 %, на 

16,4 % у групах 1-1+ ‒ 2-2+ роки та на 11,8 % між віковими групами 2-2+ ‒ 3-3+. У 

самців також спостерігається достовірне (p<0,001) збільшення довжини особин на 

30 % у групі 0+-1-1+, а між групами 1-1+ та +2-2+ збільшення на 29,2 %, при цьому 

у віковому діапазоні 2-2+ ‒ 3-3+ зміни не відмічалися (рис. 4.5). 

 

 

 

Рис. 4.5. Середня величина стандартної довжини бичка кругляка з  

Обитічної затоки за віковими групами. 

 

Аналіз маси самиць за віковими групами показав достовірне (p<0,001) 

збільшення маси тіла особин на 68 % у групах 0+ ‒ 1-1+, на 40,1 % у 1-1+ ‒ 2-2+ та 

на 32,4 % у групі 2-2+ ‒ 3-3+ роки. У самців були зафіксовані достовірно (p<0,001) 

більші показники маси тіла на 75,3 % у групі 0+ ‒ 1-1+, на 64,4 % у групі 1-1+ ‒ 2-2+ 

та незначне збільшення на 1,3 % у віці 2-2+ ‒ 3-3+ (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6. Середня величина маси бичка кругляка з  

Обитічної затоки за віковими групами. 

 

Бердянська затока. Розміри тіла у самиць бичка кругляка з затоки коливалися 

в межах 4,52-12,7 см, що в середньому становило 9,19±0,04 см, за масою – 1,31-

47,78 г (20,82±0,25 г). У самців вони склали від 5,88 см до 15,8 см (10,63±0,04 см), а 

за масою – 3,44 г до 70,2 г (35,0±0,46 г) (рис.4.7). Різниця розмірів між самцями та 

самицями становила 13,6 % та 40,5 % – за масою при (p<0,001).  

 

 

Рис. 4.7. Середні величини стандартної довжини та маси бичка кругляка з 

Бердянської затоки. 
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Аналіз розмірів бичка кругляка за віковими групами показав достовірне 

(p<0,01) збільшення середніх розмірів самиць між всіма віковими групами: 0+ ‒ 1-1+ 

на 17,8 %, 10,6 % у групах 1-1+ ‒ 2-2+ та 8,2 % у групах 2-2+ ‒ 3-3+. У самців також 

спостерігається достовірне (p<0,01) збільшення довжини особин на 21,4 % у групі 

0+ ‒ 1-1+, між віковими групами 1-1+ ‒ 2-2+ ця різниця склала 17,4 %, а у групі 3-3+ 

– 5 %, що не мала достовірного підтвердження (рис. 4.8). 

 

 

 

Рис. 4.8. Середня величина стандартної довжини бичка кругляка з Бердянської 

затоки за віковими групами. 

 

Аналіз маси самиць за віковими групами показав схожий розподіл. Так 

достовірне (p<0,01) збільшення маси тіла особин у віковій групі 0+ порівняно з 

групою 1-1+ було відмічене на 51,2 %, у групі 1-1+ ‒ 2-2+ – на 29 % та на 14,7 % у 

групі 2-2+ ‒ 3-3+.  

У самців були зафіксовані достовірно (p<0,01) більші показники маси тіла на 

57,2 % між групами 0+ та1-1+, на 46,9 % у вікових групах 1-2+ ‒ 2-2+ роки, та 

12,5 % у групі 2-2+ ‒ 3-3+ (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9. Середня величина маси бичка кругляка з Бердянської затоки  

за віковими групами. 

 

У бичка кругляка з Білосарайської затоки показники розмірів самиць 

коливалися в межах 5,6-12,8 см, що в середньому становило 9,05±0,12 см, а маси – 

3,44-91,7 г (19,12±0,87 г). У самців вони склали від 5,6 см до 15,6 см (12,22±0,12 см), 

а за масою – від 3,26 г до 105,7 г (49,1±1,44 г) (рис. 4.10). Самці бичка кругляка 

достовірно (p<0,01) більші за самиць на 25,9 % за розмірами та на 61,1 % – за 

масою.  

 

 

Рис. 4.10. Середні величини стандартної довжини та маси бичка кругляка з 

Білосарайської затоки. 
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Аналіз розмірів бичка кругляка за віковими групами показав поступове 

збільшення середніх розмірів самиць у віковому діапазоні 1-1+ ‒ 2-2+ на 12,1 %, на 

12,7 % у 2-2+ ‒ 3-3+. У самців відбувалось достовірне (p<0,01) збільшення 

показників на 18,8 % у групі 1-1+ ‒ 2-2+. У вікових групах 2-2+ ‒ 3-3+ незначне 

збільшення на 2,8 %, що не має достовірного підтвердження (рис. 4.11). 

 

 

Рис. 4.11. Середня величина стандартної довжини бичка кругляка  

з Білосарайської затоки за віковими групами. 

 

Аналіз маси за віковими групами показав достовірне (p<0,01) збільшення маси 

тіла самиць на 33,1 % у діапазоні 1-1+ ‒ 2-2+, та на 35,3 % – у 2-2+ ‒ 3-3+ (рис. 4.12).  

 

Рис. 4.12. Середня величина маси бичка кругляка з Білосарайської затоки за 

віковими групами. 
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У самців з були достовірно зафіксовані (p<0,01) більші показники маси тіла на 

41,8 % у групі 1-1+ ‒ 2-2+, а у групі 2-2+ ‒ 3-3+ - збільшення на 7,6 %, при цьому 

достовірність не підтверджена. 

Аналіз розмірно-масової структури самиць бичка кругляка з Таганрозької 

затоки показав коливання розмірів в діапазоні від 5 см до 14,5 см, в середньому 

10,36±0,13 см, а значення маси варіювалися в межах від 2,48 г до 83 г (32,81±1,12 г). 

Розміри самців коливались в межах 5,9-15,9 г при середньому значені 11,99±0,22 см, 

а маси – 5,04-120,2 г при середньому показнику 54,84±2,85 г (рис. 4.13). Самці 

достовірно більші самиць за розмірами на 13,6 %, а за масою – на 40,2 % при p<0,01. 

 

 

 

Рис. 4.13. Середні величини стандартної довжини та маси бичка кругляка з 

Таганрозької затоки. 

 

Аналіз розмірів самиць бичка кругляка за віковими групами показав 

достовірне (p<0,01) збільшення розмірів тіла на 16,2 % у віковій групі 1-1+ ‒ 2-2+, а 

між віковими групами 2-2+ ‒ 3-3+ на 8,9 %, при цьому достовірність не 

підтверджується.  

У самців збільшення розмірів при p<0,01 відбувається у групах 1-1+ ‒ 2-2+ на 

12,5 % та на 7,7 % у групах 2-2+ ‒ 3-3+ (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14. Середня величина стандартної довжини бичка кругляка 

 з Таганрозької затоки за віковими групами.  

 

Маса самиць за віковими групами 1-1+ та 2-2+ (p<0,01) збільшувалася на 35,6 

% та на 23,8 % між групами 2-2+ ‒ 3-3+ роки (рис. 4.15).  

 

Рис. 4.15. Середня величина маси бичка кругляка з Таганрозької затоки  

за віковими групами.  

 

У самців показники маси тіла між групою 1-1+ та 2-2+ були більшими на 

30,5 % при p<0,01. У віковому діапазоні 2-2+ ‒ 3-3+ значення зростають на 16,7 %, 

при цьому достовірність не підтверджується. 

Розміри самиць за період досліджень в Утлюцькому лимані коливались в 

межах 4,1-13,5 см, що в середньому склало 10,1±0,07 см. За масою показники 
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варіювали від 1,48 г до 75 г, при середньому показнику 26,68±0,48 г. У самців 

розміри тіла коливалися в межах 3,3-18,5 см при середніх показниках 11,91±0,1 см, а 

за масою – 0,9-169 г (50,53±1,17 г) (рис. 4.16). 

 

 

Рис. 4.16. Середні величини стандартної довжини та маси бичка кругляка з 

Утлюцького лиману. 

 

Аналіз розмірів бичка кругляка за віковими групами показав достовірне 

(p<0,01) збільшення середніх розмірів самиць між групами 1-1+ ‒ 2-2+ на 22,6 % та 

на 12,4 % групах 2-2+ ‒ 3-3+ (рис. 4.17).  

 

 

Рис. 4.17. Середня величина стандартної довжини бичка кругляка  

з Утлюцького лиману за віковими групами. 
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У самців також спостерігається достовірне (p<0,01) збільшення довжини тіла 

особин на 32,6 % у групі 1-1+ ‒ 2-2+, у вікових групах 2-2+ ‒ 3-3+ – на 7,2 %. 

Аналіз маси самиць за віковими групами показав достовірне (p<0,01) 

збільшення особин на 53,7 % у групі 1-1+ ‒ 2-2+ та на 29,4 % – у групі 2-2+ ‒ 3-3+. У 

самців у віці 1-1+ різниця за масою достовірно (p<0,01) становила на 71,8 % менше 

за групу 2-2+, а між групами 2-2+-3-3+ цей показник становив 2,8 % (рис. 4.18). 

 

 

Рис. 4.18. Середня величина маси бичка кругляка з Утлюцького лиману  

за віковими групами. 

 

Південна частина Азовського моря. Розміри самиць бичка кругляка в цій 

частині водойми коливались між показниками 3,6 см до 11,95 см при середньому 

значенні 6,7±0,2 см, а маса – у діапазоні 1,09 г до 45 г (9,7±1,2 г) (рис.4.19). Різниця 

становила 16,8 % та 48,9 % відповідно. 

Аналіз розмірів самців показав коливання у діапазоні 3,8 см до 15,3 см при 

середньому значенні 8,0±0,4 см. За масою показники варіювали від 1,1 г до 81,1 г 

(19,0±2,4 г). У самиць достовірна різниця (p<0,01) спостерігається у групах 0+ ‒ 1-

1+ (23,7 %), 1-1+ ‒ 2-2+ (35,9 %), а у діапазоні 2-2+ ‒ 3-3+ вона склала 8,8 %, але не 

була підтверджена достовірно. 

У самців розміри тіла у віковому проміжку 0+-1-1+ були достовірно (p<0,01) 

вищими на 36,5 %, а у групі 1-1+ ‒ 2-2+ – на 42,4 % (рис. 4.20).  
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Рис. 4.19. Середні величини стандартної довжини та маси бичка кругляка з 

з південної частини Азовського моря. 

 

 

Рис. 4.20. Середня величина стандартної довжини бичка кругляка з південної 

частини Азовського моря за віковими групами.  

 

Аналіз маси за віковими групами показав у самиць різницю (p<0,01) на 59 % у 

групі від 0+ до 1-1+, у віковій групі 1-1+ ‒ 2-2+ ця різниця становила 72,7 %, а у віці 

2-2+-3-3+ – 26,2 %, а не мала статистичної достовірності. У самців відбувається 
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поступове збільшення маси (p<0,01). У віці 0+-1-1+ різниця склала 79,7 %, а у 

проміжку від 1-1+ до 2-2+ – 73,5 % (рис. 4.21). 

 

Рис. 4.21. Середня величина маси бичка кругляка з південної частини Азовського 

моря за віковими групами. 

 

Показники розміру та маси тіла самиць бичка кругляка з Джарилгацької 

затоки коливалися в межах 4,48-11,68 см, що в середньому склало 7,04±0,18 см, за 

масою – 2,04-40,66 г (9,75±0,79 г). У самців коливання розмірів спостерігалися на 

рівні від 4,1 см до 15,1 см (7,79±0,31 см), а за масою – від 1,74 г до 73,35 г (16,35±1,9 

г) (рис. 4.22).  

 

 

Рис. 4.22. Середні величини стандартної довжини та маси бичка кругляка з 

Джарилгацької затоки.  
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Достовірна різниця розмірів при p<0,05 склала 9,7 %, за масою розподіл є 

схожим. Різниця між статями становила 30,6 % при p<0,01. 

У розрізі вікових груп розміри тіла самиць (при p<0,01) збільшуються на 

25,5 % між групами 1-1+ ‒ 2-2+ та на 12,3 % у 2-2+ ‒ 3-3+ роки (рис. 4.23).  
 

 

 

Рис. 4.23. Середня величина стандартної довжини бичка кругляка з Джарилгацької 

затоки за віковими групами. 

 

Такий же розподіл спостерігався і у самців. Так найбільше за розмірами тіло 

збільшується у період з 1-1+ до 2-2+ – на 40 %, а у групі 2-2+ ‒ 3-3+ – на 27 %.  

 

Рис. 4.24. Середня величина маси бичка кругляка з Джарилгацької затоки за 

віковими групами. 
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Аналіз маси тіла у самиць у віці 1-1+ ‒ 2-2+ показав збільшення на 56,1 %, а у 

групі 2-2+ ‒ 3-3+ – на 37,5 % при p<0,01. (рис. 4.24). У самців показник маси також 

найвищим був у групі 1-1+ ‒ 2-2+ –81,9 %, у діапазоні 2-2+ ‒ 3-3+ – 53,9 %. 

Порівняльний аналіз показників довжини тіла бичка кругляка за водоймами 

показав, що найбільші розміри тіла особин спостерігаються у особин з північно-

західних акваторій району Азовського моря (рис. 4.25). 

Самиці з Обитічної затоки на 1,1 % менші за самиць з Білосарайської затоки, а 

самці – на 6,6 %. Різниця розмірів тіла між самицями з Білосарайської та 

Таганрозької заток складала 13,5 % при p<0,01, а між самцями – 1,6 %, при цьому 

достовірність не підтверджується (табл. 4.1). Самиці з Білосарайської затоки були 

більшими на 10,9 %, ніж з Утлюцького лиману, натомість самці менші за розмірами 

на 2,5 % при p<0,01. Різниця між самицями з Обитічної та Таганрозької заток 

показала значно менші розміри – 14,9 %, а у самців – на 5 %.  

 

Рис. 4.25. Середні розміри бичка кругляка з водойм та акваторій Азово-

Чорноморського регіону: 

1 – Каховське водосховище; 2 – Обитічна затока; 3 – Білосарайська затока; 4 – 

Бердянська затока; 5 – Таганрозька затока; 6 – Утлюцький лиман; 7 – південна 

частина Азовського моря; 8 – Джарилгацька затока. 
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Аналіз риб з Таганрозької затоки порівняно з особинами з Утлюцького лиману 

показав незначно більші значення у самиць – на 2,9 % за розмірами (p<0,05), а у 

самців – на 0,8 %. Порівняння розмірів тіла самиць з Обитічної затоки та 

Утлюцького лиману показало менші показники у затоці на 11,9 %, а у самців на – 

4,2 %.  

Найменші показники були притаманні рибам з Каховського водосховища, 

південної частини Азовського моря та Джарилгацької затоки.  

Вибірки представлені в аналізі відповідали закону нормального розподілення 

на що вказує тест Колмогорова-Смірнова та Шапіро-Уїлка (p>0,05), тому для 

визначення відмінностей між групами доцільно було обрати параметричний 

критерій Стьюдента. 

Таблиця 4.1 

Достовірні відмінності розмірних величин бичка кругляка в водоймах та 

акваторіях Азово-Чорноморського регіону за критерієм Стьюдента 
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Каховське водосховище - 22,63 15,21 32,6 22,3 32,55 -2,45 -1,07 
Обитічна затока 13,10 - 0,89 5,14 10,8 13,9 -8,97 -9,64 
Білосарайська затока  21,86 4,88 - 1,92 8,54 9,0 -8,85 -9,2 
Бердянська затока 13,42 -5,88 -14,86 - 9,0 11,82 -10,3 -11,51 
Таганрозька затока 11,11 2,35 -0,83 6,26 - -2,03 -13,56 -14,86 
Утлюцький лиман 19,52 3,05 -2,12 12,07 -0,41 - -13,60 -15,53 
Південна частина  

Азовського моря 
-3,52 -8,27 -10,43 -6,63 -8,93 -9,69 - 1,33 

Джарилгацька затока -5,0 -10,71 -13,51 -8,96 -11,0 -11,05 -0,40 - 
Примітка: на сірому фоні показані достовірні ознаки між самицями (p<0,001); на білому фоні - достовірні ознаки 

між самцями (p<0,001); червоним кольором виділені групи з наявними достовірними ознаками, підкреслені – групи 

достовірні при p<0,05.  

 

Різниця між самицями з Каховського водосховища та південної частини 

Азовського моря склала – 8,2 %, а самцями – 14,9 %. Це свідчить про те що особини 

з водосховища є більшими. Самиці з водосховища були більшими порівняно з 

особинами Джарилгацької затоки на 17 %, а самці на 2,8 %. Різниця між особинами 
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з південної частини Азовського моря та Джарилгацької затоки були незначними, так 

у самиць цей показник склав 5,6 %, а у самців 2,5 %.  

Аналіз масової структури за статевим розподілом показав схожу картину. Так, 

самиці з Обитічної затоки були дещо меншими за масою порівняно з особинами з 

Таганрозької затоки та Утлюцького лиману на 39,3 % та 25,5 % відповідно та дещо 

більшими порівняно з самицями з Білосарайської затоки – на 4,02 %. Маса самців з 

Обитічної затоки була меншою порівняно з рибами з Білосарайської, Таганрозької 

заток та Утлюцького лиману – на 8,4 %, 17,9 % та 25,5 % відповідно (рис. 4.26). 

Порівняння маси тіла самиць з Таганрозької затоки показало більші значення 

порівняно з особинами з Білосарайської затоки та Утлюцького лиману – 41,8 % та 

18,6 % відповідно при p<0,01 (табл. 4.2).  

 

Рис. 4.26. Середня маса бичка кругляка з водойм та акваторій Азово-

Чорноморського регіону: 1 – Каховське водосховище; 2 – Обитічна затока; 3 – 

Білосарайська затока; 4 – Бердянська затока; 5 – Таганрозька затока; 6 – Утлюцький 

лиман; 7 – південна частина Азовського моря; 8 – Джарилгацька затока. 

 

У самців цей показник мав дещо інший розподіл. Так між особинами з 

Таганрозької та Білосайської заток був більший на 10,6 %, а між Таганрозькою 

затокою та Утлюцьким лиманом – 30,7 %. Різниця між самицями з Білосарайської 

затоки та лиману становила 28,5 %, а між самцями – 7,8 %. 
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Найменші показники маси тіла мали особини з Каховського водосховища, 

південної частини Азовського моря та Джарилгацької затоки, хоча серед особин з 

зазначених водойм найбільші значення як самці (на 27,5 % та 41,6 % відповідно), 

так і самиці мали у Каховському водосховищі (на 17,9 %). 

Таблиця 4.2 

Достовірні відмінності середніх величин маси тіла бичка кругляка водоймах та 

акваторіях Азово-Чорноморського регіону за критерієм Стьюдента 
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Каховське водосховище - -13,87 -7,68 -24,93 -18,41 -9,73 1,71 2,47 

Обитічна затока -12,34 - 0,78 -1,67 -10,68 -4,30 7,85 10,81 

Білосарайська затока  -15,03 -2,07 - -1,84 -9,64 -4,34 6,27 7,81 

Бердянська затока -11,27 6,73 9,48 - -10,73 -3,90 9,12 13,46 

Таганрозька затока -9,99 -3,13 -1,82 -6,96 - 3,28 14,19 16,98 

Утлюцький лиман -22,47 -3,30 -0,84 -15,05 1,46 - 8,85 10,00 

Південна частина 

Азовського моря 
2,91 9,36 10,83 6,53 9,71 12,29 - 0,0 

Джарилгацька затока 12,58 12,58 14,32 10,03 11,67 16,74 1,21 - 
Примітка: на сірому фоні показані достовірні ознаки між самицями (p<0,001); на білому фоні - достовірні ознаки 

між самцями (p<0,001); червоним кольором виділені групи з наявними достовірними ознаками, підкреслені – групи 

достовірні при p<0,05.  

 

Аналізуючи розмірно-масові показники було доцільно об’єднати всі вибірки в 

групи за рівнем солоності водойм (див. рис. 3.1). В результаті порівняння було 

визначено, що найбільші показники були притаманні особинам з оліго-мезогалінних 

водойм, а найменші – з мезо-полігалінних водойм (табл. 4.3). 

Таблиця 4.3 

Достовірні відмінності середніх величин розміру та маси тіла бичка кругляка  

за статтю та групами водойм 

Група водойм Стать 
кількість 
екз. 

Довжина, см Маса, г 
min max M±m min max M±m 

прісно-
олігогалінні 

самиці 562 4,1 10,85 7,16±0,05 1,90 41,1 11,02±0,3 
самці 675 2,2 12,9 9,05±0,07 1,28 70,18 24,0±0,6 
Разом 1237 2,2 12,9 8,18±0,05 1,28 70,18 18,06±0,39 

оліго- 
мезогалінні  

самиці 2693 4,1 14,5 9,40±0,03 1,31 91,74 22,60±0,21 

самці 3123 3,3 18,5 11,24±0,04 0,9 169,0 42,23±0,47 
Разом 5816 3,3 18,5 10,38±0,03 0,9 169,0 33,01±0,30 

мезо- 
полігалінні 

самиці 184 3,6 11,95 7,27±0,12 1,09 45,00 11,20±0,56 
самці 247 3,8 15,29 8,60±0,18 1,10 81,11 21,04±1,15 
Разом 431 3,6 15,29 8,04±0,12 0,88 81,11 16,83±0,74 
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Так, самиці з прісно-олігогалінних водойм дещо менші за особин з мезо-

полігалінних – на 1,5 %, натомість самці більші – на 5% при p<0,001 (табл. 4.4). Але 

найбільша різниця відмічена між особинами з оліго-мезогалінних водойм та прісно-

олігогалінних і мезо-полігалінних, у самиць вона склала 23,8 % та 22,7 % 

відповідно. У самців ця різниця становила 19,5 % та 23,5 % відповідно.  

Проведений кореляційний аналіз між групами водойм за солоністю та 

розміром і масою тіла показав достовірну залежність у групі прісно-олігогалінних та 

оліго-мезогалінних водойм – 0,87±0,17 за довжиною та 0,9±0,15 – за масою 

(табл. 4.5).  

Таблиця 4.4 

Достовірні відмінності розмірних величин бичка кругляка в водоймах за 

критерієм Стьюдента 

Група водойм прісно-олігогалінні оліго-мезогалінні мезо-полігалінні 

прісно-олігогалінні - -38,42 -0,85 

оліго-мезогалінні -27,16 - 17,22 

мезо-полігалінні 2,33 14,32 - 
Примітка: на сірому фоні показані достовірні ознаки між самицями (p<0,001); на білому – достовірні ознаки між 

самцями (p<0,001); червоним кольором виділені групи з наявними достовірними ознаками, підкреслені – групи 

достовірні при p<0,05.  

 

Таблиця 4.5 

Результати кореляційного аналізу (Пірсона) залежності довжини та маси 

особин від солоності водойм  

Група водойм 

Довжина Маса 

Прісно-

олігогалінні  
Оліго-мезогалінні  Прісно-олігогалінні Оліго-мезогалінні  

Оліго-мезогалінні  
0,87±0,17 

t(0,01, 8) = 4,94 
- 

0,9±0,15 
- 

t(0,001, 8) = 6,0 

Мезо-полігалінні  0,18 
-0,72±0,24 

t(0,05, 6) = 3,0 

0,52±0,38 -0,64±0,29 

t(0,05, 5) = 1,36 t(0,05, 6) = 2,2 

 

Кореляція між особинами з оліго-мезогалінних та мезо-полігалінних водойм 

достовірно підтверджена лише за розмірами тіла – -0,72±0,24. Коефіцієнт 

детермінації показав достовірність заданої моделі (рис. 4.27). 
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Рис. 4.27. Залежність середньої довжини тіла бичка кругляка  

від рівня солоності води 

 

Виявлена залежність між розмірами тіла та солоністю водойм показала, що 

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

частини Азовського моря (Ткаченко 2010, 2011а, 2013). Це пов’язано з 

продуктивним ценозом молюска Abra ovata, для якого характерними є місця 

існування за показників солоності не менше 5 ‰ та за наявності м’яких ґрунтів 

(Анистратенко 2011). В напрямку зменшення та збільшення солоності відбувається 

трансформація донних біоценозів на менш продуктивні, що відображається на 

середніх розмірах особин в популяції. 

 

4.2. Статева структура популяцій бичка кругляка 

Дослідження статевої структури показало наявність достовірних відмінностей 

співвідношення (хі-квадрат Пірсона) (табл. 4.6) між самцями та самицями в 

Каховському водосховищі – 45 % та 55 %, Бердянській – 41 % та 59 %, 

Білосарайській – 46 % та 54 %, Таганрозькій – 61 % та 39 % затоках та в 

Утлюцькому лимані – 44 % та 56 % відповідно (рис. 4.28). У всіх інших водоймах 

співвідношення статей значно не різнилося та коливалось в межах 1:1 або значно не 
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відхилялось від цього рівня. Це пов’язано з тим, що співвідношення статей у 

популяції не піддається змінам під дією природних факторів (Никольский 1974). 

Таблиця 4.6 

Значення χ
2
 Пірсона для співвідношення статей у водоймах та акваторіях 

Азово-Чорноморського регіону 

Водойма χ
2 

Пірсона 

Каховське водосховище 12,1 

Обитічна затока 0,3 

Білосарайська затока 19,8 

Бердянська затока  15,2 

Таганрозька затока 12,0 

Утлюцький лиман 23,8 

Південна частина Азовського 

моря 
1,9 

Джарилгацька затока 1,4 

 

Співвідношення між самцями та самицями впродовж різних сезонів року показало 

поступове зменшення самців, яке сягає свого мінімуму у липні (рис. 4.29). 

 

Рис. 4.28. Співвідношення самців та самиць бичка кругляка з водойм та акваторій, 

що досліджувались: 1 – Каховське водосховище; 2 – Обитічна затока; 3 – 

Білосарайська затока; 4 – Бердянська затока; 5 – Таганрозька затока; 6 – Утлюцький 

лиман; 7 – південна частина Азовського моря; 8 – Джарилгацька затока. 

 



71 

Це пов’язано з природною смертністю особин після нересту, а також 

циклічними процесами їх перебування на нерестовищах. На відміну від самців, на 

цей період припадає пік максимуму самиць, що також, найвірогідніше, пов’язано з 

нерестом. 

 

Рис. 4.29. Динаміка статевої структури популяції бичка кругляка з Азовського моря 

в різні сезони досліджень 

 

Незважаючи на те, що в цілому співвідношення статей наближається або 

відповідає 1:1, у різних вікових групах ця рівність може порушуватися. Оскільки 

для самців бичка кругляка характерним є більш швидке дозрівання, вони раніше 

входять до складу нерестового стада і мають меншу тривалість життя (рис. 4.30). 

 

Рис. 4.30. Співвідношення самців та самиць бичка кругляка у різних вікових групах 

з Азовського моря 
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Так самці превалюють у популяції у вікових групах 0+ – 66,9 %, 1-1+ – 57,9 % 

та 2-2+ – 54,3 %, натомість самиць більше у віковій групі 3-3+ – 66,5 %. Це 

пов’язано з природною смертністю самців бичка кругляка після нересту, а також 

заморними явищами у літній період. 

 

4.3. Вікова структура популяцій бичка кругляка 

За літературними даними тривалість життя бичка кругляка становить до 6 

років (Смирнов 1986), а найбільший відсоток у розподілі вікових груп залежно від 

водойми найбільше припадає на 2-2+ та 3-3+. При цьому статева зрілість у самиць 

наступає у віці 2 роки, а самців – у 3 роки (Майский 1938; Смирнов 1986). За 

нашими даними бичок кругляк сягає максимального віку 4+, при цьому самиці 

досягають статевої зрілості у віці 1 року, а самці 1+ рік (Ткаченко та Демченко 

2015). 

Каховське водосховище. Аналіз вікової структури популяції бичка кругляка 

показав наявність чотирьох вікових груп (рис. 4.31), серед яких найбільш були 

представлені групи 1-1+ (42,7 %) та 2-2+ (51,2 %). 

 

 

 

Рис. 4.31. Вікова структура популяції бичка кругляка з Каховського водосховища 
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У самиць вікова група 0+ не фіксувалася, на відміну від самців. При цьому у 

співвідношення самиці переважають над самцями на 5 % у віковій групі 1-1+, в 

подальшому незначне переважання відмічене у віці 2-2+ – на 2,2 %.  

 

 

 

Рис. 4.32. Вікова структура популяції бичка кругляка з Обитічної затоки 

 

Натомість у групі 3-3+ роки спостерігається переважання самців над 

самицями – на 5,7 %. При цьому вікові групи 4 та 4+ взагалі не відмічалися.  

У віковій структурі бичка кругляка з Обитічної затоки представлені п’ять 

вікових груп, з яких превалюють 1-1+ – 51,1 %, 2-2+ – 38,4 % та 3-3+ – 9,4 % 

(рис. 4.32). 

Вікова структура самиць була представлена п’ятьма групами, серед яких 

переважали особини віком 1-1+ - 61,1 % та 2-2+ - 32,6 %, інші вікові групи – 0+, 3-

3+ та 4-4+ роки були найменш виражені – 0,3 %, 5,8 % та 0,3 % відповідно.  

Самці також були представлені п’ятьма віковими групами, серед яких 

домінуючими були 1-1+ та 2-2+, але вони мали більш вирівняні показники – 41,5 % 

та 44,5 %, також досить вираженою була вікова група 3-3+ – 12,9 %. Натомість 

групи 0+ та 4-4+ були представлені слабко – 0,3 % та 0,8 %. 

Бердянська затока. Вік особин бичка кругляка показав наявність чотирьох 

груп, при цьому домінантними були 2-2+ – 51,4 % та 1-1+ – 42 % (рис. 4.33). 
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Рис. 4.33. Вікова структура популяції бичка кругляка з Бердянської затоки 

 

Аналіз віку самиць показав домінування групи 1-1+ – 50,9 % та 2-2+ – 38,9 %, 

а груп 3-3+ та 4-4+ – 9,7 % та 0,6 % відповідно. Розподіл вікових груп самців 

показав наявність трьох вікових груп, серед яких домінантними були особини 2-2+ – 

59,2 % та 1-1+ – 35,3 %. Особини віком 3-3+ були найменш представлені – 5,5 %. 

Білосарайська затока. Розподіл віку показав наявність п’яти вікових груп, 

серед яких значно вираженою була група 1-1+ – 65,8 %, друга за домінуванням була 

2-2+ – 24,6 %, а особини віком 0+, 3-3+ та 4-4+ були найменш значущими – 3,5 %, 

6 % та 0,1 % відповідно (рис. 4.34). 

 

 

Рис. 4.34. Вікова структура популяції бичка кругляка з Білосарайської затоки 
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Домінантною віковою групою як у самиць, так і самців була 1-1+ – 55,3 % та 

73,1 % відповідно, наступною за представленістю була група 2-2+ – 30,1 % та 20,4 % 

відповідно. Найменше було особин віком 0+ – 2,9 % та 3,9 %, 3-3+ та 4-4+ – по 0,1 % 

для обох статей.  

Таганрозька затока. Співвідношення вікових груп показало домінування 

дворічних особин – 53,9 % та однорічок – 28,6 % (рис. 4.35).  

 

 

 

Рис. 4.35. Вікова структура популяції бичка кругляка з Таганрозької затоки 

 

Аналіз вікових груп за статтю показав переважання дворічних особин як у 

самиць, так і у самців – 58,6 % та 46,6 % відповідно. Натомість у віковій групі 1-1+ 

самиць значно менше – 21,7 %, ніж у самців – 39,8 %. У трирічному віці кількість 

самиць дещо більша – 15,8 %, ніж самців – 9,1 %. При цьому у самиць наявна вікова 

група 4-4+, що становила 3,3 %. 

Утлюцький лиман. Дослідження вікової структури бичка кругляка показали 

наявність чотирьох вікових груп. Найбільш чисельною групою були дворічки – 

70,8 %. Групи 1-1+ та 3-3+ були представлені майже рівномірно – 14,1 % та14,5 % 

відповідно (рис. 4.36). 
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Рис. 4.36. Вікова структура популяції бичка кругляка з Утлюцького лиману 

 

У самиць та самців домінували вікові групи 2-2+ роки – 75,5 % та 66,5 % 

відповідно. У самиць другою за значенням була група 1-1+ – 14,5 %, а трирічні 

особини склали 9 %. У самців особини віком 1-1+ становили 13,7 %, а трирічні – 

19,5 %. Найменш з усіх була виражена група 4-4+ – 0,8 % та 0,3 % відповідно.  

Південна частина Азовського моря. Розподіл вікових груп показав 

домінування однорічок – 52,3 % та цьоголіток – 28,9 % (рис. 4.37). Така ж ситуація 

спостерігається і при аналізі окремо за статями – 65,2 % та 42,2 % відповідно. 

Наступними за чисельністю були представлені група 0+ – 19,7 % у самиць та 36,1 % 

у самців.  

Дворічні особини у самиць складали 9,1 %, натомість у самців значно більше – 

20,5 %. У віковій групі 3-3+ найбільші значення були притаманні самицям – 6,1 %, а 

самцям лише – 1,2 %. Слід зазначити, що у самців співвідношення загалом мало 

більш рівномірний характер, порівняно з самицями.  
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Рис. 4.37. Вікова структура популяції бичка кругляка з південної частини  

Азовського моря 

 

У особин з Джарилгацької затоки співвідношення показало незначне 

домінування дворічних особин – 48,3 % та однорічних – 46,2 %. Найменш 

представленою була група трирічних особин – 5,6 % (рис. 4.38). 

 

 

 

Рис. 4.38. Вікова структура популяції бичка кругляка з Джарилгацької затоки 

 

Розподіл вікових груп між статями показав домінування групи 2-2+ у самиць 

(56,3 %) та 1-1+ у самців (49,4 %). Натомість відсоткова частка самиць у віковій 

групі 1-1+ становила 42,2 %, а найменш представленою групою були трирічні 

особини – 1,6 %. У самців дворічні особини становили 41,8 %, а група 3-3+ – 8,9 %. 
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Загальний аналіз структури показав переважання групи 2 та 2+ у більшості 

водойм, окрім Утлюцького лиману. Слід зазначити переважання молоді віком 1 та 

1+ в Обитічній затоці, а також в Джарилгацькій та південній частині Азовського 

моря, при цьому в Обитічній затоці а вікові групи 3 та 4 роки представлені 

незначним відсотком. Така ситуація пов’язана з активним промислом в цій ділянці 

Азовського моря.  

Протилежним є розподіл в Утлюцькому лимані, де спостерігається 

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

навантаженням, оскільки ця акваторії частково входять до національних природних 

парків «Приазовський» та «Азово-Сиваський».  

У Каховському водосховищі, Джарилгацькій затоці та в південній частині 

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

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

незадовільними умовами існування даного виду в цих водоймах та високим пресом 

хижаків, аматорське рибальство (Никольский 1960, 1965, 1974). 

Дослідження динаміки вікової структури бичка кругляка з Азовського моря в 

цілому показало домінування групи дворічних особин на початку весняного періоду 

та поступове їх збільшення у червні, що може бути пов’язано з циклічними 

процесами нересту (рис. 4.39).  

 

 

Рис. 4.39. Динаміка вікової структури популяції бичка кругляка з Азовського моря в 

різні сезони дослідження 
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У співвідношенні вікових груп самиць у квітні домінують особини віком 1-1+ 

роки, натомість у період початку нересту збільшується кількість особин 2-2+. При 

цьому слід зазначити, що самиці, за нашими даними, вступають у нерестове стадо у 

віці 1-1+. Поступове зменшення самиць віком 3-3+ та 4-4+ роки може свідчити про 

їх природну смертність під час, та після нересту (рис. 4.40, А).  

 

  

 

 

Рис. 4.40. Динаміка вікової структури популяції самиць (А) та самців (Б) 

 бичка кругляка з Азовського моря 

 

А 

Б 
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У самців навпаки (рис. 4.40, Б), до початку липня домінуючою групою є 

особини віком 2-2+, що за нашими даними складають основу нерестової популяції. 

Наприкінці липня і до жовтня переважають особини віком 1-1+, оскільки самці 2-2+ 

знаходяться на нерестовищах або помирають в результаті заморів та природної 

смертності. Наприкінці вересня нерест припиняється і частка самців 2-2+ роки знову 

поступово збільшується. 

Аналіз динаміки вікової структури бичка кругляка з Азовського моря в розрізі 

років показав домінування дворічних особин у 2010 році та поступове зменшення їх 

кількості в 2011 році на 36,9 %, 2012 – 52,5 %, 2016 році на 53,6 % відповідно (рис. 

4.41). Віковою домінантною групою в цей час була 1-1+. 

 

 

Рис. 4.41. Динаміка вікової структури популяції бичка кругляка з Азовського моря  

 

У 2017 році спостерігалося значне збільшення кількості дворічних особин на 

44,5 % у порівнянні з 2016 роком. Також слід відмітити поступове зменшення 

відсотку трирічних особин. Такий розподіл свідчить про значне промислове 

навантаження на північні райони Азовського моря, в результаті якого вилучаються 

дворічні особини, що в подальшому впливає на стан популяції. 

Порівнюючи стан популяції бичка кругляка з Азовського моря, що має 

промислове спрямування, та Утлюцького лиману, акваторія якого майже повністю 

знаходиться в межах національних природних парків «Приазовський» та «Азово-
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Сиваський», на території яких вилучення рибних ресурсів в масштабах промислу не 

відбувається, слід відмітити домінування дворічних особин у популяції (рис. 4.42).  

 

Рис. 4.42. Динаміка вікової структури бичка кругляка з Утлюцького лиману  

 

4.4. Мінливість лінійного росту бичка кругляка 

Ріст, як величина, що відображає збільшення розмірів та маси тіла особин, є 

також важливим механізмом, за допомогою якого окрема особина та популяція, в 

цілому, реагує на зміни забезпечення кормом та перебудовою темпу свого 

розмноження, а також інтенсивності та характеру споживання кормів, а також 

процесу старіння (Суворов 1948; Никольский 1974).  

Абсолютний річний приріст самиць бичка кругляка показав найбільший 

приріст у віці між першим та другим роком у майже всіх представлених водоймах, 

окрім Бердянської, Обитічної та Таганрозької заток (рис. 4.43, А). 

У самців найбільші прирости також були притаманні особинам на другому 

році життя, окрім Таганрозької затоки (рис. 4.43, Б) 

Ріст риб, в першу чергу, може коливатись в результаті зміни кормової бази 

популяції, тобто збільшення або зменшення біомаси або наявності харчових 

організмів (Никольский 1974).  

Так порівняння показників річного приросту та показників середнього 

енергетичного еквіваленту живлення показав досить очевидну залежність у самиць, 
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натомість у самців ця гіпотеза підтверджується лише для Утлюцького лиману 

(рис. 4.44) 
 

 

Рис. 4.43. Абсолютний річний приріст самиць (А) та самців (Б) бичка кругляка з 

водойм, що досліджувались: 1 – Джарилгацька затока; 2 – Каховське водосховище; 3 

– Утлюцький лиман; 4 – Бердянська затока; 5 – Обитічна затока; 6 – південна 

частина Азовського моря; 7 – Таганрозька затока. 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

1 2 3 4 5 6 7

П
р

и
р

іс
т

, 
см

 

0-1 1-2 2-3 3-4
А 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

1 2 3 4 5 6 7

П
р

и
р

іс
т

, 
см

 

Водойми 

0-1 1-2 2-3 3-4
Б 



83 

 

 

 

Рис. 4.44. Порівняльна залежність абсолютного річного приросту самиць (А) та 

самців (Б) залежно від енергетичного еквіваленту живлення 

 

Тому доцільним було дослідити кореляційну залежність між енергетичним 

еквівалентом їжі, що споживається особинами у водоймі, та приростом їх тіла 

(табл.  4.7).  
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Таблиця 4.7 

Кореляційна залежність між показниками енергетичного еквіваленту об’єктів 

живлення та показників приросту тіла особин бичка кругляка 

Стать 
Вікові  

групи 

Абсолютний річний 

приріст 

Відносний річний 

приріст % 

Питома швидкість 

росту 

Самиці 
1-2 0,58 0,67 0,7 

2-3 0,85 0,87* 0,87* 

Самці 
1-2 0,46 0,64 0,69 

2-3 -0,26 -0,14 -0,14 

Примітка: * – достовірно при p<0,05. 

 

Слід зазначити, що аналіз залежності між показниками енергетичного 

еквіваленту та показниками приросту у самиць показав досить високі значення. При 

цьому найбільші значення були притаманні особинам на проміжку 2-3 рік життя, у 

самців – навпаки. Найбільші значення зафіксовані у особин на другому році життя, 

при цьому на третьому році життя дана залежність незначна (Ткаченко 2016). 

 

4.5. Морфологічна мінливість бичка кругляка 

Бичок кругляк характеризується широкими пристосувальними можливостями 

за низкою гідроекологічних показників, тому вивчення біологічних та 

морфологічних особливостей представників даного виду, що живуть у водоймах з 

різними умовами існування, має важливе значення в контексті дослідження 

мінливості та особливостей його поширення. 

 

4.5.1. Морфологічна мінливість бичка кругляка за градієнтом солоності. 

Мінливість ознак реалізується у взаємодії генотипу та оточуючого організм 

середовища, над якими панує фактор природного добору, при цьому він не визначає 

розмах індивідуальної мінливості певної ознаки. Але в процесі онтогенезу він 

вибраковує особини, що не відповідають умовам середовища на даному етапі 

розвитку. При цьому одну функцію можуть виконувати органи, що різняться за 

своєю будовою (наприклад показник густини води функціонально взаємопов’язаний 

з числом хребців у хвостовому стеблі, величини плавців та ін.) (Митрофанов 1977; 
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Алеев 1956; Наумов 1963). Таким чином природний добір проявляється у впливі на 

особину, генерацію, популяцію, вид через абіотичні фактори середовища, 

забезпеченість кормом, умови розмноження, вплив хижаків та паразитів 

(Митрофанов 1977).  

Отже, дослідження морфологічної мінливості бичка кругляка дає змогу 

оцінити не тільки окремі угруповання риб, але й дослідити екологічну пластичність 

виду в умовах його існування (Ткаченко 2011, 2012, 2012а). 

Під час проведення досліджень нами була визначена відмінність між 

вибірками бичка кругляка за різних умов існування виду (Demchenko and Tkachenko 

2017). Так, самиці з прісно-олігогалінних водойм були найменші за розмірами (SL), 

а також відрізнялися меншими коефіцієнтами, виміряними на хвостовій частині, 

тілі, вентральних та грудних плавцях (табл. 4.8).  

Натомість домінуючими за 21 показником характеризуються особини з оліго-

мезогалінних водойм.  

Найбільшими за трьома показниками виміряними на хвостовій частини – pl, 

pD, h, за трьома ознаками, виміряними на тілі – H, aD, PV; за трьома на дорсальних 

плавцях – hD1, hD2, lD1-lD2; п’ять – на вентральних та грудних плавцях – hA, lP, iP, 

iv, LV, а також шість ознак на голові – hcz, ao, io, or, lm, lmd. У сукупності це може 

свідчити про більші гідродинамічні навантаження на тіло особин. 

Найменші за коефіцієнтами були особини з мезо-полігалінних водойм – за 16-

ма ознаками.  

При цьому найбільші показники коефіцієнта варіації у вибірці особин з 

прісно-олігогалінних водойм були притаманні ознакам, що виміряні на хвостовій 

частині – pl, pD, h; за трьома ознаками на тілі – iH, aD, PV; дорсальних плавцях – 

hD1, hD2, lD1-lD2, вентральному плавці – hA, а також на голові – hop, ao, op, o, io, 

or, lm, ir. 
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Таблиця 4.8 

Порівняльна характеристика пластичних ознак самиць бичка кругляка  

за різних показників солоності водойми 

Ознаки 

Прісно-олігогалінні водойми 

(n=541) 

Оліго-мезогалінні водойми 

(n=637) 

Мезо-полігалінні водойми 

(n=141) 

M±m min-max CV M±m min-max CV M±m min-max CV 

SL 7,2±0,1 4,3-10,9 17,3 8,4±0,1 3,6-15,3 22,5 7,5±0,2 4,3-11,7 20,3 

Х
в
іс
т 

pl 20,5±0,1 15,9-26,4 7,2 20,6±0,1 15,0-29,7 8,0 20,1±0,2 14,9-24,0 11,3 

pD 18,4±0,1 14,4-23,6 7,6 19,2±0,1 10,4-39,0 9,5 18,7±0,2 14,2-23,4 12,9 

h 9,9±0,03 8,1-11,5 6,0 10,6±0,03 8,3-21,8 8,6 10,4±0,05 9,4-11,9 4,9 

ih 4,0±0,03 1,8-10,0 16,4 3,7±0,03 2,1-6,6 18,0 3,7±0,04 2,6-4,2 13,4 

Т
іл
о

 

H 20,5±0,1 14,8-30,3 11,3 21,5±0,1 12,1-28,9 10,1 20,7±0,2 14,9-26,5 12,7 

iH 18,1±0,1 12,2-23,2 10,3 18,0±0,1 9,2-30,6 11,9 16,9±0,2 12,9-21,1 13,1 

aD 33,3±0,1 26,0-37,3 4,2 33,8±0,1 17,7-43,9 4,8 33,6±0,1 28,0-37,5 5,1 

aP 31,0±0,1 13,8-34,7 5,1 31,4±0,1 17,4-40,9 5,1 31,6±0,1 30,5-36,2 3,8 

aV 30,1±0,1 25,2-34,7 5,0 30,1±0,1 23,0-39,2 6,2 30,1±0,1 26,6-35,2 5,8 

aA 57,1±0,1 46,4-65,1 4,1 56,1±0,1 19,9-74,5 6,0 56,3±0,3 53,9-64,2 4,6 

V-A 28,0±0,1 19,9-35,0 8,6 27,1±0,1 16,9-42,1 9,1 26,6±0,2 23,1-35,1 8,9 

PV 15,8±0,1 9,8-20,7 11,2 17,3±0,1 8,5-24,3 10,0 16,3±0,2 10,6-20,6 15,7 

Д
о
р
са
л
ь
н
і 

п
л
а
в
ц
і 

lD1 17,0±0,1 9,7-21,3 9,5 17,0±0,1 7,4-22,4 10,7 17,0±0,2 12,5-22,0 11,1 

hD1 11,0±0,1 6,0-18,9 14,6 11,3±0,1 5,7-19,5 16,2 10,4±0,2 8,7-15,6 12,2 

lD2 31,8±0,1 20,3-38,7 6,4 31,5±0,1 14,7-43,0 6,7 31,4±0,2 13,8-34,6 12,6 

hD2 10,5±0,1 5,8-16,6 15,4 10,8±0,1 4,0-19,5 18,7 9,8±0,2 8,6-32,2 36,9 

lD1-lD2 1,4±0,05 0,0-8,4 85,2 1,4±0,04 0,0-9,0 87,4 1,1±0,1 0,0-3,3 83,6 

В
ен
тр
ал
ь
н
і 
та
 

гр
у
д
н
і 
п
л
ав
ц
і 

lA 24,6±0,1 13,5-41,9 8,2 24,3±0,1 11,7-33,3 7,9 24,6±0,1 21,2-30,6 8,4 

hA 9,0±0,1 5,1-13,4 15,6 9,7±0,1 3,01-6,0 18,8 8,1±0,2 5,9-11,7 17,0 

lP 25,5±0,1 19,9-31,4 7,2 28,4±0,1 15,1-40,6 7,6 27,7±0,2 21,9-33,1 8,3 

iP 10,6±0,03 7,8-12,9 7,2 11,3±0,03 8,3-17,3 7,8 11,2±0,1 9,8-13,0 7,9 

iv 6,3±0,02 4,4-8,4 9,0 6,6±0,02 4,8-11,3 10,0 6,3±0,1 5,6-7,9 8,0 

LV 20,4±0,1 15,5-24,2 6,6 22,0±0,05 12,6-29,8 6,4 21,8±0,1 18,4-23,6 6,7 

lC 20,7±0,1 15,9-25,5 6,4 22,3±0,1 14,5-31,7 7,5 22,7±0,1 19,8-25,5 6,4 

Г
о
л
о
в
а 

HL 27,3±0,1 16,5-32,0 5,2 27,7±0,1 16,1-36,1 5,2 27,8±0,1 27,0- 4,0 

hcz 74,8±0,3 55,4-127,1 8,8 78,0±0,2 53,7-133,3 8,5 74,4±0,45 63,0-83,1 7,0 

hco 55,5±0,2 23,0-98,1 9,7 54,6±0,2 39,7-97,3 9,2 52,5±0,4 47,7-58,2 5,1 

hop 44,4±0,2 17,9-86,4 10,4 42,8±0,2 30,0-99,4 10,5 43,5±0,5 39,5-55,9 9,0 

ao 31,8±0,2 20,4-50,0 11,8 33,6±0,2 16,8-75,8 11,3 31,7±0,2 26,8-36,9 9,4 

op 52,1±0,2 38,8-90,3 10,0 51,9±0,2 27,6-95,0 11,3 49,6±0,5 40,7-64,0 10,5 

o 25,0±0,1 17,4-39,0 11,5 22,4±0,1 14,5-42,9 13,0 23,8±0,2 20,4-28,8 9,4 

io 28,9±0,1 16,3-47,2 11,4 30,7±0,2 17,4-53,0 13,4 28,0±0,4 11,4-29,8 17,0 

or 20,5±0,1 11,0-38,2 15,3 22,6±0,1 9,7-47,2 17,9 20,8±0,4 18,1-29,1 11,7 

lm 28,6±0,1 17,1-52,1 10,5 29,1±0,1 16,0-59,0 12,1 27,5±0,3 24,0-33,0 8,4 

lmd 34,6±0,1 23,9-55,6 8,7 34,9±0,1 17,0-56,8 9,7 34,1±0,5 29,8-41,2 7,2 

ir 43,6±0,2 14,2-78,5 10,5 42,2±0,2 25,6-75,8 10,2 40,2±0,3 33,1-45,2 8,2 

ic 78,9±0,3 36,9-131,9 8,2 79,5±0,3 31,1-140,2 9,9 74,1±0,7 28,6-78,4 13,0 

ist 29,5±0,2 11,3-49,3 17,9 31,7±0,3 10,8-64,4 25,7 33,6±0,8 16,8-32,5 16,5 

Примітка – виділені жирним шрифтом найбільші показники серед всіх типів водойм. 

 

У самців найменші за розмірами (SL) були особини з прісно-олігогалінних та 

мезо-полігалінних водойм, а найбільші, відповідно, з оліго-мезогалінних водойм 

(табл. 4.9).  
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Таблиця 4.9 

Порівняльна характеристика пластичних ознак самців бичка кругляка  

за різних показників солоності водойми 

Ознаки 

Прісно-олігогалінні водойми 

(n=637) 

Оліго-мезогалінні водойми 

(n=895) 

Мезо-полігалінні 

водойми (n=195) 

M±m min-max CV M±m min-max CV M±m min-max CV 

SL 9,1±0,1 3,9-12,9 22,6 11,0±0,1 3,8-15,9 22,8 9,1±0,2 5,1-15,1 15,8 

Х
в
іс
т 

pl 20,5±0,1 15,1-27,9 7,9 20,5±0,05 12,0-32,0 8,6 20,3±0,1 12,1-26,1 12,7 

pD 18,4±0,1 10,2-31,8 8,6 19,0±0,1 12,4-31,8 9,1 18,7±0,1 9,5-21,3 10,7 

h 10,4±0,04 8,2-22,2 9,4 11,2±0,03 3,2-13,8 7,7 11,0±0,05 8,8-12,3 7,0 

ih 3,9 ±0,02 2,1-5,7 15,9 3,8±0,02 1,8-6,8 18,7 3,7±0,04 2,0-5,5 19,0 

Т
іл
о
 

H 20,5±0,1 13,7-30,7 10,5 21,4±0,1 8,3-35,1 10,5 20,4±0,2 16,3-26,6 10,0 

iH 18,0±0,1 8,8-28,3 10,4 18,2±0,1 8,6-25,8 11,3 17,2±0,2 11,8-20,7 10,0 

aD 33,3±0,1 19,4-50,6 5,7 33,6±0,1 19,8-55,9 5,4 33,1±0,1 31,1-38,5 4,5 

aP 31,8±0,1 20,2-40,3 4,9 31,7±0,1 18,1-37,4 5,5 31,6±0,1 27,2-36,7 4,5 

aV 30,5±0,1 24,9-40,0 5,0 31,0±0,1 17,2-41,0 7,0 30,7±0,1 27,7-34,9 4,8 

aA 57,1±0,1 32,7-75,0 4,5 56,6±0,1 25,5-65,5 6,0 56,0±0,2 26,6-64,7 7,1 

V-A 28,0±0,1 17,7-55,4 10,4 27,1±0,1 15,6-39,9 9,1 26,1±0,1 31,3-36,3 8,8 

PV 16,4±0,1 11,1-26,5 10,7 17,5±0,1 8,9-31,9 10,9 16,4±0,2 9,9-20,1 12,8 

Д
о
р
са
л
ь
н
і 

п
л
ав
ц
і 

lD1 17,3±0,1 11,8-28,2 10,6 16,9±0,1 9,5-34,8 11,8 16,9±0,2 13,6-36,2 14,8 

hD1 12,1±0,1 7,3-18,0 14,3 12,3±0,1 3,2-18,4 17,7 10,7±0,2 9,0-19,9 15,6 

lD2 32,0±0,1 17,3-43,4 6,9 31,8±0,1 19,0-38,9 6,7 31,9±0,2 28,4-36,1 5,4 

hD2 11,5±0,1 6,4-18,0 15,2 11,6±0,1 4,9-33,1 21,4 9,8±0,2 8,3-17,2 16,4 

lD1-lD2 1,2±0,04 0-9,4 92,8 1,5±0,04 0,0-7,8 86,5 0,9±0,1 0,0-14,6 130,1 

В
ен
тр
ал
ь
н
і 
та
 

гр
у
д
н
і 
п
л
ав
ц
і 

lA 25,2±0,1 13,7-38,8 7,5 24,8±0,1 9,5-34,0 7,7 25,2±0,2 16,4-30,0 9,5 

hA 9,7±0,1 5,1-15,5 15,0 10,0±0,1 4,3-26,9 21,0 8,1±0,1 6,5-18,4 15,8 

lP 26,1±0,1 16,4-33,8 8,1 28,4±0,1 18,3-36,0 8,0 27,6±0,2 21,2-31,1 7,6 

iP 11,2±0,04 6,8-16,9 8,4 11,9±0,03 5,7-17,6 8,0 11,6±0,1 8,5-13,5 7,8 

iv 6,6±0,03 3,6-8,9 9,6 6,9±0,02 3,2-11,9 10,6 6,6±0,1 4,8-8,3 9,3 

LV 20,0±0,1 9,5-24,4 7,2 21,1±0,05 15,5-26,1 6,8 21,6±0,1 11,7-22,4 7,8 

lC 21,1±0,1 15,5-41,4 7,9 22,3±0,1 14,5-33,6 7,6 22,5±0,1 17,1-25,7 7,1 

Г
о
л
о
в
а 

HL 28,2±0,1 17,5-36,5 6,6 28,3±0,05 19,2-33,1 5,6 28,1±0,1 26,7-33,3 4,0 

hcz 73,0±0,2 54,2-103,3 7,4 76,9±0,2 47,7-123,4 8,9 74,6±0,5 44,8-82,9 11,3 

hco 57,2±0,2 44,1-84,2 9,6 57,5±0,5 34,1-82,0 10,0 54,7±0,4 46,4-62,5 6,9 

hop 45,5±0,2 19,4-72,3 11,1 44,8±0,2 25,5-100,0 12,0 44,3±0,5 30,1-53,1 11,0 

ao 32,5±0,1 19,4-58,3 11,4 34,4±0,1 18,0-52,8 10,1 32,0±0,2 24,4-45,4 11,2 

op 52,0±0,2 27,6-83,0 10,7 52,0±0,2 18,8-86,5 11,1 51,9±0,4 42,0-62,9 8,4 

o 21,8±0,1 14,7-33,7 14,0 19,7±0,1 12,6-32,0 13,2 21,0±0,2 15,0-26,8 11,6 

io 29,3±0,1 15,447,4 11,9 30,5±0,1 17,8-46,8 12,3 29,5±0,3 16,5-32,4 13,5 

or 24,0±0,2 8,6-41,7 17,3 24,9±0,1 7,7-56,7 17,8 23,1±0,4 15,4-33,8 14,5 

lm 31,3±0,2 18,3-56,9 13,1 32,5±0,1 17,9-60,6 14,9 30,0±0,3 24,5-48,5 12,8 

lmd 37,4±0,2 26,6-63,5 11,6 38,4±0,1 25,0-61,5 11,9 36,7±0,3 32,4-49,1 10,0 

ir 47,6±0,3 18,8-82,0 14,1 47,0±0,2 21,1-110,1 14,5 43,9±0,5 18,9-59,7 13,6 

ic 80,1±0,3 53,3-131,1 10,2 82,3±0,3 28,1-125,0 10,0 77,8±0,5 34,2-87,6 9,0 

ist 27,6±0,2 13,6-51,8 18,1 31,4±0,3 10,8-64,7 27,9 32,1±0,6 15,1-35,1 19,8 

Примітка – виділені жирним шрифтом найбільші показники серед всіх типів водойм. 

 

За ознаками з оліго-мезогалінних водойм самці домінують за 24 ознаками. 

Найбільшими з яких є два показники, виміряні на хвостовій частині –pl та h; на тілі 
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п’ять ознак – H, iH, aD, aV, PV; на дорсальних плавцях – три ознаки – hD1, hD2, lD1-

lD2. Чотири ознаки на вентральних та грудних плавцях – hA, lP, iP, iv.  

За ознаками на голові у особин відмічалися десять домінуючих ознак – HL, 

hcz, hco, ao, op, io, or, lm, lmd, ic. 

В свою чергу найменші показники мають особини з мезо-полігалінних водойм 

– за 22 ознаками.  

 

4.5.2. Багатомірний аналіз пластичних ознак бичка кругляка за всіма 

віковими групами та градієнтом солоності.  

Дискримінантний аналіз вибірок самиць (рис. 4.45, А) бичка кругляка показав, 

що по кореню 1 група оліго-мезогалінних водойм дискримінує з групою прісно-

олігогалінних водойм на відстані Махаланобіса 8,16 (табл. 4.10). По кореню 2 

дискримінують групи оліго-мезогалінних водойм та мезо-полігалінних водойм на 

відстані 4,09. При цьому найбільший показник квадрату відстані (8,93) був між 

групами мезо-полігалінні та прісно-олігогалінні водойми. 

Таблиця 4.10 

Квадрат відстані Махаланобіса між типами водойм 

Тип водойм Прісно-оліголалінні Мезо-полігалінні Оліго-мезогалінні 

Прісно-олігогалінні - 7,25 5,61 

Мезо-полігалінні 8,93 - 3,34 

Оліго-мезогалінні 8,16 4,09 - 

Примітка: на сірому фоні – значення між вибірками самиць, на білому – значення між 

вибірками самців.  

 

Дискримінантний аналіз вибірок самців (рис. 4.45, Б) показав, що групи 

прісно-олігогалінні та оліго-мезогалінні водойми дискримінують за коренем 1 на 

рівні 5,61, а за коренем 2 – між групами оліго-мезогалінні та мезо-полігалінні 

водойми на відстані 3,34. Найбільшу відстань (7,25) мали групи прісно-

олігогалінних та мезо-полігалінних водойм. Крім того слід зазначити, що для 

самиць відстань Махаланобіса мала вищі значення у порівнянні з самцями. 
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Рис. 4.45. Дискримінантний аналіз всіх вікових груп бичка кругляка за водоймами, 

що різняться за показниками солоності (А-самиці, Б-самці) 

 

Зведений аналіз дискримінантних функцій показав, що самиці достовірно 

дискримінують за 27 ознаками з 38, а самці за 29 з 38, на що вказує показник лямбди 

Уїлкса та індивідуальної лямбди Уїлкса (табл. 4.11, 4.12). 
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Таблиця 4.11 

Зведений аналіз дискримінантних функцій пластичних ознак для самиць  

бичка кругляка за типами водойм (n=1505) 

Ознаки 
Лямбда 

Уїлкса 

Індивідуальна 

лямбда Уїлкса 

F включ. 

2,1465 
p-рівень Толер. 

1-толер. (R-

кв.) 

pl 0,28 0,99 10,94 0,00 0,78 0,22 

H 0,27 1,00 3,31 0,04 0,36 0,64 

h 0,29 0,95 42,62 0,00 0,66 0,34 

iH 0,28 0,98 15,74 0,00 0,44 0,56 

ih 0,27 0,99 9,04 0,00 0,85 0,15 

aD 0,27 1,00 2,26 0,10 0,64 0,36 

pD 0,27 1,00 0,17 0,84 0,75 0,25 

aP 0,27 1,00 0,01 0,99 0,63 0,37 

aV 0,27 1,00 2,97 0,05 0,59 0,41 

aA 0,27 1,00 3,67 0,03 0,54 0,46 

V-A 0,27 1,00 3,58 0,03 0,57 0,43 

PV 0,28 0,98 13,05 0,00 0,40 0,60 

lD1 0,27 1,00 0,36 0,70 0,70 0,30 

hD1 0,27 1,00 0,05 0,95 0,50 0,50 

lD2 0,27 0,99 8,01 0,00 0,83 0,17 

hD2 0,27 1,00 1,34 0,26 0,46 0,54 

lD1-lD2 0,27 1,00 0,16 0,85 0,64 0,36 

lA 0,27 0,99 9,11 0,00 0,88 0,12 

hA 0,28 0,96 33,50 0,00 0,53 0,47 

lP 0,28 0,96 27,06 0,00 0,76 0,24 

iP 0,28 0,96 32,45 0,00 0,52 0,48 

iv 0,27 1,00 1,02 0,36 0,50 0,50 

LV 0,28 0,99 9,54 0,00 0,71 0,29 

lC 0,30 0,89 89,05 0,00 0,65 0,35 

HL 0,28 0,97 21,72 0,00 0,23 0,77 

hcz 0,27 1,00 1,59 0,20 0,29 0,71 

hco 0,28 0,99 10,78 0,00 0,52 0,48 

hop 0,27 0,99 8,13 0,00 0,66 0,34 

ao 0,28 0,98 12,19 0,00 0,73 0,27 

op 0,27 0,99 8,07 0,00 0,70 0,30 

o 0,30 0,91 74,12 0,00 0,59 0,41 

io 0,27 0,99 8,56 0,00 0,57 0,43 

or 0,28 0,98 13,10 0,00 0,53 0,47 

lm 0,27 0,99 3,91 0,02 0,51 0,49 

lmd 0,27 1,00 1,67 0,19 0,57 0,43 

ir 0,29 0,94 46,59 0,00 0,42 0,58 

ic 0,27 0,99 8,15 0,00 0,45 0,55 

ist 0,28 0,99 10,13 0,00 0,62 0,38 

Примітка: червоним виділені ознаки, що дискримінують достовірно. 
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Таблиця 4.12 

Зведений аналіз дискримінантних функцій пластичних ознак для самців  

бичка кругляка за типами водойм (n=1706) 

Ознаки 
Лямбда 

Уїлкса 

Індивідуальна 

лямбда Уїлкса 

F включ. 

2,1666 
p-рівень Толер. 

1-толер. (R-

кв.) 

pl 0,34 0,99 12,67 0,00 0,79 0,21 

H 0,34 1,00 0,82 0,44 0,50 0,50 

h 0,36 0,94 50,70 0,00 0,55 0,45 

iH 0,34 0,98 15,52 0,00 0,60 0,40 

ih 0,34 1,00 3,05 0,05 0,81 0,19 

aD 0,34 1,00 2,19 0,11 0,65 0,35 

pD 0,34 1,00 1,02 0,36 0,77 0,23 

aP 0,34 0,99 6,26 0,00 0,46 0,54 

aV 0,34 1,00 2,15 0,12 0,59 0,41 

aA 0,34 1,00 1,17 0,31 0,54 0,46 

V-A 0,34 0,98 14,74 0,00 0,63 0,37 

PV 0,34 1,00 3,45 0,03 0,39 0,61 

lD1 0,34 0,99 10,94 0,00 0,77 0,23 

hD1 0,34 1,00 3,05 0,05 0,39 0,61 

lD2 0,34 0,99 9,31 0,00 0,85 0,15 

hD2 0,34 0,99 4,30 0,01 0,37 0,63 

lD1-lD2 0,34 0,99 4,82 0,01 0,65 0,35 

lA 0,34 0,99 10,14 0,00 0,92 0,08 

hA 0,35 0,95 39,83 0,00 0,49 0,51 

lP 0,34 0,98 15,39 0,00 0,73 0,27 

iP 0,35 0,97 27,80 0,00 0,45 0,55 

iv 0,34 1,00 0,54 0,58 0,56 0,44 

LV 0,36 0,93 59,47 0,00 0,65 0,35 

lC 0,35 0,96 35,13 0,00 0,69 0,31 

HL 0,34 0,98 17,11 0,00 0,19 0,81 

hcz 0,34 0,98 17,44 0,00 0,40 0,60 

hco 0,34 0,99 11,98 0,00 0,43 0,57 

hop 0,34 1,00 0,78 0,46 0,50 0,50 

ao 0,34 0,98 18,89 0,00 0,77 0,23 

op 0,34 1,00 3,94 0,02 0,67 0,33 

o 0,37 0,90 92,13 0,00 0,44 0,56 

io 0,34 1,00 1,41 0,25 0,53 0,47 

or 0,34 0,99 8,51 0,00 0,38 0,62 

lm 0,34 1,00 4,03 0,02 0,33 0,67 

lmd 0,34 1,00 1,18 0,31 0,32 0,68 

ir 0,35 0,97 23,05 0,00 0,30 0,70 

ic 0,34 1,00 3,01 0,05 0,32 0,68 

ist 0,34 0,99 7,37 0,00 0,61 0,39 

Примітка: червоним виділені ознаки, що дискримінують достовірно. 
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Проведений порівняльний аналіз відмінностей ознак (U-тест) виявив наявність 

достовірних ознак між всіма вибірками бичка кругляка (табл. 4.13).  

Таблиця 4.13 

Аналіз відмінностей ознак бичка кругляка (U-тест) за типами водойм  

Стать Самиці Самці 

Тип 

водойми 
П-О та О-М М-П та О-М П-О та М-П П-О та О-М М-П та О-М П-О та М-П 

Ознака Z p Z p Z p Z p Z p Z p 

pl -0,21 0,83 -1,96 0,05 1,79 0,07 1,03 0,30 1,45 0,15 -0,82 0,41 

H -9,71 0,00 -5,02 0,00 -1,11 0,27 8,30 0,00 5,89 0,00 -0,26 0,79 

h_1 -19,58 0,00 -5,14 0,00 -8,63 0,00 18,29 0,00 3,82 0,00 9,50 0,00 

iH -2,08 0,04 -6,75 0,00 5,45 0,00 1,34 0,18 6,71 0,00 -6,14 0,00 

ih_1 8,97 0,00 1,29 0,20 5,12 0,00 -2,09 0,04 1,51 0,13 -3,20 0,00 

aD -5,61 0,00 -1,68 0,09 -1,96 0,05 3,49 0,00 4,45 0,00 -2,38 0,02 

pD -9,51 0,00 -3,37 0,00 -1,71 0,09 8,11 0,00 2,45 0,01 2,49 0,01 

aP -5,72 0,00 0,10 0,92 -3,47 0,00 0,59 0,56 2,75 0,01 -2,30 0,02 

aV -1,55 0,12 2,11 0,04 -3,28 0,00 3,80 0,00 1,36 0,17 1,31 0,19 

aA 4,72 0,00 -0,91 0,36 3,68 0,00 -3,04 0,00 4,60 0,00 -6,47 0,00 

V-A 5,52 0,00 -3,17 0,00 5,92 0,00 -7,09 0,00 5,78 0,00 -9,61 0,00 

PV -16,26 0,00 -6,97 0,00 -2,36 0,02 12,38 0,00 6,30 0,00 1,34 0,18 

lD1 0,35 0,73 -0,71 0,47 0,94 0,35 -4,35 0,00 -0,02 0,99 -2,71 0,01 

hD1 -5,85 0,00 -6,78 0,00 3,94 0,00 1,93 0,05 9,86 0,00 -9,38 0,00 

lD2 3,26 0,00 -0,43 0,66 2,28 0,02 -2,71 0,01 -1,77 0,08 -0,01 0,99 

hD2 -4,30 0,00 -7,27 0,00 5,15 0,00 -0,04 0,97 10,17 0,00 -10,53 0,00 

lD1-lD2 -1,68 0,09 -2,70 0,01 1,88 0,06 5,76 0,00 8,22 0,00 -4,98 0,00 

lA 2,03 0,04 1,32 0,19 -0,05 0,96 -5,25 0,00 -4,56 0,00 0,95 0,34 

hA -7,33 0,00 -9,64 0,00 6,55 0,00 3,74 0,00 12,48 0,00 -10,96 0,00 

lP -22,57 0,00 -4,27 0,00 -11,23 0,00 18,70 0,00 3,86 0,00 8,28 0,00 

iP -17,17 0,00 -3,38 0,00 -7,06 0,00 15,34 0,00 5,23 0,00 5,17 0,00 

iv -12,46 0,00 -6,88 0,00 -0,51 0,61 9,20 0,00 6,60 0,00 -0,87 0,39 

LV -17,48 0,00 0,55 0,58 -10,24 0,00 14,91 0,00 -4,35 0,00 12,63 0,00 

lC -16,04 0,00 4,67 0,00 -13,27 0,00 14,68 0,00 -1,40 0,16 10,29 0,00 

HL -7,64 0,00 -0,57 0,57 -4,07 0,00 1,63 0,10 2,65 0,01 -1,41 0,16 

hcz -11,03 0,00 -7,11 0,00 0,54 0,59 12,88 0,00 5,27 0,00 3,59 0,00 

hco 1,18 0,24 -7,04 0,00 7,31 0,00 0,80 0,42 5,60 0,00 -4,97 0,00 

hop 6,51 0,00 0,95 0,34 1,33 0,18 -3,63 0,00 -0,63 0,53 -0,79 0,43 

ao -12,20 0,00 -7,84 0,00 -0,19 0,85 11,30 0,00 9,16 0,00 -1,03 0,30 

op 0,27 0,79 -4,20 0,00 4,25 0,00 0,86 0,39 -0,22 0,83 0,79 0,43 

o 19,07 0,00 8,56 0,00 4,47 0,00 -13,46 0,00 -5,83 0,00 -3,02 0,00 

io -9,90 0,00 -6,78 0,00 2,07 0,04 6,95 0,00 2,04 0,04 1,57 0,12 

or -11,38 0,00 -6,21 0,00 0,45 0,65 4,39 0,00 5,23 0,00 -2,65 0,01 

lm -6,09 0,00 -7,14 0,00 3,65 0,00 4,79 0,00 6,89 0,00 -4,09 0,00 

lmd -5,21 0,00 -4,96 0,00 1,92 0,05 5,01 0,00 5,81 0,00 -3,47 0,00 

ir 3,47 0,00 -7,56 0,00 8,85 0,00 -2,31 0,02 6,72 0,00 -7,87 0,00 

ic -6,19 0,00 -9,96 0,00 6,98 0,00 8,33 0,00 7,98 0,00 -3,09 0,00 

ist -5,26 0,00 1,66 0,10 -4,29 0,00 8,14 0,00 -0,91 0,36 6,13 0,00 

ВСЬОГО 32 27 26 30 29 26 

Примітка: П-О – прісно-олігогалінні водойми; О-М – оліго-мезогалінні водойми;  М-П – 

мезо-полігалінні водойми. 
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Кластерний аналіз вибірок самиць та самців бичка кругляка показав схожий 

розподіл. До першого кластеру входять особини з прісно-олігогалінних та оліго-

мезогалінних водойм, а окремим кластером приєднується група з мезо-полігалінних 

водойм (рис.4.46). 

 
 

Рис. 4.46. Кластерний аналіз вибірок особин бичка кругляка за типами водойм 

(А – самиці, Б – самці) 

 

Кластерний аналіз вибірок самиць та самців показав чіткий поділ за віковими 

групами. Перший кластер у самиць утворюється групами 1 та 1+, до нього 

приєднується кластер 2 та 2+, третій кластер – 3 та 3+. Окремо до першого кластеру 

приєднується вікова група 0+. Другий кластер формує вікова група 4 (рис. 4.47, А). 

У самців перший кластер формують бички віком 0+ та 1 (рис. 4.47, Б). До 

другого кластеру увійшли особини віком 2 та 2+, до яких приєднується кластер 

вікової групи 1+. Останній домінантний кластер формують особини віком 3, 3+ та 4. 

Дендрограми вікової мінливості показали різницю між групами самиць та самців 

бичка кругляка з водойм та акваторій Азово-Чорноморського регіону. Тому для 

подальших досліджень доцільніше використовувати вибірки, що входять до вікової 

групи 2 та 2+. Оскільки в цей період закінчується активний ріст особин, тому 

подальші морфологічні дослідження не будуть містити похибку у формуванні тіла 

(Ткаченко та Заброда 2012; Ткаченко та Івануха 2012).  

 

А 
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Рис. 4.47. Кластерний аналіз, що відображає вікову мінливість самиць бичка 

кругляка з водойм та акваторій Азово-Чорноморського регіону (А-самиці, Б-самці) 
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Порівнюючи дворічних особин бичків за статтю та типом водойм, особини 

різняться за обома ознаками, при цьому утворюються кластери, що показують 

наближеність самиць та самців з трьох груп водойм одне до одного (рис. 4.48). 

 

Рис. 4.48. Кластерний аналіз статевого диморфізму дворічок бичка кругляка з 

водойм та акваторій Азово-Чорноморського регіону (F – самиці, М – самці). 

 

Але оскільки період 2-2+ роки кругляк активно розмножується, тому при 

аналізі пластичних ознак до статистичної обробки не включали самиць на 4-5 стадії 

зрілості гонад та самців у нерестовому забарвленні.  

 

4.5.3. Морфологічна мінливість дворічних особин бичка кругляка за 

градієнтом солоності. 

Розміри самиць бичка кругляка коливалися в межах від 5,3 до 15,3 см. 

Найбільші середні розміри були притаманні особинам з оліго-мезогалінних водойм, 

а найменші – з прісно-олігогалінних водойм (табл. 4.14). 

Аналізуючи пластичні ознаки самиць бичка кругляка відповідно до частин 

тіла, у особин з прісно-олігогалінних водойм виявлено 6 найбільших показників. 

Серед них, виміряні на хвості – довжина (pl) та товщина (ih) хвостового стебла. На 
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тілі найбільшими ознаками були ширина тіла (iH) та вентроанальна відстань (V-A), 

ознаки на голові – діаметр ока (о), висота голови через середину ока (hco), ширина 

рота (ir) (Ткаченко 2012б).  

Таблиця 4.14 

Порівняльна характеристика пластичних ознак дворічних самиць бичка 

кругляка за різних показників солоності водойми 

Ознаки 

Прісно-олігогалінні 

(n=236) 

Оліго-мезогалінні водойми 

(n=363) 

Мезо-полігалінні 

водойми (n=36) 

M±m min-max CV M±m min-max CV M±m min-max CV 

SL 8,0±0,06 5,7-10,5 12,1 9,9±0,1 5,3-15,3 18,0 8,7±0,2 6,3-11,7 13,2 

Х
в
іс
т 

pl 20,2±0,1 16,3-20,5 6,7 18,9±0,1 15,0-25,1 7,9 18,8±0,4 14,9-24,0 10,8 

pD 18,1±0,1 14,5-22,7 7,4 18,9±0,1 10,4-39,0 10,5 17,9±0,3 14,8-19,4 8,0 

h 9,9±0,04 8,1-11,5 6,2 10,9±0,1 8,8-19,2 8,8 10,5±0,1 9,7-11,9 4,8 

ih 3,9±0,04 1,8-5,6 15,0 3,7±0,04 2,3-6,6 18,6 3,6±0,1 2,6-4,2 14,4 

Т
іл
о
 

H 21,0±0,2 14,8-30,3 12,1 21,9±0,1 13,5-28,2 10,6 21,4±0,6 14,9-26,5 13,0 

iH 18,7±0,1 14,2-23,2 9,5 18,6±0,1 10,0-23,9 12,2 17,0±0,5 12,9-21,1 14,3 

aD 33,3±0,1 26,0-37,3 4,4 33,9±0,1 24,3-39,3 4,9 34,3±0,3 28,0-37,5 5,6 

aP 31,3±0,1 13,8-34,7 5,2 31,6±0,1 17,4-36,3 5,4 32,5±0,3 31,1-36,2 3,6 

aV 30,2±0,1 26,0-33,9 4,6 30,7±0,1 26,0-39,2 5,9 31,0±0,4 26,6-34,3 5,4 

aA 57,8±0,2 47,9-65,1 4,0 57,3±0,1 19,9-65,9 5,1 60,0±0,4 53,9-64,2 4,2 

V-A 28,8±0,2 23,6-35,0 8,2 27,9±0,1 17,1-42,1 8,3 28,6±0,5 24,7-35,1 8,3 

PV 16,2±0,1 11,3-20,7 11,0 17,9±0,1 8,5-24,3 9,5 16,3±0,5 12,2-20,6 15,8 

Д
о
р
са
л
ь
н
і 

п
л
ав
ц
і 

lD1 17,3±0,1 12,5-21,3 8,8 17,1±0,1 7,7-22,1 11,0 18,0±0,3 12,5-22,0 11,6 

hD1 10,8±0,1 7,9-14,8 12,0 11,6±0,1 7,1-16,8 14,8 11,9±0,3 9,6-15,6 11,2 

lD2 32,1±0,1 20,3-38,7 6,0 31,6±0,1 6,6-19,5 6,4 31,6±0,6 13,8-34,6 13,8 

hD2 10,5±0,1 7,4-16,6 14,2 10,9±0,1 6,6-19,5 16,7 11,4±0,6 8,8-32,2 40,3 

lD1-lD2 1,1±0,1 0,0-4,4 63,1 1,4±0,1 0,0-9,0 84,3 1,4±0,2 0,0-3,3 85,5 

В
ен
тр
ал
ь
н
і 
та
 

гр
у
д
н
і 
п
л
ав
ц
і 

lA 24,5±0,1 13,5-38,7 8,7 24,2±0,1 19,1-32,9 7,5 24,5±0,4 21,2-27,8 7,5 

hA 9,0±0,1 59-12,7 13,0 9,6±0,1 6,2-15,4 16,2 9,0±0,3 6,7-11,7 15,8 

lP 25,5±0,1 20,7-31,4 7,4 28,3±0,1 17,2-33,6 7,7 27,3±0,4 21,9-33,1 9,0 

iP 10,9±0,1 8,9-12,9 5,9 11,7±0,1 9,6-13,9 6,4 11,7±0,1 10,0-13,0 7,0 

iv 6,4±0,04 4,4-7,6 8,8 6,9±0,1 5,1-11,3 10,1 6,5±0,1 5,7-7,3 6,3 

LV 20,0±0,1 16,1-23,6 6,2 21,6±0,1 13,4-24,9 6,6 20,0±0,3 18,4-23,1 5,2 

lC 20,6±0,1 16,8-24,0 6,6 22,1±0,1 14,5-31,7 7,8 22,1±0,2 19,8-24,8 5,8 

Г
о
л
о
в
а 

HL 27,5±0,1 23,2-30,7 4,6 28,0±0,1 16,1-34,9 5,3 28,5±0,2 27,0-31,6 3,9 

hcz 75,0±0,4 55,4-89,9 7,4 78,8±0,4 58,8-133,3 9,1 71,2±1,1 63,0-80,7 6,9 

hco 56,0±0,3 37,1-55,2 7,3 56,1±0,3 39,7-97,3 9,6 54,1±0,4 39,5-55,9 4,8 

hop 45,3±0,2 37,1-55,2 6,6 43,7±0,2 32,7-99,4 10,7 47,4±0,6 39,5-55,9 9,0 

ao 31,5±0,2 22,9-41,8 9,6 34,4±0,2 22,2-75,8 12,1 31,0±0,4 27,0-36,9 9,6 

op 52,1±0,3 38,8-64,4 8,1 52,5±0,3 36,5-90,9 11,5 52,1±0,7 43,5-64,0 7,9 

o 24,2±0,2 17,4-34,0 11,0 21,4±0,1 14,5-40,9 13,3 23,7±0,5 20,4-28,6 9,1 

io 29,2±0,2 16,3-40,4 10,6 30,7±0,2 18,8-53,0 13,4 26,6±0,9 11,4-29,8 18,0 

or 21,0±0,2 11,0-28,9 13,3 23,1±0,2 9,7-36,8 15,8 24,1±0,6 18,9-29,1 10,2 

lm 29,1±0,2 21,3-40,0 8,4 30,2±0,2 20,6-59,0 12,2 29,4±0,5 24,0-32,7 7,8 

lmd 34,6±0,2 23,9-45,8 7,5 36,1±0,2 17,0-56,8 10,1 35,4±0,5 29,8-38,6 5,5 

ir 44,8±0,3 33,5-58,9 9,1 43,8±0,2 32,5-75,8 10,6 40,9±0,6 33,1-45,2 8,5 

ic 79,7±0,3 66,8-99,6 6,4 81,9±0,4 32,5-75,8 9,8 74,0±1,6 28,6-78,4 14,5 

ist 28,9±0,3 17,4-42,9 16,1 32,5±0,4 10,8-64,4 25,5 26,0±0,9 16,8-32,5 17,5 

Примітка – виділені жирним шрифтом найбільші показники серед всіх типів водойм. 
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Але особини з прісно-олігогалінних домінували за найменшими значеннями 

серед всіх типів водойм, загалом їх кількість становила 18 ознак. Так, найменші 

значення були притаманні висоті хвостового стебла (h), серед показників виміряних 

на тілі – висота тіла (H), антедорсальна (aD), антепекторальна (aP) та антевентральна 

(aV) відстані. Дорсальні плавці – висота першого та другого спинного плавця (hD1, 

hD2). Також найменшими були ознаки вентральних та грудних плавців – висота 

анального плавця (hA), довжина та ширина основи грудного плавця (lP, iP), довжина 

та ширина основи присоски (iv, LV), та найменша довжина хвостового плавця.  

На нашу думку, зменшення співвідношень цих ознак дає можливість 

припустити, що в цих водоймах менші гідродинамічні навантаження на плавці та 

необхідністю маневрувати під час прибою, оскільки це річкові водойми.  

Також у особин менша довжина голови (HL), відстань між оком та кутом 

щелепи (or), а також довжина верхньої та нижньої щелепи (lm, lmd). Це може бути 

наслідком особливостей живлення, оскільки в цих водоймах в їх спектрі 

переважають «м’які» молюски.  

Порівняно з самицями з прісно-олігогалінних, особини з мезо-полігалінних 

водойм мають 13 найбільших показників. Так, ознаки на тілі найбільшими були 

антедорсальна (aD), антепекторальна (aP), антевентральна (aV) та антеанальна (aA) 

відстані. При цьому найбільшими були довжина основи (lD1) та висоти (hD1) 

першого та другого (hD2) спинних плавців. З ознак вентральних та грудних плавців 

домінували – довжина основи анального (lA), ширина основи грудного (іР) та 

хвостового плавців (lC).  

При цьому слід відмітити, що цей тип водойм складають переважно морські 

ділянки, тому особини піддаються більшим гідродинамічним навантаженням. 

Кореляційний аналіз між вибірками бичка кругляка з прісно-олігогалінних та мезо-

полігалінних водойм та їх глибиною показали зв'язок за 24 ознаками, з яких за 13 

ознаками він був суттєвий (табл. 4.15).  

Серед ознак, виміряних на голові, найбільшими є довжина голови (HL), висота 

щоки (hop) та відстань між оком та кутом щелепи (or). Найменші показники були 

притаманні 14 пластичним ознакам. 
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Таблиця 4.15 
Кореляційний аналіз між показниками гідрологічних та гідрохімічних умов у водоймах  

та пластичними ознаками особин бичка кругляка  
Стать Самиці Самці 

Тип водойми 
Оліго-мезогалінні та 

Мезо-полігалінні 

Мезо-полігалінні та 

Прісно-олігогалінні 

Оліго-мезогалінні та 

Прісно-олігогалінні 

Оліго-мезогалінні та 

Мезо-полігалінні 

Мезо-полігалінні та 

Прісно-олігогалінні 

Оліго-мезогалінні та 

Прісно-олігогалінні 

Показник Г С Ш Г С Ш Г С Ш Г С Ш Г С Ш Г С Ш 

SL 0,8 -0,9 0,7 -0,2 -0,1 0,7 -0,2 0,7 0,1 0,6 -0,5 0,3 -0,5 0,5 0,5 -0,4 0,7 0,1 

pl 0,0 0,2 -0,2 0,4 -0,1 -0,4 0,7 -0,2 -0,4 0,7 -0,8 0,5 0,9 -0,6 -0,3 0,9 -0,1 -0,6 

H 0,8 -0,5 0,6 -0,6 0,3 0,5 -0,1 0,5 0,3 0,4 -0,5 0,2 -0,9 0,0 0,8 -0,1 0,5 0,2 

h 0,5 -0,7 0,6 -0,4 0,5 0,1 0,0 0,6 0,0 0,9 -0,4 0,3 -0,7 0,6 0,4 -0,3 0,7 0,1 

iH 0,7 -0,6 0,4 -0,6 -0,3 0,9 -0,4 0,3 0,6 0,4 -0,5 0,0 -0,9 0,0 0,6 -0,3 0,5 0,4 

ih 0,4 -0,4 0,6 0,7 -0,7 0,3 0,1 -0,7 0,1 0,1 -0,3 -0,3 0,7 -0,6 -0,3 0,3 0,0 -0,5 

aD -0,97 0,6 -0,7 -0,8 0,8 -0,3 -0,8 0,1 0,1 -0,9 0,6 -0,7 -0,4 0,7 -0,5 -0,2 0,5 -0,5 

pD 0,3 0,3 0,0 0,3 0,3 -0,4 0,9 0,3 -0,5 0,7 -0,8 0,6 1,0 -0,4 -0,4 0,9 0,0 -0,7 

aP -0,7 0,3 -0,5 -0,6 0,6 -0,2 -0,6 0,6 0,0 -0,8 0,8 -0,6 -0,8 0,6 0,1 -0,7 0,4 0,3 

aV -0,1 -0,3 -0,2 0,4 -0,2 -0,3 0,2 0,4 -0,8 -0,5 0,5 -0,5 0,6 0,5 -0,8 0,2 0,4 -0,8 

aA -0,5 0,3 -0,5 -0,6 0,4 0,0 -0,6 0,3 0,0 -0,7 0,8 -0,8 -0,9 0,5 0,2 -0,7 0,2 0,4 

V-A -0,8 0,8 -0,9 -0,9 0,6 0,2 -0,8 0,2 0,4 -0,6 0,4 -0,8 -0,9 0,1 0,4 -0,7 0,1 0,6 

PV 0,8 -0,7 0,7 -0,1 0,0 0,6 -0,2 0,7 0,1 0,7 -0,7 0,7 -0,1 -0,2 0,8 -0,3 0,5 0,3 

lD1 0,0 0,1 0,4 -0,7 0,3 0,5 -0,6 0,0 0,7 0,2 0,5 0,2 -0,9 0,4 0,5 -0,5 0,1 0,7 

hD1 0,2 -0,4 0,1 0,9 -0,3 -0,5 0,6 0,1 -0,8 -0,4 0,1 -0,2 1,0 -0,1 -0,7 0,4 -0,1 -0,7 

lD2 0,5 -0,8 0,8 -0,1 -0,4 0,8 -0,7 -0,1 0,7 0,5 0,1 0,8 -0,7 0,2 0,8 -0,6 0,0 0,8 

hD2 -0,1 -0,2 -0,2 0,8 -0,3 -0,5 0,5 0,0 -0,7 -0,5 0,2 -0,3 1,0 -0,3 -0,5 0,2 -0,3 -0,5 

lD1-lD2 0,4 -0,3 0,1 0,9 -0,3 -0,5 0,7 -0,1 -0,7 -0,7 -0,1 -0,7 0,8 -0,2 -0,8 0,7 -0,2 -0,6 

lA -0,1 0,1 0,3 -0,8 0,0 0,7 -0,5 -0,4 0,8 -0,2 0,3 0,4 -0,4 -0,2 0,7 -0,5 -0,7 0,7 

hA -0,3 -0,1 -0,5 0,8 -0,2 -0,6 0,5 0,0 -0,8 -0,7 0,2 -0,8 0,8 -0,2 -0,7 0,4 -0,1 -0,7 

lP 0,7 -0,5 0,7 0,4 0,5 -0,4 0,4 0,8 -0,6 0,8 -0,6 0,6 0,8 0,1 -0,2 0,5 0,8 -0,6 

iP 0,7 -0,8 0,8 -0,5 0,4 0,2 -0,3 0,7 0,1 0,8 -0,2 0,6 -0,6 0,6 0,3 -0,3 0,7 0,1 

iv 0,6 -0,8 0,7 0,5 -0,5 0,2 0,3 0,5 -0,1 0,6 -0,6 0,8 -0,4 0,6 0,4 -0,2 0,6 0,1 

LV -0,1 0,2 0,1 0,3 0,5 -0,4 0,2 0,4 -0,7 0,4 -0,5 0,8 0,9 0,1 -0,5 0,6 0,3 -0,8 

lC -0,7 0,8 -0,7 -0,2 0,9 -0,8 0,2 0,9 -0,8 0,1 0,3 -0,4 0,4 0,7 -0,6 0,3 0,9 -0,8 

HL -0,3 0,0 -0,3 -0,5 0,5 -0,2 -0,3 0,8 -0,2 -0,7 0,8 -0,4 -0,5 0,7 -0,2 -0,4 0,4 0,0 

hcz 0,8 -0,5 0,6 -0,3 -0,1 0,7 -0,1 0,4 0,4 0,7 -0,8 0,6 -0,5 -0,2 0,8 -0,3 0,3 0,4 

hco 0,7 -0,7 0,4 -0,7 -0,1 0,8 -0,6 0,2 0,6 0,6 -0,5 0,1 -0,7 -0,1 0,9 -0,7 0,2 0,6 

hop -0,1 0,1 0,3 -0,7 0,2 0,6 -0,8 0,0 0,8 -0,6 0,8 -0,4 -0,9 0,3 0,7 -0,8 0,0 0,7 

ao 0,5 -0,5 0,1 0,6 -0,5 -0,2 0,8 0,2 -0,6 0,5 -0,8 0,2 0,6 -0,7 -0,1 0,7 0,5 -0,5 

op 0,6 -0,3 0,7 0,9 -0,2 -0,5 0,8 -0,1 -0,4 0,1 -0,4 0,7 0,9 -0,1 -0,5 0,5 -0,3 -0,4 

o -0,8 0,7 -0,5 0,7 -0,2 -0,6 0,1 -0,7 -0,1 -0,9 0,5 -0,8 0,6 -0,5 -0,5 0,4 -0,6 -0,3 

io 0,6 -0,5 0,7 0,2 -0,4 0,7 -0,5 0,1 0,5 0,7 -0,5 0,6 0,0 -0,2 0,8 -0,5 0,4 0,4 

or 0,3 -0,2 0,7 -0,5 0,3 0,4 -0,6 0,3 0,5 0,0 0,1 0,3 -0,7 0,3 0,7 -0,8 0,2 0,6 

lm 0,4 -0,9 0,5 -0,5 -0,2 0,8 -0,7 0,4 0,4 -0,6 0,2 -0,3 -0,7 0,6 0,5 -0,8 0,4 0,1 

lmd 0,3 -0,5 0,4 -0,2 -0,1 0,5 -0,2 0,4 0,1 -0,4 0,4 -0,2 -0,7 0,6 0,5 -0,7 0,4 0,3 

ir 0,7 -0,6 0,5 -0,3 -0,5 1,0 -0,6 0,0 0,8 0,5 0,2 0,1 -0,7 0,0 0,9 -0,7 0,1 0,7 

ic 0,7 -0,6 0,6 0,0 -0,5 0,9 -0,3 0,2 0,6 0,9 -0,6 0,5 -0,5 -0,2 0,9 -0,4 0,3 0,5 

ist 0,8 -0,4 0,4 0,6 -0,7 0,4 0,5 0,4 -0,1 0,7 -0,3 0,3 0,3 -0,7 0,4 0,4 0,4 0,0 

Примітка: Г – глибина; С – солоність; Ш – швидкість течії, жирним виділені найбільш вагомі значення кореляції. 
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Серед них це ознаки на хвості (pl, pD, ih), тілі (ширина (iH)), вентральних та 

грудних плавцях – hA та LV. Значно превалюють найменші значення ознак на голові 

– hcz, hco, ao, op, io, ir, ic, ist. 

Порівняно з двома описаними водоймами, самиці з оліго-мезогалінних водойм 

мали найбільшу кількість домінуючих ознак – 20. Це ознаки на хвості – pD та h, тілі 

– Н та PV, на дорсальних плавцях лише показник відстані між основами першого та 

другого спинних плавців (lD1-lD2). Найбільша кількість домінуючих ознак була на 

вентральних та грудних плавцях (hA, lP, iP, iv, LV, lC) та голові (hcz, hco, ao, op, io, 

lm, lmd, ic, ist). 

Найбільші показники грудних плавців (lP, iP) пов’язані з глибиною водойми 

та необхідністю проникнення на більшу глибину, а також на більші гідродинамічні 

навантаження вказують вищі значення на ознаках присоски (iv, LV) та довжини 

хвостового плавця (lC).  

Також ряд ознак вказує на особливості живлення даного виду в умовах оліго-

мезогалінних водойм – довжина верхньої (lm) та нижньої (lmd) щелеп, що пов’язано 

з споживанням бичками переважно молюсків з твердою мушлею. 

У самців спостерігається схожий розподіл (табл. 4.16). Так особини з прісно-

олігогалінних водойм домінують за 8 ознаками та мають 16 найменших показників. 

Переважно домінуючими є довжина хвостового стебла (pl) – на хвості, ширина тіла 

(iH), антеанальна (аА) та вентроанальна (V-A) відстані – на тілі. При цьому 

збільшення основи першого (lD1) та другого (lD2) спинних плавців вказує на 

необхідність посилення гідродинамічних властивостей плавців та його сили в даних 

водоймах. На голові домінували ознаки – діаметр ока (о) та ширини рота (ir). 

Найменші показники притаманні , що пов’язані з рухом (hD1, lP, iP, iv, LV, lC) та 

особливостями живленням (lm, lmd). 

У особин з мезо-полігалінних водойм домінували 14 пластичних ознак, а 

найменшими були 15. Домінуючими були ознаки пов’язані з рухом (aD, aP, lD1, lD2, 

lA, iP, iv, LV), але не з зануренням, а більше з утриманням на дні. 

У представників з оліго-мезогалінних водойм домінантними були 20 ознак, а 

найменшими лише 8. Так, зі збільшенням показників довжини (pl), висоти (h) та 
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товщини (ih) хвостового стебла, постдорсальної відстані (pD), а також хвостового 

плавця (lC), збільшуються ознаки дорсальних (hD1, hD2), вентральних та грудних 

(hA, lP, LV) плавців, що свідчить про більше гідродинамічне навантаження, 

необхідність маневрувати та занурюватись на значні глибини.  

Таблиця 4.16 

Порівняльна характеристика пластичних ознак дворічних самців бичка 

кругляка за різних показників солоності водойми 

Ознаки 

Прісно-олігогалінні 

(n=292) 

Оліго-мезогалінні водойми 

(n=459) 

Мезо-полігалінні 

водойми (n=54) 

M±m min-max CV M±m min-max CV M±m min-max CV 

SL 10,0±0,1 5,1-12,9 13,6 11,5±0,1 6,7-15,7 14,8 10,0±0,3 6,9-12,7 16,6 

Х
в
іс
т 

pl 20,3±0,1 16,5-26,9 7,2 20,3±0,1 12,0-32,0 8,7 19,3±0,3 6,9-12,7 16,6 

pD 18,2±0,1 10,2-21,6 7,5 18,9±0,1 13,2-31,1 9,1 18,0±0,3 14,4-20,6 10,0 

h 10,6±0,1 8,5-22,2 10,2 11,3±0,1 8,6-13,3 7,4 11,2±0,1 9,9-12,3 5,7 

ih 3,8±0,1 2,1-5,5 16,4 3,9±0,1 2,3-6,8 19,7 3,7±0,1 2,7-4,6 13,5 

Т
іл
о
 

H 20,9±0,1 14,3-26,2 10,3 21,6±0,1 12,8-35,1 11,2 20,5±0,4 17,4-24,5 9,6 

iH 18,5±0,1 10,6-22,3 9,3 18,3±0,1 8,6-25,8 12,2 16,7±0,3 14,3-19,9 7,4 

aD 33,4±0,1 26,1-39,5 4,6 33,7±0,1 27,5-55,9 5,6 33,9±0,3 32,1-38,5 4,3 

aP 32,1±0,1 28,0-38,0 4,1 31,8±0,1 18,1-36,6 5,7 32,3±0,2 30,9-35,5 3,5 

aV 30,6±0,1 34,9-35,4 4,9 31,2±0,1 17,2-40,8 7,1 31,4±0,3 27,7-34,9 4,5 

aA 57,7±0,1 32,7-68,7 4,5 57,0±0,2 27,6-65,5 6,2 57,6±0,4 54,7-64,7 3,8 

V-A 28,8±0,2 21,0-55,4 9,7 27,5±0,1 19,2-39,9 9,2 27,1±0,5 24,3-36,3 9,7 

PV 16,7±0,1 11,1-23,7 10,0 17,5±0,1 9,5-31,9 11,3 16,5±0,4 10,5-20,1 15,1 

Д
о
р
са
л
ь
н
і 

п
л
ав
ц
і 

lD1 17,6±0,1 11,8-21,4 9,5 16,8±0,1 9,5-26,2 12,4 17,9±0,4 14,0-20,8 10,0 

hD1 12,1±0,1 7,3-16,7 13,2 12,4±0,1 7,1-18,4 15,9 12,3±0,3 9,0-15,4 14,7 

lD2 32,5±0,1 25,8-37,5 5,4 31,8±0,1 19,0-38,9 6,4 32,5±0,3 29,1-35,1 4,9 

hD2 11,6±0,1 6,4-15,9 13,8 11,7±0,1 6,5-17,6 18,0 11,5±0,3 8,3-14,6 15,3 

lD1-lD2 1,0±0,1 0,0-5,4 66,3 1,5±0,1 0-0,63 73,1 1,2±0,5 0,0-14,6 160,3 

В
ен
тр
ал
ь
н
і 
та
 

гр
у
д
н
і 
п
л
ав
ц
і 

lA 25,2±0,1 20,5-34,3 6,6 24,7±0,1 9,5-34,0 7,6 25,5±0,5 16,4-30,0 9,3 

hA 9,8±0,1 5,7-13,3 12,5 10,1±0,1 5,5-16,3 16,9 9,5±0,4 6,6-18,4 21,7 

lP 26,1±0,1 20,2-33,5 7,7 28,2±0,1 18,3-35,1 8,5 27,1±0,3 21,2-28,0 6,6 

iP 11,5±0,1 9,5-13,9 5,9 12,0±0,1 7,0-17,6 6,9 12,2±0,1 10,1-12,9 5,0 

iv 6,8±0,1 4,2-8,3 8,5 7,0±0,1 3,2-11,3 9,3 7,1±0,1 5,6-7,8 7,2 

LV 19,6±0,1 9,5-23,5 6,4 20,9±0,1 16,4-26,1 6,7 20,9±0,2 17,4-22,4 6,4 

lC 21,1±0,1 16,6-24,8 6,3 22,3±0,1 14,5-33,6 7,9 22,1±0,3 18,9-24,8 6,3 

Г
о
л
о
в
а 

HL 28,6±0,1 20,4-36,5 5,2 28,3±0,1 19,7-32,3 5,6 29,0±0,2 27,5-31,4 3,6 

hcz 72,6±0,3 54,2-89,2 7,1 76,9±0,3 52,3-114,4 9,1 73,1±0,9 63,1-80,6 6,5 

hco 57,8±0,3 44,1-84,2 8,5 58,7±0,2 39,4-82,0 9,3 56,9±0,5 48,7-62,1 6,3 

hop 45,9±0,2 33,2-64,2 8,0 45,4±0,2 28,6-80,6 10,8 47,7±0,3 43,5-52,3 5,1 

ao 32,3±0,2 24,4-42,8 9,5 34,6±0,2 19,0-52,8 10,3 31,2±0,4 24,4-45,4 12,6 

op 51,3±0,3 38,5-72,2 8,5 52,2±0,2 24,2-83,3 10,7 53,0±0,4 44,4-60,3 8,0 

o 20,6±0,1 14,7-33,7 11,0 19,4±0,1 13,8-30,8 11,2 19,4±0,3 17,2-26,8 11,5 

io 29,7±0,2 22,0-36,1 9,6 30,4±0,2 17,8-42,7 11,7 28,9±0,9 16,5-30,7 16,4 

or 25,2±0,2 14,8-37,4 13,3 25,6±0,2 7,7-56,7 15,4 26,7±0,6 18,5-32,7 12,9 

lm 31,9±0,2 23,8-53,5 10,0 33,6±0,2 25,2-60,6 14,7 33,3±0,6 24,5-48,5 14,2 

lmd 38,0±0,2 28,0-58,8 8,9 39,3±0,2 28,3-57,3 11,2 40,0±0,7 32,5-49,1 10,6 

ir 49,0±0,3 23,7-76,5 10,4 48,0±0,3 21,1-110,1 14,6 47,8±0,9 38,0-56,3 11,3 

ic 80,7±0,4 53,3-117,6 8,0 82,9±0,4 28,1-124,8 30,3 79,5±0,9 64,1-87,5 7,0 

ist 27,0±0,3 13,6-46,8 17,5 30,8±0,4 10,8-64,7 29,7 25,8±0,5 18,2-29,8 14,0 

Примітка – виділені найбільші показники серед всіх типів водойм. 
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Кореляційний аналіз між вибірками самців бичка кругляка з прісно-

олігогалінних та мезо-полігалінних водойм та їх глибиною показали зв'язок за 23 та 

28 ознаками відповідно (табл. 4.15).  

 

4.5.4. Багатомірний аналіз пластичних ознак дворічних особин бичка 

кругляка за градієнтом солоності водойм. 

Дискримінантний аналіз вибірок самиць бичка кругляка показав по кореню 1 

відмінність між особинами з прісно-олігогалінних та оліго-мезогалінних водойм 

(рис. 4.49, А), при цьому відстань Махаланобіса становила 9,89 (табл.4.17). По 

кореню 2 дискримінують особини з оліго-мезогалінних та прісно-олігогалінних з 

особини мезо-полігалінних водойм – 10,65 та 12,22 відповідно.  

 

 

 

Рис. 4.49. Дискримінантний аналіз вибірок дворічних особин бичка кругляка з 

водойм, що різняться за показниками солоності (А-самиці, Б-самці) 
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Таблиця 4.17 

Квадрат відстані Махаланобіса між типами водойм 

Тип водойм Прісно-олігогалінні Мезо-полігалінні Оліго-мезогалінні 

Прісно-олігогалінні - 5,07 6,50 

Мезо-полігалінні 12,22 - 7,06 

Оліго-мезогалінні 9,89 10,65 - 

Примітка: на сірому фоні – значення між вибірками самиць, на білому – значення між 

вибірками самців.  

 

Дискримінантний аналіз вибірок самців є дещо схожим з самицями, з 

однаковою дискримінацією між обраними групами, але має дещо ширший діапазон 

розсіювання (рис. 4.49, Б), а також менші відстані Махаланобіса. Так по кореню 1 

дискримінують самці з прісно-олігогалінних та оліго-мезогалінних водойм на 

відстані 6,5. За коренем 2 особини з мезо-полігалінних дискримінують з особинами 

оліго-мезогалінних (7,06) та прісно-олігогалінних (5,07) водойм.  

Зведений аналіз дискримінантних функцій показав, що самиці достовірно 

дискримінують за 25 ознаками з 38, а самці за 22 ознаками з 38, на що вказує 

показник лямбди Уїлкса та індивідуальної лямбди Уїлкса (табл. 4.18, 4.19). 

Так найбільша кількість достовірних ознак як у самиць, так і у самців, була 

відмічена між прісно-олігогалінними та оліго-мезогалінними водоймами. Найменше 

відмінностей у самиць було між особинами з мезо-полігалінних та оліго-

мезогалінних водойм, а у самців – між прісно-олігогалінними та мезо-полігалінними 

водоймами.  

Кластерний аналіз чого самиць та самців показав схожий розподіл (рис. 4.50). 

Так перший кластер утворюють особини з прісно-олігогалінних та оліго-

мезогалінних водойм, а до другого кластеру приєднується група з мезо-полігалінних 

водойм.  
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Рис. 4.50. Кластерний аналіз особин дворічних бичка кругляка за типами водойм 

 (А – самиці, Б – самці)  
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Таблиця 4.18 

Зведений аналіз дискримінантних функцій пластичних ознак для дворічних 

самиць бичка кругляка за типами водойм (n=626) 

Ознаки 
Лямбда 

Уїлкса 

Індивідуальна 

лямбда Уїлкса 

F включ. 

2,1666 
p-рівень Толер. 

1-толер. (R-

кв.) 

pl 0,21 0,97 8,36 0,00 0,78 0,22 

H 0,21 0,99 3,54 0,03 0,29 0,71 

h 0,22 0,92 24,25 0,00 0,59 0,41 

iH 0,22 0,94 18,34 0,00 0,38 0,62 

ih 0,21 0,99 2,35 0,10 0,81 0,19 

aD 0,21 1,00 0,88 0,42 0,61 0,39 

pD 0,21 0,98 5,05 0,01 0,74 0,26 

aP 0,21 1,00 1,02 0,36 0,68 0,32 

aV 0,21 0,99 1,50 0,22 0,57 0,43 

aA 0,21 0,99 1,77 0,17 0,50 0,50 

V-A 0,21 0,99 1,67 0,19 0,57 0,43 

PV 0,22 0,96 11,15 0,00 0,37 0,63 

lD1 0,21 0,98 7,30 0,00 0,68 0,32 

hD1 0,21 0,98 4,65 0,01 0,50 0,50 

lD2 0,21 0,98 6,18 0,00 0,83 0,17 

hD2 0,21 1,00 0,06 0,94 0,49 0,51 

lD1-lD2 0,21 1,00 1,47 0,23 0,69 0,31 

lA 0,21 0,98 4,65 0,01 0,87 0,13 

hA 0,22 0,96 13,36 0,00 0,53 0,47 

lP 0,21 0,98 6,33 0,00 0,70 0,30 

iP 0,21 0,97 10,07 0,00 0,54 0,46 

iv 0,21 0,99 1,63 0,20 0,52 0,48 

LV 0,21 0,98 6,30 0,00 0,66 0,34 

lC 0,22 0,93 21,86 0,00 0,65 0,35 

HL 0,21 0,98 6,76 0,00 0,23 0,77 

hcz 0,21 0,99 3,93 0,02 0,26 0,74 

hco 0,21 0,99 2,02 0,13 0,51 0,49 

hop 0,22 0,95 13,94 0,00 0,75 0,25 

ao 0,21 0,97 9,98 0,00 0,68 0,32 

op 0,21 0,99 2,27 0,10 0,67 0,33 

o 0,22 0,95 15,76 0,00 0,55 0,45 

io 0,22 0,96 11,49 0,00 0,57 0,43 

or 0,22 0,95 15,67 0,00 0,52 0,48 

lm 0,21 1,00 1,02 0,36 0,51 0,49 

lmd 0,21 0,99 3,23 0,04 0,56 0,44 

ir 0,23 0,91 27,56 0,00 0,42 0,58 

ic 0,21 1,00 1,07 0,34 0,37 0,63 

ist 0,21 0,98 4,85 0,01 0,64 0,36 

Примітка: червоним виділені ознаки, що дискримінують достовірно 
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Таблиця 4.19 

Зведений аналіз дискримінантних функцій пластичних ознак для дворічних 

самців  бичка кругляка за типами водойм (n=789) 

Ознаки 
Лямбда 

Уїлкса 

Індивідуальна 

лямбда Уїлкса 

F включ. 

2,166 
p-рівень Толер. 

1-толер. 

(R-кв.) 

pl 0,32 0,99 5,32 0,01 0,81 0,19 

H 0,32 1,00 0,43 0,65 0,51 0,49 

h 0,33 0,96 14,81 0,00 0,61 0,39 

iH 0,33 0,96 14,75 0,00 0,62 0,38 

ih 0,32 0,99 2,50 0,08 0,72 0,28 

aD 0,32 1,00 1,03 0,36 0,59 0,41 

pD 0,32 1,00 0,10 0,90 0,83 0,17 

aP 0,32 1,00 1,06 0,35 0,44 0,56 

aV 0,32 0,99 4,29 0,01 0,59 0,41 

aA 0,32 0,99 2,28 0,10 0,64 0,36 

V-A 0,32 0,99 4,01 0,02 0,71 0,29 

PV 0,32 0,99 2,56 0,08 0,44 0,56 

lD1 0,33 0,96 13,76 0,00 0,73 0,27 

hD1 0,32 1,00 1,45 0,24 0,40 0,60 

lD2 0,33 0,96 16,26 0,00 0,86 0,14 

hD2 0,32 1,00 1,52 0,22 0,37 0,63 

lD1-lD2 0,33 0,98 7,81 0,00 0,66 0,34 

lA 0,32 0,99 3,43 0,03 0,89 0,11 

hA 0,33 0,97 11,27 0,00 0,47 0,53 

lP 0,33 0,98 8,54 0,00 0,65 0,35 

iP 0,33 0,96 14,37 0,00 0,58 0,42 

iv 0,32 0,99 2,53 0,08 0,61 0,39 

LV 0,35 0,92 30,93 0,00 0,70 0,30 

lC 0,34 0,95 18,67 0,00 0,59 0,41 

HL 0,32 0,98 6,07 0,00 0,22 0,78 

hcz 0,33 0,98 8,06 0,00 0,41 0,59 

hco 0,32 0,99 2,18 0,11 0,44 0,56 

hop 0,32 1,00 1,08 0,34 0,57 0,43 

ao 0,34 0,95 20,02 0,00 0,79 0,21 

op 0,32 1,00 1,07 0,34 0,70 0,30 

o 0,35 0,92 31,14 0,00 0,57 0,43 

io 0,32 0,99 4,86 0,01 0,58 0,42 

or 0,32 0,99 4,47 0,01 0,48 0,52 

lm 0,32 1,00 0,56 0,57 0,34 0,66 

lmd 0,32 1,00 1,66 0,19 0,34 0,66 

ir 0,33 0,96 15,96 0,00 0,43 0,57 

ic 0,32 1,00 0,20 0,82 0,44 0,56 

ist 0,32 0,99 4,66 0,01 0,58 0,42 

Примітка: червоним виділені ознаки, що дискримінують достовірно 
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Проведений аналіз відмінностей ознак (U-тест) виявив достовірні ознаки між 

всіма вибірками бичка кругляка (табл. 4.20).  

Таблиця 4.20 

Аналіз відмінностей ознак (U-тест) між вибірками бичка кругляка 

Стать Самиці Самці 

Тип 

водойми 
П-О та О-М М-П та О-М П-О та М-П П-О та О-М М-П та О-М П-О та М-П 

Ознака Z p Z p Z p Z p Z p Z p 

pl -1,57 0,12 -5,11 0,00 -4,65 0,00 0,77 0,44 -4,11 0,00 3,88 0,00 

H -4,75 0,00 -1,13 0,26 1,08 0,28 4,16 0,00 -3,24 0,00 1,12 0,26 

h -13,60 0,00 -3,11 0,00 5,16 0,00 10,79 0,00 -1,01 0,31 -5,16 0,00 

iH -0,07 0,94 -3,69 0,00 -3,69 0,00 -1,28 0,20 -4,64 0,00 5,53 0,00 

ih 4,46 0,00 -0,72 0,47 -3,12 0,00 0,89 0,37 -2,00 0,05 1,73 0,08 

aD -4,73 0,00 1,83 0,07 3,97 0,00 2,02 0,04 0,81 0,42 -1,77 0,08 

pD -6,08 0,00 -3,26 0,00 -0,73 0,46 5,49 0,00 -3,33 0,00 0,66 0,51 

aP -3,34 0,00 3,32 0,00 4,84 0,00 -1,29 0,20 1,98 0,05 -1,44 0,15 

aV -3,20 0,00 1,33 0,18 2,91 0,00 4,34 0,00 0,19 0,85 -2,52 0,01 

aA 2,74 0,01 3,44 0,00 2,43 0,02 -2,93 0,00 0,84 0,40 0,59 0,56 

V-A 4,78 0,00 1,58 0,11 -0,86 0,39 -6,95 0,00 -1,41 0,16 4,66 0,00 

PV -10,67 0,00 -3,53 0,00 0,70 0,48 6,16 0,00 -2,83 0,00 0,09 0,93 

lD1 0,67 0,50 2,80 0,01 2,54 0,01 -5,42 0,00 3,29 0,00 -0,66 0,51 

hD1 -5,44 0,00 1,00 0,32 3,68 0,00 1,91 0,06 -0,94 0,35 0,38 0,71 

lD2 3,12 0,00 1,17 0,24 -0,21 0,83 -4,96 0,00 2,65 0,01 -0,07 0,95 

hD2 -2,79 0,01 0,18 0,85 1,69 0,09 0,26 0,79 -0,81 0,42 0,71 0,48 

lD1-lD2 -1,93 0,05 1,17 0,24 2,23 0,03 6,56 0,00 -3,18 0,00 -0,18 0,86 

lA 2,06 0,04 0,81 0,42 -0,23 0,82 -3,40 0,00 3,81 0,00 -1,92 0,05 

hA -5,04 0,00 -1,97 0,05 -0,12 0,91 2,55 0,01 -2,40 0,02 1,30 0,19 

lP -14,85 0,00 -2,91 0,00 4,20 0,00 12,65 0,00 -3,24 0,00 -2,48 0,01 

iP -12,55 0,00 0,25 0,80 5,56 0,00 9,80 0,00 0,85 0,39 -6,08 0,00 

iv -8,81 0,00 -3,46 0,00 0,95 0,34 3,93 0,00 0,60 0,55 -2,50 0,01 

LV -13,37 0,00 -2,67 0,01 3,30 0,00 12,25 0,00 -0,02 0,99 -5,80 0,00 

lC -11,19 0,00 0,24 0,81 5,90 0,00 9,85 0,00 -0,66 0,51 -4,23 0,00 

HL -5,69 0,00 1,95 0,05 4,31 0,00 -2,28 0,02 2,93 0,00 -1,83 0,07 

hcz -7,11 0,00 -3,82 0,00 -0,82 0,41 9,37 0,00 -4,28 0,00 -0,36 0,72 

hco 0,54 0,59 -2,74 0,01 -3,07 0,00 1,77 0,08 -2,03 0,04 1,10 0,27 

hop 6,06 0,00 5,29 0,00 3,33 0,00 -2,07 0,04 4,13 0,00 -3,52 0,00 

ao -9,94 0,00 -5,74 0,00 -1,28 0,20 9,02 0,00 -6,92 0,00 2,20 0,03 

op -0,30 0,77 -0,38 0,70 -0,31 0,76 2,12 0,03 1,38 0,17 -2,76 0,01 

o 11,65 0,00 4,98 0,00 -0,71 0,48 -6,99 0,00 -0,35 0,73 3,81 0,00 

io -4,83 0,00 -3,96 0,00 -2,80 0,01 3,15 0,00 -1,05 0,29 0,23 0,81 

or -6,94 0,00 1,65 0,10 4,59 0,00 1,22 0,22 1,42 0,16 -1,91 0,06 

lm -3,31 0,00 -0,95 0,34 0,66 0,51 3,60 0,00 0,26 0,79 -2,25 0,02 

lmd -5,38 0,00 -0,98 0,33 1,82 0,07 4,07 0,00 1,06 0,29 -2,82 0,00 

ir 3,87 0,00 -3,80 0,00 -5,26 0,00 -3,52 0,00 -0,22 0,83 1,93 0,05 

ic -4,68 0,00 -5,99 0,00 -4,53 0,00 5,26 0,00 -3,61 0,00 1,50 0,13 

ist -5,04 0,00 -4,81 0,00 -3,39 0,00 5,02 0,00 -3,80 0,00 1,67 0,10 

ВСЬОГО 32 21 23 30 20 16 

Примітка: П-О – прісно-олігогалінні водойми; О-М – оліго-мезогалінні водойми;  М-П – 

мезо-полігалінні водойми. 
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4.5.5. Морфологічна мінливість дворічних особин бичка кругляка у 

водоймах за градієнтом солоності.  

Прісно-олігогалінні водойми. Порівняльний аналіз пластичних ознак дворічних 

самиць бичка кругляка показав домінування за середнім розміром особин з 

Дніпровського та Каховського водосховищ (табл. 4.21). Аналіз коефіцієнтів 

співвідношення ознак до довжини тіла показав домінування за 16 ознаками у самиць 

з Дніпровського, 7 ознаками – з Каховського, та 16 – з Каїнкулацького водосховища 

(Ткаченко 2014).  

Слід відмітити, що значні перевищення притаманні самицям з Каїнкулацького 

водосховища на ознаках, що стосуються переміщення, стабілізації та занурення у 

товщі води (pD, h, ih), оскільки дана водойма є досить глибокою. 

Слід зазначити, що показники у особин з Дніпровського та Каховського 

водосховищ значно не різняться. Крім того, у цих водоймах найбільші показники 

ознак, що характеризують тип живлення (lm, lmd, ir). 

Пластичні ознаки самиць з Каїнкулацького водосховища характеризуються 

досить високими значеннями коефіцієнта варіації. Це притаманно ознакам на 

плавцях (ih, lD1, hD1, lD1-lD2, iv) та майже всім ознакам на голові (hcz, hco, hop, ao, 

op, o, io, or, lm, lmd, ir, ist). У особин з Каховського та Дніпровського водосховищ 

також мають значні коефіцієнти варіації на плавцях (hD1, hD2, lD1-lD2) та голові (o, 

io, or), але їх значно менше. 

На нашу думку, це може бути результатом ізольованості даної водойми 

впродовж тривалого часу, а також особливостями гідродинамічних процесів у ній. 

У самців спостерігається дещо інший розподіл. Так у особин з Каїнкулацького 

водосховища 15 домінуючих пластичних ознак, 11 – у особин з Каховського 

водосховища та 12 – самців з Дніпровського водосховища (табл. 4.22). 

Як і у самиць, самці з Каїнкулацького водосховища також характеризуються 

більшими показниками, що пов’язаними з рухом у водоймі (pl, pD, ih, hD1, hD2, 

lD1-lD2, hA, lP, LV, lC). Дані ознаки виконують функції регулювання, занурення та 

руху у водоймі. Так само як і у самиць, у самців відмічаються великі показники 

коефіцієнта варіації.  
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Таблиця 4.21 

Порівняльна характеристика пластичних ознак дворічних самиць  

бичка кругляка з прісно-олігогалінних водойм 

Водойми 
Дніпровське водосховище 

(n=15) 

Каховське водосховище 

(n=231) 

Каїнкулацьке водосховище 

(n=24) 

Ознаки M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV 

SL 8,2±0,1 7,5-9,0 5,7 8,0±0,1 5,7-10,5 12,1 5,6±0,1 5,0-6,2 5,9 

Х
в
іс
т 

pl 20,1±0,3 18,0-23,1 6,4 20,2±0,1 16,3-23,5 6,7 22,5±0,4 17,5-26,4 9,4 

pD 18,4±0,2 16,8-20 5,0 18,1±0,1 14,5-22,7 7,4 20,2±0,3 17,7-23,6 6,9 

h 10,1±0,1 9,7-10,6 2,6 9,9±0,04 8,1-11,5 6,2 9,6±0,1 8,7-11,4 6,4 

ih 3,8±0,1 2,9-4,5 11,5 3,9±0,04 1,7-5,6 15,1 4,0±0,1 2,4-5,1 14,5 

Т
іл
о

 

H 21,6±0,4 19,1-24,0 7,4 21,0±0,2 14,8-30,3 12,1 19,9±0,3 16,7-22,7 8,0 

iH 19,0±0,4 16,2-21,3 9,0 18,7±0,1 14,2-23,2 9,5 15,5±0,3 13,3-17,6 8,3 

aD 33,8±0,2 32,3-35,2 2,7 33,3±0,1 26,0-37,3 4,4 32,8±0,3 30,5-35,3 4,1 

aP 30,4±0,8 19,0-32,9 3,3 31,3±0,1 13,8-34,7 5,3 29,7±0,4 22,3-32,8 6,7 

aV 29,4±0,3 27,4-31,2 3,8 30,2±0,1 26,0-33,9 4,6 31,2±0,3 27,4-33,7 5,1 

aA 56,6±0,3 53,7-58,0 2,0 57,8±0,2 47,9-65,1 4,0 55,2±0,4 51,1-59,1 3,6 

V-A 27,8±0,4 25,5-31,3 5,6 28,8±0,1 23,6-35,0 8,2 25,0±0,4 19,9-28,7 8,8 

PV 17,0±0,3 14,7-18,4 6,3 16,2±0,1 11,3-20,7 11,1 14,8±0,2 12,4-16,8 7,4 

Д
о
р
са
л
ь
н
і 

п
л
а
в
ц
і 

lD1 17,6±0,2 16,1-19,7 5,4 17,3±0,1 12,5-21,3 8,8 14,5±0,4 9,7-19,5 15,5 

hD1 10,4±0,3 8,4-12,3 11,0 10,8±0,1 7,8-14,8 12,0 14,4±0,5 10,7-18,9 16,4 

lD2 31,9±0,3 29,2-34,8 4,1 32,1±0,1 20,3-38,7 6,1 28,8±0,5 23,6-33,3 9,1 

hD2 10,2±0,4 7,0-12,3 14,9 10,6±0,1 7,4-16,6 12,2 13,9±0,2 11,4-15,4 7,2 

lD1-lD2 0,9±0,1 0-1,6 48,8 1,1±0,05 0-4,4 62,5 5,6±0,3 2,23-8,4 25,1 

В
ен
тр
ал
ь
н
і 
та
 г
р
у
д
н
і 

п
л
а
в
ц
і 

lA 25,3±0,3 23,3-27,3 4,3 24,5±0,1 13,5-38,7 8,8 23,1±0,4 18,6-26,0 8,5 

hA 8,7±0,1 7,8-9,9 6,4 9,0±0,1 5,9-12,7 13,1 12,0±0,2 9,5-13,4 7,9 

lP 25,5±0,2 23,9-27,2 3,8 25,5±0,1 20,7-31,4 7,4 27,1±0,4 22,2-30,7 6,4 

iP 10,5±0,1 9,7-11,3 3,8 10,9±0,1 8,9-12,8 5,9 9,3±0,2 7,8-10,8 8,2 

iv 6,4±0,1 5,0-7,0 8,2 6,4±0,04 4,4-7,6 8,8 6,5±0,1 5,4-8,4 11,0 

LV 20,7±0,2 18,7-22,4 4,4 20,0±0,1 16,1-23,6 6,2 21,7±0,4 15,5-24,2 8,2 

lC 19,8±0,2 18,8-21,2 3,9 20,6±0,1 16,8-24,0 6,6 21,4±0,2 18,5-23,6 5,3 

Г
о
л
о
в
а 

HL 27,3±0,2 25,5-29,1 3,3 27,5±0,1 23,2-30,7 4,6 26,9±0,4 21,7-30,4 6,7 

hcz 80,7±1,1 72,1-88,9 5,1 74,8±0,4 55,4-89,9 7,3 71,7±2,2 61,3-100,0 15,3 

hco 58,7±0,7 54,3-62,5 4,6 56,0±0,3 45,1-75,9 7,3 48,5±1,6 23,0-57,6 16,1 

hop 46,6±0,5 43,2-49,3 4,2 45,3±0,2 37,1-55,2 6,6 35,7±1,0 17,9-41,0 14,0 

ao 34,7±0,5 30,8-39,5 6,2 31,4±0,2 22,9-41,8 9,6 37,4±1,0 30,3-48,6 13,0 

op 50,8±1,0 44,4-57,8 7,6 52,1±0,3 38,8-64,4 8,1 57,3±1,2 39,5-68,0 10,6 

o 23,5±0,4 20,0-25,6 6,5 24,2±0,2 17,4-34,0 11,0 27,5±0,8 20,6-35,2 13,5 

io 31,1±0,4 28,3-34,9 5,7 29,1±0,2 16,3-40,4 10,6 26,62±0,7 20,5-36,1 12,4 

or 23,8±0,2 22,7-26,5 4,2 21,0±0,2 11,0-28,9 13,3 18,4±0,7 12,7-26,7 19,1 

lm 30,6±0,6 25,8-34,8 7,1 29,1±0,2 21,3-40,0 8,2 27,3±0,9 21,7-40,0 15,3 

lmd 35,9±0,4 32,6-38,2 4,8 34,5±0,2 23,9-45,8 7,5 34,6±1,0 26,7-48,0 13,6 

ir 47,5±0,5 44,2-51,1 4,4 44,7±0,3 33,5-58,9 9,1 38,0±0,9 30,0-49,6 11,5 

ic 84,1±0,9 78,3-91,1 4,1 79,6±0,3 66,8-99,6 6,4 73,3±1,0 65,8-92,0 7,1 

ist 31,1±1,5 22,0-42,9 18,3 28,8±0,3 17,4-42,2 15,8 31,3±1,1 21,8-44,7 16,8 

Примітка: виділені найбільші показники 
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Таблиця 4.22 

Порівняльна характеристика пластичних ознак дворічних самців  

бичка кругляка з прісно-олігогалінних водойм 

Водойми 
Дніпровське водосховище 

(n=10) 

Каховське водосховище 

(n=283) 

Каїнкулацьке водосховище 

(n=26) 

Ознаки M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV 

SL 9,3±0,2 8,3-9,9 6,4 10,1±0,1 5,1-12,9 13,6 5,9±0,2 4,4-7,4 14,2 

Х
в
іс
т 

pl 19,9±0,3 18,9-22,0 4,2 20,3±0,1 16,4-26,9 7,2 22,5±0,5 15,8-27,9 2,1 

pD 18,1±0,2 17,1-18,6 2,6 18,2±0,1 10,2-21,6 7,6 21,0±0,5 16,7-31,8 13,1 

h 10,4±0,2 10,2-11,6 5,0 10,6±0,1 8,5-22,2 10,5 9,7±0,1 8,2-10,7 6,3 

ih 3,8±0,1 3,3-4,4 9,5 3,8±0,03 2,1-5,5 16,6 4,1±0,1 3,0-5,0 10,9 

Т
іл
о

 

H 20,9±0,6 18,5-24,0 8,3 20,8±0,1 14,3-26,2 10,4 19,5±0,2 17,1-21,7 6,0 

iH 17,4±0,5 15,0-19,3 8,7 18,5±0,1 10,6-22,3 9,2 14,5±0,3 8,8-17,5 11,1 

aD 32,5±0,6 29,9-36,0 5,1 33,4±0,1 26,1-39,5 4,6 33,1±0,5 23,8-38,9 8,2 

aP 31,1±0,2 30,0-32,3 2,5 32,1±0,1 28,0-38,0 4,2 30,1±0,3 25,4-32,4 4,5 

aV 29,2±1,0 24,9-34,8 10,0 30,6±0,1 27,0-35,4 4,5 31,6±0,3 29,6-35,4 4,6 

aA 56,4±0,6 54,4-59,2 3,1 57,7±0,1 32,7-68,7 4,5 54,3±0,4 50,7-58,6 4,0 

V-A 27,3±0,6 24,9-30,7 6,1 28,9±0,2 21,0-55,4 9,8 24,3±0,4 17,7-28,2 9,6 

PV 17,3±0,3 16,1-18,4 5,2 16,7±0,1 11,0-23,7 10,2 15,1±0,2 13,1-17,7 7,2 

Д
о
р
са
л
ь
н
і 

п
л
а
в
ц
і 

lD1 17,5±0,4 15,6-19,1 6,6 17,6±0,1 11,8-21,4 9,5 15,2±0,6 12,1-28,1 19,9 

hD1 11,1±0,5 9,0-13,7 14,0 12,2±0,1 7,3-16,8 13,1 14,9±0,3 12,8-17,5 9,2 

lD2 32,7±0,3 31,5-34,7 3,0 32,5±0,1 25,8-37,4 5,5 29,8±0,6 22,0-35,1 10,3 

hD2 11,3±0,7 7,4-14,7 19,2 11,6±0,1 6,4-15,9 13,5 14,3±0,3 8,8-17,6 12,4 

lD1-lD2 0,9±0,2 0,0-1,9 55,1 1,0±0,04 0,0-2,9 62,0 5,2±0,3 2,4-9,4 30,0 

В
ен
тр
ал
ь
н
і 
та
 г
р
у
д
н
і 

п
л
а
в
ц
і 

lA 26,7±0,6 24,6-29,7 6,5 25,1±0,1 20,5-34,2 6,6 24,9±0,7 19,5-38,8 15,1 

hA 9,0±0,4 6,6-10,5 13,9 9,8±0,1 5,7-13,3 12,3 12,5±0,3 9,2-15,5 13,4 

lP 25,2±0,4 23,9-27,7 5,3 26,1±0,1 20,2-33,5 7,7 27,6±0,4 23,6-31,1 8,1 

iP 10,9±0,1 10,2-11,7 4,2 11,5±0,1 9,5-13,9 5,8 9,7±0,2 6,7-11,1 10,9 

iv 6,7±0,1 6,1-7,7 6,8 6,8±0,1 4,1-8,3 8,6 6,2±0,1 5,2-7,5 9,0 

LV 19,9±0,4 18,1-21,4 5,4 19,6±0,1 9,5-23,5 6,5 22,0±0,3 19,0-24,4 6,3 

lC 20,2±0,6 18,3-24,2 8,8 21,1±0,1 16,6-24,7 6,2 21,7±0,3 19,3-26,0 6,5 

Г
о
л
о
в
а 

HL 27,4±0,2 26,8-28,9 2,4 28,7±0,1 20,4-36,5 5,3 27,5±0,2 25,8-30,0 3,6 

hcz 79,9±2,1 70,3-88,0 8,1 72,3±0,3 54,2-89,2 6,8 68,3±0,7 59,1-78,0 5,5 

hco 61,6±1,6 53,7-68,0 7,8 57,7±0,3 44,1-84,2 8,5 51,1±0,7 45,7-64,5 7,5 

hop 50,0±0,8 45,9-52,4 4,7 45,8±0,2 33,2-64,2 7,8 35,8±0,9 19,3-40,5 13,0 

ao 33,9±1,0 27,7-37,2 8,7 32,3±0,2 24,4-42,8 9,4 35,3±0,7 26,0-45,4 10,8 

op 52,6±1,5 43,2-56,9 8,7 51,2±0,3 38,5-72,2 8,5 56,4±1,7 27,6-70,2 15,3 

o 20,8±0,3 18,7-22,0 5,0 20,6±0,1 14,7-33,7 11,2 25,2±0,6 21,5-33,1 11,5 

io 31,7±0,5 28,9-33,7 4,6 29,6±0,2 22,0-35,8 9,5 25,2±0,5 21,2-29,8 10,6 

or 26,9±0,7 24,1-30,2 8,4 25,2±0,2 14,8-37,4 13,5 18,4±0,7 8,6-25,0 18,6 

lm 31,5±0,8 27,8-34,3 7,2 31,9±0,2 23,8-53,5 9,9 27,6±0,7 21,3-37,4 13,4 

lmd 38,7±1,2 34,1-44,7 9,4 37,9±0,2 28,0-58,8 8,9 34,3±0,6 29,0-39,3 8,9 

ir 52,1±1,9 45,4-63,6 10,7 48,9±0,3 23,7-76,5 10,5 36,9±1,0 18,8-42,6 13,9 

ic 87,0±2,1 76,9-96,4 7,3 80,5±0,4 53,3-100 7,9 70,9±1,1 61,4-81,4 7,3 

ist 30,9±1,7 21,5-38,2 16,6 26,9±0,3 13,5-46,8 17,6 29,0±0,9 19,9-38,7 16,3 

Примітка: виділені найбільші показники 
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Дискримінантний аналіз вибірок самиць бичка кругляка з прісно-

олігогалінних водойм показав значну відмінність між особинами з Каїнкулацького 

водосховища за коренем 1 (рис. 4.51, А), що становили найбільші відстані – з 

Дніпровським водосховищем – 103,58, та 92,73 – з Каховським водосховищем (табл. 

4.23), натомість за коренем ці різниця незначна, на що вказує відстань 

Махаланобіса – 9,28. 

Таблиця 4.23 

Квадрат відстані Махаланобіса між водоймами в 

групі прісно-олігогалінних водойм 

Тип водойм 
Дніпровське 

водосховище 

Каїнкулацьке 

водосховище 

Каховське 

водосховище 

Дніпровське водосховище - 107,97 11,83 

Каїнкулацьке водосховище 103,58 - 94,69 

Каховське водосховище 9,28 92,73 - 

Примітка: на сірому фоні – значення між вибірками самиць, на білому – значення між 

вибірками самців.  

 

Між самцями спостерігається схожий розподіл. Так найбільші значення 

притаманні групам з Каїнкулацького водосховища, порівняно з іншими водоймами. 

Слід зазначити, що у самців відстань дещо більша ніж у самиць (рис. 4.51 Б). 

Зведений аналіз дискримінантних функцій показав, що самиці достовірно 

дискримінують за 14 ознаками, на що вказує показник лямбди Уїлкса та 

індивідуальної лямбди Уїлкса (табл. 4.24). У самців достовірна дискримінація за 19 

ознаками з 38 (табл. 4.25).  

Порівняльний аналіз відмінностей показав наявність достовірних ознак у 

самиць між всіма представленими водоймами. Найбільша кількість ознак 

притаманна особинам з Каїнкулацького водосховища у порівнянні з іншими 

водоймами – 32 та 34 відповідно (табл. 4.26). 
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Рис. 4.51. Дискримінантний аналіз вибірок дворічних особин бичка кругляка з 

прісно-олігогалінних водойм (А-самиці, Б-самці) 
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Таблиця 4.24 

Зведений аналіз дискримінантних функцій пластичних ознак для дворічних 

самиць бичка кругляка з прісно-олігогалінних водойм (n=270) 

Ознаки 
Лямбда 

Уїлкса 

Індивідуальна 

лямбда Уїлкса 

F включ. 

2,230 
p-рівень Толер. 

1-толер. 

(R-кв.) 

pl 0,08 0,99 0,78 0,46 0,81 0,19 

H 0,08 0,98 2,27 0,11 0,27 0,73 

h 0,08 1,00 0,33 0,72 0,43 0,57 

iH 0,08 0,96 4,71 0,01 0,38 0,62 

ih 0,08 0,99 1,53 0,22 0,72 0,28 

aD 0,08 0,97 3,58 0,03 0,50 0,50 

pD 0,08 1,00 0,19 0,83 0,71 0,29 

aP 0,08 0,97 3,80 0,02 0,68 0,32 

aV 0,08 0,97 3,46 0,03 0,59 0,41 

aA 0,08 1,00 0,18 0,83 0,38 0,62 

V-A 0,08 0,98 2,24 0,11 0,40 0,60 

PV 0,08 0,99 1,60 0,20 0,29 0,71 

lD1 0,08 0,99 1,63 0,20 0,73 0,27 

hD1 0,08 0,98 2,77 0,06 0,62 0,38 

lD2 0,08 0,97 3,21 0,04 0,87 0,13 

hD2 0,08 0,99 0,84 0,43 0,63 0,37 

lD1-lD2 0,11 0,74 40,33 0,00 0,76 0,24 

lA 0,08 0,99 1,15 0,32 0,81 0,19 

hA 0,08 0,95 6,50 0,00 0,65 0,35 

lP 0,08 1,00 0,35 0,70 0,62 0,38 

iP 0,09 0,89 14,42 0,00 0,55 0,45 

iv 0,08 0,92 9,65 0,00 0,48 0,52 

LV 0,08 0,96 4,89 0,01 0,66 0,34 

lC 0,08 0,99 1,51 0,22 0,70 0,30 

HL 0,08 0,95 5,64 0,00 0,20 0,80 

hcz 0,08 0,96 5,02 0,01 0,29 0,71 

hco 0,08 0,99 1,13 0,32 0,65 0,35 

hop 0,08 0,92 9,84 0,00 0,74 0,26 

ao 0,08 0,98 2,66 0,07 0,78 0,22 

op 0,08 0,93 9,03 0,00 0,75 0,25 

o 0,08 0,98 2,71 0,07 0,59 0,41 

io 0,08 0,98 2,47 0,09 0,66 0,34 

or 0,08 0,96 4,35 0,01 0,60 0,40 

lm 0,08 1,00 0,07 0,93 0,63 0,37 

lmd 0,08 0,99 1,13 0,32 0,58 0,42 

ir 0,08 0,99 1,02 0,36 0,40 0,60 

ic 0,08 0,98 2,25 0,11 0,28 0,72 

ist 0,08 1,00 0,04 0,96 0,61 0,39 

Примітка: червоним виділені ознаки, що дискримінують достовірно. 
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Таблиця 4.25 

Зведений аналіз дискримінантних функцій пластичних ознак для дворічних 

самців бичка кругляка з прісно-олігогалінних водойм (n=318) 

Ознаки 
Лямбда 

Уїлкса 

Індивідуальна 

лямбда Уїлкса 

F включ. 

2,287 
p-рівень Толер. 

1-толер. 

(R-кв.) 

pl 0,09 0,98 3,26 0,04 0,82 0,18 

H 0,09 0,99 1,92 0,15 0,51 0,49 

h 0,09 1,00 0,18 0,83 0,68 0,32 

iH 0,10 0,89 16,35 0,00 0,75 0,25 

ih 0,10 0,93 9,95 0,00 0,69 0,31 

aD 0,09 1,00 0,24 0,78 0,59 0,41 

pD 0,09 1,00 0,10 0,91 0,69 0,31 

aP 0,09 0,97 3,76 0,02 0,40 0,60 

aV 0,10 0,95 8,04 0,00 0,66 0,34 

aA 0,10 0,96 5,25 0,01 0,58 0,42 

V-A 0,09 0,98 3,39 0,03 0,65 0,35 

PV 0,09 1,00 0,18 0,84 0,50 0,50 

lD1 0,09 0,99 1,52 0,22 0,75 0,25 

hD1 0,09 0,99 0,81 0,45 0,50 0,50 

lD2 0,09 0,99 2,08 0,13 0,79 0,21 

hD2 0,10 0,96 5,69 0,00 0,49 0,51 

lD1-lD2 0,12 0,78 38,51 0,00 0,78 0,22 

lA 0,10 0,96 5,24 0,01 0,83 0,17 

hA 0,10 0,97 4,71 0,01 0,53 0,47 

lP 0,09 0,99 1,42 0,24 0,65 0,35 

iP 0,10 0,93 9,79 0,00 0,53 0,47 

iv 0,09 0,99 1,00 0,37 0,53 0,47 

LV 0,10 0,95 7,52 0,00 0,72 0,28 

lC 0,09 0,98 2,45 0,09 0,59 0,41 

HL 0,09 0,99 2,10 0,12 0,21 0,79 

hcz 0,10 0,97 5,03 0,01 0,45 0,55 

hco 0,09 1,00 0,11 0,89 0,46 0,54 

hop 0,10 0,92 12,21 0,00 0,44 0,56 

ao 0,09 0,99 1,90 0,15 0,76 0,24 

op 0,10 0,95 7,90 0,00 0,65 0,35 

o 0,09 0,98 3,48 0,03 0,50 0,50 

io 0,10 0,97 4,78 0,01 0,66 0,34 

or 0,09 0,99 1,13 0,32 0,46 0,54 

lm 0,09 0,99 1,03 0,36 0,50 0,50 

lmd 0,10 0,96 5,14 0,01 0,41 0,59 

ir 0,09 0,99 1,02 0,36 0,38 0,62 

ic 0,09 1,00 0,42 0,66 0,41 0,59 

ist 0,09 0,99 1,56 0,21 0,72 0,28 

Примітка: червоним виділені ознаки, що дискримінують достовірно. 
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У самців з Каїнкулацького водосховища спостерігається більше достовірних 

ознак (32 та 36) порівняно з іншими водоймами. Для обох статей найменшою 

різницею характеризувалися вибірки з Дніпровського та Каховського водосховища, 

що пояснюється їх географічною наближеністю. 

Таблиця 4.26 

Кількість достовірно відмінних ознак (U-тест) між вибірками бичка кругляка з 

прісно-олігогалінних водойм 

Водойма 
Дніпровське 

водосховище 

Каховське 

водосховище 

Каїнкулацьке 

водосховище 

Дніпровське водосховище - 15 32 

Каховське водосховище 16 - 36 

Каїнкулацьке водосховище 32 34 - 

Примітка: на сірому фоні – значення між вибірками самиць, на білому – значення між 

вибірками самців. 

 

Кластерний аналіз показав схожий розподіл, так і у самців і самиць 

Каїнкулацьке водосховище від’єднується у окремий кластер (рис. 4.52., А, Б).  

 

 

Рис. 4.52. Кластерний аналіз вибірок бичка кругляка з прісно-олігогалінних водойм 

(А-самиці, Б-самці).  

 

Це може бут пов’язано з ізольованістю даної водойми впродовж тривалого 

періоду часу, на відміну від водосховищ каскаду Дніпра. 

Оліго-мезогалінні водойми. Аналіз середніх розмірних коефіцієнтів ознак 

самиць показав найбільшу кількість домінуючих показників у особин з 

Білосарайської затоки – 13, а найменших – з Утлюцького лиману (15 ознак) (рис. 

4.27).  
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Таблиця 4.27 

Порівняльна характеристика пластичних ознак дворічних самиць бичка кругляка з оліго-мезогалінних водойм 

Водойми 
Обитічна затока 

(n=157) 

Бердянська затока 

(n=12) 

Білосарайська затока  

(n=32) 

Таганрозька затока 

(n=70) 

Утлюцький лиман 

(n=100) 

Ознаки M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV 

SL 10,4±0,1 7,0-15,1 13,5 11,0±0,3 8,6-11,8 8,6 10,5±0,3 7,9-13,3 16,6 10,1±0,2 7,8-15,3 17,5 8,8±0,2 5,3-13,5 22,0 

Х
в
іс
т 

pl 20,4±0,1 16,4-25,1 7,5 19,3±0,4 17,0-22,2 7,6 21,4±0,3 17,6-24,7 7,6 20,3±0,2 16,1-24,0 7,8 20,2±0,2 15,0-23,8 8,1 

pD 19,1±0,2 15,3-39,0 10,9 19,2±0,5 16,5-21,9 8,7 20,3±0,5 14,5-32,0 12,7 18,7±0,1 14,7-21,6 6,7 18,2±0,2 10,4-24,2 10,4 

h 11,0±0,1 8,9-16,9 7,9 10,2±0,1 9,5-10,8 4,5 11,2±0,2 9,3-13,2 9,3 11,1±0,1 9,8-13,1 5,9 10,4±0,1 8,7-19,2 10,5 

ih 3,5±0,1 2,3-5,3 19,6 3,6±0,2 2,9-4,9 16,2 3,7±0,1 2,6-4,8 15,2 3,9±0,1 2,4-5,3 16,9 3,8±0,1 2,2-6,6 19,5 

Т
іл
о

 

H 22,2±0,2 15,0-28,2 9,3 21,5±0,5 18,3-23,6 8,2 22,8±0,4 17,6-26,5 10,0 22,1±0,2 13,5-27,4 8,8 21,1±0,3 15,1-27,4 12,8 

iH 19,1±0,2 13,3-23,5 10,8 18,6±0,5 14,9-21,5 10,0 19,8±0,3 17,3-22,5 7,7 18,8±0,2 14,8-23,9 8,7 17,3±0,2 10,0-23,1 14,3 

aD 33,9±0,1 24,3-38,6 4,6 33,0±0,3 30,7-34,6 3,3 32,8±0,2 29,8-35,6 4,3 33,5±0,2 30,2-36,5 4,2 34,5±0,2 24,8-39,3 5,5 

aP 31,6±0,1 17,4-34,0 5,5 31,3±0,3 30,2-33,8 3,6 30,9±0,2 28,3-33,2 4,0 31,3±0,2 23,5-35,6 4,8 32,1±0,2 19,7-36,3 6,1 

aV 30,7±0,1 26,0-39,2 5,5 31,6±0,4 28,9-34,0 4,8 29,6±0,2 26,5-32,4 4,5 30,0±0,2 27,6-35,0 5,2 31,4±0,2 26,8-37,3 6,1 

aA 57,3±0,3 19,9-65,9 6,4 58,5±0,5 54,8-60,3 2,7 55,7±0,4 52,1-61,6 3,9 56,1±0,2 52,4-61,1 3,0 58,5±0,2 53,6-65,2 3,6 

V-A 28,0±0,2 21,9-35,2 8,0 28,5±0,5 24,1-30,6 6,1 27,0±0,3 23,4-30,9 7,4 27,1±0,2 23,0-30,2 5,7 28,5±0,3 17,1-42,1 9,8 

PV 18,1±0,1 8,5-21,5 9,5 17,6±0,5 14,4-20,5 10,5 18,4±0,3 14,8-20,8 8,1 18,1±0,2 15,5-22,1 7,8 17,2±0,2 11,2-24,3 10,3 

Д
о
р
са
л
ьн
і 

п
л
ав
ц
і 

lD1 17,5±0,1 10,4-22,1 10,2 16,2±037 10,5-19,0 14,5 17,2±0,3 12,8-21,5 9,8 17,3±0,2 11,8-20,3 10,2 16,3±0,2 7,7-19,7 12,6 

hD1 11,5±0,1 7,1-16,8 14,4 12,7±0,5 10,3-16,1 12,7 10,8±0,3 8,1-15,2 16,4 11,1±0,2 8,6-16,1 13,9 12,3±0,2 7,6-15,9 13,5 

lD2 31,7±0,1 26,5-35,3 4,6 30,4±0,7 26,6-35,5 8,2 31,1±0,6 14,7-36,5 11,8 32,4±0,2 29,3-36,2 4,6 31,0±0,2 25,6-35,5 6,6 

hD2 10,8±0,1 6,9-19,5 15,4 12,6±0,6 9,5-16,4 17,7 9,7±0,3 6,6-14,9 19,1 10,2±0,2 7,0-15,4 16,5 12,0±0,2 7,7-16,5 14,5 

lD1-lD2 1,1±0,1 0,0-9,0 103,5 2,8±0,4 1,1-5,4 47,9 1,4±0,2 0,0-4,0 74,9 1,4±0,1 0,0-3,8 64,0 1,7±0,1 0,0-5,4 78,6 

В
ен
тр
ал
ьн
і 
та
 

гр
у
д
н
і 
п
л
ав
ц
і 

lA 24,4±0,1 20,6-32,9 6,2 22,6±0,3 21,0-24,3 4,3 24,4±0,4 19,3-28,1 9,3 24,9±0,2 21,2-31,8 7,5 23,3±0,2 19,1-27,5 7,5 

hA 9,8±0,1 6,76-13,9 14,2 9,7±0,4 7,4-12,3 15,1 8,9±0,2 6,6-13,0 13,6 9,0±0,2 6,2-13,3 15,7 10,6±0,1 7,6-15,5 14,3 

lP 28,7±0,2 19,0-33,6 7,2 28,5±0,4 26,2-30,9 4,8 28,5±0,3 25,7-33,3 6,5 28,6±0,2 17,2-32,9 7,3 27,5±0,2 21,1-32,5 8,1 

iP 11,9±0,1 9,7-13,9 5,7 11,5±0,3 9,6-13,0 8,5 12,0±0,1 10,7-13,7 5,8 12,0±0,1 10,7-13,9 5,6 11,3±0,1 9,6-12,8 6,6 

iv 7,0±0,1 5,5-11,3 8,9 6,6±0,1 6,1-7,2 4,8 7,1±0,1 6,1-8,2 6,9 7,2±0,1 6,2-10,1 9,2 6,4±0,1 5,1-9,1 10,1 

LV 21,7±0,1 16,0-24,9 6,0 20,8±0,2 20,0-22,4 4,2 20,9±0,2 18,6-22,9 5,5 21,8±0,1 19,2-23,9 5,1 21,7±0,2 13,4-24,9 8,1 

lC 22,0±0,1 16,0-31,7 7,6 21,7±0,2 20,3-22,4 2,8 21,7±0,3 19,1-24,8 7,6 21,4±0,2 18,3-25,8 6,9 22,8±0,2 14,5-28,4 7,6 

Г
о
л
о
в
а 

HL 27,9±0,1 16,1-30,8 5,6 28,2±0,3 26,7-30,5 3,9 27,9±0,2 24,9-30,7 4,6 27,9±0,1 25,4-30,2 4,3 28,3±0,2 20,6-34,9 5,8 

hcz 79,9±0,6 58,8-133,3 9,3 78,9±3,0 71,2-109,7 13,1 82,9±1,0 66,4-93,7 6,7 80,2±0,6 59,7-90,6 6,5 74,7±0,6 59,2-105,1 8,2 

hco 56,1±0,4 39,7-93,4 9,0 57,7±1,3 51,8-65,6 7,7 57,2±1,0 46,0-69,0 9,7 57,1±0,4 49,3-70,8 6,1 55,0±0,5 43,2-73,1 9,9 

hop 44,0±0,4 36,0-99,4 13,0 43,1±1,1 36,3-50,0 8,6 42,9±0,9 32,7-53,3 12,2 44,8±0,3 39,6-50,9 6,2 42,9±0,4 32,8-56,5 8,6 

ao 34,9±0,4 22,2-75,8 13,8 36,1±0,5 32,8-38,9 5,3 35,7±0,5 28,0-40,5 8,3 34,2±0,4 28,1-49,5 9,5 33,3±0,4 26,0-49,3 11,1 

op 52,7±0,5 39,0-90,9 11,2 50,5±1,0 44,9-56,6 6,6 54,8±0,9 45,7-64,9 9,2 53,7±0,6 37,0-67,8 9,8 50,7±0,7 36,5-80,0 13,3 

o 21,1±0,2 16,0-40,9 13,0 20,3±05 17,2-22,6 8,7 19,2±0,4 14,5-23,8 12,3 20,7±0,2 16,0-25,3 9,9 23,0±0,3 16,8-32,6 12,7 

io 32,4±0,3 20,4-53,0 12,2 28,3±0,9 23,1-32,6 11,0 29,4±0,5 24,5-34,4 9,8 31,0±0,4 20,2-40,0 12,2 28,1±0,3 18,7-36,2 12,6 

or 23,6±0,3 15,4-36,1 14,9 21,8±0,8 16,7-25,5 12,1 22,8±0,6 17,4-29,1 14,0 23,9±0,5 16,7-32,2 16,1 21,9±0,3 9,7-36,8 15,4 

lm 30,1±0,2 24,8-51,5 10,4 29,7±0,8 25,7-36,4 9,3 29,7±0,5 24,6-35,2 8,9 30,2±0,4 22,5-37,3 9,9 30,5±0,5 20,6-59,0 16,7 

lmd 35,9±0,3 29,9-56,8 8,9 34,3±1,0 27,8-38,7 10,0 36,8±0,6 30,8-44,0 9,1 36,2±0,4 28,7-44,9 10,0 36,2±0,4 17,0-52,2 12,0 

ir 44,6±0,3 35,8-75,8 9,5 42,7±1,4 35,6-54,8 11,1 45,3±0,9 38,1-55,8 11,2 42,5±0,5 32,5-53,7 9,5 42,9±0,5 35,1-67,4 12,2 

ic 84,0±0,7 31,1-140,1 10,5 78,1±3,2 45,2-87,3 14,4 85,6±1,1 70,7-94,7 7,1 81,9±0,6 63,7-94,8 6,0 77,6±0,8 47,4-105,8 10,0 

ist 33,9±0,7 18,5-64,4 24,6 30,8±1,9 21,7-43,5 21,4 43,6±1,2 30,2-60,3 16,1 30,7±0,5 20,3-40,4 14,3 28,0±0,7 10,8-47,6 25,6 

Примітка: виділені найбільші показники. 
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Слід зазначити, що за окремими частинами тіла виміри особин з Обитічної, 

Бердянської, Білосарайської, а подекуди і Таганрозької заток показують схожі 

значення. Тому, доцільно описувати не тільки найбільші показники, але й групи з 

подібним діапазоном значень (Ткаченко 2015). 

Так самиці з Білосарайської затоки домінують за ознаками на хвості – 

постдорсальна відстань (pD), довжина (pl) та висота (h) хвостового стебла, що 

може свідчити про більші навантаження на цю частину тіла.  

Найменші показники притаманні особинам з Бердянської (pl) і Таганрозької 

заток та Утлюцького лиману (pD). При цьому показник постдорсальної відстані 

характеризувався значним коефіцієнтом варіації (CV) у всіх водоймах від 10,4 % 

до 12,7 %, окрім Таганрозької затоки. 

Показник товщини хвостового стебла (ih) значно не відрізнявся, але у всіх 

водоймах він має високі значення коефіцієнта варіації – з 15,2 % до 19,6 %, що 

свідчить про високу внутрішньо-групову мінливість цієї ознаки.  

Серед ознак виміряних на тілі самиць з Білосарайської затоки домінували 

висота (H) та ширина (iH) тіла. За ознаками антедорсальної (aD), 

антепекторальної (aP), антеанальної (аА), вентроанальної (V-A) відстаней 

домінували самиці з Утлюцького лиману та з Бердянської затоки за aV, аА та V-A.  

Найменші значення показників H, iH та PV були притаманні групі з 

Утлюцького лиману, а aD, aP, aV, aA, V-A – з Білосарайської затоки. Крім того, 

для ознак iH та PV були притаманні найбільші значення коефіцієнтів варіації – від 

10,0-14,3 % та 10,3-10,5 % відповідно.  

Ознаки на дорсальних плавцях – висота першого та другого спинних 

плавців (hD1, hD2) була більша у особин з Бердянської затоки та Утлюцького 

лиману, а найменші – для Білосарайської затоки. Довжина основи першого та 

другого плавця (lD1, lD2) були найбільшими у особин з Обитічної, Білосарайської 

та Таганрозької заток, найменші – з Бердянської затоки та Утлюцького лиману. 

Для цих ознак також були характерні високі значення коефіцієнтів варіації.  
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Найбільші значення вентральної (lA) відстані були зафіксовані у самиць з 

Обитічної, Білосарайської та Таганрозької заток, а найменші – з Бердянської 

затоки.  

Показники висоти анального плавця домінували у риб з Утлюцького лиману 

та значно менші – з Білосарайської затоки. Ознаки довжини (lP) та ширини 

основи (iP) грудних плавців були найбільшими у риб з заток, а найменшими – з 

лиману. Показники ознак довжини та ширини основи присоски (LV, iv) вказує на 

їх домінування у самиць з Обитічної, Білосарайської та Таганрозької заток, 

натомість найменші притаманні особинам з Бердянської затоки та Утлюцького 

лиману. 

Довжина лопаті хвостового плавця (lC) була найбільшою у особин з 

Обитічної затоки та Утлюцького лиману, а меншою у всіх інших водоймах. 

Ознаки на голові характеризуються високими значеннями коефіцієнтів 

варіації – від 4 до 10 ознак. Найменші значення та їх кількість притаманна 

особинам з Таганрозької затоки.  

У самців аналіз середніх розмірних коефіцієнтів ознак показав найбільшу 

кількість домінуючих показників у особин з Утлюцького лиману – 17, а 

найменших – з Білосарайської затоки (13) та Утлюцького лиману (15) (табл. 4.28). 

Аналіз ознак на хвості (pl, pD, h) самців, як і у самиць, показав їх 

домінування у особин з Білосарайської затоки, найменші значення реєструвалися 

у особин з Утлюцького лиману. Ці ознаки мали високі значення коефіцієнтів 

варіації.  

Ознаки на тілі (aD, aP, aV, aA, V-A) у самців, як і у самиць, домінують у риб 

з Утлюцького лиману, а найменше – з заток моря.  

Всі показники, виміряні на плавцях, значно різняться між групами з заток 

Азовського моря та Утлюцьким лиманом. Так показники hD1, hD2, lD1-lD2, hA, 

та lC ознак, що виконують роль стабілізаторів та руля повороту, є найбільшими у 

риб з лиману, при цьому ознаки lD1, lD2, lP, iP, iv, що відповідають за занурення 

на глибину – найменші. Це може бути пов’язано з глибинами даних водойм, 

оскільки в лимані вона найменша.  
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Таблиця 4.28 

Порівняльна характеристика пластичних ознак дворічних самців бичка кругляка з оліго-мезогалінних водойм 

Водойми 
Обитічна затока 

(n=95) 

Бердянська затока 

(n=25) 

Білосарайська затока  

(n=59) 

Таганрозька затока 

(n=47) 

Утлюцький лиман 

(n=233) 

Ознаки M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV 

SL 11,5±0,2 7,6-15,4 15,7 13,2±0,2 11,1-15,5 7,3 11,3±0,2 7,6-14,5 16,6 11,4±0,2 7,7-14,7 14,5 11,4±0,1 6,6-15,7 13,9 

Х
в
іс
т 

pl 20,5±0,1 17,1-24,9 6,7 20,4±0,3 16,2-22,1 6,5 21,0±0,3 13,2-25,2 7,6 20,6±0,2 16,9-23,7 7,1 20,0±0,1 12,0-32,0 10,0 

pD 19,0±0,1 14,0-22,8 7,8 18,8±0,3 15,7-21,8 12,7 19,4±0,2 15,6-22,7 12,7 19,3±0,2 16,9-24,2 7,0 18,6±0,1 13,2-31,1 10,5 

h 11,2±0,1 9,0-12,8 6,9 11,5±0,1 10,3-12,5 9,3 11,6±0,1 9,6-13,3 9,3 11,2±0,1 8,8-12,4 6,8 11,2±0,1 8,6-13,3 7,7 

ih 3,7±0,1 2,3-5,2 19,5 4,3±0,1 2,7-5,9 15,2 3,7±0,1 2,7-5,1 15,2 3,8±0,1 2,4-5,7 20,7 4,0±0,1 2,5-6,8 20,3 

Т
іл
о

 

H 22,0±0,3 15,0-35,1 11,0 20,6±0,4 15,6-23,7 10,0 23,1±0,3 18,2-28,4 10,0 22,0±0,3 15,3-26,3 9,6 21,0±0,1 13,7-26,1 10,7 

iH 18,6±0,2 13,7-23,1 9,6 18,5±0,4 13,2-22,1 7,7 20,0±0,3 15,5-25,8 7,7 18,7±0,2 15,2-22,2 8,0 17,7±0,1 8,6-23,8 12,0 

aD 33,4±0,2 29,3-38,0 4,8 33,2±0,4 24,4-36,4 4,3 33,2±0,2 30,6-36,2 4,3 33,4±0,2 30,9-36,9 4,1 34,0±0,1 29,6-55,9 6,3 

aP 19,0±0,1 14,0-22,8 3,6 31,4±0,3 29,5-35,5 4,5 31,4±0,2 29,4-35,1 3,7 31,4±0,1 29,5-34,1 3,1 32,0±0,1 18,1-36,6 7,3 

aV 31,2±0,2 26,2-36,9 6,7 31,1±0,3 27,7-34,7 5,2 30,1±0,2 24,4-33,5 4,9 30,0±0,2 26,4-33,3 4,8 31,8±0,1 17,1-40,8 7,6 

aA 56,7±0,4 30,9-62,3 6,2 57,0±0,5 53,1-62,2 4,3 56,3±0,3 49,2-63,1 4,5 55,9±0,3 52,1-60,2 3,5 57,4±0,3 27,6-65,5 7,3 

V-A 27,1±0,2 21,9-34,9 8,7 27,0±0,5 22,9-33,0 8,3 27,4±0,3 20,3-33,0 9,2 26,7±0,3 19,2-30,4 8,5 27,9±0,2 22,3-40,0 9,5 

PV 18,0±0,2 14,2-20,9 8,3 17,1±0,3 13,9-19,2 7,9 18,6±0,2 14,6-23,6 8,7 18,4±0,2 15,9-21,6 6,9 16,9±0,1 9,5-31,9 13,4 

Д
о
р
са
л
ьн
і 

п
л
ав
ц
і 

lD1 17,5±0,2 10,5-22,1 9,8 17,3±0,3 12,9-20,1 10,1 17,5±0,3 12,9-21,3 11,3 17,2±0,3 13,5-21,3 10,4 16,2±0,1 9,5-26,2 13,6 

hD1 12,1±0,2 7,7-15,9 14,9 12,5±0,2 10,9-15,4 10,0 10,9±0,2 8,1-15,6 15,1 11,7±0,2 8,6-15,2 13,3 13,0±0,1 7,1-18,4 14,6 

lD2 32,0±0,2 28,2-34,9 5,4 32,1±0,3 29,2-35,2 4,7 32,2±0,2 27,3-36,1 5,8 32,2±0,2 29,0-36,9 4,6 31,5±0,1 19,0-38,9 7,5 

hD2 11,3±0,2 8,4-16,8 14,3 11,1±0,2 9,4-13,6 10,9 9,9±0,2 6,8-14,5 14,9 10,5±0,3 6,5-15,2 18,9 12,6±0,1 6,9-17,6 15,9 

lD1-lD2 1,3±0,2 0,0-6,3 74,9 1,33±0,1 0,7-3,6 42,1 1,2±0,1 0,0-5,1 89,6 1,6±1,5 0,0-4,0 64,0 1,7±0,1 0,0-5,2 68,5 

В
ен
тр
ал
ьн
і 
та
 

гр
у
д
н
і 
п
л
ав
ц
і 

lA 25,2±0,1 21,0-29,4 5,9 24,5±0,7 9,5-32,1 15,3 24,4±0,2 20,7-28,6 7,7 25,1±0,3 21,3-31,2 7,1 24,6±0,1 17,7-34,0 7,1 

hA 9,7±0,1 5,5-14,4 14,7 9,6±0,2 7,5-11,0 9,3 8,9±0,1 7,0-11,9 12,2 9,0±0,3 5,7-14,6 20,3 10,9±0,1 6,7-16,3 14,0 

lP 29,3±0,2 24,7-33,2 5,8 29,6±0,4 26,3-33,7 6,8 29,1±0,3 25,4-33,7 6,9 28,6±0,3 24,0-34,0 6,3 27,3±0,1 18,3-36,0 8,5 

iP 12,1±0,1 9,7-13,7 5,5 12,5±0,1 11,3-14,3 5,7 12,2±0,1 10,2-14,2 7,4 12,1±0,1 10,6-13,4 5,4 11,9±0,1 6,9-17,6 7,5 

iv 7,0±0,1 5,84-8,48 6,9 7,3±0,1 6,5-8,0 5,6 7,0±0,1 5,3-8,4 8,4 7,4±0,1 5,8-9,5 10,6 6,8±0,1 3,2-11,2 9,6 

LV 21,2±0,1 17,8-24,4 5,6 20,5±0,3 18,1-23,4 7,1 20,8±0,1 18,7-24,3 5,5 21,4±0,2 18,4-26,1 6,7 20,7±0,1 16,4-24,9 7,1 

lC 22,2±0,1 18,7-25,3 6,0 22,4±0,2 20,3-25,1 5,3 22,0±0,2 18,5-24,7 5,6 21,1±0,2 18,1-26,1 6,9 22,6±0,1 14,5-33,6 8,8 

Г
о
л
о
в
а 

HL 28,3±0,1 25,2-31,7 4,3 28,2±0,2 25,9-30,8 4,5 28,1±0,2 21,3-32,0 5,5 28,2±0,1 26,1-30,0 3,2 28,5±0,1 19,7-32,3 6,7 

hcz 77,3±0,6 61,9-89,1 8,2 76,5±1,4 66,9-98,4 9,2 81,1±0,7 71,2-104,7 6,6 81,1±1,0 67,5-114,4 8,4 74,8±0,4 52,3-92,2 9,2 

hco 58,0±0,1 50,0-75,2 9,3 59,0±0,7 51,3-66,1 6,0 58,9±0,7 47,4-82,0 9,7 57,6±0,4 52,1-65,8 5,1 59,2±0,4 39,4-80,2 10,4 

hop 44,3±0,4 34,5-52,8 8,9 45,3±0,5 41,0-49,5 5,4 44,5±0,6 35,0-58,6 11,0 44,4±0,4 38,1-50,2 6,7 46,4±0,4 28,6-80,6 12,5 

ao 34,9±0,3 22,7-42,5 9,7 34,7±0,5 29,5-39,0 6,8 36,0±0,4 28,5-46,8 8,9 35,4±0,5 27,1-43,1 10,2 34,0±0,2 19,1-52,8 10,7 

op 51,8±0,5 41,2-71,3 9,8 53,1±1,0 45,7-67,7 9,1 50,9±0,6 36,7-63,2 8,6 54,7±0,7 46,7-67,2 8,3 52,0±0,4 24,2-83,3 12,3 

o 19,3±0,2 13,8-24,8 12,2 19,1±0,3 16,9-21,1 6,6 18,1±0,3 14,3-22,2 11,0 18,9±0,2 15,3-22,8 9,1 19,9±0,1 14,3-30,8 10,9 

io 31,2±0,4 20,0-42,7 12,0 33,1±0,4 28,4-37,1 6,7 30,3±0,4 24,4-40,3 9,9 30,9±0,6 23,8-41,3 13,3 29,7±0,2 17,8-40,6 11,3 

or 24,7±0,3 17,2-31,5 12,5 26,3±0,4 22,3-28,9 6,9 24,3±0,5 15,6-36,7 15,3 25,6±0,6 18,7-35,1 17,1 26,3±0,3 7,7-56,7 15,9 

lm 31,2±0,3 25,2-40,8 9,5 32,1±0,4 27,6-35,8 7,0 30,9±0,4 25,4-42,4 10,2 32,0±0,3 27,0-38,1 7,0 35,4±0,4 26,5-60,6 16,8 

lmd 37,5±0,3 28,6-45,4 8,3 38,5±0,6 33,8-44,7 7,6 38,0±0,5 28,3-54,0 10,8 38,1±0,4 32,5-43,4 6,5 40,7±0,3 29,8-57,3 11,9 

ir 47,1±0,6 37,2-63,6 11,8 47,4±0,8 35,0-56,2 8,5 49,2±1,2 36,8-87,8 18,0 44,6±0,6 36,7-56,2 10,1 48,6±0,5 21,0-110,1 15,3 

ic 83,5±0,8 53,6-104,0 9,3 83,3±1,1 72,1-99,1 6,6 88,0±0,9 73,5-124,8 7,9 82,8±0,7 74,6-93,5 5,6 81,3±0,6 28,1-111,0 12,2 

ist 33,1±0,7 18,7-46,4 20,7 27,7±1,0 13,4-35,3 18,0 44,5±1,0 26,8-64,7 16,7 28,8±0,8 16,5-41,8 19,3 27,1±0,5 10,8-50,7 28,9 

Примітка: виділені найбільші показники. 
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Ознаки, виміряні на голові, показують схожий розподіл. Так найбільші 

значення HL, hco, hop, o, or, lm, lmd у риб з Утлюцького лиману, деякі з них 

пов’язані з особливостями живлення особин в даній водоймі.  

Дискримінантний аналіз вибірок самиць бичка кругляка показав відмінність 

по кореню 1 між особинами з Утлюцького лиману, Таганрозької, Білосарайської та 

Бердянської заток (рис. 4.53, А). Слід відмітити, що найбільші показники відстані 

Махаланобіса були між представниками з Бердянської затоки та Утлюцького 

лиману (табл. 4.29). По кореню 2 найбільше дискримінують особини з Таганрозької 

та Білосарайської заток.  

Таблиця 4.29 

Квадрат відстані Махаланобіса між водоймами у 

групі оліго-мезогалінних водойм 

Водойма 
Білосарайська 

затока 

Бердянська 

затока 

Обитічна 

затока 

Таганрозька 

затока 

Утлюцький 

лиман 

Білосарайська затока 0 12,81 5,98 9,81 13,11 

Бердянська затока 16,83 0 5,8 6,33 7,84 

Обитічна затока 8,65 11,77 0 3,83 5,75 

Таганрозька затока 9,60 14,42 4,00 0 8,98 

Утлюцький лиман 19,03 11,02 7,28 12,20 0 

Примітка: на сірому фоні – значення між вибірками самиць, на білому – значення між 

вибірками самців; жирним шрифтом виділені найбільші значення. 

 

Результати аналізу в цілому показують дискримінацію між самицями бичка 

кругляка відповідно до географічної приналежності цих вибірок, окрім Бердянської 

затоки, що може свідчити про наявність локальної популяції в цій ділянці 

Азовського моря (рис. 4.53, А) .  

Аналіз вибірок самців показав відмінність за коренем 1 між Утлюцьким 

лиманом, Білосарайською та Таганрозькою затоками, на що ще й вказує відстань 

Махаланобіса. За коренем 2 найбільше дискримінують вибірки з Бердянської, 

Білосарайської та Таганрозької заток (рис. 4.53, Б).  
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Рис. 4.53. Дискримінантний аналіз вибірок бичка кругляка у 

групі оліго-мезогалінних водойм (А – самиці, Б-самці) 

 

Зведений аналіз дискримінантних функцій вибірок самиць показав, що між 

собою самиці достовірно дискримінують з 22 ознаками, на що вказує лямбда Уїлкса 

та індивідуальна лямбда Уїлкса. Слід відмітити, що в цілому ознаки, які беруть 

участь у міжгруповій мінливості пов’язані з рухом (pl, ih, aD, lD2, hD2, lD1-lD2, lA, 

hA, lP, iP, iv, LV, hcz) та живленням (lm, lmd, ir, hco) (табл. 4.30). 

У самців аналіз дискримінантних функцій показав наявність достовірної 

дискримінації за 19 ознаками. Так само як і у самиць, серед них найвагомішими 

були пов’язані з рухом та живленням ознаки (табл. 4.31).  
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Таблиця 4.30 

Зведений аналіз дискримінантних функцій пластичних ознак для дворічних 

самиць бичка кругляка з оліго-мезогалінних водойм (n=362) 

Ознаки 
Лямбда 

Уїлкса 

Індивідуальна 

лямбда Уїлкса 

F включ. 

2,230 
p-рівень Толер. 

1-толер. 

(R-кв.) 

pl 0,12 0,96 3,12 0,02 0,71 0,29 

H 0,12 0,99 1,02 0,40 0,26 0,74 

h 0,12 0,99 0,89 0,47 0,66 0,34 

iH 0,12 0,99 0,71 0,58 0,30 0,70 

ih 0,12 0,96 3,61 0,01 0,71 0,29 

aD 0,13 0,93 6,33 0,00 0,63 0,37 

pD 0,12 0,97 2,27 0,06 0,71 0,29 

aP 0,12 1,00 0,27 0,90 0,68 0,32 

aV 0,13 0,95 4,53 0,00 0,54 0,46 

aA 0,12 0,99 0,63 0,64 0,56 0,44 

V-A 0,12 0,95 3,86 0,00 0,61 0,39 

PV 0,12 1,00 0,23 0,92 0,43 0,57 

lD1 0,12 1,00 0,24 0,92 0,69 0,31 

hD1 0,12 0,98 1,61 0,17 0,45 0,55 

lD2 0,12 0,95 3,84 0,00 0,77 0,23 

hD2 0,13 0,95 4,06 0,00 0,45 0,55 

lD1-lD2 0,13 0,95 4,34 0,00 0,56 0,44 

lA 0,12 0,97 2,63 0,03 0,81 0,19 

hA 0,13 0,92 6,86 0,00 0,49 0,51 

lP 0,12 0,96 3,41 0,01 0,67 0,33 

iP 0,12 0,96 3,05 0,02 0,52 0,48 

iv 0,13 0,93 5,87 0,00 0,54 0,46 

LV 0,13 0,95 4,64 0,00 0,57 0,43 

lC 0,12 0,97 2,27 0,06 0,55 0,45 

HL 0,12 0,98 1,26 0,29 0,22 0,78 

hcz 0,13 0,95 4,59 0,00 0,23 0,77 

hco 0,13 0,92 6,60 0,00 0,40 0,60 

hop 0,12 0,97 2,37 0,05 0,66 0,34 

ao 0,12 0,98 1,75 0,14 0,55 0,45 

op 0,12 0,99 0,80 0,53 0,57 0,43 

o 0,12 0,96 3,75 0,01 0,49 0,51 

io 0,14 0,86 12,88 0,00 0,51 0,49 

or 0,12 0,98 1,36 0,25 0,46 0,54 

lm 0,12 0,96 3,31 0,01 0,36 0,64 

lmd 0,12 0,97 2,77 0,03 0,48 0,52 

ir 0,12 0,95 3,93 0,00 0,34 0,66 

ic 0,12 0,98 1,64 0,16 0,45 0,55 

ist 0,14 0,84 14,74 0,00 0,61 0,39 

Примітка: червоним виділені ознаки, що дискримінують достовірно. 
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Таблиця 4.31 

Зведений аналіз дискримінантних функцій пластичних ознак для дворічних 

самців бичка кругляка з оліго-мезогалінних водойм (n=443) 

Ознаки 
Лямбда 

Уїлкса 

Індивідуальна 

лямбда Уїлкса 

F включ. 

2,30 
p-рівень Толер. 

1-толер. 

(R-кв.) 

pl 0,16 0,99 1,19 0,31 0,75 0,25 

H 0,16 0,98 2,50 0,04 0,51 0,49 

h 0,16 0,99 0,75 0,56 0,43 0,57 

iH 0,16 0,98 1,71 0,15 0,55 0,45 

ih 0,16 0,95 5,00 0,00 0,62 0,38 

aD 0,16 0,99 0,79 0,53 0,57 0,43 

pD 0,16 1,00 0,22 0,93 0,79 0,21 

aP 0,16 0,98 1,73 0,14 0,43 0,57 

aV 0,16 0,98 2,40 0,05 0,59 0,41 

aA 0,16 0,98 1,54 0,19 0,59 0,41 

V-A 0,16 0,99 0,88 0,48 0,64 0,36 

PV 0,16 0,99 1,37 0,24 0,42 0,58 

lD1 0,16 0,98 1,81 0,13 0,68 0,32 

hD1 0,16 0,99 1,12 0,35 0,40 0,60 

lD2 0,16 1,00 0,41 0,80 0,84 0,16 

hD2 0,16 0,98 1,65 0,16 0,38 0,62 

lD1-lD2 0,16 0,99 0,64 0,64 0,50 0,50 

lA 0,16 0,95 5,66 0,00 0,78 0,22 

hA 0,16 0,95 5,29 0,00 0,50 0,50 

lP 0,17 0,93 7,41 0,00 0,69 0,31 

iP 0,16 0,96 4,40 0,00 0,55 0,45 

iv 0,16 0,96 4,40 0,00 0,64 0,36 

LV 0,16 0,96 4,31 0,00 0,60 0,40 

lC 0,16 0,97 2,98 0,02 0,57 0,43 

HL 0,16 0,98 1,58 0,18 0,19 0,81 

hcz 0,16 0,95 4,81 0,00 0,38 0,62 

hco 0,16 0,97 2,67 0,03 0,38 0,62 

hop 0,16 0,96 4,50 0,00 0,53 0,47 

ao 0,16 1,00 0,03 1,00 0,73 0,27 

op 0,16 0,99 0,88 0,48 0,64 0,36 

o 0,16 0,95 5,10 0,00 0,54 0,46 

io 0,17 0,92 9,13 0,00 0,56 0,44 

or 0,16 0,98 1,98 0,10 0,49 0,51 

lm 0,16 0,96 3,98 0,00 0,29 0,71 

lmd 0,16 0,97 3,60 0,01 0,33 0,67 

ir 0,16 0,99 1,34 0,25 0,45 0,55 

ic 0,16 0,98 2,56 0,04 0,47 0,53 

ist 0,19 0,82 22,53 0,00 0,65 0,35 

Примітка: червоним виділені ознаки, що дискримінують достовірно. 
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Порівняльний аналіз відмінностей самиць показав наявність достовірних 

ознак між всіма представленими водоймами. Найбільша їх кількість між особинами 

з Утлюцького лиману та всіма іншими (табл. 4.32). Слід відмітити, що при аналізі 

загальних характеристик значно виділяються самиці з Бердянської затоки, так само 

у підрахунку достовірної кількості ознак між особинами з Бердянської затоки та 

Утлюцького лиману відмічається найменше показників.  

Таблиця 4.32 

Кількість достовірно відмінних ознак (U-тест) між  

вибірками бичка кругляка з оліго-мезогалінних водойм 

Водойма 
Обитічна 

затока 

Бердянська 

затока 

Білосарайська 

затока  

Таганрозька 

затока 

Утлюцький 

лиман 

Обитічна затока - 11 17 12 33 

Бердянська затока 13 - 17 11 13 

Білосарайська затока  17 14 - 12 31 

Таганрозька затока 18 16 13 - 28 

Утлюцький лиман 32 9 29 30 - 

Примітка: на сірому фоні – значення між вибірками самиць; на білому – значення між 

вибірками самців; жирним шрифтом виділені найбільші показники. 

 

У самців так само найбільше достовірних відмінностей виявлено між 

особинами з Утлюцького лиману, а найменше – між рибами з Таганрозької, 

Бердянської заток та Утлюцьким лиманом.  

Кластерний аналіз вибірок бичка кругляка з водойм та акваторій Азово-

Чорноморського регіону показав найбільшу схожість між самицями з Таганрозької 

та Білосарайської заток, що утворюють перший кластер, до другого кластеру 

долучаються особини з Утлюцького лиману, а Обитічна затока утворює четвертий 

кластер. Самиці з Бердянської затоки долучаються до п’ятого кластеру 

(рис. 4.54, А). 

У самців спостерігається інший розподіл. Так до першого кластеру входять 

особини з Бердянської та Таганрозької заток, до другого приєднується Обитічна 

затока. Окремий кластер утворюють особини з Білосарайської затоки та Утлюцького 

лиману (рис. 4.54, Б).  
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Рис. 4.54. Кластерний аналіз вибірок бичка кругляка з  

оліго-мезогалінних водойм (А-самиці, Б-самці) 

 

Мезо-полігалінні водойми. Середні розміри самиць коливалися в межах 4,3 см 

до 12,8 см. Найбільші розміри притаманні особинам з південної частини Азовського 

моря, а найменші – з затоки Сиваш (табл. 4.33).  

Аналізуючи пластичні ознаки самиць бичка кругляка відповідно до частин 

тіла у особин з південної частини моря виявлено найбільше домінантних 

показників – 21, а найменше – з затоки Сиваш (17 ознак).  
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З ознак, виміряних на хвості, найбільшими були (h, ih), на тілі – H та PV, на 

плавцях – lD1, hD1, lD2, lD1-lD2, lP, iP, iv), на голові – hcz, hop, op, io, or, lm, lmd, ir, 

ic, ist у особин з південної частини Азовського моря.  

Таблиця 4.33 

Порівняльна характеристика пластичних ознак дворічних самиць бичка 

кругляка з мезо-полігалінних водойм 

Водойми 
південна частина Азовського 

моря (n=15) 

Джарилгацька затока 

(n=19) 

Затока Сиваш 

(n=10) 

Ознаки M±SE min-max CV M±SE min-max CV M±SE min-max CV 

SL 9,4±0,4 7,4-12,8 14,9 8,3±0,2 6,3-11,7 13,3 5,9±0,7 4,3-7,8 25,8 

Х
в
іс
т 

pl 19,2±0,4 16,2-21,8 8,0 18,1±0,3 14,9-20,9 8,6 22,0±0,7 20,3-24,0 6,7 

pD 19,0±0,3 16,5-21,0 7,0 16,9±0,3 14,8-18,7 7,2 20,9±0,9 19,3-23,4 9,2 

h 10,5±0,2 8,9-12,3 6,8 10,5±0,1 9,7-11,9 5,0 10,0±0,2 9,3-10,3 4,3 

ih 3,8±0,1 3,0-4,7 14,0 3,4±0,1 2,6-4,2 14,3 3,6±0,2 2,8-4,0 13,4 

Т
іл
о

 

H 21,8±0,5 18,0-24,0 8,7 20,9±0,6 14,9-26,5 13,5 21,3±1,0 18,3-23,8 10,8 

iH 17,0±0,6 12,6-19,5 13,2 16,9±0,6 12,9-21,1 14,6 17,2±0,9 15,2-19,8 12,2 

aD 33,7±0,3 31,8-35,6 3,0 34,7±0,5 28,0-37,5 5,9 34,7±0,2 34,1-35,4 1,4 

aP 31,7±0,2 29,8-33,0 2,9 33,2±0,3 31,1-36,2 3,5 31,6±0,3 30,5-32,1 1,9 

aV 30,1±0,4 26,4-32,3 4,9 31,8±0,3 29,7-34,3 4,0 28,9±0,7 26,6-30,5 5,6 

aA 57,4±0,5 54,6-61,9 3,5 60,2±0,6 53,9-64,2 4,3 57,1±0,9 55,5-60,5 3,4 

V-A 27,9±0,4 25,4-31,3 6,1 28,8±0,5 24,7-35,1 8,0 29,5±1,3 26,9-33,2 9,8 

PV 17,9±0,4 14,9-20,0 8,5 15,1±0,6 12,2-20,6 16,7 16,2±0,5 15,3-18,1 6,8 

Д
о
р
са
л
ь
н
і 

п
л
ав
ц
і 

lD1 18,1±0,3 16,0-19,1 5,8 18,0±0,5 12,5-22,0 11,9 16,9±0,5 15,7-18,6 6,3 

hD1 12,1±0,5 9,1-15,2 16,9 11,8±0,3 9,6-15,6 11,6 10,2±0,5 8,7-11,6 11,6 

lD2 32,6±0,5 28,3-35,6 5,7 31,1±1,0 13,8-34,6 14,4 28,4±0,7 26,2-29,6 5,3 

hD2 10,8±0,4 7,9-13,7 14,7 12,0±1,1 8,7-32,2 41,9 9,7±0,5 8,6-11,6 12,4 

lD1-lD2 1,8±0,2 0,0-3,1 43,4 1,2±0,2 0,0-3,3 88,5 1,3±0,2 0,6-1,9 38,2 

В
ен
тр
ал
ь
н
і 
та
 

гр
у
д
н
і 
п
л
ав
ц
і 

lA 24,3±0,3 22,0-26,6 4,3 24,5±0,4 21,2-27,8 7,8 24,4±0,8 22,4-26,1 7,3 

hA 9,1±0,5 6,5-11,7 20,3 9,0±0,3 6,7-11,7 16,2 9,4±1,0 5,8-11,2 24,1 

lP 28,9±0,5 25,1-32,0 7,3 26,0±0,6 21,9-33,1 9,3 27,6±0,4 26,7-29,3 3,6 

iP 11,9±0,2 10,8-13,2 5,9 11,7±0,2 10,0-13,0 7,0 10,6±0,2 10,1-10,9 3,8 

iv 6,5±0,2 5,3-7,6 10,8 6,5±0,1 5,7-7,3 6,2 6,1±0,2 5,6-6,8 7,7 

LV 22,3±0,3 20,4-24,4 5,2 19,9±0,2 18,4-22,1 4,2 22,5±0,6 20,3-23,6 5,7 

lC 22,2±0,3 19,5-24,9 6,0 22,0±0,3 19,8-24,8 5,7 23,8±0,4 22,5-24,8 3,6 

Г
о
л
о
в
а
 

HL 27,7±0,2 25,5-29,1 3,4 29,1±0,2 27,0-31,5 3,7 27,6±0,1 27,4-27,7 0,4 

hcz 78,0±1,5 66,7-87,8 7,6 70,9±1,1 63,0-80,7 6,8 76,4±2,3 70,3-83,1 6,6 

hco 54,0±0,7 49,3-59,5 5,2 54,0±0,6 47,7-58,2 5,0 54,2±0,9 50,8-55,8 3,6 

hop 47,9±0,9 42,7-52,6 7,2 47,2±1,0 39,5-55,9 9,3 43,3±1,4 39,8-48,4 7,3 

ao 30,5±0,4 27,9-33,5 5,5 31,2±0,7 27,0-36,9 10,0 32,3±0,4 31,4-33,5 2,7 

op 53,5±1,2 45,7-63,5 9,0 51,0±0,9 43,5-64,0 8,2 52,0±2,9 42,5-60,6 12,6 

o 23,3±0,7 19,0-28,3 11,8 24,4±0,5 20,3-28,6 8,5 24,4±1,5 20,6-28,8 14,2 

io 32,4±0,9 25,6-37,4 11,2 21,9±0,9 11,4-26,7 17,4 26,8±1,2 23,7-29,8 10,3 

or 25,2±1,4 16,1-33,2 20,7 23,2±0,6 18,9-29,1 10,7 22,0±0,9 18,6-24,2 9,6 

lm 29,6±0,8 23,1-34,5 9,9 29,2±0,5 24,1-32,7 8,0 28,1±1,2 25,2-31,6 9,2 

lmd 35,4±1,0 28,2-41,9 10,5 35,3±0,4 29,8-38,6 5,6 34,6±1,0 31,4-37,2 6,8 

ir 42,9±0,8 37,4-51,4 7,0 39,3±0,8 33,1-45,2 8,7 40,4±1,2 36,4-43,3 6,7 

ic 79,9±1,0 74,6-90,0 4,7 69,1±2,4 28,6-77,2 15,0 75,4±0,9 73,5-78,3 2,7 

ist 29,2±1,3 23,1-37,4 17,2 23,0±0,8 16,8-29,9 16,2 27,1±1,6 23,6-32,5 13,1 

Примітка: виділені найбільші показники. 

 

Характер розподілу співвідношень між ознаками, виміряними на плавцях, 

вказує на значні гідродинамічні навантаження, оскільки дана водойма є найглибшою 

з найбільшою швидкістю течії. Також найбільшими є ознаки, що виміряні на голові, 
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особливо показники довжин щелепи. Вони найбільш задіяні в процесі споживання 

їжі, оскільки об’єктом живлення в даній водоймі є анадара, яка характеризується 

дуже твердою мушлею. 

Таблиця 4.34 

Порівняльна характеристика пластичних ознак дворічних самців бичка 

кругляка з мезо-полігалінних водойм 

Водойми 
південна частина Азовського моря  

(n=15) 

Джарилгацька затока 

(n=25) 

Ознаки M±SE min-max CV M±SE min-max CV 

SL 10,5±0,4 7,8-15,1 17,9 9,8±0,3 6,8-12,6 16,6 

Х
в
іс
т 

pl 19,8±0,2 18,2-22,0 5,2 18,7±0,4 13,6-21,9 10,9 

pD 18,7±0,2 15,4-21,3 5,8 17,1±0,3 14,4-20,6 10,0 

h 11,2±0,1 9,2-12,4 6,3 11,1±0,1 9,9-12,3 5,6 

ih 3,7±0,1 2,3-4,8 15,7 3,6±0,1 2,7-4,6 13,5 

Т
іл
о

 

H 20,3±0,4 14,1-23,7 11,1 20,7±0,4 17,4-24,5 9,8 

iH 16,1±0,5 11,8-19,9 15,1 17,5±0,3 14,3-19,9 7,6 

aD 33,0±0,2 31,3-34,6 2,7 35,0±0,3 32,1-38,5 4,4 

aP 31,8±0,2 30,2-34,0 2,9 33,0±0,2 31,1-35,5 3,4 

aV 31,6±0,4 29,1-37,1 7,5 31,1±0,3 27,7-34,9 4,6 

aA 56,3±0,3 53,0-60,3 2,9 59,2±0,4 54,7-64,7 3,8 

V-A 25,6±0,3 22,1-27,8 5,6 28,9±0,6 24,3-36,3 9,9 

PV 18,0±0,2 15,2-20,6 6,6 14,7±0,4 10,5-20,1 15,5 

Д
о
р
са
л
ь
н
і 

п
л
а
в
ц
і 

lD1 17,8±0,4 14,9-26,0 11,1 18,0±0,4 14,0-20,8 10,2 

hD1 12,8±0,5 9,1-17,9 21,8 11,8±0,3 9,0-15,2 13,9 

lD2 32,9±0,3 29,9-35,7 4,5 32,1±0,3 29,1-35,1 4,9 

hD2 12,0±0,5 8,0-16,2 22,3 11,0±0,3 8,3-14,5 15,6 

lD1-lD2 0,8±0,1 0,0-2,0 70,6 1,7±0,6 0,0-14,6 163,6 

В
ен
тр
ал
ь
н
і 
та
 

гр
у
д
н
і 
п
л
ав
ц
і 

lA 25,9±0,2 22,7-28,3 5,0 25,1±0,5 16,4-30,0 9,5 

hA 9,3±0,4 6,4-12,6 22,0 9,8±0,4 6,6-18,4 22,1 

lP 29,1±0,4 25,0-35,2 8,0 24,9±0,3 21,2-28,0 6,7 

iP 12,4±0,2 10,9-15,0 6,9 11,9±0,1 10,1-12,9 5,1 

iv 7,3±0,1 6,3-8,7 9,7 6,9±0,1 5,6-7,8 7,3 

LV 21,7±0,2 19,6-23,8 4,4 19,8±0,2 17,5-22,4 6,0 

lC 22,3±0,3 18,8-26,0 8,2 21,8±0,3 18,9-24,8 6,3 

Г
о
л
о
в
а 

HL 28,6±0,2 26,7-30,7 3,8 29,4±0,2 27,5-31,4 3,4 

hcz 74,7±1,2 59,0-94,0 8,8 71,4±0,9 63,1-80,6 6,2 

hco 58,0±0,6 52,3-64,2 5,5 55,7±0,7 48,7-62,1 6,4 

hop 46,7±0,5 38,8-50,0 5,2 48,2±0,5 43,5-52,3 5,2 

ao 31,3±0,5 23,5-35,0 8,7 31,1±0,6 24,4-36,6 9,4 

op 54,2±0,6 48,2-61,9 6,2 51,6±0,8 44,4-60,3 7,8 

o 18,5±0,3 15,7-23,1 9,4 20,5±0,5 17,2-26,8 11,7 

io 34,1±0,6 27,0-39,5 9,3 22,9±0,7 16,5-28,7 15,6 

or 28,1±0,9 20,8-36,2 17,6 25,2±0,6 18,5-32,6 12,9 

lm 33,9±0,9 27,0-42,3 13,6 32,6±0,7 24,5-41,4 11,1 

lmd 40,5±1,0 32,1-48,5 13,9 39,4±0,8 32,5-44,8 9,7 

ir 49,8±1,4 36,8-67,8 15,6 45,6±1,0 38,0-56,3 10,7 

ic 82,7±1,0 76,6-96,4 6,3 75,7±1,1 64,1-87,5 7,1 

ist 27,5±0,7 22,4-38,2 13,7 23,9±0,7 18,1-29,8 14,2 

Примітка: виділені найбільші показники. 

 



127 

Найменші показники притаманні особинам з Сивашу, оскільки дана водойма 

характеризується невеликою глибиною та швидкістю течії.  

Найбільші середні показники притаманні самцям з південної частини 

Азовського моря (табл. 4.34). Також у самців найбільше домінуючих показників – 

26, а саме у особин з півдня моря. Як і у самиць, у самців найбільшими є ознаки, 

пов’язані з рухом та живленням. 

Дискримінантний аналіз вибірок самиць показав найбільшу дискримінацію за 

коренем 2 між Джарилгацькою затокою, затокою Сиваш та південною частиною 

Азовського моря (рис. 4.55). Найбільші відстані Махаланобіса також притаманні 

цим водоймам (табл. 4.35). Для самців цей показник становить 133,34, що є значно 

більшим у порівнянні з самицями. На нашу думку, такий розподіл пояснюється 

географічною близькістю водойм. 

Таблиця 4.35 

Квадрат відстані Махаланобіса між водоймами у 

групі мезо-полігалінних водойм 

Водойма Джарилгацька затока 
Південна частина 

Азовського моря 

Джарилгацька затока 0 133,34 

Південна частина Азовського моря 39,31 0 

Затока Сиваш 41,52 33,14 

Примітка: на сірому фоні – значення між вибірками самиць, на білому – значення між 

вибірками. самців.  

 

Рис. 4.55. Дискримінантний аналіз вибірок самиць з мезо-полігалінних водойм 
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Порівняльний аналіз відмінностей показав наявність достовірних ознак між 

особинами з усіх водойм. Найбільша їх кількість спостерігається між особинами з 

Джарилгацької затоки та всіма іншими водоймами (табл. 4.36).  

Таблиця 4.36 

Кількість достовірно відмінних ознак (U-тест) між  

вибірками бичка кругляка з мезо-полігалінних водойм 

Водойма 
південна частина 

Азовського моря 
Джарилгацька затока 

південна частина Азовського моря - 20 

Джарилгацька затока 15 - 

Затока Сиваш 15 21 

Примітка: на сірому фоні – значення між вибірками самиць, на білому – значення між 

вибірками. 

 

Кластерний аналіз вибірок самиць показав схожий розподіл з 

дискримінантним (рис. 4.56).  

 

Рис. 4.56. Кластерний аналіз вибірок самиць з мезо-полігалінних водойм 

 

Так, до першого кластеру належать особини з затоки Сиваш та Півдня моря, а 

до другого – з Джарилгацької затоки. Такий розподіл знову ж таки пояснюється 

географічним розташуванням водойм. 
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4.5.6. Порівняльний аналіз вибірок бичка кругляка за пластичними 

ознаками та водоймами. 

Порівняльний дискримінантний аналіз вибірок самиць бичка кругляка (2-2+) 

проводили між водоймами (Каховське водосховище, Обитічна та Джарилгацька 

затоки), що належать до різних, за своїм гідроекологічним режимом, акваторій 

(Ткаченко 2012; Ткаченко та Демченко 2013). У результаті була встановлена 

відмінність між вибірками з Джарилгацької затоки та Каховського водосховища 

(рис. 4.57, А) по кореню 2, що достовірно різняться за 22 ознаками. По кореню 1 

була наявна різниця між вибірками з Каховського водосховища та Обитічної затоки. 

Кількість достовірно відмінних ознак між ними становить 26. За обома коренями 

суттєво різняться групи з Каховського водосховища та Обитічної затоки, порівняно 

з вибірками з Джарилгацької затоки – за 24 ознаками (Ткаченко 2013).  

 

Рис. 4.57. Дискримінантний аналіз пластичних ознак бичка кругляка з різних водойм 

(А – самиці, Б – самці). 

 

Дискримінантний аналіз вибірок самців бичка кругляка показав схожий 

розподіл за коренями (рис. 4.57, Б), але дещо менші значення достовірно відмінних 

ознак. Так, між групами з Обитічної затоки та Каховського водосховища 

спостерігалися найбільша кількість достовірних ознак – 24, а найменша – між 

особинами з Обитічної, Джарилгацької заток та Каховським водосховищем – по 19 

відповідно.  
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Вивчаючи морфологічні особливості особин у водоймах з різними 

гідроекологічними умовами, слід відзначити значну мінливість показників на голові 

та розмірах плавців. Ці зміни пояснюються різними спектрами живлення риб, у 

випадку мінливості пластичних ознак на голові, та гідрологічними умовами, у 

випадку мінливості плавців.  

Кластерний аналіз пластичних ознак на голові показав схожість особин з Обитічної 

затоки та Утлюцького лиману, що пояснюється наявністю у живленні представників 

групи «м’які» молюски – Abra ovata, Theodoxus astrachanicus та поліхет (Nereis sp.). 

Наступний кластер утворюють особини з Каховського водосховища та Таганрозької 

затоки, де домінантними групами у спектрі є двостулкові молюски Dreissena 

polymorpha та Mytilaster lineatus, у яких дуже схожі за структурою мушлі (рис. 4.58). 

 

 

Рис. 4.58. Кластерний аналіз пластичних ознак на голові самиць. 

 

Останній кластер утворюють представники з південної частини Азовського 

моря, де домінуючою групою були двостулковий молюск з твердою мушлею – 

Anadara inaequivalvis. Так кореляційний аналіз показав залежність між показниками 

hcz, hco, hop, ao, or, lm, lmd, ir та довжиною молюсків на рівні 0,5 до 0,7.  
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Дослідження залежності між мінливістю ознак, що виміряні на плавцях, та 

швидкістю течії, показало кореляційну залежність між показниками lD1, hD1, lD2, 

lP, iP, LV і коливалась між значеннями 0,5-0,8. Найбільший показник був 

притаманний ознаці lD1 – 0,8 (рис. 4.59). 

 

Рис. 4.59. Залежність рівня мінливості ознаки (lD1) та швидкості течії, м/с. 

 

Даний розподіл вказує на залежність між характером живлення та 

морфологічними показниками. Отримана залежність свідчить про навантаження 

саме на органи руху у водоймах, що різняться за гідрологічними показниками.  

 

4.6. Плодючість бичка кругляка у водоймах та акваторіях Азово-

Чорномоського регіону 

Вивчення закономірностей плодючості риб, як і інших тварин, має значне 

теоретичне та практичне значення. Кількість відкладених ікринок уявляє собою 

початкову точку динаміки покоління та знання причин, що визначають таку 

динаміку. Це дозволяє в певній мірі передбачити можливу величину майбутнього 

покоління (Сакун и Буцкая 1963; Йоганзен и Загороднева 1951) 

Незважаючи на те, що у вітчизняній літературі плодючість розглядалася як 

видове пристосування, направлене на компенсацію смертності, але до недавнього 

часу в іхтіологічній літературі заперечувалася наявність закономірностей 
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кількісного зв’язку між батьківським стадом та потомством. Вважалося, що 

незалежно від плодючості материнської особини, молоді буде більше ніж достатньо, 

тобто заперечувалося пристосувальне значення плодючості та її змін в житті виду. 

Першим, хто розвивав цю точку зору був С.А. Северцов (1941). Він створив 

теоретичну базу для подальшого дослідження плодючості риб як пристосувальної 

властивості. Таким чином існує наявність нерозривного зв’язку між кількістю 

відкладених ікринок та їх якістю. 

Бичок кругляк є видом з відносно невеликими показниками абсолютної 

плодючості (2500-3500 шт.), яка коливається залежно від умов існування (Куликова 

и Фандеева 1975). В більшості робіт відображено питання щодо порівняння 

абсолютної індивідуальної плодючості декількох видів бичків (Михман 1963), а 

також її залежність від маси та розмірів тіла самиці переважно морських акваторій 

Азово-Чорноморського басейну (Москвин 1940; Михман 1963; Ковтун 1977). 

Бичок кругляк належить до видів з асинхронним вітелогенезом, для яких 

характерний порційний тип ікрометання (Смирнов 1986). 

За нашими даними у ястиках чітко відмічалися ооцити різних стадій зрілості, 

що є характерним для даного виду, на чому наголошували й інші автори.  

Традиційно при аналізі плодючості використовуються показники абсолютної 

та відносної плодючості, оскільки вони найбільш чітко демонструють як загальну 

кількість ооцитів, так і стан особин в умовах їх існування.  

До аналізу залучали особини із заток Азовського моря (Обитічна, Таганрозька, 

Білосарайська) та з Каховського водосховища. Перші акваторії характеризуються 

типовими умовами існування бичка. Натомість Каховське водосховище є водоймою, 

яка відрізняється гідроекологічними властивостями і виступила водоймою-

реципієнтом для виду (Ткаченко 2013д). 

Порівняльний аналіз показників абсолютної плодючості показав суттєву їх 

відмінність з різних водойм (рис. 4.60). Так у особин з Азовського моря ці значення 

є більшими (3395 шт.), натомість у представників з Каховського водосховища цей 

показник був менше майже у 1,6 рази. 
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Рис. 4.60. Показники абсолютної плодючості бичка кругляка  

у водоймах що досліджувались 

 

Оскільки бичок кругляк має порційний нерест, важливим є визначення його 

абсолютної плодючості за стадіями зрілості. Слід відмітити, що рівень високої 

індивідуальної плодючості у риб з моря досягається за рахунок ІІ стадії, яка складає 

49 %, ІІІ та IV стадії складають 35 та 26 відповідно. У Каховському водосховищі 

також найбільше ооцитів ІІ стадії зрілості (45 %), ІІІ та IV стадія складає 41 та 32 

відповідно (табл. 4.37). 

Таблиця 4.37 

Абсолютна плодючість (шт.) бичка кругляка за водоймами  

та стадіями зрілості 

Водойма Азовське море (n=40) Каховське водосховище (n=48) 

Стадія зрілості M±m min-max p M±m min-max p 

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

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

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

Абсолютна 

плодючість 

(сукупно за всіма 

стадіями) 

3395±198 1000-6599 >0,05 2053±144 445-3965 <0,001 

 

За даними деяких авторів (Никольский 1974) відносна плодючість 

характеризує стан організму особин та якість статевих продуктів. Відносна 
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плодючість досліджених особин показала дещо більші значення в Азовському морі 

в порівнянні з рибами з Каховського водосховища для більшості розмірних груп. 

Це, на нашу думку, може свідчити про більш сприятливі умови існування в морі 

порівняно з водосховищем (табл. 4.38). 

За результатами дослідження була встановлена залежність відносної 

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

водосховища (табл. 4.38).  

Таблиця 4.38 

Відносна плодючість бичка кругляка за розмірними групами 

Водойма 
Розмірні групи 

(SL) 

Кіл-ть 

особин 

Кількість ікринок на 

1 г маси тіла 

(загальна) 

Кількість ікринок на 

1 г маси тіла (маса 

тушки) 

Каховське 

водосховище 

(n = 31) 

70-80 7 101,5±5,10 126,6±7,70 

<80-90 17 121,3±8,30 154±10,40 

<90-100 5 117,4±12,20 152,9±16,10 

<100-110 2 89,1±2,10 114,9±3,90 

Азовське море 

(n = 32) 

70-80 3 148,3±24,80 175,4±33,10 

<80-90 5 114,6±21,50 135,6±27,80 

<90-100 14 137,5±11,90 175,6±15,0 

<100-110 10 94,8±9,70 120,2±14,40 

 

Вважається, що плодючість риб прямо пропорційна масі тіла самиці 

(Никольский 1974). Залежність плодючості самиць від маси тіла показала поступове 

збільшення плодючості у особин з обох водойм, але у особин з Азовського моря 

вона є більшою (рис. 4.61). 

Залежність плодючості бичка від маси тіла особин також показала поступове 

збільшення, на що вказує лінія тренду. Коефіцієнт кореляції для Азовського моря 

склав 0,63, а для водосховища – 0,74. 

Порівнюючи залежність плодючості бичка кругляка від довжини тіла особин 

слід відмітити її поступове збільшення у кожній розмірній групі. Так коефіцієнт 

кореляції у Азовському морі склав 0,62, у Каховському водосховищі – 0,81, де він є 

дещо більш вирівняним, ніж у морі. (рис. 4.62). 
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Рис. 4.61. Залежність плодючості бичка кругляка від маси тіла особин 

 

 

 

Рис. 4.62. Залежність плодючості бичка кругляка від розмірів тіла особин  

 

Аналіз показників абсолютної плодючості за даними І.Ф. Ковтуна (1977) та 

нашими показав суттєву різницю між особинами з Азовського моря в межах 316-

1346 ооцитів. Найменша різниця була зафіксована у розмірному ряді 100-110 мм, що 

відповідає віковій групі 2-2+ роки, а найбільша – 90-100 та 110-120 мм (1346 та 1341 

шт.), що відповідає віковому діапазону 1+-2 та 3-3+ роки відповідно (табл. 4.39). 
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Таблиця 4.39 

Порівняльна характеристика плодючості бичка кругляка  

в залежності від довжини тіла самиць (SL) 

Розмірна група, мм 

Азовське море 
Каховське 

водосховище 

Кількість ооцитів, шт. 

(Ковтун, 1966-1971 рр.) 

Кількість ооцитів, шт. 

(Наші дані, 2011-2012 рр.) 

до 70 - - 852±191 

<70-80 1090 2011±500 1365±103 

<80-90 1554 2026±402 2386±133 

<90-100 2033 3379±295 2967±344 

<100-110 2594 2910±338 3159±326 

<110-120 3089 4430±356 - 

<120-130 3693 4310±550 - 

<130 2005 - - 

Примітка: курсивом виділені достовірні значення при p<0,05. 

 

Різниця між показниками плодючості у особин з Каховського водосховища 

становила у діапазоні 247-934 ооцити. Найменші значення зафіксовані у розмірній 

групі до 70 мм (247 шт.), що відповідає 1-1+ роки, а найбільші – у розмірній групі 

90-100 мм. 

Характеризуючи середню кількість ооцитів у бичка кругляка в залежності від 

маси тіла самиць було встановлено, що в сучасний період, у порівнянні з даними 

І.Ф. Ковтуна (1977), в Азовському морі спостерігається збільшення цього показника 

на 500-900 ооцитів залежно від проміжку маси (табл. 4.40).  

Так найбільша різниця зафіксована між показниками у діапазоні 45-50 г (1310 

ооцитів), найменші – у діапазоні 50-55 г (330 ооцитів). У порівняні з Каховським 

водосховищем значення абсолютної плодючості також дещо виші, але їх різниця 

коливається від 50 до 693 ооцитів. 

Коливання показників плодючості у особин з Азовського моря 

спостерігаються у більш зрілих особин (45-55 г) порівняно з особинами з 

Каховського водосховища, де найменша різниця зафіксована у особин проміжку 

маси 10-15 г, а найбільша у більш зрілих особин – 30-35 г. 

 

Таблиця 4.40 
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Показники абсолютної плодючості бичка кругляка 

 в залежності від маси тіла самиць 

Маса тіла, 

г 

Азовське море Каховське водосховище 

Кількість ооцитів, шт. 

(Ковтун, 1966-1971 рр.) 

Кількість ооцитів, шт. 

 (Наші дані, 2011-2012 рр.) 

0-10 677 - 845±246 

<10 -15 1388 1800±382 1333±119 

<15 -20 1579 2064±559 2241±202 

<20 -25 1984 2791±276 2416±154 

<25 -30 2498 3308±403 2629±500 

<30-35 2706 3213±470 3399±481 

<35-40 3222 4171±481 3485±500 

<40-45 3438 4165±484 - 

<45-50 3672 4982±450 - 

<50-55 4280 4610±467 - 

Примітка: курсивом виділені достовірні значення при p<0,05. 

 

Аналіз залежності плодючості від віку особин показав найбільшу відмінність 

у особин вікового діапазону 3-3+ роки (1545 шт.), найменшу – 1-1+ роки (45 шт.). У 

порівнянні з Каховським водосховищем різниця склала 780-1134 ооцити. Найбільша 

різниця склала у віковому діапазоні 1-1+ роки (1134 шт.), найменша – 2-2+ роки (780 

шт.) (табл. 4.41). Показник кореляції для особин з Каховського водосховища склав 

0,5, а Азовського моря – 0,2. 

Таблиця 4.41 

Порівняльна характеристика плодючості самиць бичка кругляка  

різних вікових груп 

Вікова група, 

рр. 

Азовське море 
Каховське 

водосховище 

Кількість ооцитів, шт. 

(Ковтун, 1966-1971 рр.) 

Кількість ооцитів, шт. 

(Наші дані, 2011-2012 рр.) 

1-1+ 2195 2240±617 1061±144 

2-2+ 3032 3378±299 2252±145 

3-3+ 2005 3550±293 - 

Примітка: курсивом виділені достовірні значення при p<0,05, <0,01 та <0,001. 

 

Щоб уникнути похибки у кількісному значенні плодючості різних за віком 

особин, було доцільно порівняти плодючість риб однієї вікової групи (рис. 4.63). 

Так, до аналізу були залучені 2-річні особини, оскільки для риб з коротким 
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життєвим циклом вони є найбільш зручними для порівняння, адже всі особини 

вступили до нерестової частини популяції. 

 

Рис. 4.63. Аналіз плодючості дворічних особин бичка кругляка  

за стадіями зрілості. 

 

Слід відмітити суттєву різницю лише у кількості ооцитів ІІ стадії зрілості. Так 

у морі він є значно більшим і склав 48 %. ІІІ та ІV стадії також дещо більші в морі, 

але загалом їх різниця не так виражена і склала 29 та 23 % відповідно. У 

Каховському водосховищі стадії зрілості були розподілені більш рівномірно – 

ооцити ІІ стадії зрілості склали 40 %, ІІІ та ІV – 35 та 25 % відповідно. 

Підсумовуючи зазначимо, що у бичка кругляка з водойм з різними 

гідроекологічними умовами спостерігається значні відмінності між показниками 

плодючості (Ткаченко 2013б, 2013г, . Загальна абсолютна та відносна плодючість 

більша у особин з Азовського мор, що може свідчити про кращі умови існування у 

та мати зв'язок з умовами живлення та його калорійністю. Встановлена позитивна 

кореляція між розмірно-масовими показниками самиць та значеннями абсолютної 

плодючості в обох водоймах. Порівняння даних 40-ка річної давнини з сучасними 

показало значне збільшення показників абсолютної плодючості у Азовському морі 

як за розмірно-масовими показниками, так і віковими групами. Це може бути 

пов’язано зі зміною екологічних умов, що відбулися за останній час у морі.  
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4.7. Живлення бичка кругляка у водоймах та акваторіях Азово-

Чорномоського регіону 

Бичок кругляк вважається типовим бентофагом. На початкових етапах його 

розвитку важливу роль відіграють ракоподібні та черви (Онопрієнко, Мітяй та 

Ткаченко 2014). У подальшому, при досягнені ним 2-18 см, у спектрі живлення 

відмічається домінування молюсків (2-87 %) (Verreycken et al. 2011), хоча іноді в 

його раціоні зустрічається молодь риб (Шорыгин 1952). 

Для дослідження живлення бичка були використані особини з акваторій 

Азовського моря та Каховського водосховища. Оскільки море дуже градуйоване як 

за вертикальним, так і горизонтальним розподілом показників солоності (Матишов и 

др. 2006), тому був залучений матеріал з ділянок, що мають найбільш чітко 

виражену диференціацію.  

Так у Таганрозькій затоці середня солоність вод сягає від 2 до 11,3 ‰ залежно 

від метеорологічних умов та річкового стоку р. Дон. Обитічна затока 

характеризується більш стійкою річною мінливістю, але все ж зазнає впливу 

солоних вод Сивашу – 9-11,3 ‰. Південна частина Азовського моря 

характеризується найвищими значеннями (10,7-14,9 ‰) за рахунок адвекції більш 

солоних вод Чорного моря через Керченську протоку. Солоність вод Каховського 

водосховища поблизу с. Скельки Василівського р-ну Запорізької області становить 

0,13-0,2 ‰ (Ткаченко та Демченко 2014, Ткаченко 2013а, 2013в).  

Для вивчення питання живлення виду у водоймах з різними умовами були 

залучені особини, середній розмір яких склав: з Каховського водосховища – 9 см 

(7,4-10,2 см), Таганрозької затоки – 9,1 см (5,9-14,7 см), південної частини 

Азовського моря – 10,8 см (7,6-14,1 см), Обитічної затоки – 10,2 см (8,8-12,5 см). 

До складу живлення бичків з Обитічної затоки входили гідробіонти, які 

належать до 8 таксонів, серед яких переважали за чисельністю і масою Abra ovata, 

C. glaucum та P.еxiguum (табл. 4.42). Окремо зазначимо, що A.ovata належить 

найбільша частота зустрічальності – 81 %. Такі дані, в певній мірі, можна пояснити 

періодом збору матеріалу, оскільки саме в червні-липні в Обитічній затоці 

спостерігається найвищий рівень гіпоксії (Гаргопа 2003). 
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Таблиця 4.42 

Показники чисельності (N, %), біомаси (B, %), частоти зустрічальності (ЧЗ, %) та індексу відносної значимості 

(ІВЗ, %) кормових об`єктів, які входять до спектру живлення бичка кругляка з водойм та акваторій Азово-

Чорноморського регіону 

Таксон 
Обитічна затока Утлюцький лиман Таганрозька затока 

Південна частина 

Азовського моря 
Каховське водосховище 

N B ЧЗ ІВЗ N B ЧЗ ІВЗ N B ЧЗ ІВЗ N B ЧЗ ІВЗ N B ЧЗ ІВЗ 

Bivalvia 

Anadara inaequivalvis (Bruguiẻre, 1789) 0,2 0,2 6,3 125,1 - - - - - - - - 40,8 63,8 65 9149 - - - - 

Abra ovata (Philippi, 1836) 77,2 63,4 81 14043 1,3 0,2 14,3 102 0,3 1,1 7,4 286 6,8 8,1 45 5151 - - - - 

Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) 15,7 19,3 63 3301 0,7 0,09 10,0 33 16,1 37,6 63 6847 0,1 0,04 5 154 - - - - 

Lentidium mediterraneum (O.G. Costa, 

1829) 
- - - - 2,5 0,5 15,7 238 0,5 2,2 3,7 59 12,2 25,9 45 4698 - - - - 

Cerastoderma umbonatum (Wood, 1850) 0,4 0,2 13 41 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 0,7 0,3 31 181 75,0 6,0 50,0 2579 6,43 36,4 41 2687 0,5 0,1 20 82 - - - - 

Parvicardium еxiguum (Gmelin in 

Linnaeus, 1791) 
4,7 16,1 25 2185 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dreissena рolymorpha (Pallas, 1771) - - - - - - - - - - - - - - - - 99,4 99,9 100 20000 

Bivalvia larvae - - - - 2,5 0,001 4,3 26,7 14,9 7,5 30 1257 23,1 0,7 35 1143 - - - - 

Gastropoda 

Hydrobia spp. 1,0 0,05 31 214 6,6 0,01 15,7 158 62,3 15,2 67 5068 14,4 1,4 85 2849 - - - - 

Tritia sp. - - - - 0,5 0,001 7,1 6 
            

Theodoxus astrachanicus Starobogatov in 

Starobogatov 
- - - - 0,4 26,2 7,1 264 - - - - - - - - - - - - 

Bittium reticulatum (da Costa, 1778) - - - - - - - - 0,5 0,1 3,7 - - - - - - - - - 

Amphipoda 

Gammarus gen. sp. - - - - 0,2 0,3 5,7 64 - - - - - - - - 0,58 0,1 8,3 529 

Foraminifera 

Foraminifera spp. - - - - - - - - - - - - 2,1 - - 20 - - - - 

Malacostraca 

Idotea balthica (Pallas, 1772) - - - - 10,3 7,9 40,0 2147 - - - - - - - - - - - - 

Sphaeroma pulchellum (Colosi, 1921) 
    

0,07 1,6 21,4 315 
            

Rhithropanopeus harrisi tridentata 

(Maitland, 1874) 
0,1 1,24 1,4 56,57 0,01 8,3 1,4 64 - - - - - - - - - - - - 

Insecta 

Insecta sp. - - - - 0,001 0,2 1,4 30 - - - - - - - - - - - - 

Polychaeta 

Nereis gen. sp. - - - - 0,07 2,4 14,3 380 - - - - - - - - - - - - 

Pisces 

Atherina pontica (Eichwald, 1831)  - - - - 0,001 46,3 20,0 1415 - - - - - - - - - - - - 
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Як свідчать деякі автори, в період найбільших заморних явищ, в 

результаті зменшення розчиненого кисню у воді, бички переходять на 

живлення більш стійкими до гіпоксії видами, серед яких є і абра (Смирнов 

1986). 

Спектр живлення бичка кругляка з Утлюцького лиману складався з 

найбільшої кількості таксонів – 15. Серед них за чисельністю та частотою 

зустрічальності переважав двостулковий молюск M. lineatus – 75 % та 50 % 

відповідно, а за біомасою – A. pontica (46,3 %) та черевоногий молюск Th. 

astrachanicus (26,2 %). Також найчастіше зустрічалися у шлунках риб I. balthica 

(40 %), S. pulchellum (21,4 %) та Atherina pontica (20 %) (Ткаченко та 

Марушкіна 2014). 

У живленні бичка кругляка з Таганрозької затоки за чисельністю та 

частотою зустрічальності домінують представники Hydrobia (понад 60 %). 

Натомість за біомасою найбільшу частку склали C. glaucum та M. lineatus 

(понад 35 % кожний). 

В харчових грудках кругляка з південної частини Азовського моря 

знайдені кормові організми, які належать до 8 таксонів. Серед них A. 

inaequivalvis, Bivalvia larvae займали домінуюче положення за чисельністю, а за 

біомасою та ж таки анадара та L. mediterraneum. Найбільш часто в кишечниках 

зустрічалися представники роду Hydrobia (85 %). 

Живлення бичка у Каховському водосховищі представлено вузьким 

спектром, кормові об’єкти належали до 2 таксонів – представники Amphipoda 

та D. рolymorpha. Останній вид є домінуючим за всіма показниками. 

Для оцінки окремого харчового компонента в раціоні кругляка 

застосували індекс відносної значимості, який є інтегрованим показником, що 

враховує кількісну характеристику об’єктів живлення. У риб з Обитічної затоки 

високими значеннями характеризуються A.ovata (14043 %) та C. glaucum 

(3301 %). Найменше значення відіграє C. umbonatum (41 %). 

В Утлюцькому лимані найбільші значення притаманні двостулковому 

молюску M. lineatus, представнику вищих раків – I. balthica та A. pontica – 
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2579 %, 2147 % та 1415 % відповідно. Найменші значення ІВЗ характерні 

личинкам двостулкових молюсків (Bivalvia larvae) та представникові 

черевоногих молюсків роду Tritia. 

У Таганрозькій затоці найвищі показники ІВЗ належать двостулковому 

молюску C. glaucum та черевоногим молюскам роду Hydrobia – 6847 % та 

5068 % відповідно. Важливе значення також займає мітілястер (2687 %), 

натомість найменшу роль відіграє L. mediterraneum (59 %). 

У бичка кругляка з південної частини Азовського моря найвищій 

показник ІВЗ був притаманний A. inaequivalvis (9149 %). Даний молюск є 

вселенцем Азово-Чорноморського басейну. Зокрема в Азовському морі з 1989 

року він почав освоювати південну частину та поступово поширюватися до 

північно-західної (Костюченко 1960). Тому слід зазначити, що в харчових 

грудках бичка кругляка з ділянки, що була досліджена A inaequivalvis 

зустрічається найбільш часто та має більшу значимість, на відміну від раціону 

риб з Обитічної затоки. Другу та третю позиції за ІВЗ займають молюски A. 

ovata та L. mediterraneum – 5151 % та 4698 % відповідно. Найменші показники 

були притаманні M. lineatus (82 %).  

У риб з Каховського водосховища D. рolymorpha мала найбільшу 

значущість у живленні виду (20000 %).  

Аналіз розмірних показників об’єктів живлення, що входили до спектру 

живлення бичка кругляка у водоймах та акваторіях, що досліджувалися, виявив 

домінантними були представники Malacostraca – Rh. harrisi tridentata та I.  

Balthica, а найменші показники були притаманні роду Hydrobia, а також 

личинкам двостулкових молюсків (табл. 4.43).  

Для двостулкових молюсків були характерні середнярозміри у діапазоні 

0,3 до 0,46 см, виключенням подукуди був молюск M. Lineatus, що сягав більше 

1,0 см. 
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Таблиця 4.43 

Середні розміри деяких кормових об`єктів, які входять до спектру живлення бичка кругляка, см 

Таксон 
Обитічна затока Утлюцький лиман Таганрозька затока 

Південна частина Каховське 

водосховище Азовського моря 

M ±m min max M ±m min max M ±m min max M ±m min max M ±m min max 

Bivalvia 

Anadara inaequivalvis (Bruguiẻre, 1789) 0,40 0,001 0,4 0,45 - - - - - - - - 0,46 0,005 0,22 0,8 - - - - 

Abra ovata (Philippi, 1836) 0,44 0,003 0,07 0,85 0,37 0,03 0,05 0,5 0,16 -  - 0,16 0,46 0,02 0,2 0,7 - - - - 

Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) 0,43 0,001 0,18 0,98 0,31 0,04 0,05 0,45 0,24 0,01 0,1 1,27 0,3   0,3 0,3 - - - - 

Lentidium mediterraneum (O.G. Costa, 

1829) 
- - - - 0,34 0,2 0,17 0,53  - - -  -  0,62 0,01 0,3 1,4 - - - - 

Cerastoderma umbonatum (Wood, 1850) 0,35 0,06 0,25 0,46 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 0,61 0,1 0,14 0,82 0,34 0,01 0,05 1,32 0,25 0,05 0,1 1,17 0,32 0,03 0,3 0,4 - - - - 

Parvicardium еxiguum (Gmelin in 

Linnaeus, 1791) 
0,62 0,03 0,2 0,88 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Dreissena рolymorpha (Pallas, 1771) - - - - - - - - - - - - - - - - 1,25 0,17 0,5 2 

Bivalvia larvae - - - - 0,11 0,002 0,1 0,14 0,12 0,004 0,05 0,15 0,1 0,01 0,04 0,1 - - - - 

Gastropoda 

Hydrobia spp. 0,24 0,01 0,16 0,3 0,18 0,00 0,15 0,22 0,15 0,001 0,1 0,2 0,22 0,004 0,13 0,34 - - - - 

Tritia sp. - - - - 0,28 0,03 0,23 0,4 - - - - - - - - - - - -  

Theodoxus astrachanicus Starobogatov in 

Starobogatov 
- - - - 1,04 0,4 0,4 1,5 - - - - - - - - - - - - 

Amphipoda 

Gammarus gen. sp. - - - -         - - - - - - - - 0,5       

Foraminifera 

Foraminifera spp. - - - - - - - - - - - - 0,03 - 0,03 0,03 - - - - 

Malacostraca 

Idotea balthica (Pallas, 1772) - - - - 1,15 0,2 0,7 1,3 - - - - - - - - - - - - 

Sphaeroma pulchellum (Colosi, 1921) - - - - 0,45 -  -  0,45 1,0 - - 1,0 - - 
 

- - - - - 

Rhithropanopeus harrisi tridentata 

(Maitland, 1874) 
- - - - 1,5 0,01 0,85 2,0 - - - - - - - - - - - - 
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Досліджуючи спектр живлення бичка у водоймах, які, перш за все, 

різняться між собою за показниками солоності, ми припускаємо, що він 

відзначається значною подібністю у морських ділянках та суттєво різниться у 

Каховському водосховищі.  

Для підтвердження цього нами був проведений аналіз за індексом 

Жаккара. Так згідно дендрограми подібності видового складу кормових 

об’єктів відмежованою парою виявилися Каховське водосховище та вся група 

морських ділянок. Натомість між морськими акваторіями спостерігається 

схожість на рівні 70 %, а в парі Обитічна затока і південна частина моря 89 % 

(рис. 4.64). 

 

Рис. 4.64. Дендрограма подібності спектру живлення бичка кругляка з водойм 

та акваторій Азово-Чорноморського регіону 

 

Для аналізу нагодованості риби, зазвичай, використовують індекс 

споживання їжі, показники якого для кожної акваторії були різними, але 

значної уваги заслуговують ділянки моря. Найбільші значення індексу були 

притаманні особинам з Утлюцького лиману – 7,09 %, що мали також й найвищі 

індивідуальні показники. В середньому для бичка кругляка з Обитічної затоки 

індекс склав 3,87 %, хоча індивідуальні значення іноді сягали 6,08 %. Цей же 

показник у риб з південної частини Азовського моря та Каховського 

водосховища був майже схожим – 1,85 та 1,8 % відповідно, а у риб з 

Таганрозької затоки він був найменшим – 0,2 % (табл. 4.44). 



145 

Таблиця 4.44 

Індекс споживання їжі бичком кругляком з водойм та акваторій, що 

досліджувались, % 
Обитічна 

затока 

Утлюцький 

лиман 

Таганрозька 

затока 

Південна частина 

Азовського моря 

Каховське 

водосховище 

3,87±0,37* 

1,62-6,08* 

7,09±1,08 

0,1-46,8 

0,20±0,07 

0,0003-1,80 

1,85±0,31 

0,12-7,44 

1,80±0,49 

0,23-6,84 

Примітка: над рискою – середній показник (M) та стандартна похибка (m), у під 

рискою – діапазон (min-max). 

 

Для кількісної оцінки інтенсивності живлення риб використовують 

індекси наповнення ШКТ, показники якого для кожної акваторії були різними. 

Значно вищими вони були в Утлюцькому лимані, Обитічній затоці, південній 

частині моря та у водосховищі (табл. 4.45).  

Таблиця 4.45 

Індекс наповнення ШКТ риб з водойм та акваторій, 

 що досліджувались, 
о
/ооо 

Обитічна 

затока 

Утлюцький 

лиман 

Таганрозька 

затока 

Південна частина 

моря 

Каховське 

водосховище 

381,5±53,6* 

188,6-940,7* 

651,8±93,3 

5,0-2942,3 

51,2±13,6 

0-575,4 

255,9±28,5 

0-579,2 

263,2±32,5 

11,6-458,7 

Примітка: над рискою – середній показник (M) та стандартна похибка (m), у під 

рискою – діапазон (min-max). 
 

Найбільші значення були притаманні бичку з Утлюцького лиману, де 

індекс склав 651,8 
о
/ооо, хоча індивідуальні значення іноді сягали 2942,3 

о
/ооо. 

Цей же показник у риб з південної частини Азовського моря та Каховського 

водосховища був майже схожим – 256 та 263 
о
/ооо відповідно. Натомість у риб з 

Таганрозької затоки він був найменшим – 51,2
 о
/ооо. 

При визначенні енергетичного еквіваленту об’єктів живлення у харчових 

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

досить відмінним. Так, в Утлюцькому лимані вони були найвищими у A. pontica 

– 15824 Дж та R. harrisi tridentata – 5000 Дж. Найменші значення були 

притаманні двостулковим та черевоногим молюскам (табл. 4.46).  

У риб з південної частини Азовського моря найбільші показники 

середньої величини еквіваленту мали L. mediterraneum (31,9 Дж), A. 

inaequivalvis (16,3 Дж) та A. ovata (16,2 Дж). Натомість личинки двостулкових 
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молюсків, хоча і були досить чисельними, але їх еквівалент склав лише 

0,02 Дж. 

Таблиця 4.46 

Величини середніх значень енергетичного еквіваленту об’єктів живлення з 

харчових грудок бичка кругляка в різних водоймах, Дж 

Таксон 
Обитічна 
затока 

Утлюцький 
лиман 

Таганрозька 
затока 

південна 
частина 

Азовського 
моря 

Каховське 
водосховище 

A. inaequivalvis 18,7 - - 
16,3±0,6 
1,6-58,6 

- 

A. ovata 
12,1±0,29* 
1,2-62,5* 

23,3±1,5 
0,1-297,6 

0,1±2,0 
0,9-1,2 

16,2±1,5 
1,6-42,4 

- 

C. glaucum 
12,9±1,2 
0,9-64,5 

6,4±1,6 
0,1-12,9 

3,6±0,8 
0,1-70,2 

4,1 
- 

- 

L. mediterraneum - 
24,9±3,0 
0,4-297,6 

4,0 
31,9±1,4 
3,0-121,4 

- 

C. umbonatum 
4,7±1,2 
2,3-6,5 

- - - - 

M. lineatus 
14,5±3,9 
0,2-22,8  

4,0±0,3 
0,01-297,6 

10,8±2,9 
0,4-63,1 

1,8±0,5 
0,8-3,1 

- 

P. exiguum 
45,7±4,2 
1,2-70,2 

- - - - 

D. рolymorpha - - - - 
17,3±1,5 
0,1-96,8 

Bivalvia larvae - 
0,03±0,01 
0,01-0,1 

0,01±0,002 
0,1 

0,02±0,007 
0,01-0,08 

- 

Hydrobia spp. 
0,1±0,01 

0,1 
0,7±0,03 
0,02-0,9 

0,9±0,03 
0,09-0,9 

0,2-0,1 
0,1-0,9 

- 

Tritia sp. - 
1,5±0,2 
0,9-1,7 

- - - 

Th. astrachanicus - 
625,5±32,9 

205,2-1026,0 
- - - 

B. reticulatum - - 0,1 - - 
Gammarus sp. - 297,6 - - 110,2 

I. balthica - 
367,3±4,0 

251,6-485,6 
- - - 

Sp. pulchellum - 
323,4±12,2 
132,5-428,4 

- - - 

Rh. harrisi 
tridentata 

5000 5000 - - - 

Insecta sp. - 1153,1 - - - 

Nereis sp. - 
1143,3±141,0 
395,6-1898,9 

- - - 

A. pontica - 
15824±1123,5 

9098,8-19780,0 
- - - 

Примітка: над рискою – середній показник та стандартна похибка, під рискою – 

діапазон коливань показника. 

У Обитічній затоці найбільші величини характерні для P. еxiguum 

(45,7 Дж), M. lineatus (14,5 Дж), C. glaucum (12,9 Дж) та A. ovata (12,1 Дж).  

У риб з Таганрозької затоки енергетично ємними можна вважати M. 

lineatus (10,8 Дж) та C. glaucum (3,6 Дж).  
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В Каховському водосховищі найбільшу середню величину енергетичного 

еквіваленту мали представники родини Gammaridae (110,2 Дж). Але слід 

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

енергетичну ємність мав двостулковий молюск D. рolymorpha (17,3 Дж). 

Сукупна калорійність об’єктів живлення у харчових грудках у 

Утлюцькому лимані складала 2,85±0,25 кДж. В Обитічній затоці та південній 

частині моря цей показник в середньому становив 2,75±0,40 кДж (при 

найменших значеннях 0,65 та найбільших – 7,63 кДж) і 2,55±0,3 кДж (0,18 та 

7,36 кДж відповідно) (рис. 4.65). У бичків з Каховського водосховища та 

Таганрозької затоки цей показник склав 0,43±0,1 та 0,25±0,07 кДж відповідно 

(при найменших та найбільших значеннях – 0,08 та 1,28 кДж у риб з 

Каховського водосховища та 0,0002 та 0,83 кДж з Таганрозької затоки).  

 

 

Рис. 4.65 Середні величини енергетичного еквіваленту всіх об’єктів живлення з 

харчових грудок бичка кругляка з водойм та акваторій, що досліджувались 

Аналіз достовірних відмінностей (U-test) між вибірками за водоймами 

показав наявність різниці між групами з Обитічної затоки та Каховського 

водосховища (p<0,01) та Таганрозькою затокою (p<0,001). Також між півднем 

моря та Таганрозькою затокою (p<0,01) та Каховським водосховищем (p<0,01). 
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Цікавим є те, що у Таганрозькій затоці, як морській акваторії, показники 

калорійності були майже на одному рівні значень у Каховському водосховищі, 

яке є прісною водоймою. 

Як зазначалося вище, всі вказані ділянки різняться між собою за 

екологічними умовами. Тому ми спробували встановити залежність 

енергетичного еквіваленту живлення виду за різних значень солоності, яка 

показала позитивну кореляцію – 0,85 (рис. 4.66). 

 

Рис. 4.66 Залежність сукупної калорійності об’єктів у харчових грудках бичка 

кругляка від солоності води 

 

Крім того, важливим є розуміння того, які саме об’єкти живлення вносять 

найбільший внесок у середній показник енергетичного еквіваленту у водоймі, 

оскільки найбільш чисельні види не завжди вносять більші значення 

еквіваленту в живленні виду. Так в Обитічній затоці більша частка належить 

Rh. harrisi tridentata – 81 %, а найменша – двостулковим молюскам (рис. 4.67). 

У особин з Утлюцького лиману більшу половину (59 %) вносять риби, а 

саме A. pontica, трохи меншу роль відіграють I. balthica та черевоногий молюск 

Th. astrachanicus. А найменший внесок припадає на двостулкові та дрібні 

черевоногі молюски.  
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Рис. 4.67 Співвідношення енергетичного еквівалента об’єктів у харчових 

грудках бичка кругляка у водоймах 

 

У харчових грудках з південної частини Азовського моря найбільші 

значення припадають, навпаки, на двостулкові молюски – A. inaequivalvis та L. 

mediterraneum. При цьому середній енергетичний еквівалент всіх харчових 

грудок з півдня моря показав незначну різницю – на 0,3 та 0,2 кДж відповідно.  

У харчових грудках з Каховського водосховища домінує двостулковий 

молюск D. рolymorpha як за чисельністю, так і сумарною калорійністю.  
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У особин з Таганрозької затоки найменший сукупний показник 

енергетичного еквіваленту. Тут домінуючими були C. glaucum та M. lineatus, а 

також черевоногі молюски роду Hydrobia. 

З вище вказаного можна зробити висновок, що найбільш енергетично 

місткими є риби, ракоподібні та двостулкові і черевоногі молюски. При цьому 

сумарний енергетичний еквівалент харчових грудок буде тим вище, чим більше 

їх частка. Кореляція між сумарним еквівалентом та наявність і часткою риб 

склала 0,96, часткою багатощетинкових червів – 0,96, часткою комах – 0,96. 

Натомість кореляція між сумарним енергетичним еквівалентом та часткою 

двостулкових молюсків була негативною - 0,87.  

Таким чином, проведені дослідження підкреслюють відмінності у 

живленні бичка кругляка з Каховського водосховища та, зокрема, солонуватих 

акваторій Азовського моря, на що вказують кількісні характеристики 

представлених в даних водоймах об’єктів живлення. Отже подальші роботи та 

напрацювання з цього питання є перспективним і актуальним напрямом 

досліджень в контексті раціонального природокористування. 
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РОЗДІЛ 5  

ОСОБЛИВОСТІ ПРОМИСЛУ БИЧКА КРУГЛЯКА В АЗОВСЬКОМУ 

МОРІ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЙОГО УПРАВЛІННЯ ТА 

ОПТИМІЗАЦІЇ 

 

 

Раціональне використання водних біологічних ресурсів передбачає чітке 

розуміння стану популяцій промислових видів риб та їх запасів в акваторіях 

моря. Основою стабільного використання окремих популяцій ресурсних видів є 

чіткі правила та управлінські рішення, які спрямовані на регулювання обсягів 

вилучення, місць промислу, методів лову та багато іншого. 

 

5.1. Динаміка промислових уловів та вплив промислу на структуру 

популяції бичка кругляка  

Бичок кругляк в Азовському морі завжди мав важливе промислове 

значення. Загальна частка його річного улову коливалася в межах 7-22 % від 

загального обсягу виловленої риби. Саме тому раціональне використання та 

ефективна система управління популяцією даного виду дозволить забезпечити 

стабільний та багаторічний його вилов (Tkachenko 2011; Демченко 2013; 

Ткаченко 2017). 

Багаторічна статистика промислу виду має значну динаміку (рис. 5.1). 

Загалом слід відмітити 4 періоди в особливостях промислу: 

- 1927-1950 роки. Характеризуються малоефективним промислом та 

незначними уловами. 

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

спричинені як інтенсифікацією та механізацією промислу, так і плановою 

економікою, яка вимагала постійного збільшення обсягів уловів. 

- 1970-2000 роки. В даний період промисел бичків не відбувався у 

зв’язку з малою чисельністю виду. 

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

уловів. 
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Рис. 5.1. Динаміка річних уловів бичка кругляка в Азовському морі  
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Аналізуючи криву промислових уловів слід констатувати, що в період 50-

60-х років минулого сторіччя відбувся перевилов бичка кругляка, який 

спричинив обвал запасів виду в Азовському морі.  

Слід зазначити, що сама статистика уловів бичків в Азовському морі не 

завжди відповідала реальним обсягам. Так в 50-60-ті роки в рамках планової 

економіки необхідно було виконати поставлену задачу з обсягу вилучення. Це 

супроводжувалося в окремих випадках фактами дописування до промислової 

статистики неіснуючих уловів. В інших випадках, коли відбувався інтенсивний 

лов і потужності заводів з переробки риби не справлялися з обсягами 

вилучення, після значних черг в портах скидали за борт.  

В сучасних реаліях відбувається дещо інша ситуація. Найбільшою 

проблемою є факти приховування реальних промислових уловів. За різними 

даними реальні дані річних уловів повинні бути збільшені як мінімум в 2 рази.  

Промисел бичків в Азовському морі регламентується режимом 

рибальства в басейні Азовського моря, що затверджується кожного року. Лов в 

Азовському морі здійснюється як в межах п’ятикілометрової прибережної зони, 

так і у відкритому морі (рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Особливості розподілу лімітів на вилов бичка кругляка між 

 Україною і Російською Федерацією у 2016 році  
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Обсяги вилучення та методи ведення промислу в п’ятикілометровій 

прибережній зоні визначаються без погодження з російською стороною. Україна, як 

і Російська Федерація, самостійно визначає запас та ліміт, вирішує яку кількість та 

строки лову необхідно впровадити. У відкритій зоні обсяги вилучення та кількість 

знарядь лову і інші особливості промислу визначаються в рамках засідання 

Російсько-Української комісії з питань рибальства в Азовському морі. Загалом у 

відповідності до Режиму рибальства в Азовському морі в 2016 році, за винятком 

п’ятикілометрової прибережної зони, дозволяється: 

- весняний (з 15 березня до 15 квітня) промисел бичків механізованими 

драгами. Здійснюється до освоєння 25 % загального ліміту бичків, передбаченого 

для цього виду промислу в Україні. Мінімальний розмір вічка у матні а=20 мм, 

норми прилову – аналогічні встановленим для промислу бичків механізованими 

драгами у літньо-осінньо-зимовий період; 

- з 15 серпня до 15 грудня, а також у передзадуховий та задуховий періоди 

промисел ручними і напівмеханізованими драгами, закидними неводами (волоками), 

каравками, ятерами та підйомними пастками вздовж українського узбережжя 

Азовського моря у п’ятикілометровій зоні від Керченської протоки до краю 

Бердянської коси та від мису Ахілеон до краю коси Довгої, а також у Таганрозькій 

затоці; 

- з 01 березня до 30 квітня промисел ятерами, підйомними пастками, 

каравками, закидними неводами (волоками) у Таганрозькій затоці та вздовж 

західного і північного узбережжя Азовського моря від мису Хроні до краю 

Білосарайської коси, вздовж південного та східного узбережжя Азовського моря від 

мису Ахілеон до краю коси Довгої; 

- лов бичків ручними драгами, волоками, ятерами та підйомними 

пастками здійснюється з берега або із плавзасобів, на яких відсутні промислові 

лебідки. 

В межах п’ятикілометрової прибережної зони терміни лову збігаються з 

умовами лову з відкритою частиною моря, а кількість знарядь лову не 
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регламентується. Визначається лише загальний ліміт, який розподіляється між 

користувачами окремим наказом Держрибагенства. 

Аналізуючи такий підхід до промислового використання запасів бичків та 

управління, слід зазначити певні суперечності та проблеми: 

1. Ліміт в п`ятикілометровій зоні України, площа якої становить 380 тис. 

га, склав у 2016 році 16500 т (30 % від загального басейнового ліміту), а у відкритій 

частини моря, що в декілька разів більша за площею лише 15000 т (27 % від 

загального басейнового ліміту). Подібна ситуація характерна і для 

п`ятикілометрової зони Російської Федерації (рис. 5.2). 

2. Розподіл знарядь лову, починаючи з 2014 року, між Україною та 

Російською Федерацією відбувається не пропорційно площам і наявним 

промисловим можливостям. Історично, розподіл між країнами коливався близько 60 

на 40 з домінуванням України. Розподіл лімітів останніх років відбувається за 

паритетним принципом 50 на 50(табл. 5.1). Так слід відмітити факт, що у Російської 

Федерації у 2016 році в період весняного промислу на одне знаряддя лову більше, 

ніж у України. 

3. Оцінка запасів бичків в п`ятикілометровій зоні як в межах України, так і 

в межах Російської Федерації, має певні труднощі у зв’язку з міграцію особин між 

зонами. Подібна ситуація відбувається і під час вилучення водних біоресурсів, що 

може призвести до перевилову. 

4. Порівнюючи площі зон та запаси бичків, слід відзначити значну різницю 

в показниках потенційної рибопродуктивності для різних зон розрахованої на 

підставі співвідношення площі акваторій до ліміту окремих зон. Так для відкритої 

зони моря вона становить близько 34 кг/га, а для п`ятикілометрової прибережної 

зони України та Російської Федерації вже більше 140 кг/га та 108 кг/га відповідно. 

Звісно такі обсяги запасів є нереальними та значно завищеними. Реальний вилов риб 

відбувається за рахунок мігруючих видів з відкритої частини моря. 

5. Загалом система лімітів та обмежень обсягів лову можуть бути 

ефективними лише за умови надання користувачами правдивих даних. Нажаль, в 

сучасних умовах дані щодо вилучення значно занижені. 
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Таблиця 5.1 

Запас та розподіл лімітів бичка кругляка між Україною та Російською 

Федерацією за останні 10 років 

Роки 

Відкрита частина Азовського моря 
П’ятикілометрова 

прибережна зона 

Запас 

Ліміт України Ліміт РФ 

Загальний 

ліміт 

Ліміт 

України 

Ліміт 

РФ 
тон від 

заг. 

ліміту 

% від 

заг. 

ліміту 

тон від 

заг. 

ліміту 

% від 

заг. 

ліміту 

2005 55000 8100 57,0 6100 43,0 14200 8600 ? 

2006 26000 4445 57,0 3355 43,0 7800 6720 ? 

2007 30000 5400 60,0 3600 40,0 9000 3000 ? 

2008 30000 5400 60,0 3600 40,0 9000 3600 ? 

2009 27000 4800 60,0 3200 40,0 8000 3400 ? 

2010 30000 5850 65,0 3150 35,0 9000 3400 ? 

2011 15000 2925 65,0 1575 35,0 4500 3200 ? 

2012 34000 6000 60,0 4000 40,0 10000 3600 ? 

2013 50000 9300 62,0 5700 38,0 15000 4500 ? 

2014 60000 10800 60,0 7200 40,0 18000 5200 ? 

2015 80000 12000 50,0 12000 50,0 24000 7200 ? 

2016 100000 15000 50,0 15000 50,0 30000 16500 8125 

Примітка:* дані щодо обсягу лімітів в межах п’ятикілометрової прибережної 

зони Російської Федерації відсутні. За 2016 рік дані взяті з офіційної сторінки 

Федерального агентства з рибальства Російської Федерації (Федеральное 

агентство… 2016) 

 

Бичок кругляк у зв’язку зі своїми біологічними особливостями (донна риба, 

яка слабо рухається, прихильна до певного району, який багатий кормом, зі слабо 

вираженими міграціями на далекі відстані) більш вразливий для промислу, ніж інші 

риби з подібною структурою нерестової популяції. Саме тому його запаси, у 

порівнянні з іншими запасами багатьох короткоциклічних риб, використовуються 

більш інтенсивно і всі зміни, викликані впливом промислу на популяцію бичка, 

виявляються більш чітко. Вплив промислу на популяцію бичка добре простежується 

ще й тому, що лов його здійснюється за допомогою селективних знарядь лову, що 

виловлюють більш дорослих риб (Костюченко 1955, 1958, 1964). 

Особливості популяції бичка кругляка характеризуються швидким темпом 

відновлення його стада, що пов’язано з коротким життєвим циклом, раннім 
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дозріванням та порційним нерестом. Нажаль, навіть це не рятує азовську популяцію 

від перевилову та зниження чисельності. 

Сучасне управління промислом, окрім лімітів, здійснюється за рахунок 

обмеження вилучення молоді. Молоддю вважаються всі особини, які мають 

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

уловах відмічається не більше 20 % молодих особин. 

Однією з причин закриття промислу в 70-х роках минулого століття було 

прийняття хибного управлінського рішення щодо зниження розмірів молоді до 8 см, 

а розмір прилову міг регулюватися на розсуд місцевих органів рибоохорони. Звісно, 

за умови планової економіки, коли основною задачею рибогосподарської галузі 

було постійне збільшення обсягів добування, промислом використовувалася з 

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

Ситуація останніх років подібна до минулого. Зниження чисельності таких 

промислових видів риб як судак, піленгас, калкан спричинив необхідність 

освоювати запаси бичка. Це відбувалося на фоні збільшення його чисельності в 

Азовському морі. Останні декілька років бичок став одним з важливих промислових 

видів, а до осіннього промислу анчоусу та тюльки він є основним. Такий прес на 

популяцію виду однозначно відобразився на його розмірній структурі. 

Так якщо у 2011 році в промислових уловах молодих особин (до 10 см) 

реєструвалося близько 20 %, то у 2016 році вже значно більше 40 % (рис. 5.3).  

Рис. 5.3. Порівняння середнього відсотку молоді в уловах бичкової драги 
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Це свідчить про поступове освоєння промислом більш молодої частини 

популяції, а відповідно призводить до зменшення відсотку нерестуючих особин, які 

повинні поповнювати молоддю азовську популяцію виду. Слід зазначити, що всі 

досліджені улови в 2016 році мали перевищення відсотку молоді, а відповідно 

промисел мали закрити, що, на жаль, не відбулося.  

 

5.2. Рекомендації щодо управління оптимізації промислу бичка кругляка 

Азовське море є одним з найбільш рибопродуктивних. Разом з тим, 

рибогосподарська діяльність в його межах не є зовсім збалансованою, а ряд 

управлінських рішень не є виправданими. Для моря відмічалася проблема 

браконьєрства Осетрових. На сьогодні до цих проблем додалися факти втрати 

промислового значення судака, калкана, і навіть піленгасу. Нажаль, стрімке 

скорочення чисельності цих видів досить часто було пов’язано з неефективними 

управлінськими рішеннями, які відобразилися у перелові окремих видів. Подібна 

ситуація в перспективі може відбутися і з популяцією бичків в Азовському морі. 

Значне зростання офіційних промислових уловів, на фоні значних обсягів ННН 

рибальства, може призвести до підриву чисельності популяції бичкових риб. Така 

ситуація була характерною для моря у 70-90-х роках минулого століття, коли 

промисел бичків був закритий через нерентабельність.  

В умовах реформування рибної галузі, звісно, одними з типових пропозицій 

залишаються плани, які націлені на впровадження: 

1. Сертифікату походження рибної продукції. 

2. Відновлення роботи системи моніторингу суден. 

3. Впровадження рибних бірж. 

Ці кроки, мабуть, будуть найбільш важливими для подолання проблеми ННН 

рибальства. Вони апробовані в багатьох країнах і мають позитивні наслідки. Разом з 

тим, для нашої країни вони потребують певних видозмін чи доопрацювань, а саме 

складних змін в існуючому законодавстві. 
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Разом з тим, ряд заходів вже сьогодні можуть здійснюватися без суттєвих змін 

в законодавстві та можуть зробити рибогосподарську систему більш прозорою. Так 

ми пропонуємо: 

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

бичків  з використанням різних методів обліку. Головною умовою цих робіт 

повинен стати якісний збір матеріалу, який забезпечується реальним фінансуванням, 

а не компенсацією виловленої риби.  

2. Розглянути доцільність виділення п`ятикілометрової прибережної 

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

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

розширювати та виходити на межу розмежування між Україною та Російською 

Федерацією чи ліквідовувати.  

3. Впровадження моніторингового контрольного лову. Даний захід 

потребує спеціального оснащення судна, яке буде здійснювати лов та транслювати 

його результати в реальному часі та знаходитися в системі GPS контролю. Наявність 

реальних даних про обсяг вилучення в окремому промисловому районі буде 

слугувати індикатором для розуміння масштабів ННН рибальства. В подальшому 

аналіз промислових журналів чи оперативних (щоденних) даних інших користувачів 

можна порівнювати з середнім контрольним ловом моніторингового судна. Якщо 

вони будуть різнитися більше ніж на 30 % (можливо інший відсоток, потребує 

обговорення) необхідно буде здійснити контроль трюмів даного користувача. Для 

цього необхідно впровадити щоденну звітність користувача після завершення лову 

або за 1-2 годину перед заходом у порт. Це дасть можливість представникам 

рибінспекції приймати оперативні рішення про доцільність чи недоцільність 

перевірки. 

4. Переглянути підходи щодо виконання наукових робіт, які 

передбачають вилучення водних біоресурсів. На сьогодні ряд наукових робіт, які 

виконуються, не є актуальними або взагалі не передбачають отримання нових 

наукових даних. Додатково необхідно залучити до роботи науково-промислової 

ради Агентства рибного господарства науковців, які не знаходяться в структурі 
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управління МінАПК. Також необхідно розробити чіткий документ, який би 

регламентував отримання дозволів, квот та виконання іхтіологічних досліджень як в 

межах промислових водойм, так і за їх межами. 

5. Розширити мережу заборонених для промислового лову акваторій в 

Азовському морі. Даний захід дозволить створити умови для відновлення 

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

Азовському морі потребує заборони промислового вилову в акваторіях, які 

характеризуються найбільшою нерестовою та нагульною цінністю для них. Цей 

режим може бути подібний до режиму лову в межах Железінської банки у східній 

частині моря. Саме в таких акваторіях необхідно встановлювати штучні 

нерестовища. Визначення даних акваторій потребує як наукових досліджень, так і 

консультацій з рибокористувачами. Разом з тим вважаємо, що зонування Азовського 

моря буде сприяти збалансованому рибокористуванню.  

Дані заходи не є остаточними, але вони можуть бути основою для обговорення 

та пошуку компромісів в рибній галузі. Вважаємо, що пошук правильних рішень 

можливий в умовах активного обговорення та дискусій з залученням провідних 

фахівців.  
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ВИСНОВКИ 

 

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

живлення, темп росту, плодючість, морфологічні особливості мають відмінність для 

популяції бичка кругляка у водоймах з різними гідроекологічними умовами. 

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

мешкання бичка кругляка, що проявляється у найбільших розмірно-масових 

показниках, темпах росту, плодючості.  

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

солоності. Так найменші середньопопуляційні розміри відмічаються в Південній 

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

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

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

відповідно. В Каховському водосховищі значення розмірних показників були значно 

меншими – 8,2 см.  

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

риб з водойм, досліджувались, окрім Утлюцького лиману, де переважала група 3 та 

3+. Спостерігалось переважання молоді 1 та 1+ в Обитічній, Бердянській затоках та 

південній частині моря, що можна пояснити зручними місцями для нагулу та 

розмноження в місцях вилову. У Каховському водосховищі, Джарилгацькій затоці, 

південній частині моря відсутні особин 4 року життя. 

3. Дослідження статевої структури показало наявність достовірної (χ2-

Пірсона) відмінності співвідношення між самцями та самицями в Бердянській, 

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

співвідношення статей значно не різнилося та коливалось межах однакових 

пропорціях або значно не відхилялось від цього рівня.  

4. Встановлені значні відмінності між показниками плодючості. Абсолютна та 

відносна плодючість більша у особин з Азовського моря ніж у Каховському 

водосховищі. Така ситуація може свідчити про кращі умови існування у морі та 

мати зв'язок з умовами живлення та його калорійністю.  
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5. До складу живлення бичка кругляка в Азовському морі та Каховському 

водосховищі увійшли представники Bivalvia, Gastropoda, Gammaridae та 

Foraminifera. Найбільш широкий спектр за таксономічним складом кормових 

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

Каховського водосховища обліковується тільки два харчових компонента – 

D. polymorpha та представники родини Gammaridae. За чисельністю та масою в 

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

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

індексу подібності спектрів живлення кругляка були притаманні для морських 

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

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

лимані. 

6. Морфологічні показники особин мають значну відмінність з прісних та 

морських водойм, що виражаються у збільшенні висоти спинних плавців, зменшенні 

показників довжини та ширини присоски, довжини грудного та анального плавців, 

довжини та висоти хвостового плавця. Одним із пояснень таких змін може бути 

особливості гідрологічних умов у водоймах. На нашу думку, у водосховищі та 

лимані, в умовах меншої течії, глибини та обмеженої території зменшуються 

значення ознак, що відповідають за рух. Відповідно збільшення цих показників у 

бичків з Обитічної та Таганрозької заток можуть бути пов’язані з більш активними 

течіями та штормовими явищами. 

Проведений кореляційний аналіз між пластичними ознаками, виміряними на 

голові, склав від 0,5 до 0,7, що вказує на залежність між характером живлення та 

морфологічними показниками. Також відмічена залежність між розміром та 

довжиною плавців та швидкістю течії – від 0,5 до 0,8.  

7. Тенденція щодо збільшення інтенсивності промислу бичка кругляка 

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

подальшому необхідним є впровадження низки управлінських та законодавчих дій 

для зменшення промислового навантаження на вид. 

  



163 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

 

1. Алеев, Ю.Г. 1956. ”О некоторых закономерностях роста рыб.” Вопросы 

ихтиологии 6:74-95. 

2. Александров, Б.Г. 2001. ”Калорийность беспозвоночных Черного моря. 

II. Макрозообентос.» Экология моря 56:71-6. 

3. Анистратенко, В.В., И.А. Халиман и Ю.О. Анистратенко. 2011. 

Моллюски Азовского моря. Київ: Наукова думка. 

4. Антоновський, О.Г., Н.М. Барабоха, В.О. Демченко, О.А Дядічева., Г.В. 

Золотова, Г.І. Микитинець, С.І. Сучков та С.О. Яровий. 2014. ”Програма збереження 

та відтворення окремих видів флори і фауни на території ландшафтного заказника 

«Степанівська коса» в межах Приазовського НПП.” Семінар працівників установ 

природно-заповідного фонду, Суми, Серпень 12-14. 

5. Бабенко, Л.О., та В.В. Поліщук. 1964. ”До екології бичка-кругляка 

(Neogobius melanostomus Pallas) в районі Середнього Дніпра.” Вісник Київського 

університету. Серія Біологія 6(6):129-132. 

6. Билько, В.П. 1971. ”Сравнительная характеристика роста бычковых 

(сем. Gobiidae) и феномен Ли.” Вопросы ихтиологии 11(69):650-663. 

7. Билько, В.П., и Л.И. Выборная. 1972. ”Возрастная изменчевость 

бычковых рыб сем. Gobiidae.” Вестник зоологии, 8:36-41. 

8. Богачик, Т.А. 1967. ”Морфологические адаптации челюстно-глоточного 

аппарата бычков (Gobiidae).” Вопросы ихтиологии 7(42):108-116. 

9. Богачик, Т.А. 1973. ”Строение пищеварительной системы некоторых 

черноморских бычков (сем Gobiidae) в связи с их питаним.” Материалы 

Всесоюзного симпозиума по изучению Черного и Средиземного морей, 

использовании и охране их ресурсов, Киев, Февраль 5-7. 

10. Брофман, А.М., С.П. Воловик и С.В. Козлитина. 1979. Статистическая 

структура океанологических и биологических параметров екосистемы Азовского 

моря. Ростов-на-Дону: Изд-во «Рост».  



164 

11. Васильева, Е.Д. 1997. ”Размерная изменчивость и половой диморфизм 

черепа костистых рыб: определяющие факторы и основные тенденции.” Вопросы 

ихтиологии 37(3):293-306. 

12. Васильева, Е.Д., В.П. Васильев и В.И. Пинчук. 1993. ”Краниологический 

анализ бычков подрода Ponticola Iljin, 1927. 1. Сравнительно-морфологическое 

исследование N. cephalargoides и разных форм бычков, относимых к виду N. 

platyrostris (Gobiidae).” Вопросы ихтиологии (33)1:25-36. 

13. Гаргопа, Ю.М. 2003. ”Крупномасштабные  изменения 

гидрометеорологических условий формирования биопродуктивности Азовского 

моря.” Диссертация док. географ. наук, Мурманский морской биологический 

институт. 

14. Гетманенко, В.А., и Л.И. Жукова. 2012. ”Харатеристика питания бычка-

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Азовского моря и состояние его 

кормовой базы.” Водные ресурсы и вопросы рыбного хозяйства Азовского басейна 

Сборник научных трудов НИАМ. Бердянск: Из-во ООО "НПК "Интер-М". 

15. Горєв, Л.М., В.І. Пелешенко та В.К. Хільчевський. 1995. Гідрохімія 

України: Підручник. Київ:Вища школа. 

16. Демченко, В.А. 2000. ”Видовой и размерно-весовой состав бычков 

Молочного лимана и прилегающей зоны Азовского моря.” Материалы конференции 

Молодых ученых «Понт Эвксинский», Севастополь, Май 16-18. 

17. Демченко, В.А. 2001. ”Динамика популяций бычков северо-западной 

части Азовского моря.” Материалы І Междунардной научной конференции 

«Структура и функционалная роль животного населения в природных и 

трансформированых екосистемах», Днепропетровск, Май 18-20. 

18. Демченко, В.А. 2009. ”Сравнительная характеристика ихтиофауны 

лиманов и заливов Азово-Черноморского бассейна.” Вісник Запорізького 

національного університету. Біологічні науки. 2:142-146. 

19. Демченко, В.А., и И.С. Митяй. 2001. ”Современное состояние некоторых 

массовых видов бычков (сем. Gobiidae) в Молочном лимане и прилегающих районах 

Азовского моря.” Экология моря 56:5-8. 



165 

20. Демченко, В.О. 2004. ”Іхтіофауна та показники якості води Молочного 

лиману в зв`язку з рибогосподарським використанням водойми.” Дисертація канд. 

біолог. наук, Державна установа «Інститут гідробіології НАН України». 

21. Демченко, В.О. 2011. ”Риби охоронних категорій водойм північно-

західної частини Азовського моря.” Морський екологічний журнал 4:40-49. 

22. Демченко, В.О. 2012в. ”Багаторічна динаміка уловів риби в Азовському 

морі за умов гідроекологічних змін.” Вісник Дніпропетровського університету. 

Біологія. Екологія. Т.1, 20:23-27. 

23. Демченко, В.О. 2013. ”закономірності трансформації іхтіофауни водойм 

Азовського басейну за впливу природних та антропогенних чинників.” Дисертація 

докт. біолог. наук,Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. 

24. Демченко, В.О., 2012. ”Структура промислових уловів риб в Азовському 

морі в умовах гідроекологічних змін у водоймі.” Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: 

Біологія. 3(52):28-35. 

25. Демченко, В.О., П.Н. Заброда, Н.А. Демченко та І.С. Митяй. 2009. 

”Іхтіофауна Утлюцького лиману в сучасних умовах.” Матеріали ІІ міжнарод. 

Іхтіолог. наук.-практ. конф. «Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології», 

Севастополь, Вересень 16-19. 

26. Демченко, Н.А. 2016. ”Трансформація іхтіоценозів річок Північно-

Західного Приазов’я.” Дисертація канд. біолог. наук, Державна установа «Інститут 

морської біології». 

27. Демченко, Н.А., П.М. Заброда, та В.О. Демченко. 2005. ”Видове 

різноманіття родини Gobiidae в водоймах Північно-Західного Приазов’я.” Наукові 

записки Тернопільського національного педагогічного університету імені 

Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спеціальний випуск «Гідроекологія» 

4(27):67-69. 

28. Денисова, А.И. 1979. Формирование гидрохимического режима 

водохранилищ Днепра и методы его прогнозирования. Киев: Наукова думка. 



166 

29. Жадин, В.И. 1960. Методы гидробиологического исследования. Москва: 

Высшая школа. 

30. Заброда, Т. А., и О. А. Дирипаско 2009. ”Оценка половых различий в 

морфометрических признаках бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

Азовского моря.” Вісник Запорізького національного університету 2:41-47. 

31. Замбриборщ, В.С. 1968. ”К систематике бычков  Черного и Азовского 

морей (Краткий определитель).” Вестник зоологии, 1:37-44. 

32. Заморов, В.В, Ю.Н. Олейник, и М.М. Джуртубаев. 2005. ”Естественное 

вселение бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) в Придунайские озера.” 

Вісник Одеського національного університету. Біологія 10(5):93-101. 

33. Заморов, В.В. и Д.Б. Радионов. 2014. ”Полиморфизм по локусам β-

эстераз бычка-кругляка Neogobius melanostomus Одесского залива и акваторий 

острова Змеиный.” Гидробиологический журнал, 50(3):67-77. 

34. Заморов, В.В. та С.Ю. Чернікова. 2011. ”Аналіз спектру живлення 

бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) у прибережній акваторії Одеської 

затоки (Чорне море).” Вісник Одеського національного університету. Серія біологія 

18(25):38-44. 

35. Заморов, В.В., І.Л. Рижко, та О.В. Друзенко. 2010. ”Поліморфізм естераз 

бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) з акваторій острова Зміїний.” Вісник 

Одеського національного університету. Біологія. 15(17):73-81. 

36. Ивантер, Э.В. и А.В. Коросов. 2010. Элементарная биометрия (учебное 

пособие) Петрозаводск: ПетрГУ.  

37. Ильин, Б.С. 1927. “Определитель бычков Азовского и Черного морей.» 

Труды Азово-Черноморской научно-промысловой экспедиции. 2:128-143. 

38. Ильин, Б.С. 1949. “Краткий обзор черноморских бычков“. Бюлютень 

московского общества испытателей природы. 

39. Ильин, П.Б, В.В. Фомин, Н.Н. Дьяков, и С.Б. Горбач. 2009 

“Гидрометеорологические условия морей Украины: Азовское море. Т.1.“ МЧС и 

НАН Украины, Морское отделение Украинского научно-исследовательского 

гидрометеорологического института Севастополь.  



167 

40. Йоганзен, Б.Г. и Д.С. Загороднева. 1951. “Плодовитость сибирского 

ельца и факторы, ее определяющие.“ Ученые записки Томского государственного 

университета. 2:117-140. 

41. Каганер, М.С. 1976. Гидрометеологический режим озер и водохранилищ 

СССР Каскад Днепровских водохранилищ. Ленинград: Гидрометеоиздат.  

42. Калинина, Э.М. 1976. Размножение и развитие азово-черноморских 

бычков. Киев: Наукова думка. 

43. Киналев, Н.М. 1934. “Питание бычков (Gobiidae) в северном Каспии.“ 

Зоологический журнал 16(4):755–771. 

44. Кириленко, Е.В. и Е.В Шемонаев. 2012б. “Изменение питания бычка-

кругляка Neogobius melanostomus (Perciformes, Gobiidae) в процессе созревания 

гонад.“ Известия Самарского научного центра Российской академии наук 14(5):194-

197. 

45. Кириленко, Е.В. и Е.В. Шемонаев 2012. “Изменчивость питания бычка-

кругляка Neogobius melanostomus (Perciformes, Gobiidae) в Саратовском 

водохранилище.“ Вестник Самарского государственного университета 3(94):186–

191. 

46. Ковтун, И.Ф. 1977. “О плодовитости бычка-кругляка Gobius 

melanostomus Pallas Азовского моря.“ Вопросы ихтиологии 4(105):642-649. 

47. Ковтун, И.Ф. 1979. “Значение соотношения полов в нерестовой 

популяции бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas) для воспроизводства его 

поколений в Азовском море.“ Вопросы ихтиологии 1(114):176-178. 

48. Ковтун, И.Ф. и М.Я. Некрасова. 1973. “Формирование кормовой базы 

бычка-кругляка в биоценозах Азовского моря.“ Материалы рабочей комисии по 

проблемам нижнего Днепра и Днепровско-Бугского лимана 10:255-262. 

49. Ковтун, И.Ф., М.Я. Некрасова и Н.И. Ревина. 1974. “О пищевых 

рационах бычка-кругляка (Neogobius melanostomus) и использовании им кормовой 

базы в Азовском море.“ Зоологический журнал 53(5):728-736.  

50. Костюченко, В. А. 1960. “Питание бычка-кругляка и использование им 

кормовой базы Азовского моря.“ Труды АзНИИРХ 1:125-136. 



168 

51. Костюченко, В. А. 1964. “Биология и динамика численности бычка-

кругляка Азовского моря.“ Автореферат дис. канд. биол. наук. Москва. 

52. Костюченко, В.А. 1955. “Распределение бычка-кругляка в Азовском 

море в связи с распределением его кормовой базы.“ Труды АзЧерНИИРО 16(1):205-

211. 

53. Костюченко, В.А. 1958. “Состояние запаса и перспективы промысла 

азовских бычков.“ Рыбное хозяйство 9:14-17. 

54. Котенко, Т.И., Т.Б. Ардамацкая, и Д.В. Дубына. 2000. “Биоразнообразие 

Джарылгача: современное состояние и перспективы сохранения. Список видов рыб 

Джарылгачского залива.“ Вестник зоологии, Специальный выпуск. 240. 

55. Кошелев, Б.В. 1971. “Гаметогенез, половые циклы и биология 

размножения рыб.“ Автореферат дис. канд. биол. наук. Москва. 

56. Кротов, А.В. 1949. Жизнь Черного моря. Одесса: обл. изд-во. 

57. Куликова, Н.И. и В.Н. Фандеева. 1975. “О порционности икрометания 

Азовского бычка-кругляка (Neogobius melanostomus Pallas).“ Труды ВНИИРО 56:18-

27. 

58. Куцоконь Ю.К., А.О. Циба, А.В. Подобайло та А.В. Паньков. 2016 

“Сучасний видовий склад рибного населення лівих приток середнього Дніпра: 

Супою і Трубежа.“ Біологічні системи 8(2):228-232. 

59. Куцоконь, Ю.К. 2010. “Распространение и морфо-биологические 

особенности чужеродных видов рыб в бассейне р. Рось (приток р. Днепр).“ 

Российский журнал биологических инвазий 1:19-29. 

60. Лакин, Г.Ф. 1986. Биометрия. Москва: Высшая школа. 

61. Литвиненко, О.В., І.О. Кузнєцова, В.В. Гармаш, та Н.А. Демченко. 2001. 

“До біології родини бичкових Молочного лиману та прилеглої зони Азовського 

моря.“ Матеріали Всеукр. конф. студентів аспірантів та молодих вчених 

«Біорізноманіття природних і техногенних біотопів України» Донецьк, Травень 20-

21. 

62. Лус, В.Я. 1963. “Питание бычков (сем. Gobiidae) Азовского моря.“ 

Труды Института океанологии АНСССР 12:105-125. 



169 

63. Майский, В.Н. 1938. “Распределение молоди рыб в Азовском море и его 

значение для регулирования рыболовства, учета урожая молоди и прогнозов рыбной 

продукции.“ Тр. АзЧерНИРО 11:183-212. 

64. Маринич, О.М. 1989. Географічна енциклопедія України. Т.1. Київ: 

“Українська Радянська Енциклопедія” ім. М.П. Бажана. 

65. Маринич, О.М. 1993. Географічна енциклопедія України. Т.3. Київ: 

“Українська Радянська Енциклопедія” ім. М.П. Бажана. 

66. Мастицкий, С.Э. и В.К. Шитиков. 2014. Статистический анализ и 

визуализация данных с помощью R. Тольятти: Кассандра. 

67. Матишов, Г.Г., Ю.М. Гаргопа, С.В. Бердников и С.Л.Дженюк. 2006. 

Закономерности экосистемных процессов в Азовском море. Москва: Наука. 

68. Митрофанов, В.П. 1977. Экологические основы морфологического 

анализа рыб/ уч. пособие для студентов-ихтиологов. Алма-Ата: КазГУ.  

69. Митяй, И.С., В.А. Демченко, и Н.Т. Бровченко. 2001. “Динамика 

ихтиофауны Молочного лимана во второй половине ХХ столетия.“ Экология моря 

55:33-37. 

70. Михман, А.С. 1963. “О плодовитости азовских бычков-кругляка и 

сирмана.“ Труды АзНИИРХ 6:105-109. 

71. Міщук, Я.М., С.В. Серга, Д.Б. Радіонов, В.В. Заморов, В.Ю. Чуйко, С.В. 

Чеботар та І.А. Козерецька 2017.“ Поліморфізм за мікросателітним локусом Ame17 у 

бичка-кругляка Neogobius melanostomus північно-західного Причорномор’я.“ 

Фактори експериментальної еволюції організмів 20: 253-255. 

72. Мовчан Ю.В., А.В. Паньков та Ю.Є. Рабцевич. 2002. “Знахідки нових 

виді вриб у середній та верхній течії Південного Бугу.“ Вестник зоологии. (36)5:85-

88. 

73. Мовчан, Ю.В. 2011. Риби України. Київ: «Золоті ворота». 

74. Мовчан, Ю.В. та А.М. Романь 2014. “Сучасний склад іхтіофауни 

басейну середнього Дніпра (фауністичний огляд).“ Збірник праць Зоологічного 

музею 45:25-45. 



170 

75. Мовчан, Ю.В. та А.М. Романь. 2015. “Сучасний стан іхтіофауни басейну 

Нижнього Дніпра.“ Збірник праць Зоологічного музею 46:37-51. 

76. Мордухай-Болтовской, Ф.Д. 1968. Определитель фауны Черного и 

Азовского морей. Том 1. Свободноживущие беспозвоночные. Киев: «Наукова 

думка». 

77. Москалькова, К.И. 1967. “Морфо-экологические особенности развития 

бычка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas)“. в кн.: Морфо-экологический 

анализ рыб Москва: Наука. 

78. Москалькова, К.И. 1996. “Экологические и морфо-физиологические 

предпосылки к расширению ареала у бычка-кругляка Neogobius melanostomus в 

условиях антропогенного загрязнения водоемов.“ Вопросы ихтиологии 36(5):615-

621. 

79. Москвин, Б.С. 1940. “Наблюденияя над розмножением некоторых видов 

рыб из сем. Gobiidae, Blennidae и Gobioesocidae в Черном море.“ Труды 

Новоросийской биологической станции 3(3):205-211. 

80. Наумов, Н.П. 1963. Экология животных. Москва: «Высшая школа». 

81. Никольский, Г. В. 1960. “О формах приспособлений к саморегуляции 

численности у рыб.“ Общая биология 21(4): 156-162. 

82. Никольский, Г.В. 1965. “О теории динамики численности популяций 

водных организмов.“ Экология водных организмов АН СССР 83-92. 

83. Никольский, Г.В. 1974. Теория динамики стала рыб как биологическая 

основа рациональной эксплуатации и воспроизводства рыбных ресурсов. Москва: 

Пищевая промышленность. 

84. Никольский, Г.В. 1974. Экология рыб. Москва: Высшая школа. 

85. Новіцький Р.О. та Ю.В. Слинько. 2009. “Масштаби та спрямованість 

інвазій чужорідних видів риб у найбільші ріки Європи.“ Питання біоіндикації та 

екології 14(2):150–163. 

86. Обухов Е.В. и Е.С. Корягина. 2013. “Обобщенные оценки временной 

изменчивости температуры и испарения с акватории Каховского водохранилища за 

период его эксплуатации.“ Географический вестник. Гидрология 3(26):49–62. 



171 

87. Олейник, Ю.Н., В.В. Заморов, Н.П. Радионова, С.Ю. Косенко и 

Г.Б. Черников. 2005. “Морская и пресноводные формы бычка-кругляка Neogobius 

melanostomus (Pallas) бассейна северо-западной части Черного моря.” Материалы 

международ. конф. посвящ. 140-летию основания Одесского нац. ун-та 

им. И.И. Мечникова, каф. зоологии ОНУ, Зоол. музея ОНУ и 120-й годовщины со 

дня рожд. засл. деятеля науки УССР, проф. И.И. Пузанова), Одесса, Май 18-20 

88. Онопрієнко, В.П., І.С. Мітяй, та М.Ю. Ткаченко. 2014. “Порівняння 

аналізу спектра живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

прісних та солонуватоводних водойм.“ Наукові доповіді Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 6:1-11. 

89. Пинчук, В.И. 1980. “Зональность видового состава бычковых рыб 

семейства Gobiidae.“ Гидробиологический журнал 16(1):87-89. 

90. Правдин, И.Ф. 1939. Руководство по изучению рыб. Ленинград: 

Полиграфкнига. 

91. Правдин, И.Ф. 1966. Руководство по изучению рыб. Москва: Пищевая 

промышленность. 

92. Ращеперин, В.К. 1964. “Особенности порционного икрометания бычка-

кругляка Азовского моря и численность его молоди.“ Труды молодых ученых 

ВНИИРО. Москва: Пищевая промышленность. 

93. Ращеперин, В.К. 1967. “Экология размножения бычка-кругляка 

(Neogobius melanostomus Pallas) Азовского моря.” Автореферат дис. канд. биол. 

наук, Калинингард. 

94. Решетников, Ю.С. 1980. Экология и систематика сигових рыб. Москва: 

Наука. 

95. Рубцов, В.В. 1966. “Изменчивость молоди бычка-кругляка на выклеве.” 

В кн.: Вопросы морской биологии Киев: Наукова Думка 1:115-116. 

96. Саблина, Т.Б., ред. 1961. Руководство по изучению питания рыб в 

естественных условиях. – Москва: АН СССР. 

97. Сакун, О.Ф. и О.Ф. Буцкая. 1963. Определение стадий зрелости и 

изучение половых циклов рыб. Москва: Пищевая промышленность.  



172 

98. Северцов С.А. 1941. Динамика населения и приспособительная эволюция 

животных. Москва: АН СССР. 

99. Сказкина, Е.П. 1964. “Некоторые особенности дыхания бычка-

кругляка.” Труды АзчерНИРО 22:126-31. 

100. Слынько, Ю.В., Ю.Ю. Дгебуадзе, Р.А. Новицкий, О.А. Христов. 2010. 

«Инвазии чужеродных рыб в бассейнах крупнейших рек Понто-Каспийского 

бассейна: состав, векторы, инвазионные пути и темпы». Российский журнал 

биологических инвазий 4:74-89. 

101. Смирнов, А.И. 1986. Фауна Украины. Рыбы Т.8. Киев: Наукова думка. 

102. Смирнов, А.И. 2001. “Бычок кругляк Neogobius melanostomus (Pisces, 

Gobiidae) за пределами ареала: причины, степень распространения, возможные 

последствия.” Вестник зоологии 35(3):71-7.  

103. Солдатов, А.А. 1989. «Кислородосвязующая функция крови бычка-

кругляка при адаптации к температурным условиям среды». Гидробиологический 

журнал 25(2):58-2. 

104. Суворов, Е.К. 1948. Основы ихтиологии: учебное пособие для ун-тов 

Москва: Издательство восточной литературы.  

105. Тарнавський, М.П. 1960. “Глоса, бичкові та інші риби в промислі на 

Молочному лимані.” Біологія обгрунтування розвитку кефального господарства 

Східного Сиваша і Молочного лиману 35:159-64. 

106. Терзиев, Ф.С. 1991. Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР, том 

5, Азовское море Санкт-Петербург: Гидрометеоиздат. 

107. Ткаченко, М.Ю. 2010. “Структура популяції бичка-кругляка Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях Утлюцького лиману.” Матеріали ІІІ 

міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми 

теоретичної та практичної іхтіології”, Дніпропетровськ, Вересень 30 - Жовтень 02. 

108. Ткаченко, М.Ю. 2011. “Порівняльний морфологічний аналіз бичка-

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря.” 

Материалы VII международной научно-практической конференции “Pontus 

Euxinus”, Севастополь, Май 24-27. 



173 

109. Ткаченко, М.Ю. 2011а. “Структура популяції бичка-кругляка Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов.” Матеріали IV міжнародної 

іхтіологічної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та 

практичної іхтіології”, Одеса, Вересень 07-11.  

110. Ткаченко, М.Ю. 2012. “Морфологічна мінливість бичка-кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм.” 

Біологічні системи. 4(4):525-29. 

111. Ткаченко, М.Ю. 2012а. “Морфологічна мінливість бичка-кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в морських та прісноводних водоймах.” 

Материалы ІІІ междунарожной научно-практической конференции “Современные 

проблемы гидроэкологии. Перспективы. Пути и методы решений”, Херсон, Май 17-

19. 

112. Ткаченко, М.Ю. 2012б. “Порівняльний морфологічний аналіз бичка-

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за статевими ознаками акваторій 

Азовського моря.” Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

“Молодь і поступ біології”, Львів, Квітень 03-06. 

113. Ткаченко, М.Ю. 2013. “Морфологічна мінливість бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря та Каховського 

водосховища.” Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

“Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату”, Мелітополь-Кирилівка, Червень 

07-09. 

114. Ткаченко, М.Ю. 2013а. “Порівняльний аналіз живлення бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов.” Матеріали VІ 

міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми 

теоретичної та практичної іхтіології”, Тернопіль, Жовтень 09-11. 

115. Ткаченко, М.Ю. 2013б. “Порівняльний аналіз плодючості бичка 

кругляка (Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) з Каховського водосховища та 

Утлюцького лиману.” Материалы VIII международной научно-практической 

конференции “Zoocenosis –2013”, Днепропетровск, Октябрь 22-25. 



174 

116. Ткаченко, М.Ю. 2013в. “Порівняльний аналіз харчування бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) південної частини Азовського моря та 

Каховського водосховища.” Материалы VIII международной научно-практической 

конференции “Pontus Euxinus – 2013”, Севастополь, Октябрь 01-04. 

117. Ткаченко, М.Ю. 2013г. Порівняльний аналіз плодючості бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних умов солоності.” Матеріали ІХ 

міжнародної науково-практичної конференції “Молодь і поступ біології”, Львів, 

Квітень 16-19.  

118. Ткаченко, М.Ю. 2013д. “Особливості плодючості бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов.” Вісник 

Дніпропетровського університету 21(3):83-8. 

119. Ткаченко, М.Ю. 2014. “Морфологічна мінливість бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у прісних водоймах.” Материалы ІІІ 

международной научно-практической конференции “Биоразнообразие и устойчивое 

развитие”, Симферополь, Сентябрь 15-19.  

120. Ткаченко, М.Ю. 2015. “Морфологічна мінливість бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у водоймах півдня України за градієнтом 

солоності.” Матеріали VІІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Херсон, 

Вересень 17-19.  

121. Ткаченко, М.Ю. 2016. “Мінливість лінійного росту бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у водоймах півдня України за градієнтом 

солоності.” Матеріали IX міжнародної іхтіологічної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Одеса, 

Вересень 14-16.  

122. Ткаченко, М.Ю. 2017. “Структура улову бичкової драги під час літньо-

осіннього промислу в Азовському морі.” Матеріали IX міжнародної іхтіологічної 

науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної 

іхтіології”, Київ, Вересень 19-21.  



175 

123. Ткаченко, М.Ю. та А.О. Мірошниченко. 2013. “Структура популяції 

бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних 

водойм.” Матеріали III всеукраїнської наукової конференції “Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку природничих наук”, Запоріжжя, Травень 25.  

124. Ткаченко, М.Ю. та В.О. Демченко. 2015. “Особливості біології бичка 

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Утлюцького лиману.” Вісник 

Одеського національного університету 20(1(36):151-60. 

125. Ткаченко, М.Ю. та М.А. Івануха. 2012. “Порівняльний морфологічний 

аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та 

прісноводних водойм.” Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

“Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, Запоріжжя, Травень 11-13  

126. Ткаченко, М.Ю. та Н.А. Демченко. 2014. “Живлення бичка-кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за рiзних екологiчних умов iснування.” 

Морський екологічний журнал 13(4):64-70. 

127. Ткаченко, М.Ю. та П.М. Заброда. 2012. “Особливості морфологічної 

мінливості бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних 

гідроекологічних умов.” Матеріали V міжнародної іхтіологічної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Чернівці, 

Вересень 13-16.  

128. Ткаченко, М.Ю., та В.О. Демченко. 2013. “Особливості біології та 

морфології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях 

Азовського моря та Каховського водосховища.” Біологічні системи 5(4):522-31. 

129. Ткаченко, М.Ю., та О.О. Марушкіна. 2014. “Аналіз живлення бичка 

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) та стан його кормової бази в 

Утлюцькому лимані.” Матеріали VІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Мелітополь-

Бердянськ, Вересень 10-13.  

130. Федеральное агентство по риболовству. 2016. “АзНИИРХ рекомендует 

увеличить объем вылова бычка в пятикилометровой прибрежной зоне Азовского 

моря в текущем году.” Дата публикации 22 апреля 2016 г. http://fish.gov.ru/press-

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/13046-azniirkh-rekomenduet-uvelichit-ob-em-vylova-bychka-v-pyatikilometrovoj-pribrezhnoj-zone-azovskogo-morya-v-tekushchem-god


176 

tsentr/novosti/13046-azniirkh-rekomenduet-uvelichit-ob-em-vylova-bychka-v-

pyatikilometrovoj-pribrezhnoj-zone-azovskogo-morya-v-tekushchem-god. 

131. Халафян, A.A. 2007. STATISTICA 6. Статистический анализ данных. 

Москва: Бином-Пресс. 

132. Худий, О.I. 2002. “Зміни в іхтіофауні різних ділянок Дністра під 

впливом антропогенних чинників.” Гидробиологический журнал 38(6):33-9. 

133. Численко, Л.Л. 1968. Номограммы для определения веса водных 

организмов по размерам и форме тела (морской мезобентос и планктон) 

Ленинград: Наука. 

134. Чугунова, Н.И. 1959. Руководство по изучению возраста и роста рыб. 

Москва: АН СССР. 

135. Шандиков, Г.А. и Г.Л. Гончаров. 2008. “Редкие виды рыб бассейна 

Северского Донца Северо–Восточной Украины.” Вісник Харківського національного 

університету імені В.Н.Каразіна. Серія: біологія 8(828):65-90. 

136. Шевченко, Н.Ф. 1966. “Рост и морфология бычка-кругляка Gobius 

melanostomus Pallas.” в кн. Вопросы морской биологии. Киев: Наукова думка 13-135. 

137. Шорыгин, А.А. 1952. Питание и пищевые взаимоотношения рыб 

Каспийского моря (осетровых, карповых, бычковых, окуневых и хищных сельдей). 

Москва: Пищепромиздат. 

138. Шульман, Г.Е., Е.П. Венгржин и В.Н. Дубинина. 1957. “Особенности 

газового обмена бычков Азовского моря (Neogobius melanostomus и N. syrman) в 

связи с условиями обитания.” Вопросы ихтиологии 8:77-0. 

139. Янковский, Б.А. 1972. “О географической изменчивости полового 

диформизма у бычковых рыб бассейна Азовского моря.” Природные условия и 

хозяйство Северо-Запада Приазовья 62-67. 

140. Balazova-Lavrincıkova, M., V. Kovac. 2007. “Epigenetic context in the life 

history traits of the round goby, Neogobius melanostomus.” Biological invaders in inland 

waters: Profiles, distribution, and threats 275–287. 

141. Berg, L.S. 1965. “Freshwater fishes of the U.S.S.R. and adjacent countries. 

Translated by Israel Program for Scientific Translations Ltd., Jerusalem. Translated from 

http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/13046-azniirkh-rekomenduet-uvelichit-ob-em-vylova-bychka-v-pyatikilometrovoj-pribrezhnoj-zone-azovskogo-morya-v-tekushchem-god
http://fish.gov.ru/press-tsentr/novosti/13046-azniirkh-rekomenduet-uvelichit-ob-em-vylova-bychka-v-pyatikilometrovoj-pribrezhnoj-zone-azovskogo-morya-v-tekushchem-god


177 

original Russian version (1949).” Moscow: Academy of Sciences U.S.S.R. Zoological 

Institute. 

142. Bjorklund, Mats and Gustaf Almqvist. 2010. “Rapid spatial genetic 

differentiation in an invasive species, the round goby Neogobius melanostomus in the 

Baltic Sea.” Biol. Invasions (2):2609-18. 

143. Borcherding, J., M. Dolina, L. Heermann, P. Knutzen, S. Krüger, S. Matern, 

R. Treeck and S. Gertzen. 2013б. “Feeding and niche differentiation in three invasive 

gobies in the Lower Rhine, Germany.” Limnologica 43:49-8. 

144. Borcherding, J., S. Staas, S. Kruger, M. Ondrackova, L. Slapansky and 

P. Jurajda. 2011. “Short communication: Non-native Gobiid species in the lower River 

Rhine (Germany): recent range extensions and densities.” J. Appl. Ichthyol. 27:153-55. 

145. Borcherdinga, J., A. Hertela and S. Breiden. 2013. “Activity and competitive 

behaviour of invasive Neogobius melanostomus and Ponticola kessleri (Gobiidae) from 

the River Rhine, Germany.” Ethology Ecology & Evolution1-15. 

146. Corkum, L.D., M.R. Sapot and K.E. Skora. 2004. “The round goby, 

Neogobius melanostomus, a fish invader on both sides of the Atlantic Ocean.” Biol. 

Invasions 6:173-181. 

147. Cudmore Becky, and Marten A. Koops. 2007. “Risk assessment of round 

goby (Neogobius melanostomus) to Lake Simcoe, Ontario: A Quantitative Biological Risk 

Assessment Tool (QBRAT) case study” CSAS Canadian Science Advisory Secretariat 

Research Document. 

148. Demchenko, V.O. and M.Y. Tkachenko. 2017. “Biological characteristics of 

the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), from different water bodies.” 

Archives of Polish Fisheries 25(1):51-1. 

149. Emde, S., J. Kochmann, T. Kuhn, M. Plath, and S.Klimpel. 2014. “What Is 

Served? Feeding Ecology Influencing Parasite-Host Interactions in Invasive Round Goby 

Neogobius melanostomus.” Plos One, 9(10):35-9. 

150. Grabowska, Joanna, Dariusz Pietraszewski and Markéta Ondračková. 2008. 

“Tubenose goby Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) has joined three other Ponto-

Caspian gobies in the Vistula River (Poland).” Aquatic Invasions 3(2): 261-65. 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10108255714843489970&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10108255714843489970&btnI=1&hl=ru


178 

151. Grintsov, V., and M. Sezgin 2011. Manual for identification of Amphipoda 

from the Black Sea. Sevastopol: DigitPrint. 

152. Grula, D., M. Bazalova, H.G. Copp and V. Kovac. 2012. “Age and growth of 

invasive round goby Neogobius melanostomus from middle Danube.” Central European 

Journal of Biology 7(3):448-59. 

153. Gümüş, A. and A. Kurt. 2009. “Age structure and growth by otolith 

interpretation of Neogobius melanostomus (Gobiidae) from Southern Black Sea.” Cybium, 

33(1): 29-7. 

154. Gutowsky, L.F. and M.G. Fox. 2011. “Occupation, body size and sex ratio of 

round goby (Neogobius melanostomus) in established and newly invaded areas of an 

Ontario river.” Hydrobiologia (671):27-7. 

155. Gutowsky, Lee F.G., Jacob W. Brownscombe and Michael G. Fox. 2011. 

“Angling to estimate the density of large round goby (Neogobius melanostomus).” 

Fisheries Research (108):228-31. 

156. Hempel, M. and R. Thiel. 2015. “Effects of salinity on survival, daily food 

intake and growth of juvenile round goby Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) from a 

brackish water system.” Journal of Applied Ichthyology 1-5. 

157. Hempel, Mattias and Ralf Thiel. 2013. “First records of the round goby 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) in the Elbe River, Germany.” Bioinvasions 

Records 2(4):291-95. 

158. Henn, Ojaveer. 2006. “The round goby Neogobius melanostomus is 

colonising the NE Baltic Sea.” Aquatic Invasions (1):44-5.  

159. Knebelsberger, T. and R. Thiel. 2014. “Identification of gobies (Teleostei: 

Perciformes: Gobiidae) from the North and Baltic Seas combining morphological analysis 

and DNA barcoding.” Zoological Journal of the Linnean Society 5(8):95-101. 

160. Kornis, M.S., N. Mercado-Silva, M.J. and Vander Zanden. 2012. “Twenty 

yars of in vasion: a review of round goby Neogobius melanostomus biology, spread and 

ecological implications.” Journal of Fish Biology 80:235-85. 

161. Kullback, S. and R.A. Leibler. 1951. “On Information and Sufficiency.” 

Annals Math. Statist. 22(1):79-6. 



179 

162. Lavrincikova, M.L., V. Kovac and S. Katina. 2005. “Ontogenetic variability 

in external morphology of round goby Neogobius melanostomus from middle Danube, 

Slovakia.” Journal of Applied Ichthyology 21:328-34. 

163. Marentette, Julie R. and Lynda D. Corkum. 2008. “Does the reproductive 

status of male round gobies (Neogobius melanostomus) influence their response to 

conspecific odours?” Environ Biol Fish 81:447-55. 

164. Meunier, B., S. Yavno, S. Ahmed and L.D. Corkum. 2009. “First 

documentation of spawning and nest guarding in the laboratory by the invasive fish, the 

round goby (Neogobius melanostomus).” Journal of Great Lakes Research 35:608-612. 

165. Miller, P.J., P.J.P. Whitehead, M.L. Bauchot., J.C. Hureau, J. Nielsen and 

E. Tortonese. 1986. “Fishes of the north-eastern Atlantic and the Mediterranean.” United 

Nations Educational Scientific and Cultural Organization 3:1019-85. 

166. Nolte, A.W. 2011. “Dispersal in the course of invasion.” Molecular ecology: 

20. 

167. Pallas P.S. 1814 (1811-1814). Zoographia rosso-asiatica, sistens omnium 

animalium in extenso Imperio Rossico et adjacentibus maribus observatorum 

recensionem, domicilia, mores et descriptiones anatomen atque icones plurimorum. Three 

volumes. Petropoli. 

168. Phillips, Edward C., E.Washek Meaghan, Aaron W.Hertel and Brian 

M. Niebel. “The Round Goby (Neogobius melanostomus) in Pennsylvania Tributary 

Streams of Lake Erie.” J. Great Lakes Res. 29(1):34-0. 

169. Pinkas, L., M. S. Oliphant and I. L. K. Iverson. 1971. “Food habits of 

albacore, blue. n tuna and bonito in California waters.” Calif. Dept. Fish. Game. Fish. Bull 

152:105. 

170. Piria, M., N. Šprem, I. Jakovlić, T. Tomljanović, D. Matulić, T. Treer, 

I. Aničić and R. Safner. 2011. “First record of round goby, Neogobius melanostomus 

(Pallas, 1814) in the Sava River, Croatia.” Aquatic Invasions 6 (Supplement 1):153-57. 

171. Płąchocki, Dariusz, Jarosław Kobak and Tomasz Kakareko. 2012. “First 

report on the importance of alien gobiids in the diet of native piscivorous fishes in the 

lower Vistula River (Poland).” Oceanological and Hydrobiological Studies 41(2):83-9. 



180 

172. Puzachenko, A.Yu. and N.P. Korablev. 2014. “Morphological Diversity in the 

Postnatal Skull Development in Representatives of Two Families of Rodents (Spalacidae, 

Castoridae, Rodentia).” Russian Journal of Developmental Biology 45(3):149-162.  

173. Ray, W.J. and L.D. Corkum. 2001. “Habitat and site affinity of the round 

goby.” Journal of Great Lakes Research 27:329-34. 

174. Sapota, Mariusz R., P. Balazy and Z. Mirny. 2014. “Modification in the nest 

guarding strategy - one of the reasons of the round goby (Neogobius melanostomus) 

invasion success in the Gulf of Gdańsk?” Oceanological and Hydrobiological Studies 

International Journal of Oceanography and Hydrobiology 43(1):21-8. 

175. Skóra, K.E. and J. Stolarski. 1993. “New fish species in the Gulf of Gdansk, 

Neogobius sp. [cf. Neogobius melanostomus (Pallas 1811)].” Bulletin of the Sea Fisheries 

Institute 1(128):83-4. 

176. Somers, Christopher M., Marie N. Lozer, Victoria A. Kjoss, James S. Quinn. 

2003. “The Invasive Round Goby (Neogobius melanostomus) in the Diet of Nestling 

Double-crested Cormorants (Phalacrocorax auritus) in Hamilton Harbour, Lake Ontario.” 

J. Great Lakes Res. 9(3):392-99. 

177. Stapanian, M.A., W.H. Edwards and L.D. Witzel. 2011. “Resent changes in 

burbot growth in Lake Erie.” Journal of Applied Ichthyology 27:57-4. 

178. Taraborelli, Ana Carolina, Michael G. Fox, Timothy B. Johnson and Ted 

Schaner. 2010. “Round goby (Neogobius melanostomus) population structure, biomass, 

prey consumption and mortality from predation in the Bay of Quinte, Lake Ontario.” 

JGLR-00218 8:4 

179. Thompson, H.A. and T.P. Simon. 2014. “Diet shift response in round goby, 

Neogobius melanostomus, based on size, sex, depth, and habitat in the western basin of 

Lake Erie”. J. Appl. Ichthyol: 1-7. 

180. Tkachenko, M.Yu. 2011. “Dependence of the round goby’s (Neogobius 

melanostomus) population structure on ecological conditions.” Матеріали XVII 

міжнародної науково-практичної конференції “Economics for ecology ISCS'2011”, 

Суми, Травень 06-09. 



181 

181. Van Beek Gé, C.W. 2006. “The round goby Neogobius melanostomus first 

recorded in the Netherlands.” Aquatic Invasions (1):42-3. 

182. Verreycken, H., J.J. Breine, J. Snoeks and C. Belpaire. 2011. “First record of 

the Round goby, Neogobius melanostomus (Actinopterygii: Perciformes: Gobiidae) in 

Belgium.” Acta ichthyologica et piscatorial 41(2):137-40. 

  



182 

Додаток А  

СПИСОК ПРАЦЬ ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Статті у фахових виданнях і включених до 

міжнародних науково-метричних баз: 

Статті, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:  

1. Demchenko, V.O. and M.Y. Tkachenko. 2017. “Biological characteristics of 

the round goby, Neogobius melanostomus (Pallas, 1814), from different water bodies. 

Archives of Polish Fisheries 25(1): 51-1. (особистий внесок здобувача - участь у 

камеральній обробці матеріалу, участь у написанні статті) 

2. Ткаченко, М.Ю. 2012. “Морфологічна мінливість бичка-кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних водойм.” 

Біологічні системи. 4(4): 525-29. 

3. Ткаченко, М.Ю. 2013б. “Особливості плодючості бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов.” Вісник 

Дніпропетровського університету 21(3): 83-8. 

4. Ткаченко, М.Ю., та В.О. Демченко. 2013. “Особливості біології та 

морфології бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях 

Азовського моря та Каховського водосховища.” Біологічні системи 5(4): 522-31. 

(особистий внесок здобувача - участь у обробці матеріалу та статистичного 

аналізу даних) 

5. Онопрієнко, В.П., І.С. Мітяй, та М.Ю. Ткаченко. 2014. “Порівняння 

аналізу спектра живлення бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

прісних та солонуватоводних водойм.” Наукові доповіді Національного 

університету біоресурсів і природокористування України 6:1-11. (особистий внесок 

здобувача - участь у камеральній обробці матеріалу, участь у написанні статті). 

6. Ткаченко, М.Ю. та Н.А. Демченко. 2014. “Живлення бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов існування.” 

Морський біологічний журнал. 8(4):64-70. (особистий внесок здобувача - збір та 

обробка матеріалу, участь у написанні статті). 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10108255714843489970&btnI=1&hl=ru
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=10108255714843489970&btnI=1&hl=ru


183 

7. Ткаченко, М.Ю., та В.О. Демченко. 2015. “Особливості біології бичка 

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) Утлюцького лиману Азовського 

моря.” Вісник ОНУ. Біологія 1(36):151-160. (особистий внесок здобувача - збір та 

обробка матеріалу, участь у написанні статті). 

Матеріали конференцій, симпозіумів та з’їздів: 

8. Ткаченко, М.Ю. 2010. “Структура популяції бичка-кругляка Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814) в акваторіях Утлюцького лиману.” Матеріали ІІІ 

міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми 

теоретичної та практичної іхтіології”, Дніпропетровськ, Вересень 30 - Жовтень 02. 

9. Tkachenko, M.Yu. 2011. “Dependence of the round goby’s (Neogobius 

melanostomus) population structure on ecological conditions.” Матеріали XVII 

міжнародної науково-практичної конференції “Economics for ecology ISCS'2011”, 

Суми, Травень 06-09. 

10. Ткаченко, М.Ю. 2011. “Порівняльний морфологічний аналіз бичка-

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря.” 

Материалы VII международной научно-практической конференции “Pontus 

Euxinus”, Севастополь, Май 24-27. 

11. Ткаченко, М.Ю. 2011. “Структура популяції бичка-кругляка Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов.” Матеріали IV міжнародної 

іхтіологічної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та 

практичної іхтіології”, Одеса, Вересень 07-11.  

12. Ткаченко, М.Ю. та М.А. Івануха. 2012. “Порівняльний морфологічний 

аналіз бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та 

прісноводних водойм.” Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

“Сучасні проблеми біології, екології та хімії”, Запоріжжя, Травень 11-13 (особистий 

внесок здобувача - аналіз матеріалу, статистичний аналіз, участь у підготовці 

статті). 

13. Ткаченко, М.Ю. 2012. “Морфологічна мінливість бичка-кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) в морських та прісноводних водоймах.” 

Материалы ІІІ междунарожной научно-практической конференции “Современные 



184 

проблемы гидроэкологии. Перспективы. Пути и методы решений”, Херсон, Май 17-

19. 

14. Ткаченко, М.Ю. та П.М. Заброда. 2012. “Особливості морфологічної 

мінливості бичка-кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних 

гідроекологічних умов.” Матеріали V міжнародної іхтіологічної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Чернівці, 

Вересень 13-16. (особистий внесок здобувача - аналіз зібраного матеріалу та 

участь у написанні тез). 

15. Ткаченко, М.Ю. 2012. “Порівняльний морфологічний аналіз бичка-

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за статевими ознаками акваторій 

Азовського моря.” Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції 

“Молодь і поступ біології”, Львів, Квітень 03-06. 

16. Ткаченко, М.Ю. 2013. Порівняльний аналіз плодючості бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних умов солоності.” Матеріали ІХ 

міжнародної науково-практичної конференції “Молодь і поступ біології”, Львів, 

Квітень 16-19.  

17. Ткаченко, М.Ю. 2013. “Порівняльний аналіз харчування бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) південної частини Азовського моря та 

Каховського водосховища.” Материалы VIII международной научно-практической 

конференции “Pontus Euxinus – 2013”, Севастополь, Октябрь 01-04. 

18. Ткаченко, М.Ю. 2013. “Порівняльний аналіз плодючості бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) з Каховського водосховища та Утлюцького 

лиману.” Материалы VIII международной научно-практической конференции 

“Zoocenosis –2013”, Днепропетровск, Октябрь 22-25. 

19. Ткаченко, М.Ю. та А.О. Мірошниченко. 2013. “Структура популяції 

бичка кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) морських та прісноводних 

водойм.” Матеріали III всеукраїнської наукової конференції “Актуальні проблеми та 

перспективи розвитку природничих наук”, Запоріжжя, Травень 25. (особистий 

внесок здобувача - аналіз зібраного матеріалу та участь у написанні тез). 



185 

20. Ткаченко, М.Ю. 2013. “Морфологічна мінливість бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) акваторій Азовського моря та Каховського 

водосховища.” Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

“Інноваційні агротехнології за умов зміни клімату”, Мелітополь-Кирилівка, Червень 

07-09. 

21. Ткаченко, М.Ю. 2013. “Порівняльний аналіз живлення бичка кругляка 

(Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) за різних екологічних умов.” Матеріали VІ 

міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції “Сучасні проблеми 

теоретичної та практичної іхтіології”, Тернопіль, Жовтень 09-11. 

22. Ткаченко, М.Ю., та О.О. Марушкіна. 2014. “Аналіз живлення бичка 

кругляка Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) та стан його кормової бази в 

Утлюцькому лимані.” Матеріали VІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Мелітополь-

Бердянськ, Вересень 10-13. (особистий внесок здобувача - аналіз матеріалу, 

статистичний аналіз, учать у написанні тез). 

23. Ткаченко, М.Ю. 2014. “Морфологічна мінливість бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у прісних водоймах.” Материалы ІІІ 

международной научно-практической конференции “Биоразнообразие и устойчивое 

развитие”, Симферополь, Сентябрь 15-19.  

24. Ткаченко, М.Ю. 2015. “Морфологічна мінливість бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у водоймах півдня України за градієнтом 

солоності.” Матеріали VІІІ міжнародної іхтіологічної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Херсон, 

Вересень 17-19.  

25. Ткаченко, М.Ю. 2016. “Мінливість лінійного росту бичка кругляка 

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у водоймах півдня України за градієнтом 

солоності.” Матеріали IX міжнародної іхтіологічної науково-практичної 

конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології”, Одеса, 

Вересень 14-16.  



186 

26. Ткаченко, М.Ю. 2017. “Структура улову бичкової драги під час літньо-

осіннього промислу в Азовському морі.” Матеріали IX міжнародної іхтіологічної 

науково-практичної конференції “Сучасні проблеми теоретичної та практичної 

іхтіології”, Київ, Вересень 19-21.  

 


