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АНОТАЦІЯ 

 

Портянко В. В. Гарпактикоїдні копеподи контактних зон північно-

західної частини Чорного моря. – Кваліфікаційна наукова праця на правах 

рукопису. 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.17 «Гідробіологія». – ДУ «Інститут морської біології» НАН 

України, Одеса, 2021. 

 

Робота присвячена різноманіттю, структурі та впливу основних 

екологічних факторів на розподіл гарпактикоїдних копепод у складі 

мейобентосу для різних контактних зон північно-західної частини Чорного 

моря (ПЗЧМ). 

Було досліджено видовий склад та особливості формування угруповань 

гарпактикоїдних копепод на чотирьох контурних біотопах ПЗЧМ. При 

фауністичному аналізі гарпактикоїдних копепод контурних біотопів вперше 

для української частини ПЗЧМ розширено список видів зі 116 до 127. 

Відмічено нову для фауни українського сектору ПЗЧМ родину 

(Tetragonicipitidae) з одним родом та видом (Phyllopodopsyllus pauli (Crisafi, 

1960)). 

У ПЗЧМ формуються такі видові комплекси гарпактикоїдних копепод: 

літоконтур макрофітів і мідійних обростань на природних твердих поверхнях та 

молюски з водоростями штучних поверхонь Одеського морського регіону 

(ОМР), літоконтур о. Зміїний, інтерстиціальна фауна, псамоконтур субліторалі, 

пелоконтур ОМР, Ягорлицької та Тендрівської заток, прибережна та 

глибоководна фауна потамоконтуру. 

Угруповання гарпактикоїдних копепод псевдоліторалі відрізняються від 

супраліторалі більш багатим видовим різноманіттям та характеризуються 
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наявністю специфічних інтерстиціальних видів Arenopontia subterranea, 

Paraleptastacus ponticus та Vermicaris pontica. Горизонтальний розподіл має 

чітку зональність: чисельність та біомаса збільшуються в горизонті 0–10 см на 

урізі води (від 1268–2890 екз. ‧ 100 см-3 та 20,29–46,43 мг ‧ 100 см-3 

відповідно), а потім відбувається різке зниження даних показників на 

горизонтах глибин 20–60 см, де максимальні значення чисельності не 

перевищують 500 екз. ‧ 100 см-3, а біомаси – 8 мг ‧ 100 см-3. 

Видові комплекси гарпактикоїд верхної субліторалі псамоконтуру 

складаються переважно із епібентосних видів. Найбільша чисельність 

гарпактикоїдних копепод відмічається на глибині 0–4 м, а потім зменшується із 

зростанням глибини (R2 = 0,9848). На станціях, віддалених від берега вдалося 

простежити залежність чисельності гарпактикоїд від насичиності кисню в 

продонному шарі води (R2 = 0,7463). 

На угрупування гарпактикоїдних копепод літоконтуру ОМР та о. Зміїний 

впливає хараткер субстрату. На природних твердих поверхнях з обростанням 

водорості U. intestinalis було відмічене високе різноманіття видів, при 

найнижчих кількісних показниках гарпактикоїдних копепод (показники 

середньої чисельністі не перевищувала 4000 ± 577 екз. ‧ м-2, а біомаса 64 ± 9,2 

мг ‧ м-2). Періфіталь штучних басейнів характеризується меншим видовим 

різноманіттям, а внесок гарпактикоїд у чисельність і біомасу на траверсах в 

більшості випадків не перевищує 10 %. 

При дослідженні гарпактикоїдних копепод пелоконтуру ОМР на сірих 

мулах вивялено втричі більше видів, ніж на чорних. На глибинах від 5 до 15 м 

відмічаються високі показники чисельності гарпактикоїд (середнє значення 

62568 екз. ‧ м-2), а їхній вклад у загальний мейобентос становить в середньому 

21,65 %. На ділянках пелоконтуру ОМР з низькою концентрацією кисню 

формуються несприятливі для гарпактикоїдних копепод умови, при цьому 

збільшується чисельність анаеробних видів нематод (коефіціент детермінації 
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степеневої залежності нематодно-гарпактикоїдного індексу від концентрації 

кисню становить 0,8574). 

У потамоконтурі видовий комплекс гарпактикоїдних копепод 

прибережної частини багатший у порівнянні з глибоководними районами. 

Головним фактором у розподілі чисельності та біомаси гарпактикоїдних 

копепод потамоконтуру виступає ступінь віддаленості від гирла річки: 

найбільші показники чисельності формуються у зоні  трансорфації річкової 

води у морську, тобто на границі цих зон, що підтверджує крайовий ефект. 

Отримані результати роботи щодо видового різноманіття гарпактикоїд 

можуть бути використані в природоохоронній практиці для оцінки стану 

біорізноманіття в ПЗЧМ.  Інформація щодо чисельності гарпактикоїдних 

копепод у порівнянні з чисельністю нематод може слугувати надійним 

інструментом для моніторингу стану середовища чорноморсько-

середземноморського басейну на рихлих грунтах. 

Дослідження розподілу показників біомаси і чисельності гарпактикоїдних 

копепод та їхній вклад у загальний мейобентос в залежності від факторів 

середовища у контурних біотопах ПЗЧМ будуть корисними при оцінці 

кормової бази іхтіофауни регіону. 

Дані щодо особливостей функціонування гарпактикоїдних копепод у 

складі мейобентосу контурних біотопів можуть бути використані у 

педагогічній практиці при підготовці навчальних посібників для практичних та 

лекційних занять з біорізноманіття бентосної фауни для студентів за 

спеціальностями «біологія», «зоологія», «гідробіологія», «екологія». 

 

Ключові слова: контурні біотопи, гарпактикоїди, мейобентос, Чорне море 
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SUMMARY 

 

Portianko V. V. Harpacticoids copepods of the contact zones of the North-

western Part of the Black Sea.  – Manuscript. 

 

Thesis  for  the  degree  of PhD in Biology by  specialty  03.00.17 

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

Ukraine, Odesa, 2021. 

 

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

influence of the main ecological factors on the distribution of harpacticoid copepods 

in the composition of meiobenthos for different contact zones of the north-western 

part of the Black Sea (NWBS). 

The species composition and peculiarities of the formation of groups of 

harpacticoid copepods on four contour biotopes of NWBS were studied. In the faunal 

analysis of harpacticoid copepods of contour biotopes, for the first time for the 

Ukrainian part of the NWBS the list of species was expanded from 116 to 127. A new 

species for the fauna of the Ukrainian sector of the NWBS was noted. 

The following species complexes of harpacticoid copepods are formed in 

NWBS: lithocontour of macrophytes and mussel fouling on natural hard surfaces and 

a complex of mollusks with algae of artificial surfaces of Odessa marine region 

(OMR), lithocontour of Snake Island, interstitial fauna, psammocontour of sublittoral, 

pelocontour of OMR and Yahorlytska and Tendrovska bays, coastal and deep-water 

fauna of potamocontour. 

The groupings of harpacticoid copepods of pseudolitorals differ from 

supralitorals by richer species diversity and are characterized by the presence of 

specific interstitial species Arenopontia subterranea, Paraleptastacus ponticus and 

Vermicaris pontica. The horizontal distribution has a clear zonation: the number and 

biomass increase in the horizon 0–10 cm at the water’s edge (from 1268–2890 

ind. ‧ 100 cm-3 and 20.29–46.43 mg ‧ 100 cm-3, respectively), and then there is a sharp 
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decline in these indicators on the horizons of depths of 20-60 cm, where the 

maximum values do not exceed 500 ind. ‧ 100 cm-3, and biomass 8 mg ‧ 100 cm-3. 

Species complexes of harpacticoids of the upper sublittoral of the 

psamocontour consist mainly of epibenthos species. The largest number of 

harpacticoid copepods is observed at a depth of 0–4 m, and then decreases with 

increasing depth (R2 = 0,9848). At stations far from shore, it was possible to trace the 

dependence of the number of harpacticoids on the oxygen saturation in the bottom 

layer of water (the coefficient of determination is R2 = 0,7463). 

On the grouping of harpacticoid copepods of the lithocontour of OMR and 

Snake Island is affected by the character of the substrate. On natural hard surfaces 

with fouling of algae U. intestinalis a high diversity of species was observed, with the 

lowest quantitative indicators of harpacticoid copepods (indicators of average number 

did not exceed 4000 ± 577 ind. ‧ 100 m-2, and biomass 64 ± 9.2 mg ‧ 100 m-2). The 

periphytals of artificial pools are characterized by less species diversity, and the 

contribution of harpacticoids to the number and biomass on traverses in most cases 

does not exceed 10%. 

In the study of harpacticoid copepods of the OMP pelocontour, three times 

more species were found on gray mules than on black ones. At depths of 5 to 15 m, 

high numbers of harpacticoids are observed (average value 62,568 specimens ‧ 100 

m-2), and their contribution to total meiobenthos averages 21.65%. In areas of 

pelocontour OMR with low oxygen concentration, unfavorable for harpacticoid 

copepods are formed, while the number of anaerobic species of nematodes increases 

(the coefficient of determination of the degree dependence of nematode-harpacticoid 

index on oxygen concentration is 0.8574). 

In the potamocontour, the species complex of harpacticoid copepods of the 

coastal part is richer in comparison with deep-water areas. The main factor in the 

distribution of the number and biomass of harpacticoid copepods of the 

potamocontour is the degree of distance from the mouth of the river: 

The obtained results of work on the species diversity of harpacticides can be 

used in environmental practice to assess the state of biodiversity in NWBS. 
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Information on the number of harpacticoid copepods in comparison with the number 

of nematodes can serve as a reliable tool for monitoring the state of the environment 

of the Black Sea-Mediterranean basin on loose soils. 

Studies of the distribution of biomass and the number of harpacticoid copepods 

and their contribution to total meiobenthos depending on environmental factors in the 

contour biotopes of NWBS will be useful in assessing the forage base of 

ichthyofauna of the region. 

Data on the peculiarities of the functioning of harpacticoid copepods in the 

meiobenthos of contour biotopes can be used in pedagogical practice in the 

preparation of textbooks for practical and lecture classes on biodiversity of benthic 

fauna for students majoring in "biology", "zoology", "hydrobiology", "hydrobiology". 

 

Key words: contour biotopes, harpacticoids, meiobenthos, Black Sea 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ПЗЧМ – північно-західна частина Чорного моря 

екз. – екземпляр 

мг – міліграм 

ОМР – Одеський морський регіон 

мкм – мікрометр 

‰ – проміле, концетрація солей мг∙м-2 

not_int – неспецифічний интерстиціальний вид 

epiben – эпібентосний вид 

phyt – фітальний вид 

silt_dw – мулориючий вид 

R2 – коефіцієнт детермінації 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Контурні біотопи зі специфічними угрупованнями 

організмів відіграють значну роль у функціонуванні водних екосистем, 

репродукції гідробіонтів та є чутливими до зовнішніх впливів [200]. Значний 

внесок у формування кормової бази для донних риб, особливо для молоді, 

роблять мейобентосні організми [169]. Ракоподібні ряду Harpacticoida 

(Crustacea, Copepoda) становлять значний відсоток у складі мейофауни та є 

важливим компонентом мейобентосних угруповань завдяки своїй високій 

екологічній пластичності, багатому видовому різноманіттю, відносно 

короткому життєвому циклу і здатністю давати значну кількість генерацій. 

На сьогоднішній день екологія гарпактикоїд північно-західної частини 

Чорного моря досліджена фрагментарно, а особливості гарпактицид  контурних 

біотопів раніше не досліджувалися. В умовах наростаючого антропогенного 

навантаження вивчення видового різноманіття, чисельності та біомаси 

гарпактикоїдних копепод робить їх вдалим інструментом для оцінки 

екологічних змін, що відбуваються в певному регіоні. 

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

В основу дисертаційної роботи були покладені дослідження, які базуються на 

багаторічному досвіді досліджень бентосних угруповань на різних субстратах в 

рамках тематики ДУ «Інститут морської біології» НАН України: 

фундаментальних тем «Закономірності функціонування контурних угруповань 

чорноморських екосистем в умовах порушення природних процесів» (2021 – 

2025 рр., № держреєстрації 012U109888), «Фундаментальні закономірності 

формування біологічного різноманіття та біоресурсного потенціалу контурних 

біотопів екосистем Азово-Чорноморського басейну» (2016–2020 рр., 

№ держреєстрації 0116U000912), «Відгук структурно-функціональної 

організації пелагічних та донних угруповань Азово-Чорноморських екосистем в 

умовах антропогенного впливу» (2010–2015 рр., № держреєстрації 

011U006731); міжнародних грантів конкурсних проектів операційної програми 

Європейського союзу Black Sea CBC Program «Development of a common 
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intraregional monitoring system for the environmental protection and preservation of 

the Black Sea – ECO-Satellite» (2012 – 2013) та операційної програми 

Європейського союзу Black Sea CBC Program «Research and Restoration of the 

Essential Filters of the Sea (REEFS)» (2012 – 2014); господоговірних тем 

«Гідробіологічній моніторинг при відновленні експлуатації глибоководного 

судового ходу Дунай – Чорне море: морська частина в 2011 р.» (2011 р., № 

0111V004958), «Комплексний моніторинг при відновленні та експлуатації 

глибоководного суднового ходу Дунай - Чорне море: морська частина» (2012 р., 

№ 0113U001527), «Оцінка стану гідробіологічніх угрупувань морської частини 

дельти Дунаю в районі ГСХ в літній період 2013 р.» (2013 р., № 0113U004901), 

«Контрольні спостереження в процесі експлуатації глибоководного суднового 

ходу Дунай - Чорне море (морська частина)» (2014 – 2019 рр., № 0114U006404, 

0115U001905, 0116U006985, 0116U006329, 0119U000652). 

Мета і завдання дослідження. 

Мета роботи – виявити особливості структури угруповань 

гарпактикоїдних копепод контактних зон північно-західної частини Чорного 

моря. 

Для досягнення цієї мети були поставлені такі завдання: 

– визначити таксономічний склад гарпактикоїд пело-, потамо-, псамо- 

та літоконтуру північно-західної частини Чорного моря; 

– виявити особливості формування видового складу гарпактикоїд 

різних біотопів в межах контактних зон північно-західної частини Чорного 

моря; 

– порівняти кількісні показники угруповань гарпактикоїд пело-, 

потамо-, псамо- та літоконтуру північно-західної частини Чорного моря; 

– охарактеризувати чисельність та біомасу гарпактикоїд різних 

біотопів в межах контактних зон північно-західної частини Чорного моря; 

– проаналізувати вплив абіотичних факторів середовища на 

структуру угрупувань гарпактикоїдних копепод котнурних біотопів. 
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Об'єкт дослідження – ракоподібні ряду Harpacticoida контурних біотопів 

північно-західної частини Чорного моря. 

Предмет дослідження – структура угруповань мейобентосних 

гарпактикоїд контурних біотопів за умови впливу на них абіотичних факторів. 

Методи дослідження – стандартні методи збору (рамки, трубки, 

дночерпаки) та обробки мейобентосу, статистичні методи цілісного аналізу 

біологічних систем. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше проаналізовано 

видову структуру угруповаань гарпактикоїдних копепод контурних біотопів. 

Виявлено закономірності розподілу чисельності та біомаси гарпактикоїд для 

кожного контуру. Проаналізовано вплив абіотичних факторів на угруповання 

гарпактикоїд контурних біотопів. Проведено порівняльну оцінку угруповань 

контурних біотопів ПЗЧМ. 

За результатами власних досліджень вперше для української частини 

північно-західного шельфу Чорного моря відмічено родину Tetragonicipitidae з 

одним родом та видом (Phyllopodopsyllus pauli), а список видів гарпактикоїд 

розширений з 116 до 127 видів Виділено видові комплекси гарпактикоїдних 

копепод псамо-, літо-, пело- та потамоконтуру. Вперше для регіону 

проаналізовано вплив абіотичних факторів (глибини, солоності, температури, 

віддаленості від берегової лінії, концентрації кисню у придонному шарі води, 

річні та сезонні зміни у структурі) на формування угруповань гарпактикоїдних 

копепод різних контурних біотопів. Проведено просторовий аналіз структури 

угрупувань гарпактикоїдних копепод.  

Практичне значення отриманих результатів. Результати роботи щодо 

видового різноманіття гарпактикоїд можуть бути використані в 

природоохоронній практиці для оцінки стану біорізноманіття в ПЗЧМ.  

Інформація щодо чисельності гарпактикоїдних копепод у порівнянні з 

чисельністю нематод слугує надійним інструментом для моніторингу стану 

середовища чорноморсько-середземноморського басейну на рихлих грунтах. 
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Дослідження розподілу показників біомаси і чисельності гарпактикоїдних 

копепод та їхній вклад у загальний мейобентос у залежності від факторів 

середовища у контурних біотопах ПЗЧМ будуть корисними при оцінці 

кормової бази іхтіофауни регіону. 

Дані щодо особливостей функціонування гарпактикоїдних копепод у 

складі мейобентосу контурних біотопів можуть бути використані у 

педагогічній практиці при підготовці навчальних посібників для практичних та 

лекційних занять з біорізноманіття бентосної фауни для студентів за 

спеціальностями «біологія», «зоологія», «гідробіологія», «екологія». 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає у 

відборі значної частини матеріалу і його обробці, самостійної ідентифікації 

гарпактикоїд, аналізі та узагальненні матеріалу, формулюванні основних 

положень роботи та висновків, написанні одноосібних і колективних статей. У 

спільних публікаціях особиста участь автора пропорційна числу авторів. Разом 

з науковим керівником визначалися мета і завдання роботи, планування 

досліджень і формування структури дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації 

доповідалися на міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях: 

Міжнародній конференції «Современные рыбохозяйственные и экологические 

проблемы Азово-Черноморского региона» (Керч, 2012 р.), 3-й Міжнародній 

науковій конференції «Проблемы изучения краевых структур биоценозов» 

(Саратов, 2012 р.), VIII науково-практичній конференції молодих вчених 

«Pontus Euxinus» (Севастополь, 2013 р.), науково-практичній молодіжній 

конференції «Экологические проблемы Азово-Черноморского региона и 

комплексное управление прибрежной зоной» (Севастополь, 2014 р.), Третій 

міжнародній науково-практичній конференції «Биоразнообразие и устойчивое 

развитие» до 100-річчя Карадагскої біологічної станції – Карадагського 

природного заповідника НАН України (Сімферополь, 2014 р.), 

XІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Біологічні дослідження –

2020» (Житомир, 2020 р.). У 2013 роках наукові доповіді за темою дисертації 
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заслуховувалися на засіданнях Вченої Ради ДУ «Інститут морської біології» 

НАН України. 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковано в 15 

наукових працях, серед яких 5 статей у наукових фахових виданнях України (1 

з яких у журналі, що входять до наукометричних баз Scopus та Web of Science), 

2 монографії, 8 тез і матеріалів конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, 4 розділів, висновків, списку використаних джерел (241 

найменування, з яких 145 латинецею) та одного додатку. Загальний обсяг 

дисертації становить 155 сторінок машинопису, з яких основний текст 

викладено на 124 сторінках. Текст ілюстровано 39 рисунками та 28 таблицями. 
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РОЗДІЛ 1. СТАН ВИВЧЕНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ 

ОСОБЛИВОСТЕЙ ГАРПАКТИКОЇД КОНТУРНИХ БІОТОПІВ     

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1. Екологічні особливості гарпактикоїдних копепод 

 

При вивченні організмів, що знаходяться за своїми розмірами між макро- 

і мікробентосом, використовуються терміни "мейобентос" і "мейофауна". 

Можна визначити мейобентос як сукупність мікроскопічних Metazoa, що 

утворюють самостійний розмірний (зазвичай менше 1 мм, але більше 40 мкм), 

таксономічний та функціональний блок донної екосистеми [76, 86, 215]. 

До складу мейобентосу входять всі типи тварин, окрім Голкошкірих. 

Серед мейобентосних таксонів розрізняють ев- та псевдомейобеносні 

організми. До складу евмейобентосу входять представники мейофауни, 

життєвий цикл яких на всіх стадіях протікає у складі мейобентосу. Наявність 

псевдомейобентосного компоненту у складі загального мейобентосу носить 

тимчасовий характер, пов’язаний з певним періодом розвитку 

макрозообентосних організмів [86]. 

Гарпактикоїди (Harpacticoida) – один з трьох рядів ракоподібних в 

підкласі Веслоногих раків (Copepoda). Це переважно вільноживучі тварини, що 

заселяють різні типи водних екосистем [111]. 

У мейобентосних морських пробах гарпактикоїди, як правило, є однією з 

найбільш чисельних груп евмейобентосу, та часто займають друге місце за 

щільністю поселень після представників Nematoda. У процентному відношенні 

частка їх чисельності досягає 4–95% донного і 11–60% фітального мейобентосу 

[85]. На сьогодні описано до 4500 видів мейобентосних гарпактикоїд [28], що 

відносяться до 55 родин, з яких приблизно для 17 відмічається велика кількість 

видів. Р. Хайс та співавтори [89] припускають що в дійсності в природі їх існує 

понад 30000 видів. 
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Морфологічні особливості будови тіла гарпактикоїд безпосередньо 

пов'язані з біотопом, якому види надають перевагу. Інтерстиціальні види мають 

тонке, майже червоподібне тіло з кінцівками малих розмірів. Придатки 

гарпактикоїд, що не виступають та розташовані вздовж поверхні тіла, сприяють 

хорошій гнучкості, за рахунок якої вони можуть пересуватися між піщинками 

не тільки за допомогою ніг, а й за допомогою згинань всього тіла (роди 

Arenosetella, Apodopsyllus, Hastigerella, Leptastacus, Parastenocaris) роди і види 

пувинні питасися курсивом у всьому тексті[110]. 

Фітальні види часто мають великі розміри, іноді сплощені тіла. Потужні 

ноги добре пристосовані для прикріплення до рослин і до плавання. Тіло вкрите 

великою кількістю щетинок (представники родин Peltidiidae, Porcellidiidae, 

Tegastidae, родів Thalestris та Porcellidium). Гарпакикоїди з родини Laophontidae 

мають подовжене тіло і потужні хапальні передні кінцівки. Вони формують 

інший тип фітальних видів [85, 88, 135]. 

У гарпактикоїд, що живуть на мулах і замулених пісках, кореляція 

морфологічної структури з місцями проживання менш очевидна. Представники, 

що мешкають у таких біотопах, часто мають веретеноподібне, іноді майже 

циклопоподібне або помітно сегментоване тіло, порівняно великих розмірів 

(роди Ectinosoma, Cletodes, Tachidius, Paronychocamptus, Microarthridion) [36]. 

На сьогоднішній день існує декілька екологічних типів «класифікацій» 

гарпактикоїд [44, 111, 135, 238]. Загалом, серед вільноживучих гарпактикоїд 

можна виділити три основні екологічні групи (або життєві форми): планктонні, 

фітальні та донні. У кожної групи є загальні морфологічні особливості, але 

різке розмежування між окремими життєвими формами провести важко. Якщо 

взяти до уваги, що фактори середовища впливають не на весь таксон в цілому, а 

чітко пов'язані з екологічними особливостями окремих груп видів, то поділ 

гарпактикоїд на окремі життєві форми буде актуальним [46, 230]. 

Питання про живлення гарпактикоїд також є актуальними на 

сьогоднішній день. Наявні відомості мізерні і неоднорідні. У своїй монографії 

К. Ланг [95] дав один з перших оглядів на цю тему з деякими неточностями. 
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Так, згідно з автором, знаходження Tisbe varians Scott T., 1914 на мертвих 

молюсках і недоїдках кинутих у воду свідчить про те, що даний вид (а можливо 

й інші представники цього роду) є трупоїдом. 

Дуже часто гарпактикоїди розглядалися як детритофаги [44, 81, 92, 111]. 

Виборче «обгризання» бактерій, найпростіших і діатомей з детриту, водоростей 

або піщинок також зазначалося деякими дослідниками [17, 27, 45, 59, 97]. 

Не цілком з'ясованими є трофічні зв'язки між мейо- і мікрофітобентосом. 

Ряд авторів вказує, що мейобентос слабко впливає на стан мікрофітобентосу [3, 

68, 108, 157]. У той же час за даними Дж. Бланшарда [23] ситуація виглядає 

дещо інакше, так як виїдання мікроводоростей мейобентосу перевищує їх 

репродукцію. Іноді гарпактикоїди можуть виїдати від 68% до 100% біомаси 

мікрофітобентосу [32]. Біоплівка (ексудати бактерій і рослин) також входить в 

трофічний спектр гарпактикоїд [55, 61]. 

Виборча перевага у їжі [69] або її цілеспрямоване уникнення [126] є 

характерним для деяких видів. У ряді дослідів [96] було встановлено, що 

змішана культура з мікроводоростей (зелені, синьо-зелених і діатомових) дає 

100% виживання гарпактикоїд. Найнижче виживання було на культурі із 

зелених водоростей, а найвище – на діатомеях. Висока поживна цінність 

останніх і дає відмінний результат [45]. Варіативний ефект може мати 

додавання в раціон різних бактерій, великі концентрації яких призводять до 

смертності [79]. 

Через трофічну спеціалізацію гарпактикоїди можуть коррелятивно 

розподілятися за видовим складом мікрофітобентосу, що є однією з основ 

їхнього раціону. Подібне зонування добре спостерігається на м'яких грунтах 

[47, 58, 238]. Така залежність викликає екстремальний поділ і може призводити 

до мікророзподілення, а воно в свою чергу змінюється у залежності від 

харчової придатності і сезонної фази розвитку [17, 59, 113]. Разом з тим багато 

видів гарпактикоїд (наприклад представники родів Tisbe, Nitokra, Cletocamptus 

та ін.) мають високу трофічну пластичність і успішно підтримуються в 

лабораторіях для експериментальної роботи [30, 34, 127]. 
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1.2. Розподіл гарпактикоїдних копепод в залежності від абіотичних 

факторів 

 

Серед абіотичних факторів основним визначальним фактором поширення 

та розвитку гарпактикоїд в Світовому океані є температура. Саме зі 

збільшенням річної температури найбільше пов'язані вилуплення і розвиток 

шести науплиальних та п'яти копеподітних стадій [44]. Зниження температури 

або життя в холоднуватих місцепроживаннях може продовжити цикл розвитку 

з 2-3 місяців в нормальних умовах [66] до одного року [56, 63]. 

Відповіддю гарпактикоїд на несприятливий температурний режим може 

бути формування цист, що було відзначено для одного морського виду 

(Heteropsyllus nunni Coull, 1975) і для багатьох прісноводних видів [4, 50, 140]. 

Також може відбуватися затримка науплиального розвитку або діапауза на 

стадії копеподітної фази [54] або навпаки прискорення життєвого циклу [21]. 

У різних кліматичних областях спостерігаються чіткі динамічні 

відмінності чисельності гарпактикоїд, які обумовлені відмінностями річного 

ходу температур. Для субарктичного поясу, що має відносно холодний клімат, 

піки великої кількості спостерігаються один раз і в найтепліші місяці року 

(липень та серпень). Через промерзання ґрунту в зимові місяці чисельність 

копепод різко падає. Наприклад, в Біле та Баренцево моря [146, 174] 

характеризуються саме таким чином. Кліматичний режим субтропіків і тропіків 

призводить влітку до прогрівання літоралі (до 24 º С і більше) і зниження 

концентрації кисню в інтерстиціальній воді, до чого особливо є чутливими 

ракоподібні [85]. Таким чином, на даних широтах піки великої кількості 

спостерігаються після критичних температур (квітень-червень і серпень-

жовтень). Така ситуація характерна для чорноморського [172, 184], 

середземноморського [33] та атлантичного узбережжя США [49, 63, 65]. 

Такий потужний кліматотвірний чинник, як течія Гольфстрім, вирівнює 

амплітуду сезонних коливань – грунт не промерзає взимку і не перегрівається 

влітку. За даних умов не тільки температура, але і велика кількість харчових 
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об'єктів стають факторами, що впливають на чисельність гарпактикоїд. Подібна 

картина є на узбережжях Великобританії [80] та східної Балтики [112]. 

Поширення гарпактикоїд в багатьох типах донних осадів пов'язано з їх 

чутливістю до дефіциту кисню. Така ситуація призводить до пристосування 

життя цих ракоподібних у верхніх осадових шарах [85]. У зв'язку з цим їх зона 

існування легко порушується (припливи-відпливи, переміщення 

макробентонтів). Також морфологія гарпактикоїд відрізняє їх від «стійких» 

видів мейобентосу [129, 172]. 

Сприятливі освітлення і гідродинамічні умови створюють добовий ритм 

для гарпактикоїдних копепод. Слідуючи цьому ритму, вони активно спливають 

на поверхню, а потім дрейфують в придонних шарах води [20, 114, 204, 205]. 

Особливості їх поведінки сприяють інтенсивному розосередженню, 

перерозподілу та колонізації нових або порушених біотопів [15, 31, 134]. 

Виявлення плямистості у розподілі гарпактикоїд різних осадових ґрунтів, 

призводить до виникнення мікромасштабного розподілу, що може бути 

пов'язано з різними біологічними і фізичними факторами. Аналіз моделі 

розподілу мілководних гарпактикоїд показав шість «життєвих форм», які 

зберігали видову композицію [237, 238], а контролюючими факторами 

розподілу є структура осаду та градієнт солоності.  

Вплив солоності середовища на щільність поселень гарпактикоїд має 

неоднозначний характер [16, 109, 120, 125, 131, 135]. За даними деяких з них 

[109, 135] відзначається зменшення видового різноманіття та чисельності 

гарпактикоїд зі зменшенням солоності (естуарії Теймар і Форт). У той же час 

для Західної Шельди і Емса [131] все відбувається навпаки. Суперечливість 

результатів можна пояснити тим, що кількість розглянутих точок вкрай мала (3-

6 на естуарій), а станції відрізняються за типом ґрунту. Велика кількість 

гарпактикоїд вище в морських екосистемах, ніж у прісноводних [95, 155]. 

Сукупність усіх факторів середовища, які впливають на життя 

гарпактикоїдних копепод, визначає неоднорідність їх горизонтального 

розподілу. Ці фактори значно розрізняються у різних масштабах простору. У 
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масштабі сантиметрів [23, 61, 67, 85, 128] діють біотичні фактори: розподіл 

біогенів і харчових об'єктів, розмноження, виїдання, конкуренція. За даними 

тих же авторів в масштабах метрів на перший план виходять абіотичні фактори 

ґрунту: характеристики pH та гранулометричного складу. 

На вказаних масштабах безумовно важливу роль відіграє такий біотичний 

фактор як розподіл макрофітних угруповань [57, 83]. В кінцевому рахунку, 

вплив кілометрів і сотень кілометрів зв'язується з топографією берегової лінії, 

яка в свою чергу впливає на характер відкладення осадів і іноді на градієнт 

солоності опріснених ділянок [33, 142]. 

Гарпактикоїдні копеподи є відмінними об'єктами для спостережень як в 

польових умовах, так і в лабораторних [64]. Висока чутливість гарпактикоїд 

робить їх надійними індикаторами забруднення [30, 35, 37, 38, 48]. 

Використовуючи дані щодо відмінності в структурі осадів та впливу 

різних типів забруднення на мейофауну Північного моря [90] виділено п'ять 

чітких груп гарпактикоїд. Кошелев А. В. у своїй дисертаційній роботі [208] 

досліджував особливості соленостної толерантності деяких галофільних 

безхребетних тимчасових водойм в тому числі і представника гарпактикоїд 

Cletocamhtus retrogressus (Schmankewitch, 1875) Мініатюрність і численність, а 

також специфічні переваги в їжі (діатомеї) ставлять гарпактикоїд на провідне 

місце – серед організмів мейофауни – у ролі їжи для багатьох дрібних і 

ювенільних придонних риб, хижих ракоподібних і поліхет [1, 5, 43, 45, 70, 75, 

144, 190, 191]. 

 

1.3. Дослідження гарпактикоїдних копепод 

 

Не дивлячись на те, що гарпактикоїдні копеподи в силу своєї високої 

різноманітності і широкого спектру життєвих форм, поширені по всіх морських 

та солоноватоводних акваторіях всієї земної кулі, вони залишаються 

маловивченою групою. На сьогоднішній день біогеографічний аналіз фаун 
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гарпактикоїд знаходиться на початковій стадії, і в зв'язку з цим є неможливим 

використовувати їх при зоогеографічному районуванні морських донних 

екосистем [33]. У монографії К. Ланга [95] в рамках світової фауни виділяються 

комплекси видів, характерні для певних географічних областей та кліматичних 

поясів. Дана робота є найбільшою в цій галузі досліджень. У роботах Л. Абеля і 

Дж. Веллса [2, 137], є логічне продовження вище зазначеної теми, оцінюється 

специфічність фаун різних регіонів світу. Схожі роботи є і у інших авторів [51, 

71, 84]. Нечисленність подібних робіт пояснюється відсутністю інформаційної 

бази для порівняння, оскільки дані про видовий склад гарпактикоїд різних 

районів світу фрагментарні та розрізнені. Визначальні ключі та каталоги [24, 

28, 136, 182, 240] створені для вузького кола регіонів та мають дуже мізерну 

інформацію про ареали. 

Деякі з вище зазначених авторів [2, 95,  137] в світовій фауні гарпактикоїд 

виділяють кілька великих блоків згідно широтно-кліматичних зон. Помітним 

мінусом такого поділу є об'єднання видових комплексів гарпактикоїд різних як 

за умовами проживання, так і за походженням. Наприклад, Арктичний блок 

складається з фаун Центральної Арктики і ряду окраїнних морів, але такі моря 

як Баренцове і Чукотське схильні до впливу теплих течій, а Біле море значного 

опріснення. Таким чином, даний блок поділяється, як мінімум, на два в 

результаті своєї внутрішньої неоднородності [237]. 

Зіставляючи всі дані, наявні на сьогоднішній день по гарпактикоїдним 

копеподам, можна зробити висновок, що їх фауна краще вивчена в Північній 

півкулі, ніж в Південній, а в високих широтах Північної півкулі краще, ніж у 

низьких. Причиною цього є неоднорідність розподілу дослідників і 

важкодоступність ряду регіонів. 

Відомості про гарпактикоїд Чорного моря вперше з'являються у 60-70-х 

роках 19-го століття. Такими є дослідження кримського і східного ділянок моря 

[209–211, 236]. На початку 20-го століття виходять друком роботи за видовою 

різноманітністю гарпактикоїд болгарського узбережжя [39]. До кінця 30-х років 
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20 століття були представлені фауністичні списки румунського шельфу [93], 

Севастопольської [188] та Новоросійської бухт [206, 207]. 

Перші дослідження, що стосуються екології гарпактикоїд, були розпочаті 

в 60-х роках минулого століття. Сюди відносяться роботи Р. Е. Григи для 

берегів Криму і Кавказу [179–183], Е. Б. Макавеевої [213, 214], 

Е. А. Колесникової [199–205], В. А. Чепурнова [233–235]. 

Західний шельф Чорного моря досліджували А. Маркус [98, 99] і Ф. Пор 

[115] (румунське узбережжя); А. Апостолов [6–14], Т. Маринов [102–104], 

Михайлова-Нейкова [106] (болгарське узбережжя). На кінець минулого століття 

болгарськими вченими для Чорного моря вказувався 204 види гарпактикоїд, що 

відносяться до 23 сімейств і 81 роду [6]. 

До кінця 60-х років 20 століття з'являються роботи про видовий склад та 

розподіл прісноводних і солоноватоводних гарпактикоїд деяких ділянок 

північно-західного шельфу Чорного моря [186, 216–219]. 

Інтерстиціальна фауна піщаних пляжів Одеського узбережжя вивчалася 

протягом багатьох років Л.В. Воробйовою та ін. [170, 172]. Ці дослідження 

показали, що видове різноманіття гарпактикоїд залежить від 

гранулометричного складу піску – зменшується від крупнозернистого до 

дрібнозернистого. Гарлицька Л. А. у своїй дисертаційній роботі [177] значно 

розширює видовий склад гарпактикоїд ПЗЧМ, описує закономірності 

просторово-часового розподілу на специфіку угруповань окремих районів і 

біотопів, впливу ряду абіотичних факторів на гарпактикоїд [72–74, 176, 177]. 
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РОЗДІЛ 2. МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Характеристика районів дослідження 

 

Для дослідження особливостей угруповань гарпактикоїдних копепод 

проби відбирали в українському секторі північно-західної частини Чорного 

моря. Було обрано райони, що значно відрізняються за гідрологічним режимом: 

Одеська, Ягорлицька, Тендрівська затоки, пригирлова морська частина р. 

Дунай та акваторія біля острова Зміїний (рис. 2.1.). 

 

 
Рис. 2.1. Карта-схема районів досліджень мейобентосних гарпактикоїд 

контурних біотопів в ПЗЧМ України у 2005 – 2017 рр.: 1 – Одеський морський 

регіон, 2 – Ягорлицька затока, 3 – Тендрівська затока, 4 – пригирлова частина 

Дунай, 5 – прибережна частина о. Зміїний. 
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Специфіка гідрологічних та гідрохімічних умов в українській частині 

північно-західної частини Чорного моря сформувалася під впливом чотирьох 

річок: Дунаю, Дніпра, Дністра і Південного Бугу, загальний стік яких складає 

майже 80% стоку річок, що впадають в Чорне море [192]. У цій частині 

Чорного моря відмічається значна розсіченість берегової лінії та велика 

кількість заток (Одеська, Ягорлицька, Тендрівська, Джарилгачська, 

Каркінитська) та лиманів (Дністровський, Дніпровсько-Бузький, Григорівський, 

Сухий та ін.). 

Кордоном української ділянки ПЗЧМ є лінія між м. Тарханкут і о. 

Зміїний. Серед чорноморських країн український шельф найбільший за площею 

і найрізноманітніший за умовами проживання гідробіонтів. Максимальний 

діапазон змін середньомісячних значень солоності в поверхневому горизонті 

ПЗЧМ спостерігається на узбережжі Дунаю (3 ‰), який поступово знижується 

на схід – м. Тарханкут і Каркінітської затоки (0,75 ‰). Максимальна солоність 

реєструється з січня по травень, а мінімальна з травня по вересень. 

Найнижчі температури протягом усього року спостерігаються саме в 

ПЗЧМ – в зимовий період через мілководність (в порівнянні з іншими 

частинами моря), а влітку через часті сгонні явища і апвелінг холодної води з-

під термокліну. Так, на горизонті 20 м взимку спостерігається температура 4 

°С, а влітку – 10 °С. 

Грунти ПЗЧМ до глибини 6–7 м представлені злегка замуленим, щільним 

дрібнозернистим піском, на поверхні якого у вигляді окремих друз і плям 

зустрічаються скупчення мідії. На глибині 7–9 м піски заміщуються змуленими 

черепашками, а з 20 м більша частина акваторії зайнята чорними і сірими 

мулами.  

Одеський регіон ПЗЧМ входить до складу Дніпровсько–Бузької 

пригирлової зони [153], але зі своїми значними особливостями [175, 189, 231]. 

Площа цієї акваторії ~ 550 км2, а максимальна глибина 28 м. Самою 

мілководною зоною акваторії є Одеська затока, де середня глибина становить 

близько 8 м. На гідрологічні та гідрохімічні умови в регіоні впливає ступінь 
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річкового стоку, яка визначається сезонною мінливістю стоку Дніпра і 

Південного Бугу [189]. 

В акваторії Одеського морського регіону найбільші скупчення підводних 

каменів сконцентровано в районі мису Великий фонтан, вздовж  вул. Дачі 

Ковалевського, в районі мисів Ланжерон, Одеський Північний та інші [159]. 

Забруднення акваторії відбувається під впливом, з одного боку, 

основного прибережного потоку, який містить біогенні та забруднюючі 

речовини, що вносяться стоком річок Південний Буг та Дніпро, з іншого – 

місцевих джерел промислових і комунальних стоків Одеси та Чорноморська, 

Одеського, Південного та Іллічівського портів. Особливістю гідрохімічного 

режиму акваторії є надмірна кількість біогенних речовин (вуглецю, азоту і 

фосфору), яка на порядок перевищує їх середній вміст у водах Чорного моря. 

Рівень забруднення донних відкладень досліджуваної акваторії є 

наслідком хронічного забруднення вод, уповільненого водообміну, а також 

наявність великої кількості зваженої речовини органічного і мінерального 

походження, що сприяє переносу забруднюючих речовин з води у донні 

відкладення [175]. 

Острів Зміїний розташований в мілководній західній частині шельфу 

ПЗЧМ приблизно в 35 кілометрах на схід від узбережжя на широті дельти 

р. Дунай. Характер полів солоності і температури визначає стік р. Дунай. На 

ряду з цим, мілководність, водообмін з відкритим морем і сгонно-нагонні 

явища так само впливають на гідрологічний режим акваторії о. Зміїний [226]. 

Також, згідно з літературними даними, в формуванні гідролого-гідрохімічного 

режиму прибережних вод острова беруть участь трансформовані стоки всіх 

великих річок ПЗЧМ [198]. 

Ягорлицка та Тендрівська затоки є найбільш мілководними затоками 

північно-західного Причорномор'я. Наземно-аквальний комплекс Ягорлицької 

затоки має один з найбільш високих природоохоронних статусів міжнародного 

значення. Акваторія Ягорлицької затоки входить до складу Національного 

природного парку «Білобережжя Святослава» та біосферного Чорноморського 
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заповідника. Дані акваторії мають вільний водообмін з морем через протоки. В 

період дії сгонних вітрів водообмін з морем здійснюється в середньому за 10 

діб. Також для них характерний незначний вплив теригенних процесів на 

внутрішньоводоймищні. Гідрографічна мережа на водозбірній площі затоки не 

розвинена, в зв'язку з чим показник питомого водозбору затоки має дуже низькі 

значення. Крім того, водозбірна площа затоки має плакорний тип місцевості – 

середня висота поверхні становить всього 5 м, а середній нахил 0,7 °. Таким 

чином, гідроекологічний режим затоки формується, головним чином, під дією 

процесів прилеглої акваторії моря [192]. 

Стік р. Дунаю в середньому за рік становить 76% загального стоку в 

північно-західній частині [151]. За режимом солоності В. С. Большаковим [152] 

в північно-західній частині Чорного моря було виділено три групи водних мас: 

річкова (лиманна), поверхнева і донна вода. У дна річкова (лиманна) вода 

зустрічається досить рідко (солоність 4 – 5,9 ‰). Наступна стадія 

трансформації річкової води в поверхневу морську відбувається в кілька етапів. 

У зоні від дельти Дунаю до гідрофронту річкова вода стає на 40% морською. 

Далі трансформація річкової води в морську відбувається на гідрофронті, де 

солоність в горизонтальному напрямку швидко, часто стрибком, зростає до 10 – 

12 ‰ і річкова вода на 65% трансформується в морську. Остаточна 

трансформація відбувається в зоні від гідрофронтів до зовнішнього кордону 

району. У цьому процесі головну роль грає водообмін пригирлового району та 

іншого простору моря. Трансформація річкової води в морську викликає 

приплив в цю частину моря 1180 ± 100 км3/рік морської води [151, 152]. 

 

2.2. Особливості виділення контактних зон та районів досліджень 

 

Особливу категорію в морському середовищі являють зовнішні кордони 

моря або контурні (крайові) біотопи (рис. 2.2). Контурні біотопи і населяючі їх 
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угрупування – це свого роду «гарячі точки» моря, за якими можна судити про 

стан всієї його екосистеми [161, 198]. 

 

Рис. 2.2. Зовнішні контури пелагіалі на її кордонах з атмосферою, 

берегом, дном та ріками (схема): 1 – аероконтур, 2 – псамокотнур, 3 – 

літоконтур, 4 – пелоконтур, 5 – потамоконтур [198]. 

 

Вони заселені специфічними контурними біоценозами та класифікуються 

наступним чином: аероконтур (море – атмосфера), псамоконтур (море –

піщаний берег), літоконтур (море – кам'янистий берег), пелоконтур (море – 

мулистий берег), потамоконтур (море – річка) [195, 198]. 

Кожному контурному біотопу притаманні свої групи організмів, 

пристосовані до його специфічних умов. Контурним угрупованням властиві 

високі значення біологічної продуктивності. У той же час ці угруповання 

знаходяться в зонах найбільш сильних негативних впливів на живі організми з 

боку різних проявів антропогенного чинника [193, 194, 196]. Контурні біотопи 

відіграють значну роль у функціонуванні водних екосистем, репродукції 

гідробіонтів та є чутливими до зовнішніх впливів [200]. 
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2.2.1. Псамоконтур 

 

Псамоконтур морів і океанів – це біотоп, існуючий на межі «вода – 

піщане дно і берег». Псаммоконтур як біотоп представлений піщаними 

пляжами з їх надводними (супралітораль), напівводними (псевдолітораль) і 

підводними (верхня сублітораль) ярусами [197]. У Чорному морі вище урізу 

води до складу псамоконтуру входить піщана псевдолітораль і, що знаходиться 

вище, супралітораль [150]. Як відомо, довжина берегової лінії Чорного моря 

становить близько 3500 км, з яких майже половина зайнята піщаними пляжами. 

У ПЗЧМ довжина піщаних пляжів і кіс досягає 1000 км. В українській частині 

ПЗЧМ власне піщане дно досягає глибин до 10–15 м. 

Основний термін «інтерстиціальна мейофауна» був вперше використаний 

М. Ф. Мер [100]. Термін «інтерстиціальний» для мікрофауни, що мешкає в 

просторах між частками піску, заповнених водою, був введений Ніколсом [110]. 

Пізніше Ремане [118] був використаний термін «мезопсамон», а для 

інтерстиціального середовища – «мезопсамаль». «Інтерстиціальна мейофауна» і 

«мезопсамон» можуть бути, на думку Зінна [145], використані як синоніми для 

всієї мікрофауни інтерстиціального середовища. При вивченні організмів, що 

знаходяться за своїми розмірами між макро- і мікробентосом, 

використовуються терміни "мейобентос" і "мейофауна". Вузько адаптовані до 

інтерстиціального середовища організми представлені невеликим числом видів. 

Суттєво те, що піщана грань моря одна з його активних поверхонь, де 

протікають різноманітні і інтенсивні фізичні, хімічні та біологічні процеси. 

Наслідки цих процесів позначаються не тільки у вузькій смузі псамоконтуру 

моря, але і далеко за її межами, як в сторону моря, так і в бік суші [147, 193, 

198]. Тут мешкають численні представники як мікрофауни і мікрофлори, 

мейофауни, так і види, що відносяться до представників макрозообентосу. 

Піщані пляжі – типовий екотон моря з характерним для нього «крайовим 

ефектом», у формуванні якого беруть участь представники морської, грунтової, 

прісноводної і наземної фауни [172]. 
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Фауна гарпактикоїд псамоконтуру складається з двох основних форм – 

інтерстиціальної (мезопсамон) і епібентичної (епіпсамон) [85]. 

Першими в Європі вивчення мезопсамона проводили в основному вчені 

Німеччини, Франції, Норвегії на літоралі узбереж цих країн. Були описані 

біорізноманіття інтерстиціальної мейофауни, її основні екологічні 

характеристики. Справжньою сенсацією було відкриття існування в піщаних 

наносах узбережжжя різноманітного за видовим складом і багатому в 

кількісному відношенні угруповання морських безхребетних тварин. Можна 

визначити мейобентос як сукупність мікроскопічних Metazoa, що утворюють 

самостійний розмірний, таксономічний та функціональний блок донної 

екосистеми [215]. Дослідження показали, що гарпактикоїди є його істотним 

компонентом. Так в Кільський бухті на літоралі гарпактикоїди складають 22–

55% від загальної чисельності мезопсамону [121, 122]. На літоралі острова 

Тромсе щільність поселень гарпактикоїд в різні сезони року становила 13–47% 

[121]. 

Гарпактикоїди в складі всієї інтерстиціальної мейофауни піщаних пляжів 

Чорного моря вивчалися систематично і поглиблено протягом десяти років 

[172]. Результатом був докладний опис біорізноманіття інтерстиціальної 

мейофауни піщаних пляжів (псевдолітораль і супралітораль), динаміки 

(сезонної і просторової) її кількісних показників, залежність якісних і 

кількісних характеристик від головного екологічного чинника – 

гранулометричного складу піщаних наносів. 

Авторами було показано, що гарпактикоїди в 1973–1980 рр. були 

представлені дев'ятьма видами, вісім з яких – Stenocaris pontica, Harpacticus 

littoralis, Nitocra spinipes, N.affnis, N.pusilla, Ectinosoma melaniceps, Arenopontia 

subterranea, Ameira parvula – приурочені до грубозернистих пісків. Для 

дрібнозернистих наносів був характерний лише один вид – Paraleptastscus 

spinicauda trisetosa. Частка гарпактикоїд від загальної чисельності мейофауни 

протягом року коливалася в широких межах, зростаючи від дрібнозернистих до 

грубозернистим пісків. Це характерно і для показників щільності копепод [172]. 
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Вказана максимальна щільність гарпактикоїд 3050 екз..100 см-3. На 

псевдоліторалі вони цілий рік істотно переважають в шарі 4–10 см, що 

справедливо для світлого періоду доби. Вночі рачки піднімаються у верхні 

шари. Авторами показано, що щільність гарпактикоїд в весняно-літній період 

зменшується в міру віддалення від зони заплеску. Восени, мігруючи в глибші 

шари піщаних наносів, утворюють значні скупчення в верхній частині 

супраліторалі поблизу рівня залягання грунтових вод. У зимовий період 

гарпактикоїди концентруються у верхній частині супраліторалі на глибині 

опадів в 40–50 см, де щільність їх у багато разів вище, ніж в зоні, що 

знаходиться в безпосередній близькості від псевдоліторалі [172]. 

Першим інтерстиціальних копепод описав у своїй монографії Вільсон 

[141]. Він показав, що гарпактикоїди добре пристосовані до проживання в 

інтерстиціальній воді піщаних наносів. Ніколс [110], вперше ввів термін 

«інтерстіціаль», описав гарпактикоїд цього своєрідного біотопу піщаних пляжів 

різних частин світу. Ним на основі своїх фундаментальних досліджень показані 

морфологічні адаптації копепод до цього своєрідного середовища існування. 

Копеподи у мезопсаммоні представлені типовими інтерстиціальними 

представниками Cylindropsyllidae [107, 172], Leptastacidae [49, 51, 52, 170, 172], 

Arenopontiidae [172], Paramesochridae [80, 238] та деякими неспецифічними 

інтерстиціальними видами родини Ectinosomatidae [52, 80, 176], Ameiridae [62, 

172, 238]. Епіпсаммон включає Ectinosomatidae [51, 62, 123, 137, 172], деяких 

Harpacticidae [172], Miraciidae [123, 238], Laophontidae [82, 136, 176], 

Canthocamptidae [49] та деякі інші родини. 

 

2.2.2. Літоконтур 

 

Одним з надзвичайно важливих контурних біотопів для морських 

екосистем, що визначає формування біорізноманіття та кормову базу для 

гідробіонтів різного трофічного рівня, є літоконтур [194, 195]. Скелі та їх 
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уламки, брили, валуни, камені, галька – все це утворює природну кам'янисту 

грань моря або літоконтур [198]. Літоконтур є субстратом для прикріплення 

тварин і рослин, що входять до складу угрупувань періфітона або обростання 

[156]. Для морів і океанів характерна наявність безлічі твердих поверхонь, 

розташованих як на самому урізі води, так і на дні морських акваторій з різним 

діапазоном глибин. До них відносяться численні підводні скелі, які можуть 

бути різними за формою, обсягом та висотою. 

Літоконтур – це і гідротехнічні споруди (хвилерізи, траверси) і палі 

причалів. Штучні рифи різної протяжності і займаної площі та природний 

кам'янистий субстрат найчастіше розташовані у верхній субліторалі морів або 

на псевдоліторалі. 

Всі ці різноманітні природні або штучні поверхні зазвичай спочатку 

покриваються бактеріальної плівкою та мікроводоростями, які обростають 

макрофітами та зообентосом. У свою чергу, щільні поселення мідії та 

макрофітів створюють певні умови для успішного розвитку багатьох 

безхребетних [156] в тому числі і гарпактицид. 

Гарпактикоїдні копеподи можуть жити безпосередньо на літоконтурі, 

обгризаючи плівку з бактерій і мікроводоростей [17, 59], а також входити до 

складу біоконтуру [197]. Згідно Ювеналію Петровичу Зайцеву поряд з 

нерухомо прикріпленими живими організмами-епібіонтами, що утворюють 

власне біоконтур, існують також інші, топічно і трофічно асоційовані з ними 

види, зокрема, гарпактикоїди.  

Морські технічні споруди як життєвий субстрат являють собою один з 

різновидів літоконтуру. При всій доступності зони «берег–море» і її 

наймілководнішого біотопу літоконтуру, вивчення тут проводилися лише 

епізодично і в основному вони відносяться до макрозообентосу. З ростом 

технічного прогресу морські акваторії відчувають дедалі більший прес різних 

видів антропогенних навантажень: вплив річкових стоків, скидання 

господарсько-побутових вод, будівництво та розчищення підхідних каналів до 

акваторій портів і великомасштабні протизсувні берегозахисні споруди. Однак 
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слід брати до уваги, що значне збільшення в прибережній зоні морів штучних 

твердих субстратів, на яких формуються фіто- і зоообрастання, не можуть бути 

віднесені до негативного фактору для морських прибережних екосистем. 

Численні факти і відомості, що містяться в публікаціях, свідчать про 

своєрідність цих субстратів, що функціонують як біотопи, про специфіку 

формування на них населення і про необхідність виділення морського 

обростання і його біотопів в категорію явищ, що має не менш самостійний 

статус, ніж інші екологічні і біотопічні одиниці галосфери [227, 228].  

Питанням вивчення обростання природних субстратів в Чорному морі 

традиційно приділялася і приділяється велика увага. В даний час є досить повне 

уявлення про особливості формування, розвитку перифітону і функціонування 

в ньому угруповань різних структурних рівнів [156, 178, 187, 213]. При цьому 

необхідно підкреслити, що питання формування спільноти мейофауни 

обростань різних антропогенних субстратів бентичного типу [229] носять 

фрагментарний характер та потребують подальших досліджень [133]. 

 

2.2.3. Пелоконтур 

 

Північно–західна частина Чорного моря являє собою найбільш велику 

мілководну зону і має площу більше 63900 км2. Незважаючи на свою 

мілководність, на глибинах понад 10–15 м найчастіше донні відкладення 

представлені мулами. Біотоп моря, що прилягає до поверхні розділу моря з 

мулистим берегом і дном, називається пелоконтуром [198]. Цей біотоп 

складається з власне мулів, замуленого піску та черепашок. Подібні оселища 

позбавлені капілярних просторів, доступних для організмів мейобентосу. У 

таких умовах тварини, до яких входять і гарпактикоїди, не можуть вільно 

переміщатися, тому змушені або розсовувати донні відкладення (інбентос), або 

жити на його поверхні (епібентос).  
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Оскільки на дні осідає і окислюється органічний детрит, а молекулярно–

дифузійний потік розчиненого кисню в товщу опадів занадто слабкий, то в 

осадах вже на глибині 10–20 см кількість аеробних бактерій знижується на 2 

порядки [147]. Дослідження проведені на північно-західному шельфі у 2003 

році показали, що на мулистому субстраті на глибинах від 35 м до 90 м 

гарпактикоїди мешкають у мікрогоризонті 0–2 см [132].  

Для фауни гарпактикоїд пелоконтуру характерна присутність 

епібентосних і риючих форм. Такими є деякі або багато представників сімейств 

Ectinosomatidae [85], Cletodidae [19; 49, 66], Huntemaniidae [24, 25, 49, 138], 

Miraciidae [19, 25, 66, 238], Tachidiidae [19, 49, 66], Canuellidae [138].  

 

2.2.4. Потамоконтур 

 

Потамоконтур – це зона контакту і трансформації найбільш поширених 

типів вод: річкових і морських. Відомо, що найважливішими морськими 

районами є акваторії, де відбувається стик різних за походженням водних мас, і 

які найбільш багаті органічними речовинами, саме вони є найважливішими 

морськими районами та основними рибопромисловими зонами [153]. Згідно 

В. І. Вернадського [158] скупчення організмів характерно для прикордонних 

шарів океану. Один з таких прикордонних шарів океану контактна зона річка – 

море, що відноситься до однієї з «фронтальних зон» (стиків) різних за своїм 

характером і походженням водних мас [160–162]. На зовнішніх кордонах (або 

контурах) океану відбуваються інтенсивні фізико-хімічні та біологічні процеси. 

Розподіл морських організмів характеризується тим, що більшість з них тяжіє 

до периферичних біотопів, де для них особливо сприятливі умови [195]. 

Гідрологічний режим і біологічна структура стику прісних і морських вод 

(за термінологією Ю. П. Зайцева – «потамоконтур») дуже складні і мають цілий 

ряд індивідуальних особливостей. Разом з тим вивчення формування 

комплексів бентичних організмів і особливо мейобентосу у цій важливій для 
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всього Чорного моря зоні ще недостатньо вивчені. Три чверті річкового стоку в 

Чорному морі привносять річки Дунай, Дніпро з Південним Бугом і Дністер, які 

впадають на порівняно невеликій відстані одна від одної в північно-західну 

частину моря. Тому представлені дані про формування представників ряду 

Harpacticoida як частини мейобентосу у пригирловій акваторії Дунаю, стік 

якого в середньому за рік становить 76% загального стоку в північно-західну 

частину [151], важливі в теоретичному і практичному відношеннях, тому що 

вони в основному характерні і для інших приигрлових чорноморських річок. 

У різні періоди року з абіотичних факторів найбільше значення для 

розвитку якісних і кількісних характеристик мейобентосу мають тип ґрунту, 

швидкість течії в придонному шарі, солоність і кисневий режим. 

Поряд з характером донних відкладень важливим фактором у формуванні 

видового багатства і кількісних характеристик донних безхребетних 

пригирлового взмор'я має сольовий режим [153]. 

В даному районі солоність, в основному, залежить від інтенсивності 

прісного стоку і змінюється в межах від 0 до 18 ‰ (з урахуванням значень в 

придонному шарі). По режиму солоності В. С. Большаковим [153] в північно-

західній частині Чорного моря було виділено три групи водних мас: річкова 

(лиманна), поверхнева і донна вода. У дна річкова (лиманна) вода зустрічається 

досить рідко (солоність 4 – 5,9 ‰). 

Наступна стадія трансформації річкової води в поверхневу морську 

відбувається в кілька етапів. У зоні від дельти Дунаю до гідрофронту річкова 

вода стає на 40% морською. Далі трансформація річкової води в морську 

відбувається на гідрофронті, де солоність в горизонтальному напрямку швидко, 

часто стрибком, зростає до 10 – 12 ‰ і річкова вода на 65% трансформується в 

морську. Остаточна трансформація відбувається в зоні від гідрофронтів до 

зовнішнього кордону району. У цьому процесі головну роль грає водообмін 

пригирлового району та іншого простору моря. Трансформація річкової води в 

морську викликає приплив в цю частину моря 1180 ± 100 км3/рік морської води 

[151, 153]. 
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Середній період оновлення води північно-західного району в процесі 

водообміну дорівнює 0,8 ± 0,49 року. У трьох зазначених зонах формуються 

свої характерні комплекси мікроводоростей і представників зоопланктону, що, 

безумовно, має вплив на формування мейофауни біля дна. 

Вивчення різноманітності гарпактикоїдних копепод низин і дельти 

р. Дунай розпочаті в кінці 1960-х рр. [186, 216–218]. Формування фауни цих 

ракоподібних відбувається, на думку авторів, за рахунок прісноводних, 

евригалінних, солоноватоводних і морських видів. Всього для узмор'я Дунаю на 

глибинах від 3,8 м до 45 м характерні 34 види гарпактикоїд [177, 217, 218]. У 

роботах Гарліцкої Л. А. для даного району проаналізована структура фауни 

гарпактикоїд в залежності від типу донних відкладень [164, 166, 176, 177]. 

 

2.3. Об'єм зібраного матеріалу 

 

Матеріалом для дисертаційної роботи слугували зібрані кількісні проби 

мейобентосу та архівний матеріал ДУ «Інститут морської біології» НАН 

України за період 2004 – 2017 р. (табл. 2.1). 

Фауна гарпактикоїдних копепод вивчалась на чотирьох контурних 

біотопах: літоконтур, псаммоконтур, пелоконтур та потамоконтур. Кожен з 

зазначених контурних біотопів має свою внутрішню неоднорідність, яка 

пов’язана як з географічним розмежуванням, так і з умовами існування 

організмів. 

Дослідження гарпактикоїд пелоконтуру велись на мулах Одеського 

морського регіону, Ягорлицької та Тендрівської заток. У ОМР донні 

відкладення на глибинах понад 11 метрів в своїй більшості представлені сірими 

або чорними мулами і в деяких випадках зустрічаються замулені черепашки та 

пісок. На невеликій кількості станцій зареєстровані поселення мідій. Виходячи 

з вище сказаного, пелоконтур Одеського морського регіону розгрупований за 

такими складовими компонентами: 1) «мул сірий»; 2) «мул сірий-мідії», 3) 
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«мул сірий-пісок», 4) «мул сірий-черепашки», 5) «мул сірий-пісок- черепашки». 

Для чорних мулів виділені такі ж групи. 

 

Таблиця 2.1. 

Кількість проб мейобентосу для дослідження гарпактикоїдних 

копепод контурних біотопів у ПЗЧМ 

Рік Місце збору матеріалу 
Кількість 

зібраних проб 
Пелоконтур 

2005–2010 Одеський морський регіон 191 (архів) 
2011–2013 Одеський морський регіон 62 

2013 Ягорлицька затока 12 
2013 Тендрівська затока 5 

Літоконтур 
2012–2014 Одеський морський регіон 25 
2013–2014 м. Великий Фонтан 12 
2013–2015 о. Зміїний 31 

Псамоконтур 
2005–2010 Одеський морський регіон 20 (архів) 
2012–2014 Одеський морський регіон 40 

Потамоконтур 
2010–2017 пригирлова части р. Дунай 130 

Загальна кількість проб 528 
 

Гарпактикоїди літоконтуру досліджувались на мідійних обростаннях 

(Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)) та на заростях різних видів 

водоростей (Ceramium elegans (Ducluzeau, 1806), Cladophora vagabunda (Hoek, 

1963), Ulva intestinalis (Linnaeus, 1753), Polysiphonia denudata (Greville et 

Harvey, 1833), Corallina officinalis (Linnaeus , 1758), Laurencia paniculata 

(Kützing, 1849)) з штучних і природних поверхонь ОМР та біля о. Зміїний. 

Фауна гарпактикоїд. На траверсах проби періфітону відбиралися з різних 

горизонтів глибин: 1) 0,5; 2) 1,5 м; 3) 2,5 м; 4) дно. Біля о. Зміїний проби 

відбиралися на глибині від 1,5 до 6 м. 
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Вивчення цих ракоподібних на псамоконтурі проводилось у верхній 

субліторалі та інтерстіціалі Одеського морського регіону. Піщана верхня 

сублітораль була досліджена на піщаному матеріалі з Гідробіологічної станції 

Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (ОНУ) у 2012 та 

2014 роки (прибережна частина). За період зйомок, зроблених в 2005–2015 рр. 

на віддаленні від берега, піщано-черепашковий субстрат виявлявся лише на 

одинадцяти станціях. Ці станції в свою чергу перебували на відстані 1,5–2 км 

від берега і на глибині 7–13 м. 

Гарпактициди потамоконтуру вивчались на авандельті р. Дунай, а саме у 

її прибережних та віддалених від берега ділянках. У зв'язку з тим, що в 2010–

2017 рр. з чотирьох сезонів щорічно проби в пригирловому районі Дунаю 

відбиралися лише в літній період (навесні і восени відбір проводився лише в 

окремі роки), було використано дані літнього сезону. Аналіз матеріалу 

проводився у зоні трансормації річкової води у морську. 

  

2.4. Методика збору і первинна обробка проб 

 

Проби мейобентосу у більшості випадків відбирали бентосною металевою 

рамкою 10×10 см2, з однієї сторони якої прикріплено млиновий газ. Для рихлих 

грунтів використовували мейобентосну трубку (металеву поршневу трубку 

довжиною 500 мм, діаметр вхідного отвіру якої становить 2,8 см). 

Матеріал на глибоководних станціях Одеського морського регіону 

відбирався за допомогою дночерпака Петерсена з площею розкриття 0,1 м2. На 

мулових станціях з дночерпака кількісний матеріал відбирали 

пробовідбирником з висотою металевої рамки 25 см та площею 10×10 см2, яку 

занурювали на глибину 10 см у ґрунт, а на пісчаних, черепашкових та 

замулених субстратах – промивали вміст всього дночерпака. 

Потім проби промивалися через систему сит. Розмір вічка вернхнього сита – 

діаметр 1 мм, а нижнього млиновий газ з розміром вічка 70 мкм. Промиту пробу 
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переливали у 100 мл пластикову банку. Фіксацію проводили 4 % розчином 

формальдегіду пропорціонально до обїєму проби та фарбували барвником 

«Бенгальський рожевий». 

В лабораторних умовах пробу мейобентосу обробляли за стандартною 

методикою [87, 76]. Об’єм проби доводили до 100 мл та за допомогою 

штемпель-піпетки (об’єм 1 мл) відбирали 10 мл проби у камеру Богорова для 

підрахунку чисельності. У камері під бінокулярним мікроскопом МБС–10 при 

збільшенні 32х підраховували чисельність організмів різних таксонів 

мейобентосу в пробі, яку потім перераховували на площу 1 м2. Для проб 

мейобентосу були розраховані показники біомаси за номограмами Численко 

[241], а також відсоткової частки кожного таксону в склад загальної 

чисельності та біомаси. 

З кожної проби відбиралися не менше 50-ти екземплярів гарпактикоїд для 

ідентифікації видового складу. Відібрані організми переносилися для 

зберігання в епіндорфи в розчин 90 % спирту. Перед препарацією кінцівок та 

тіла гарпактикоїд копепод проводили через декілька розчинів суміші гліцерину 

та етилового спирту, з поступовим збільшенням концентрації долі першого. 

Ідентифікацію гарпактикоїд проводили під мікроскопом моделі «Konus» зі 

збільшенням 200–400х разів з використанням ряду визначників [6, 73, 136, 139, 154, 

155, 182]. Багаточисельні роботи з систематики та опису окремих видів і родів 

гарпактикоїд слугували додатковими джерелами. За каталогами Ф. Бодіна [24, 

25], монографією Р. Хайса [91] та електронним каталогом морських видів [143] 

проводилася уніфікація фауни та виявлення синонімічних видів. Список видів 

було складено на основі таксономічної системи Дж. Веллса [136]. 

 

2.5. Статистична обробка даних 

 

Матриця вихідних данних з біорізноманіття гарпактикоїдної фауни 

перевірялася на нормальність тестом Шаріпо-Вілка, що є чутливим до різних за 
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розміром вибірок. Якщо розподіл був ненормальний, то вибірка 

трансформувалася за допомогою функції логарифмування. Трансформовані 

дані піддавалися подальшому обчисленню. 

Розрахунок і аналіз подібності проб проводили з використанням індексу 

подібності Брея-Кертіса [29]: 
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 ; де xi та yi – кількість i-го виду у пробах X та Y 

 

Для порівняння фауністичного складу контурних біотопів було 

використано індекс таксономічної відособленості Theta+ (taxonomic distinctness) 

Кларка-Уорвика [41]. Він є аналогом якісної форми індекса Кульчинського, 

проте   враховує таксономічні взаємовідносини між видами [40]. Цей індекс 

більш чутливий до різнорідних даних, тому є більш надійним інструментов для 

визначення подібності та відміності між станціями [40]. 

Для виявлення загальних тенденцій в розподілі угруповань проводили 

ординацію станцій методом багатовимірного шкалювання (nMDS) на підставі 

отриманих матриць подібності [41]. Принцип методу полягає в розташуванні 

точок – чим більше схожість між станціями, тим вони ближче одна до одної і 

навпаки. Оцінка достовірності розбиття на групи цим методом перевірялася 

рівнем стресу, чисельні значення якого наближуються до одиниці при наявності 

надійних відмінностей. 

Для аналізу залежностей кількісніх показніків гарпактикоїдніх копепод 

від факторів середовища викорістовували коефіцієнт детермінації R2. Чим 

ближче значення коефіцієнта до 1, тим сильніше залежність. Для прийнятних 

моделей передбачається, що коефіцієнт детермінації повинен бути хоча б не 

менше 50% (в цьому випадку коефіцієнт множинної кореляції перевищує по 

модулю 70%). Моделі з коефіцієнтом детермінації вище 80% можна визнати 
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досить хорошими (коефіцієнт кореляції перевищує 90%). Значення коефіцієнта 

детермінації 1 означає функціональну залежність між змінними. 

При порівняні всіх станцій вібору проб для проведення порівняльного 

аналізу контурних біотопів і виділення груп за показниками чисельності та 

біомаси проводили кластерний аналіз методом середніх значень. Для оцінки 

достовірності результатів кластерного аналізу проводили SIMPROF тест [42]. 

За допомогою методу однофакторного аналізу подібності (ANOSIM) 

оцінювали достовірність об'єднання станцій в ті чи інші групи. Оцінка 

достовірності заснована на обчисленні різниці ранжируваних сум внутрішньої і 

міжгрупової подібності проб (R-статистика) і зіставленні величини R, що 

спостерігіється з очікуваним «випадковим» значенням Rвип, отриманим шляхом 

безлічі випадкових перестановок станцій між групами. Угруповання вважається 

достовірним на рівні значущості n%, якщо ймовірність отримати Rвип> R менше 

n%. Угруповання вважалися достовірними, якщо граничний рівень значущості 

дорівнював 5% [41]. 

Оцінку видової різноманітності гарпактикоїд на різних контурних 

біотопах в районах досліджень проводили на кількох рівнях: 

1. видове багатство – загальна кількість виявлених в районі 

дослідження видів; 

2. індекс видового багатства Маргалефа [101], який використовується 

для вимірювання біорізноманіття, якщо кількість видів пропорційна вивченої 

площі і загальна кількість особин пропорційна площі: 

 

  ; де S – число видів, N – число особин; 

 

3. індекс різноманітності Шенона (Шенона-Уівера), що передбачає, 

що особи обрані випадково з «практично бескінечної» генеральної сукупності 

[124]: 
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 ; де  – різноманітність в бітах,  - питома 

велика кількість виду; 

 

4. індекс різноманітності Сімпсона, який використовується для оцінки 

частки особин кожного виду в загальній чисельності вибірки: 

 

 ; де  – число особин певного виду, N – число всіх видів; 

 

Для статистичного аналізу даних використовували наступні програм: 

пакет Статистика в MS Excel 2010 року (MicrosoftTM), PAST.4.03 and PRIMER 

версія 6.1.6 6 [42]. 
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РОЗДІЛ 3. ФАУНІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УГРУПОВАНЬ ГАРПАКТИКОЇД 

КОНТУРНИХ БІОТОПІВ В ПЗЧМ 

 

3.1. Порівняльна характеристика видового різноманіття гарпактикоїд 

контактних зон ПЗЧМ 

 

Фауна гарпактикоїдних копепод контурних біотопів у ПЗЧМ за період 

досліджень налічувала 75 видів та підвидів , що відносяться до 46 родів із 23 

родин (додаток А). Серед зареєстрованих видів – 11 виявилися новими для 

української частини ПЗЧМ, а список видів гарпактикоїдних копепод 

розширився з 116 до 127 видів. Вперше для української частини північно-

західного шельфу Чорного моря знайдено родину Tetragonicipitidae з одним 

видом та родом (Phyllopodopsyllus pauli). 

Фауністичний розподіл гарпактикоїдних копепод контурних біотопів 

неоднорідний (додаток А). Найбільша кількість видів була зареєстрована на 

пелоконтурі, що налічує 44 види (рис. 3.1).  

 

 
Рис. 3.1. Кількість відмічених видів гарпактикоїдних копепод різних 

контурних біотопів ПЗЧМ. 
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На літоконтурі та псамоконтурі було відмічено 39 та 34 видів 

гарпактикоїд відповідно. За кількість видів найменш багатою є фауна 

потамоконтуру, для якого було зарєстровано 19 видів гарпактикоїдних копепод. 

Спільними для всіх контурних біотопів є 6 видів: Ameira parvula parvula, 

Dactylopusia tisboides, Ectinosoma melaniceps, Harpacticus flexus, Harpacticus 

littoralis, Laophonte elongata elongata 

Фауністичний склад контурних біотопів відірізняється один від одного. 

Кластерний аналіз гарпактикоїд контурних біотопів ПЗЧМ показав, що фауна 

потамоконтуру подібна до інших контурів лише на 20,07 % (рис. 3.2). Схожість 

за видовим складом пело- та літоконтуру складає 52,27 %. Фауна 

потамоконтуру подібна до них на 42,85 %. 

 
Рис. 3.2. Дендрограма кластерного аналізу фауністичного складу 

гарпактикоїдних копепод контурних біотопів ПЗЧМ на основі індексу 

подібності Брея–Кертіса. 

 

За результатами неметричного лінійного ординаційного аналізу (nMDS) в 

контурних біотопах існує певна неоднорідність фауни різних біотопів, що 
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достовірно відрізняються (рис. 3.3). Для виділення зон за рівнем схожості проб 

на ординаційній площині було використано результати кластерного аналізу на 

основі розрахунку індексу подібності Theta+ Кларка–Уорвіка, який за 

чисельністю видів гарпактикоїд показав наявінсть окремих груп у контурних 

біотопах ПЗЧМ. 

За отриманими даними можна констатувати, що на ординаційній площині 

є декілька областей, що не перекриваються, угруповання гарпактикоїдних 

копепод в яких за фауністичним аналізом відрізняються. 

 

  

Рис. 3.3. Результати неметричного багатовимірного ординаційного 

шкалювання (nMDS) проб контурних біотопів ПЗЧМ на основі матриці 

подібності Theta+ Кларка–Уорвіка: 
Примітка: ОМР – Одеський морський регіон; ЯЗ – Ягорлицька затока, ТЗ – 

Тендрівська затоки; ПД – прибережні ділянки; ВД – віддалені від берега ділянки.  
 

Отримані результати цього тесту свідчать про те, що на псамоконтурі 

можна виокремити угруповання гарпактикоїдних копепод інтерстиціалі та 

субліторалі. Фауна гарпактикоїдних копепод пелоконтуру на мулах ОМР 

достовірно відрізняється від мулів з Ягорлицької та Тендрівської заток. 

Прибережні ділянки потамоконтуру відрізняються за фауною гарпактикоїд від 
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більш глибоководних станцій. На обростаннях літоконтуру ОМР формується 

відмінна від о. Зміїний видова струтура гарпактикоїдних копепод. 

Найбільша кількість видів гарпактикоїд була на обростаннях літоконтуру 

ОМР (35 видів, що складає 46 % від загальної кількості видів), а біля о. Зміїний 

було відмічено 24 види (табл. 3.1). На віддалених від берега та прибережних 

станціях потамоконтуру було відмічено майже однакову кількість видів. 

Найменше видів було знайдено в інтерстиціалі псамоконтуру, а їхня кількість у 

верхній субліторалі була майже втричі більше. На мулах пелоконтуру 

Ягорлицької та Тендровської заток знайдено 34 види гарпактикоїдних копепод, 

а в ОМР – 21 вид. 

 

Таблиця 3.1.  

Кількість таксонів Harpacticoida у контурних біотопах ПЗЧМ 

Примітка: обр. ОМР – обростання Одеського морського регіону; обр. Зміїний – 
обростання о. Зміїний; І – інтерстіціаль; ВС –верхня сублітораль; ОМР – Одеський морський 
регіон; ЯТ – Ягорлицька та Тендровська затоки; ПД – прибережні ділянки; ВД – віддалені від 
берега ділянки.  

  

Незважаючи на велику кількість відмічених видів ракоподібних ряду 

Harpacticoida, тільки 16 з них є еврибіонтними та зустрічаються майже на всіх 

контурних біотопах ПЗЧМ (таб. 3.2). 

Таксони 

Контурні біотопи 

Літоконтур Псамоконтур Пелоконтур Потамоконтур 

обр. 

ОМР 

обр. 

Зм. 

пісок 

І 

пісок 

ВС 

мули 

ОМР 

мули 

ЯТ 
ПД ВД 

Родини 14 10 6 13 13 15 6 8 

Роди 26 22 7 19 17 26 7 9 

Види 35 24 8 29 21 34 9 12 

Види, % 46 32 11 38 28 39 12 16 
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Таблиця 3.2. 

Найбільш розповсюджені види гарпактикоїд та їхня зустрічальність 

(%) на контурних біотопах ПЗЧМ  

Вид 
Л Пс Пл Пт 

ОМР Зм ВС І ОМР ЯТ ПД ВД 

Ameira parvula parvula 65 100 85 45 80 45 – 85 

Canuella perplexa 45 – 100 – 85 60 – – 

Dactylopusia tisboides 60 85 85 – 55 – 45 – 

Delavalia elisabethae 45 45 35 – 80 40 – – 

Ectinosoma melaniceps 55 65 35 40 90 80 – 95 

Harpacticus flexus 85 – 85 – 65 40 35 – 

Harpacticus littoralis 80 – 55 55 45 – 30 – 

Harpacticus obscurus 100 20 45 – – 20 – – 

Heterolaophonte stroemii stroemii 35 45 45 – – 80 – – 

Heterolaophonte uncinata 40 25 25 – – 10 – – 

Laophonte elongata elongata 35 20 55 – 10 – – 55 

Paradactylopodia brevicornis 30 40 10 – – 10 – – 

Parastenhelia spinosa spinosa 75 15 – – – 55 – – 

Pseudobradya minor 10 45 – – – 20 70 70 

Tisbe bulbisetosa 60 30 10 – – – – – 

Tisbe marmorata 45 30 15 – 90 – – 30 
Примітка: Л –літоконтур; Пс – псаммоконтур; Пл – пелоконтур; Пт – потамоконтур 
ОМР – Одеський морський регіон; Зм – о. Зміїний; ВС –верхня сублітораль; І – 

інтерстіціаль; ЯТ – Ягорлицька та Тендровська затоки; ПД – прибережні ділянки; ВД – 
віддалені від берега ділянки. 
 

Індекси видового різноманіття показали, що у досліджуваних контурних 

біотопах формуються досить різноманітні угруповання гарпактикоїдних 

копепод (таб. 3.3). Згідно з отриманими даними, для досліджуваних контурних 

біотопів характерні відносно високе видове багатство, високі значення індексів 

різноманітності та складності структури угруповань. 
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Таблиця 3.3. 

Показники індексів видового різноманіття гарпактикоїд контурних 

біотопів ПЗЧМ 

Контурний біотоп d 1-Lambda' H'(loge) 

Літоконтур (ОМР) 1,1±0,04 0,7±0,02 1,8±0,1 

Літоконтур (Зміїний) 0,8±0,02 0,7±0,03 1,4±0,2 

Псаммоконтур (ВС) 0,8±0,04 0,7±0,02 1,5±0,2 

Псаммоконтур (І) 0,4±0,1 0,6±0,04 1,1±0,3 

Пелоконтур (ОМР) 0,5±0,02 0,4±0,01 0,8±0,1 

Пелоконтур (Я і Т) 0,8±0,05 0,7±0,03 1,4±0,4 

Потамоконтур (ПД) 1,3±0,1 0,8±0,05 1,7±0,3 

Потамоконтур (ВД) 1,2±0,3 0,7±0,03 1,6±0,1 
Примітка: d – індекс видового багатства Маргалефа; 1-Lambda' – індекс різноманіття 

Сімпсона; H'(loge) – індекс Шеннона 
 
Найвищі показники індексу видового богатства Маргалєфа характерні 

для прибережних і віддаленних від берега станцій потамоконтуру та обростань 

літоконтуру ОМР. За індексом Маргалєфа на інтерстиціалі формується 

угруповання гарпактикоїдних копепод з найменшим видовим багатством. 

Показники видового різноманіття індексу Сімпсона контурних біотопів 

коливаються в межах від 0,4 до 0,8. Найменш різноманітним за цим показником 

є угруповання пелоконтуру ОМР. За індексом Шеннона найменше різноманіття 

характерно для пелоконтуру ОМР (0,8±0,1). 

Загалом найбільш різноманітні угруповання гарпактикоїдних копепод 

контурних біотопів за всіма показниками формуються на прибережних і 

глибоководних станціях потамоконтуру та в обрастаннях літоконтуру ОМР. 
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3.2. Особливості видового складу гарпактикоїдних копепод різних 

біотопів в межах контактних зон ПЗЧМ. 

 

3.2.1. Гарпактикоїдні копеподи інтерстиціалі, псевдо- та субліторалі 

псамоконтуру ПЗЧМ 

 

На псамоконтурі формується угруповання гарпактикоїдних копепод 

субліторалі, яке відірізняється від псевдоліторалі та інтерстиціалі, що 

пояснюється специфічними умовами існування. 

Видовий склад гарпактикоїд верхньої піщаної субліторалі налічує 29 

видів (табл. 3.4) з наступних родин: Ameiridae (3), Canuellidae (1), Cletodidae (1), 

Dactylopusiidae (4), Ectinosomatidae (1), Harpacticidae (3), Laophontidae (5), 

Miraciidae ( 3), Normanellidae (2), Tetragonicipitidae (1), Thalestridae (1), Tisbidae 

(3), Peltidiidae (1). 

 

Таблиця 3.4. 

Життєва форма гарпактикоїд та  їх зустрічальність (F,%) у верхній 

субліторалі ОМР (2012 та 2014 рр.) 

Вид Життєва форма F (%) 

Alteutha typica  phyt 15 

Ameira parvula parvula  not_int 85 

Amphiascus longirostris  not_int 10 

Bulbamphiascus imus  not_int 10 

Canuella perplexa  epiben 100 

Dactylopusia tisboides  phyt 85 

Delavalia elisabethae  epiben 35 

Diarthrodes nobilis  phyt 35 

Ectinosoma melaniceps  silt_dw 35 

Enchydrosoma sordidum  epiben 10 
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Продовження таблиці 3.4. 

Harpacticus flexus  epiben 85 

Harpacticus littoralis  epiben 55 

Harpacticus obscurus  epiben 45 

Heterolaophonte minuta  epiben 35 

Heterolaophonte stroemii stroemii  epiben 45 

Heterolaophonte uncinata  epiben 25 

Laophonte elongata  epiben 55 

Laophonte thoracica  epiben 85 

Nitokra hibernica hibernica  not_int 10 

Nitokra lacustris  not_int 10 

Normanella mucronata  epiben 35 

Normanella serrata  epiben 35 

Paradactylopodia brevicornis  phyt 10 

Paradactylopodia latipes  phyt 10 

Phyllopodopsyllus pauli  epiben 15 

Thalestris longimana  phyt 5 

Tisbe bulbisetosa  phyt 10 

Tisbe furcata  phyt 10 

Tisbe marmorata  phyt 15 

 

Виявлені види відносяться до чотирьох життєвих форм. До 

найчисельніших відносяться епібентосні форми, яких налічується 14 видів. Далі 

йдуть фітальні види (9 видів), неспецифічні інтерстиціальні види (5 видів) і 

мулориючі види (1 вид). Слід зазначити, що показник зустрічальності тільки у 6 

видів перевищує 50%. До них відносяться 5 епібентосних (C. perplexa, H. flexus, 

H. littoralis, L. elongata elongata, L. thoracica) і 1 неспецифічний 

інтерстиціальний (A. parvula parvula). 
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На інтерстиціалі та псевдоліторалі на різних горизонтах виявлено 8 видів 

(табл. 3.5). гарпактикоїдних копепод з наступних родин: Ameiridae (3), 

Arenopontiidae (1), Cylindropsyllidae (1), Ectinosomatidae (1), Harpacticidae (1), 

Leptastacidae (1). Виявлені види відносяться до чотирьох життєвих форм, з яких 

найбільш багаті видами неспецифічна інтерстиціальна (3 види) і специфічна 

інтерстиціальна (3 види). 

 

Таблиця 3.5. 

Чисельність видів гарпактикоїд (екз.·100 см-3) псевдоліторалі та 

інтерстиціалі на різних глибинах і віддаленні від урізу води 

Види 

Відстань від заплеску  

0 м 1 м 2 м 3 м 

глибина (см) 
0-4 4-10 20-30 30-40 30-40 40-50 30-40 40-50 50-60 

Эпібентосні  

         Harpacticus littoralis  63 ― ― ― ― ― ― ― ― 

Мулориючі 

         Ectinosoma melaniceps  94 93 ― ― ― ― ― ― ― 

Неспецифічні 

інтерстиціальні 

         Ameira parvula parvula  99 ― ― ― ― ― ― ― ― 

Nitokra pontica   82 68 ― ― ― ― ― ― ― 

Nitokra typica typica  60 37 ― ― ― ― ― ― ― 

Специфічні 

інтерстиціальні 

         Arenopontia subterranea  ― ― 103 93 54 61 48 73 91 

Paraleptastacus ponticus  ― ― 48 45 31 29 39 28 68 

Vermicaris pontica  ― ― 44 59 11 15 24 10 44 

 



55 
 

Результати статистичного аналізу ANOSIM показали, що горизонтальний 

розподіл має чітко виражену видову специфічність, пов'язану безпосередньо з 

умовами проживання (global R = 0.831, p = 0,01). За цим аналізом фауна на 

глибні 0–10 см значно відрізняється від фауни на глибинах 20–60 см. 

Уріз води є найбільш динамічною зоною для досліджуваної ділянки. На 

глибині до 10 см тут виявлено найбільшу кількість видів (5 видів) гарпактикоїд, 

що відносяться до епібентосних, мулориючих і неспецифічних 

інтерстиціальних форм. Специфічні інтерстиціальні види мешкають в більш 

статичному середовищі в товщі піску на глибинах від 20 см і понад 1 м на 

віддаленні від урізу води. 

 

3.2.2. Фауна гарпактикоїд заростей водоростей та обростання 

молюсків  в межах літоконтуру ПЗЧМ 

 

Літоконтур акваторії о. Зміїний та в ОМР за період досліджень був 

представлений обростаннями мідії та різних видів водоростей на твердих 

поверхнях штучного та природного походження. 

Проби літоконтуру були проаналізовані на наявність достовірних 

відмінностей між різними типами субстрату тестом ANOSIM (табл. 3.6.). 

Отримані результати цього тесту свідчать про те, що фауну гарпактикоїдних 

копепод на літоконтурі в ОМР достовірно відрізнялася від фауни біля 

о. Зміїний. 

На природних твердих поверхнях біля о. Зміїний формуються водоростеві 

та мідійні субстрати, видові комплекси гарпактикоїдних копепод яких мають 

певні відмінності. 

На літоконтурі ОМР угруповання гарпактикоїд штучних твердих 

поверхонь за фауністичним складом значно відрізняється від обростань 

природних. На природних твердих поверхнях формуються видові комплекси 

гарпактикоїд макрофітів та мідійних обростань. 
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Таблиця 3.6. 

Результати ANOSIM тесту фауни гарпактикоїдних копепод 

літоконтуру ПЗЧМ 

Групи для порівняння R p, % 

Район збору проб літоконтуру (ОМР та Зміїний) 0,865 0,01 

Водоростевий та мідійний субстрат біля о. Зміїний 0,625 0,02 

Штучні та природні субстрати в ОМР 0,755 0,01 

Водоростевий та мідійний субтрат на природних твердих 

поверхнях ОМР 

0,767 0,02 

Водоростевий та мідійний субтрат на штучних твердих 

поверхнях ОМР 

0,565 0,02 

 

Вперше в 2013–2015 рр. проведено вивчення видового складу, кількісних 

характеристик гарпактицид на літоконтурі прибережної зони о. Зміїний [116, 

220, 222]. За період досліджень вивчені угруповання гарпактикоїд обростань 

мідії та водоростей. Було визначено такі види водоростей: Ceramium elegans 

(Ducluzeau, 1806), Cladophora vagabunda (Hoek, 1963), Ulva intestinalis 

(Linnaeus, 1753), Polysiphonia denudata (Greville et Harvey, 1833), Corallina 

officinalis (Linnaeus, 1758) та Laurencia paniculata (Kützing, 1849).  

Результатаи ANOSIM аналізу (global R = 0,625, p = 0,02 %) показали, що 

існують певні відмінності між водоростевим та мідійним субстратом 

літоконтуру о. Зміїний (табл. 3.7). 

Видовий склад гарпактицид обростань водоростей включає 20 видів 

(табл. 3.8) з наступних родин: Ameiridae (1), Miraciidae (4), Dactylopusiidae (2), 

Ectinosomatidae (3), Harpacticidae (2), Laophontidae (5), Tisbidae (1), 

Parastenheliidae (1). Найбільшу різноманітність на видовому рівні відзначено 

для родин Laophontidae (2 роди і 5 видів), Miraciidae (4 роди і 4 види), 

Ectinosomatidae (3 роди і 3 види), а решта родин представлені 1–2 видами. 
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Таблиця 3.7. 

Список видів Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) та їхня 

зустрічальність (F, %) на заростях макрофітів біля о. Зміїний 

Види 
Життєва 

форма 

C
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ta
 

La
ur
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a 
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Ameira parvula parvula  not_int 100 25 75 60 - - 

Amphiascopsis cinctus  not_int - - 40 30 - - 

Amphiascus cinctus  not_int - - - - - 75 

Dactylopusia tisboides  phyt - - - - 75 - 

Delavalia elisabethae  epiben - - - - 50 - 

Ectinosoma melaniceps  silt_dw 100 60 40 75 40 50 

Harpacticus compsonyx  epiben - - - 75 - - 

Harpacticus obscurus  epiben 100 100 100 100 100 100 

Halectinosoma herdmani  silt_dw - 40 60 - - - 

Heterolaophonte curvata curvata  epiben 70 - - - - - 

Heterolaophonte curvata micrоthros  epiben - - - 25 - - 

Heterolaophonte stroemii stroemii  epiben - 25 60 - - - 

Heterolaophonte uncinata  epiben - 40 60 - - - 

Nitokra typica typica  not_int - - - 40 - - 

Paradactylopodia brevicornis  phyt - - 40 - - - 

Parastenhelia spinosa spinosa  epiben 70 - - 75 - 100 

Pseudobradya minor  silt_dw - - - - - 25 

Robertsonia monardi  epiben - - 60 - - - 

Pontophonte leuke  epiben - 25 - - - - 

Tisbe bulbisetosa  phyt 100 100 40 75 - 75 

 

Закономірним є припущення, що на подібних обростаннях кількість 

фітальних форм гарпактикоїд має якщо й не мати більшість, то хоча б досягати 

половини видового різноманіття і мати високу ступінь зустрічальності. Однак 
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спостерігається зовсім інша ситуація. Переважна кількість видів відноситься до 

епібентосних форм, а істинними мешканцями заростей макрофітів з 20 видів є 

тільки 3 – D. tisboides, P. brevicornis, T. bulbisetosa. 

Що ж стосується ступеня зустрічальності, то вона різниться на рівні видів 

гарпактикоїд і водоростей. Серед усіх груп життєвих форм гарпактицид можна 

виділити види, що найбільш часто зустрічаються. У епібентосних гарпактицид 

це H. obscurus зі ступенем зустрічальності від 60% до 100%. У фітальних і 

мулориючих видів домінанти T. bulbisetosa і E. melaniceps зі ступенем 

зустрічальності від 40% до 100%. Найнижчу ступінь зустрічальності, але в 

максимумі також досягає 100%, мають неспецифічні інтерстиціальні види. 

Серед них найбільша вона у A. p. parvula і становить від 75% до 100%. 

За кількістю виявлених видів гарпактикоїд водорості розташовуються в 

такій послідовності: P. denudata (3), L. paniculata (4), C. officinalis (4), C. elegans 

(8), U. intestinalis (9), C. vagabunda (10). Виходячи з цих даних видно виразну 

перевагу серед гарпактицид останніх трьох видів водоростей, з яких у C. 

elegans найбільше максимумів (100%) за ступенем зустрічальності. Також слід 

зазначити, що на C. vagabunda і U. intestinalis є види, зустрічальність яких 25%, 

а це означає, що їх перебування близько до випадкового. Так як на C. elegans 

зустрічальність усіх видів становила від 70% до 100%, то можна припустити, 

що даний вид обростань найбільш придатним для гарпактикоїдних копепод. 

При порівняні водоростевого субстрату з мідійними обростаннями було 

виявлено, що чисельність видів гарпактикоїдних копепод нижча на останньому. 

Видовий склад гарпактикоїдних копепод на мідійних обростаннях включає 12 

видів з 11 родів, що відносяться до 9 родин (табл. 3.8). Найбільша 

зустрічальність, що складає 85%, була відмічена для неспецифічного 

інтерстиціального виду Ameira parvula parvula. Зустрічальність виду 

Pseudobradya beduina beduina з мулориючого життєвою формою була 

найнижчою та становила 35 %. 
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Таблиця 3.8. 

Життєва форма гарпактикоїд та їхня зустрічальність (F, %) на 

обростаннях мідій біля о. Зміїний 

Вид Життєва форма F, % 

Ameira parvula parvula  not_int 85 

Amphiascus cinctus  not_int 45 

Dactilopusia tisboides  phyt 75 

Ectinosoma melaniceps  silt_dw 80 

Harpacticus obscurus  epiben 75 

Laophonte elongata elongata  epiben 60 

Normanella serrata  epiben 55 

Paradactilopodia brevicornis  phyt 65 

Parastenhelia spinosa spinosa  epiben 45 

Pseudobradya beduina beduina  silt_dw 35 

Tisbe marmorata  phyt 75 

Tisbe bulbisetosa  phyt 70 
 
Видовий комплекс мідійних обростань твердих поверхонь літоконтуру 

о. Зміїний представлений переважно фітально-епібентосними життєвими 

формами. 

Перифітон літоконтуру ОМР був представлений заростями водоростей 

видів Ceramium elegans (Ducluzeau, 1806), Cladophora vagabunda (Hoek, 1963), 

Ulva intestinalis (Linnaeus, 1753), щільними поселеннями мідії і комплексом з 

мідій і водоростей. B 2012 р. і 2014 р. в липні на пляжі біля Гідробіологічної 

станції ОНУ ім. І. І. Мечникова на кам'янистому субстраті ОМР на глибинах 1–

10,7 м були виявлені представники наступних великих таксонів мейобентоса: 

Foraminifera, Nematoda, Ostracoda, Halacaridae, Polychaeta, Bivalvia та Balanus.  
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Видовий склад гарпактикоїд включає 14 видів з наступних родин: 

Ameiridae (1), Miraciidae (2), Dactylopusiidae (1), Ectinosomatidae (2), 

Harpacticidae (2), Laophontidae (4), Parastenheliidae (1), Tisbidae (1) (таб. 3.9). 

 

Таблиця 3.9. 

Гарпактикоїди та їх життєва форма на деяких видах водоростей 

літоконтуру ОМР на природних твердих поверхнях 

Види Життєва 
форма 
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Ameira parvula parvula   not_int1 100 25 75 

Amphiascopsis cinctus   not_int - - 40 

Ectinosoma melaniceps   silt_dw 100 60 40 

Harpacticus littoralis    epiben 100 100 100 

Harpacticus obscurus     epiben 100 100 100 

Halectinosoma herdmani   silt_dw - 40 60 

Heterolaophonte curvata curvata   epiben 70 - - 

Heterolaophonte stroemii stroemii    epiben - 25 60 

Heterolaophonte uncinata   epiben - 40 60 

Paradactylopodia brevicornis  phyt - - 40 

Parastenhelia spinosa spinosa  epiben 70 - - 

Robertsonia monardi  epiben - - 60 

Pontophonte leuke  epiben - 25 - 

Tisbe bulbisetosa  phyt 100 100 40 

 

Найбільша кількість видів (11 видів) характерна для обростань 

U. intestinalis, а найменше для обростань C. еlegans (7 видів). Однак саме на 

обростаннях C. еlegans виявлені види мають найбільшу зустрічальність – від 
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70% до 100%. Спільними для всіх видів водоростей є п'ять видів гарпактикоїд: 

A. parvula parvula, E. melaniceps, H. littoralis, H. obscurus, T. bulbisetosa. 

Видовий склад обростань чистої мідійної щітки включає 27 видів 

гарпактикоїдних копепод (табл. 3.10). Знайдені види відносилися до таких 

родин як Canuellidae (1), Cletodidae (1), Ectinosomatidae (1), Longipediidae (1), 

Normanellidae (1), Ameiridae (2), Harpacticidae (2), Thalestridae (2), Tisbidae (2), 

Dactylopusiidae (3), Laophontidae (3), Miraciidae (7). 

 

Таблиця 3.10. 

Життєва форма гарпактикоїд та їх зустрічальність (F, %) на 

обростаннях мідійної щітки ОМР на природних твердих поверхнях 

Вид Життєва форма F (%) 

Ameira parvula parvula  not_int 100 

Ameiropsis longicornis  epiben 5 

Amonardia similis  phyt 10 

Amphiascopsis cinctus  not_int 20 

Amphiascus cinctus  not_int 10 

Amphiascus longirostris  not_int 10 

Amphiаscoides subdebilis  not_int 5 

Asellopsis sarmatica  epiben 5 

Bulbamphiascus imus  not_int 10 

Canuella perplexa  epiben 5 

Dactylopusia tisboides  phyt 100 

Delavalia elisabethae  epiben 20 

Ectinosoma melaniceps silt_dw 60 

Enchydrosoma sordidum epiben 10 

Harpacticus obscurus   epiben 20 
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Продовження таблиці 3.10. 

Harpacticus littoralis epiben 20 

Heterolaophonte stroemii stroemii  epiben 30 

Laophonte elongata elongata  epiben 20 

Laophonte thoracica  epiben 20 

Longipedia minor  epiben 5 

Normanella serrata  epiben 30 

Paradactylopodia brevicornis  phyt 40 

Paradactylopodia latipes  phyt 20 

Parathalestris harpactoides  epiben 5 

Thalestris longimana   phyt 5 

Tisbe bulbisetosa  phyt 30 

Tisbe marmorata  phyt 30 

 

На даному субстраті були присутні чотири життєві форми гарпактицид. 

На обростаннях з мідійної щітки зустрічальність двох видів (A. рarvula рarvula і 

D. tisboides) досягала 100%, а виду E. melaniceps – 60%. У решти видів 

гарпактицид зустрічальність не піднімалася вище 40%. 

На обростаннях, представлених комплексом з водоростей і молюсків, 

виявлено 21 вид Harpacticoida (табл. 3.11), що відносяться до наступних родин: 

Ameiridae (1), Ectinosomatidae (1), Cletodidae (1), Normanellidae (1), Tisbidae (2), 

Miraciidae (3), Dactylopusiidae (3), Harpacticidae (4), Laophontidae (5). З 

наведеного списку видів гарпактицид можна виділити 4 групи життєвих форм: 

неспецифічні інтерстиціальні, епібентосні, фітальні та мулориючі. 

Серед епібентосних гарпактикоїд, тільки у D. elisabethae зустрічальність 

сягала 55%. Найбільший відсоток зустрічальності зареєстрований серед 

фітальних видів у D. tisboides (90%). Далі за ступенем зменшення даного 

показника слідують неспецифічний інтерстиціальний вид A. p. parvula (85%) і 

мулориючий вид E. melaniceps (70%). 
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Таблиця 3.11.  

Життєва форма гарпактикоїд та їх зустрічальність (F, %) на 

комплексі моллюсків та макрофітів природних поверхонь літоконтуру 

ОМР 

Вид Життєва форма F (%) 

Ameira parvula parvula  not_int 85 

Amphiascopsis cinctus  not_int 15 

Amphiascus longirostris  not_int 10 

Dactylopusia tisboides  phyt 90 

Delavalia elisabethae  epiben 55 

Ectinosoma melaniceps  silt_dw 70 

Enchydrosoma sordidum  epiben 35 

Harpacticus flexulosus  epiben 10 

Harpacticus flexus  epiben 10 

Harpacticus obscurus   epiben 30 

Harpacticus littoralis  epiben 15 

Heterolaophonte stroemii stroemii  epiben 15 

Heterolaophonte uncinata  epiben 10 

Laophonte elongata elongata  epiben 40 

Laophonte thoracica  epiben 5 

Normanella serrata  epiben 45 

Paradactylopodia brevicornis  phyt 35 

Paradactylopodia latipes  phyt 25 

Pontophonte leuke  epiben 10 

Tisbe furcata  phyt 10 

Tisbe marmorata  phyt 20 
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На траверсах (пляжі «Дельфін» і «Старий»), хвилеломах та на окремих 

берегоукріплювальних бетонних блоках (Гідробіологічна станція 

ОНУ ім. І. І. Мечникова) перифітон штучних субстратів був представлен 

комплексом з молюсків і різних видів водоростей. 

У період досліджень в періфіталі штучних басейнів виявлено 17 видів 

гарпактикоїд (табл. 3.12). У 90-х роках минулого століття тут за даними [170] 

були присутні 23 види гарпактикоїд. 

 

Таблиця 3.12. 

Життєва форма гарпактикоїд  та їхня зустрічальність (F, %) в 

перифіталі траверсів пляжів ОМР 

Вид Життєва 
форма 

"Старий" "Дельфін" 

F, % F, % 

Ameira parvula parvula  not_int 75 75 
Amonardia similis phyt – 25 
Amphiascopsis cinctus  not_int 25 25 
Canuella perplexa  epiben 25 – 
Ectinosoma melaniceps  silt_dw 25 50 
Harpacticus flexus  epiben 75 50 
Harpacticus littoralis  epiben 25 – 
Harpacticus nicaeensis  epiben 50 – 
Harpacticus obscurus  epiben – 25 
Heterolaophonte minuta  epiben 25 – 
Laophonte elongata elongata  epiben – 25 
Laophonte setosa  epiben – 25 
Normanella hibernica  not_int 50 – 
Normanella mucronata  epiben – 25 
Normanella serrata  epiben 25 50 
Paradactilopodia sp.  phyt – 25 
Tisbe furcata  phyt – 25 
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Аналіз матеріалу за вертикальним розподілом в залежності від глибини 

занурення траверсу (0,5 м від поверхні та до дна) показав, що виявлені види не 

мають переваги у виборі глибини. Проте, більша їх кількість реєструвалася на 

глибині 2,5 м від поверхні та на горизонті у дна. Спільними для двох басейнів 

пляжів ОМР у період досліджень були п'ять видів: A. parvula, A. cinctus, E. 

melaniceps, H. flexus, N. serrata. З таблиці видно, що серед зазначених видів, 

відносно високу зустрічальність (більше 50%) мали шість видів. Набір 

життєвих форм є звичайним для обростань, але з меншою кількістю видів. 

Порівняно з водоростевими обростаннями, на мідійній щітці природних 

твердих поверхонь літоконтуру ОМР була зареєстрована більша кількість видів 

гарпактикоїд (табл. 3.13). Зарості водоростевих та мідійних обростань мають 

схожі видові комплекси (15 видів є характерними для обох типів обростань 

літоконтуру). На водорості виду Ulva intestinalis було відміено найбільш багате 

видове різноманіття гарпактикоїдних копепод, порівняно з іншими 

макрофітами. 

На літоконтурі ОМР фауна гарпактикоїдних копепод була більш 

різноманітною. Найменша кількість видів гарпактикоїдних копепод характерна 

для мідійних обростань літоконтуру о. Зміїний. 

 

Таблиця 3.13. 

Кількість таксонів гарпактикоїд різних біотопів літоконтуру ПЗЧМ 

Таксон  

Літоконтур 
ОМР о. Зміїний 

Природні Штучні Природні 
Макрофіти МЩ КММ Траверси Макрофіти МЩ 

Родина 9 12 9 8 8 10 
Рід 11 22 14 11 16 11 
Вид 14 27 21 17 20 12 

Примітка: ОМР – Одеський морський регіон; МЩ – мідійна щітка; КММ – комплекс 
молюсків та макрофітів. 
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На літоконтурі ПЗЧМ було відмічено 3 види гарпактикоїдних копепод, 

що зустрічалися на всіх типах субстрату ОМР та о. Зміїний: Ameira parvula 

parvula, Ectinosoma melaniceps, Harpacticus obscurus (додаток А). Серед 

життєвих форм гарпактикоїд на літоконтурі ПЗЧМ переважають фітальні та 

епібентосні види. 

Порівнюючи фауну гарпактикоїдних копепод штучних та природних 

твердих поверхонь, видове різноманіття гарпактикоїд багатше на природному 

твердому субстраті (майже вдічі більше видів). Спільними для обох типів 

твердих повехонь є 11 видів гарпактикоїд.  

 

3.2.3. Видова структура гарпактикоїдних копепод в межах різних 

типів мулу пелоконтуру ПЗЧМ 

 

Фауни гарпактикоїд пелоконтуру ОМР та пелоконтуру Ягорлицької і 

Тендрівської заток за результатами багатовимірного шкалювання на основі 

коефіцієнта подібності Брея–Кертіса формують окремі області на ординаційній 

площині та схожі менше ніж на 20 % (рис. 3.4).  
Transform: Log(X+1)
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Район
ОМР
Ягорлицька затока
Тендровська затока

Similarity
20

2D Stress: 0,14
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Рис. 3.4. Результати неметричного багатовимірного ординаційного 

шкалювання (nMDS) на основі матриці подібності за індексом Брея–Кертіса для 

порівння станцій з мулами в Ягорлицькій та Тендірвській затоках з ОМР. 

 

Аналіз фауни гарпактикоїдних копепод проводився з урахуванням типу 

мулу на всіх групах субстрату. Достовірного впливу домішок на склад фауни 

виявити не вдалося (результати ANOSIM аналізу: global R = 0,326, p = 0,02 %), 

а безпосереднє значення має тільки тип мулу (global R = 0,897, p = 0,01 %). 

Видовий склад гарпактицид пелоконтуру ОМР включає 21 вид з 

наступних родин: Ameiridae (1), Canuellidae (1), Cletodidae (1), Dactylopusiidae 

(2), Ectinosomatidae (1), Harpacticidae (2), Laophontidae (1), Miraciidae (5), 

Nannopodidae (1), Normanellidae (1), Tachidiidae (2), Thalestridae (1), Tisbidae (3) 

(табл. 3.14). 

 

Таблиця 3.14.  

Видове різноманіття та зустрічальність Harpacticoida (Crustacea, 

Copepoda) пелоконтуру Одеського морського регіону  

Види 
Сірий 

мул 

Чорний 

мул 

Життєва 

форма 

Ameira parvula parvula  90 80 not_int 

Amphiаscoides subdebilis  35 - not_int 

Amphiascus longirostris  60 40 not_int 

Bulbamphiascus imus  30 - not_int 

Delavalia elisabethae  80 - epiben 

Canuella perplexa  85 - epiben 

Dactylopusia tisboides  55 - phyt 

Paradactylopodia brevicornis  45 - phyt 

Ectinosoma melaniceps  90 75 silt_dw 

Enchydrosoma gariene  90 70 epiben 
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З даної таблиці видно, що на сірих мулах виявлено 21 вид, а на чорних 

мулах всього 6 видів гарпактицид, які є загальними для цих двох типів грунту. 

У п'яти видів (A. parvula parvula, E. melaniceps, E. gariene, N. minuta, T. 

marmorata) із загального списку зустрічальність склала 90% на сірих мулах і від 

70% до 80% на чорних мулах. У виду A. longirostris зустрічальність досягала 

60% на сірих мулах і 40% на чорних мулах. Гарпактикоїди, виявлені тільки на 

сірих мулах мали ступінь зустрічальності від 10% до 85%.  

Найбільш чисельними на обох типах ґрунту є два епібентосних виду 

(E.gariene, N. minuta), два неспецифічних інтерстиціальних виду (A. parvula 

parvula, A. longirostris), один мулороючий вид (E. melaniceps) і один фітальний 

вид (T. marmorata). 

На акваторіях Ягорлицької і Тендрівської заток виявлено 34 види 

гарпактикоїд (табл. 3.15). Знайдені види відносяться до наступних родин: 

Ameiridae (2), Miraciidae (7), Canuellidae (1), Canthocamptidae (1), Cletodidae (2), 

Dactylopusiidae (1), Ectinosomatidae (4), Harpacticidae (2), Laophontidae (4), 

Longipediidae (1), Metidae (1), Parastenheliidae (1), Tetragonicipitidae (1), 

Tisbidae (2). 

Harpacticus flexulosus  65 - epiben 

Harpacticus littoralis  45 - epiben 

Laophonte elongata elongata  15 - epiben 

Microarthridion littorale  30 - epiben 

Microarthridion fallax   35 - epiben 

Nannopus palustris  15 - sand_dw 

Normanella minuta  90 70 epiben 

Thalestris longimana   10 - phyt 

Tisbe battagliai  25 - phyt 

Tisbe histriana  20 - phyt 

Tisbe marmorata   90 70 phyt 
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Таблиця 3.15. 

Життєва форма гарпактикоїд та їх зустрічальність (F,%) на 

пелоконтурі Ягорлицької та Тендрівської заток 

Вид 

Життєва 

форма 

Ягорлицька 

затока (F,) 

Тендровська 

затока (F) 

Ameira parvula parvula  not_int 45 20 

Amonardia similis  phyt 10 60 

Amphiascopsis cinctus  not_int 10 - 

Amphiаscoides subdebilis  not_int 30 - 

Asellopsis sarmatica  epiben - 20 

Canuella perplexa  epiben 30 60 

Delavalia elisabethae  epiben 40 40 

Ectinosoma melaniceps  silt_dw - 80 

Ectinosoma normani  silt_dw 10 - 

Enchydrosoma caeni  epiben 10 - 

Enchydrosoma sordidum  epiben 20 - 

Harpacticus flexus  epiben 10 40 

Harpacticus obscurus  epiben 20 - 

Heterolaophonte stroemii stroemii epiben 65 80 

Heterolaophonte uncinata epiben 10 - 

Longipedia minor epiben 20 80 

Mesochra aestuarii aestuarii epiben 10 20 

Mesohra heldti epiben 45 30 

Nannomesochra arupipensis epiben 50 - 

Nitokra hibernica hibernica not_int 20 20 

Paradactilopodia brevicornis not_int 50 40 

Paralaophonte brevirostris epiben - 20 

Parastenhelia spinosa spinosa epiben 55 40 

Phyllopodopsyllus pauli epiben 30 - 
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Продовження таблиці 3.15. 

Pseudobradya beduina beduina silt_dw - 20 

Pseudobradya minor silt_dw 10 20 

Psyllocamptus propinquus not_int 10 - 

Robertsonia monardi epiben 10 60 

Sarsamphiascus sinuatus epiben 10 - 

Tisbe histriana phyt 20 - 

Tisbe marmorata phyt - 20 

Typhlamphiascus confusus not_int 10 - 

 

Найбільша кількість видів виявлено в Ягорлицькій затоці (29 видів). 

Серед виявлених видів, тільки два зустрічалися більш ніж на половині станцій – 

Heterolaophonte stroemii stroemii (65 %) і Parastenhelia spinosa spinosa (55 %). 

Зустрічальність переважної більшості видів не перевищувала 20 %.  

З виявлених видів гарпактикоїдних копепод на пелоконтурі Тендрівської 

затоки, 6 мали зустрічальність більше 50 % – Amonardia similis, Canuella 

perplexa, Ectinosoma melaniceps, Heterolaophonte stroemii stroemii, Longipedia 

minor, Robertsonia monardi. 

На пелоконтурі Ягорлицої та Тендровської заток виявлено більш багате 

видове різноманіття гарпактикоїдних копепод, ніж на пелоконтурі ОМР 

(додаток А). 

Види гарпактикоїдних копепод Ameira parvula parvula, Canuella perplexa 

та Delavalia elisabethae були відмічені на всіх мулах Ягорлицької, Тендровської 

заток та на пелоконтурі ОМР. Основою видових комплексів гарпакикоїд мулів 

різних районів дослідження є види гарпактикоїд з епібентосною життєвою 

формою. 
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3.2.4. Фауністичний аналіз гарпактикоїдних копепод потамоконтуру 

 

За результатами неметричного багатовимірного шкалювання на основі  

індекса подібності Брея–Кертіса фауни гарпактикоїдних копепод в залежності 

від глибини збору проб мейобентосу на ординаційній площині було виявлено 

дві області, що відповідають прибережним районам на глибині 0,5–1 м та більш 

глибоководним станціям від 6 до 24 м (рис. 3.5). 

 

 
Рис. 3.5. Результатами неметричного багатовимірного шкалювання 

(nMDS) на основі  індекса подібності Брея–Кертіса фауни гарпактикоїдних 

копепод в залежності від глибини збору проб мейобентосу у потамоконтурі 

пригирлової частини р. Дунай 

 

На діапазоні глибин 0,5–1 м виявлено 9 видів гарпактикоїдних копепод 

(табл. 3.16) з наступних родин:  Ameiridae (1), Cletodidae (1), Dactylopusiidae (3), 

Harpacticidae (2), Laophontidae (1), Miraciidae (1). 

Видовий склад гарпактикоїдних копепод узбережжя був переважно 

представлений солоноватоводними та видами, що витримують широкий 

діапазон коливань солоності. Більшість виявлених видів мають досить високу 
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зустрічальність, оскільки ці види характеризуються широкою екологічною 

пластичністю. 

 

Таблиця 3.16. 

Життєва форма гарпактикоїд та їх зустрічальність (F,%) на 

потамоконтурі прибережжя (глибина 0,5 – 1 м) в пригирловій частині р. 

Дунай 

Вид F,% Життєва форма 

Dactylopusia tisboides  45 phyt 

Delavalia tethysensis  65 epiben 

Harpacticus flexus  35 epiben 

Harpacticus littoralis  30 epiben 

Limnocletodes behningi  95 epiben 

Nitokra hibernica hibernica 90 not_int 

Paronychocamptus sp. 45 epiben 

Pseudobradya beduina beduina  85 silt_dw 

Pseudobradya minor  70 silt_dw 

 

Серед зареєстрованих видів у прибережній частині потамоконтуру 

переважають епібентосні життєві форми гарпактикоїд. Для трьох видів 

гарпактикоїд прибережних станцій потамоконтуру відмічається зустрічальність 

понад 85%: Limnocletodes behningi, Nitokra hibernica hibernica, Pseudobradya 

beduina beduina. 

На більш глибоководних станціях району досліджень (6–24 м) відмічено 

присутність 12 видів гарпактикоїдних копепод (табл. 3.17). Зареєстровані види 

гарпактикоїдних копепод відносяться до наступних родин: Ameiridae (1), 

Laophontidae (1), Ectinosomatidae (3), Miraciidae (1), Normanellidae (2), 

Tachidiidae (1), Tisbidae (2), Cletodidae (1). 
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Таблиця 3.17. 

Життєва форма гарпактикоїд та їх зустрічальність (F,%) на 

потамоконтурі віддалених від берега станцій (глибина 6 – 24 м) в 

пригирловій частині р. Дунай 

Вид F,% Життєва форма 

Ameira parvula parvula  85 not_int 

Amphiascus longirostris 15 not_int 

Enchydrosoma gariene  90 epiben 

Ectinosoma melaniceps  95 silt_dw 

Laophonte elongata elongata  55 epiben 

Microarthridion littorale  85 epiben 

Normanella minuta 25 epiben 

Normanella serrata 20 epiben 

Pseudobradya beduina beduina  75 silt_dw 

Pseudobradya minor  70 silt_dw 

Tisbe histriana  35 phyt 

Tisbe marmorata  40 phyt 

 

Майже половина зареєстрованих видів гарпактикоїдних копепод 

віддаленних від берега станцій потамоконтуру ПЗЧМ відноситься до 

епібентосних життєвих форм. 

На глибоководних станціях потамоконтуру види гарпактикоїд Ameira 

parvula parvula, Enchydrosoma gariene, Ectinosoma melaniceps, Microarthridion 

littorale зустрічаються найчастіше, їхня зустрічальність перевищує 85%. 

Трохи більше видів гарпактикоїдних копепод було відмічено на 

віддалених від берега ділянках потамоконтуру, ніж у прибережних районах 

(додаток А). Лище два види з роду Pseudobradya були спільними для них: 

P. beduina beduina та P.  minor. У видових комплексах гарпактикоїдних копепод 

потамоконтуру переважають епібентосні життєві форми видів. 
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РОЗДІЛ 4. КІЛЬКІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА УГРУПОВАНЬ 

ГАРПАКТИКОЇДНИХ КОПЕПОД КОНТАКТНИХ ЗОН ПЗЧМ ТА РОЛЬ 

АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ЇХНЬОМУ ФОРМУВАННІ 

 

4.1. Порівняльний аналіз чисельності та біомаси гарпактикоїд 

контактних зон ПЗЧМ 

 

За даними щодо кількісних показників гарпактикоїдних копепод у 

контурних біотопах за чисельністю та біомасою найбільші показники мали 

літоконтур та пелоконтур. 

На пелоконтурі середня чисельність гарпактикоїд була найвищою та 

складала 52873 ± 10997 екз. ‧ м-2 (рис 4.1.). Найменший показник середньої 

чисельності гарпактикоїд був відмічений на псамоконтурі, що становив 

14302 ± 3072 екз. ‧ м-2. 
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Рис. 4.1. Показники середньої чисельності гарпактикоїдних копепод контурних 

біотопів ПЗЧМ. 
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Найбільший показник середньої біомаси складав 669,9 ± 245,16 мг . м-2, та 

був відмічений на літоконтурі (рис. 4.2). Середнє значення показнику біомаси 

гарпактикоїд на псамоконтурі було найменшим (228,83 ± 49,24 мг . м-2). 

 
Рис. 4.2. Показники середньої біомаси гарпактикоїдних копепод 

контурних біотопів ПЗЧМ. 

 

Гарпактикоїдні копепод вносять значний вклад у формування біомаси 

евмейобентосу та складають понад 67 % від його загального значення (табл. 

4.1). У показниках чисельності евмейобентосу гарпактикоїдні копеподи 

становлять понад 42,6 %, окрім угруповань евмейобентосу пелоконтуру, де на 

долю гарпактикоїд припадає лише 13,8 %. 

У складі загального мейобентосу конурних біотопів гарпактикоїди 

вносять найбільший вклад у форування чисельності потамоконтуру (36,45 %). 

У показниках середньої біомаси мейобентосу різних контурних біотопів 

гарпактикоїди відіграють значну роль, оскільки становлять 30,8–47,7 % від 

загального значення. Ці дані показують значну роль гарпактикоїдних копепод у 

формуванні угруповань мейобентосу. 
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Таблиця 4.1. 

Відсотковий вклад гарпактикоїдних копепод у показники чисельності та 

біомаси мейобентосу контактних зон ПЗЧМ 

Контурний 

біотоп 

% від чисельності % від біомаси 

евмейобентосу 
загального 

мейобентосу 
евмейобентосу 

загального 

мейобентосу 

Літоконтур  48,25 28,55 70,30 47,70 

Псамоконтур  42,60 16,25 76,20 36,80 

Пелоконтур  13,80 12,45 67,00 30,80 

Потамоконтур 47,20 36,45 72,30 37,95 

 

Найнижчі показники чисельності (279 ± 152 екз. . м-2) та біомаси 

(970 ± 292,15 мг .м-2) були відмічені на інтерстиціалі псамоконтуру (табл. 4.2). 

На пелоконтурі ОМР середні значення цих показників були найвищими та 

становили 93881 ±17535 екз.. м-2 та 970 ± 292,15 мг .м-2. 

Таблиця 4.2. 

Середня чисельність та біомаса гаркпактикоїдниз копепод в межах 

контурних біотопів ПЗЧМ 

Контурний біотоп Середня чисельність, екз.. м-2 Середяя біомаса, мг .м-2 

Літоконтур (ОМР) 51611±9509 798,95±259,33 

Літоконтур (Зміїний) 40855±8562 541±231 

Псаммоконтур (ВС) 28325±5993 453,2±95,88 

Псаммоконтур (І) 279±152 4,46±2,6 

Пелоконтур (ОМР) 93881±17535 970±292,15 

Пелоконтур (Я і Т) 11866±4459 188,5±71,65 

Потамоконтур (ПД) 18874 ±6401 196,45 ±1,3 

Потамоконтур (ВД) 38929±14374 662,9±253 
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Примітка: ОМР – Одеський морський регіон; ВС – верхня сублітораль; І – 

інтерстиціаль; Я і Т – Ягорлицька затока і Тендрівська затоки; ПД – прибережні ділянки; ВД 

– віддалені від берега ділянки  

 

Гарпактикоїдні копеподи вносять значний внесок у показники 

чисельності евмейобентосу літоконтуру ОМР, відділених від берега станцій 

потамоконтуру та інтерстиціалі псамоконтуру, де їхній відсотковий вклад 

коливається в межах 53,8 – 60,5 % (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3. 

Відсотковий вклад гарпактикоїдних копепод у показники чисельності та 

біомаси мейобентосу контурних біотопів ПЗЧМ 

Примітка: ОМР – Одеський морский регіон; ВС – верхня сублітораль; І – 
інтерстиціаль; ЯТ – Ягорлицька та Тендровська затоки; ПД – прибережні ділянки; ВД – 
віддалені від берега ділянки. 
 

Контурний 

біотоп 

% від чисельності % від біомаси 

евмейобентосу 
загального 

мейобентосу 
евмейобентосу 

загального 

мейобентосу 

Літоконтур     

ОМР 53,8 26,6 73,9 40,3 

о. Зміїний 42,7 30,5 66,7 55,1 

Псамоконтур     

ВС 24,7 16,1 87,7 17,0 

І 60,5 16,4 64,7 56,6 

Пелоконтур     

ОМР 14,2 12,4 55,5 39,6 

ЯТ 13,4 12,5 78,5 22,0 

Потамоконтур     

 ПД 35,3 30,7 77,2 35,5 

 ВД 59,1 42,2 67,4 40,4 
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У формування показників біомаси евмейобентосних таксонів 

гарпактикоїди на всіх контруних біотопах складають понад 55,5 %, а їхня 

частка у верхній субліторалі за цим параметром є найбільшою (87,7 %). 

Майже третина чисельності евмейобентосу формується за рахунок 

гарпактикоїдних копепод на літоконтурі о. Зміїний, прибережних та віддалених 

ділянках потамоконтуру. Понад 35% біомаси мейобентосу складають 

гарпактикоїди, доля яких менша на верхній субліторалі псамоконтуру та на 

пелоконтурі Ягорлицької та Тендровської заток (17 % і 22 % відповідно). 

Наведені результати свідчать, що при формуванні кількісних показників 

гарпактикоїди роблять значнй внесок, але угруповання мейобентосу 

пелоконтуру ОМР загалом низькі та формуються за рахунок інших таксонів. 

 

4.2. Кількісні показники гарпактикоїдних копепод різних біотопів в 

межах контактних зон ПЗЧМ 

 

4.2.1. Угруповання гарпактикоїд псамоконтуру верхньої субліторалі, 

псевдоліторалі та інтерстіціалі Одеського морського регіону 

 

Показники чисельності та біомаси гарпактикоїд у псевдоліторалі та 

інтерстиціалі псамоконтуру неоднорідні в залежності від солоності,  глибини та 

відстані від урізу води. Кореляційний аналіз між солоністю інерстиціальних вод 

та кількісними показниками гарпактикоїдних копепод показав, що цей фактор 

слабко впливає на їхній розподіл (коефіціент детермінації не перевищує 

значення 0,5672). Кількісні показники гарпактикоїд на псевдо- і супраліторалі 

залежать від різних глибин горизонтів відбору проб та відстані від урізу води. 

При збільшенні глибини відбору проб інтерстиціалі та псевдоліторалі 

середні значення показників чисельності гарпактикоїд зменшуються (рис. 4.3). 

Чисельність та біомаса мають найбільші значення в горизонті 0–10 см на узрізі 
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води (від 1268 до 2890 екз. ‧ м-2 та від 20,29 до 46,43 мг ‧ м-2 відповідно), а потім 

відбувається різке зниження даних показників. 

На горизонтах глибин 20–60 см, де можна знайти лише специфічну 

інтерстиціальну фауну гарпактикоїд, їхня чисельність не піднімається вище 

500 екз. ‧ м-2 і в середньому не перевищує 269 ± 62,2 екз. ‧ м-2. Показники 

біомаси на цих же горизонтах в середньому становлять 4,46 ± 0,99 мг ‧ м-2, а 

максимальне значення не перевищує 8 мг ‧ м-2. 

 

 
Рис. 4.3. Середня чисельність гарпактикоїд на різних глибинах (см) 

псевдо- та супраліторалі псамоконтуру ПЗЧМ. 

 

Зі збільшенням віддалення від урізу води в сторону берега, середня 

чисельність гарпактикоїд зменшувалась (рис. 4.4). На урізі води відмічено 

макимальне значення середньої чисельності гарпактикоїд, що становить 

2078 ± 349 екз. ‧ м-2. На відстані понад 1 м від лінії узрізу води відмічаються 

нижчі значення чисельності гарпактикоїдих копепод (від 230 ± 68 екз. ‧ м-2  до 

603 ± 302 екз. ‧ м-2). 

Частка гарпактикоїд у чисельності загального мейобентосу в залежності 

від відстані від урізу води не зазнає сильних коливань в значеннях і в 
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середньому становить 16,4 ± 1,6 % при максимальному значенні 23,5 % і 

мінімальному 9,5 %. Гарпактикоїди грали субдомінантні роль у складі 

мейобентосу і перебували на другому місці після нематод. 

 

 
Рис. 4.4. Середня чисельність гарпактикоїд в залежності від відстані від 

урізу (м) води псевдо- та супраліторалі псамоконтуру ПЗЧМ.  

 

Показники біомаси гарпактикоїдних копепод відображають показники 

середньої чисельності та мають певну оберненопропорційну залежність 

віддаленності від урізу води (рис. 4.5). Їхні максимальні значення відмічаються 

також на глибині до 10 см та коливаються в межах від 1268 ± 82 до 

2890 ± 616 мг ‧ м-2, а потім із збільшенням глибини вони зменшуються. 

 



81 
 

Рис. 4.5. Показники середньої біомаси гарпактикоїдних копепод на різній 

відстані від урізу (м) води псевдо- та супраліторалі псамоконтуру ПЗЧМ. 

 

Кореляційний аналіз показав існування певної залежності частки 

гарпактикоїд від загальної біомаси мейобентосу та відстані від урізу води. При 

віддалені від берега відсотковий вклад гарпактикоїд у показник загальної 

біомаси мейобентосу зростає та досягає максимального значення 91,34 % 

(рис. 4.6). При подальшому збільшенні глибини до віддаленності понад 2 м, 

їхній процентний вміст  у біомасі мейобентосу зменшується. 

 

Рис. 4.6. Відсоткова частка гарпактикоїд у загальній біомасі мейобентосу 

на віддаленні від урізу (м) псевдо- та супраліторалі псамоконтуру ПЗЧМ. 

 

Влітку 2012 р. та 2014 р. було проведено вивчення розподілу щільності 

поселень гарпактикоїд у верхній субліторалі псамоконтуру Одеського 

морського регіону і їх ролі у формуванні кількісних показників мейобентосу. 

Як видно з представленого графіку (рис. 4.7) загальна чисельність мейобентосу 

у псамоні в 2012 році формувалася за рахунок таких таксонів як Nematoda, 

Harpacticoida, Oligochaeta, Polychaeta, Bivalvia. 
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Рис. 4.7. Показники середньої чисельності (екз. ‧ м-2) деяких таксонів 

мейобентосу у верхній субліторалі  псамоконтуру ОМР.  

 

Найбільший внесок в чисельність мейобентосу привносили нематоди 

(50,39 %), а внесок гарпактикоїд, поліхет і молоді двостулкових молюсків був 

фактично рівнозначний. Частка інших груп разом узятих не перевищувала 

1,2 %. 

Як видно з представленого графіку (рис. 4.8) загальна чисельність 

мейобентосу у псамоні формується переважно за рахунок розвитку угруповань 

нематод, які складають 52,39 %. Значно меншу роль відіграють гарпактикоїди 

(16,1%), двустволкові молюски (15,06%) та поліхети (14,1 %). Щільність 

поселень інших груп мейобентосу дуже низька. Середній показник 

співвідношення чисельності нематод до щільності гарпактикоїд дуже низький 

(32,36), що може свідчити про хорошу якість морського середовища в бенталі 

на зазначеній глибині.  
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Рис. 4.8. Відсотковий вклад таксонів від величини середнього значення 

загальної чисельності мейобентосу у верхній субліторалі псамоконтуру ПЗЧМ. 

 

У біомасі мейобентосу псамоконтуру верхньої субліторалі ПЗЧМ 

гарпактикоїди займали за чисельним значенням і за вкладом в загальну біомасу 

третю позицію – 453 мг ‧ м-2 (рис. 4.9). 

 

 
Рис. 4.9. Середня біомаса (мг ‧ м-2) деяких таксонів мейобентосу верхньої 

субліторалі псамоконтуру ПЗЧМ. 
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Біомаса мейобентосу в значній мірі формувалася за рахунок 

псевдомейобентосних такоснів, в основному, багащетинкових червів, 

відсотковий вклад яких становив 47,2 %. Серед евмейобентосних організмів 

значний вклад у формування цього показнику роблять гарпактикоїдні 

копеподи, доля ких у загальній біомасі складає 17,02 % (рис. 4.10). 

 

 

Рис. 4.10. Відсотковий вклад таксонів у показник середнього значення 

загальної біомаси мейобентосу у верхній субліторалі псамоконтуру ПЗЧМ. 

 

Кластерний аналіз проб верхньої субліторалі за показником чисельності 

гарпактикоїдних копепод показав, що проби зібрані на глибині 0–4 м, 

утворюють окремий кластер (рис. 4.11). Ще дві групи можна виділити за 

окремими гілками дендрограми, що відповідають пробам з глибин 4,5–7 м і 

7,5–11 м. Подібність проб всередині кожної групи не перевищувала 60 %. 
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Рис. 4.11. Результати кластерного аналізу на основі індексу подібності 

Брея–Кертіса за показниками середньої чисельності гарпактикоїдних копепод в 

залежності від фактору глибини.  

 

Аналіз просторового розподілу на верхній субліторалі псамоконтуру 

ПЗЧМ в залежності від глибини показав, що щільність поселень гарпактикоїд 

значно варіює (рис. 4.12). Найвища чисельність гарпактикоїдних копепод в 

субліторалі відмічається на глибині 0–4 м, а по мірі зростання глибини до 

відміток 7,5–11 м чисельність зменшується. Коефіціент детермінації перевищує 

0,9, що свідчить про надійну залежність показників чисельності 

гарпактикоїдних копепод від глибини. 
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Рис. 4.12. Просторовий розподіл щільності (екз. ‧ м-2) гарпактикоїд в 

залежності від глибини у верхній субліторалі псамоконтуру ПЗЧМ.  

 

Внесок ракоподібних ряду Harpacticoida в формування загальної 

чисельності і біомаси мейобентосу псамоконтуру верхньої субліторалі 

природно найбільший на мілководді і зменшується в бік відкритого моря. Доля 

у чисельності гарпактикоїд навпаки є найбільшою на мілководді (15 %) та 

глибинах понад 7 метрів (16,1 %). Що стосується вкладу гарпактикоїд у 

загальну біомасу мейобентосу, то він різко знижується на глибині понад 6 

метрів з 20 % до 9 %. 

На станціях, віддалених від берега вдалося простежити 

прямопропорційну степеневу залежність чисельності гарпактикоїд від 

концентрації кисню в придонному шарі води (рис. 4.13). Коефіцієнт 

детермінації між насиченістю киснем придонної води та чисельністю 

гарпактикоїд складає R2 = 0,7. 
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Рис. 4.13. Чисельність (екз. · м-2) і частка (%) гарпактикоїд у мейобентосі 

в залежності від % насичення придонної води киснем у верхній субліторалі 

псамоконтуру ПЗЧМ. 

 

З представленого графіка чітко видно, що при насиченності придонної 

води киснем понад 85%, при концентрації розчиненого кисню 5 мл. ∙ л-1, 

щільність поселень гарпактикоїд починає зростати. При перенасиченні киснем 

субстрату понад 100 %, чисельність і частка гарпактикоїд суттєво знижуються. 

Таким чином, показники чисельності та біомаси гарпактикоїдних копепод 

були вищими на верхній субліторалі псамоконтуру приблизно вдвічі. При 

формуванні угрупувань копепод псевдо- та супраліторалі псамоконтуру 

важливу роль на показники їхньої чисельності та біомаси відіграють глибина і 

віддаленність від урізу води, а у верхній субліторалі між цими кількісними 

показниками гарпактикоїд існує залежність від глибини та відсотком 

насиченості придонної води киснем. 

Як у псведоліторалі, так і у прибережній верхній субліторалі, 

максимальнізначення гарпакикоїдних копепод відмічаються в зоні урізу води 

на границі контактної зони «берег-море» і поступово знижуються по мірі 

віддалення від лінії розмежуваня в обидві сторони. 
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4.2.2. Гарпактикоїди літоконтуру на обростаннях твердих субстратів 

Одеського морського регіону та о. Зміїний 

 

Чисельність гарпактикоїдних копепод на літоконтурі мідійних обростань 

о. Зміїний в середньому становить 7500 ± екз. · м-2, що складає 3,7 % від 

загальної чисельності мейобентосу. Показники біомаси в середньому становили 

3,5 % від загальної біомаси всіх таксонів мейобентосу (120 мг · м-2). 

Середні значення чисельності гарпактикоїд на заростях макрофітів 

коливаються в межах від 8250 до 88750 екз. · м-2 та збільшуються в ряду видів 

водоростей: L. paniculata, C. officinalis, P. denudata, C. elegans, U. intestinalis, 

C. vagabunda (рис. 4.14). Як видно з рисунку, за винятком L. paniculata, середні 

значення кількісних показників гарпактикоїд вище аналогічних для інших 

виявлених груп мейобентосних організмів разом узятих. 

 

 
Рис. 4.14. Середні значення чисельності гарпактикоїд та інших таксонів 

мейобентосу на різних видах водоростей літоконтуру о. Зміїний. 

 



89 
 

При розгляді внеску цих ракоподібних в загальну чисельність 

мейобентосу, ступінь значимості водоростей змінюється (рис. 4.15). 

Незважаючи на значення C. elegans в показниках чисельності гарпактицид, за 

вкладом в загальну чисельність мейобентосу (29,3%) вони знаходяться лише на 

четвертому місці. Зарості P. denudata з найменшою кількістю виявлених видів, 

розташовуються на другому місці (38,8%), а U. intestinalis має найвагоміший 

внесок (56,6%) в загальну чисельність мейобентосу в заростях водоростей.  

 

 
Рис. 4.15. Співідношення відсоткового вкладу гарпактикоїд порівняно з 

іншими таксонами у чисельність мейобентосу на різних видах водоростей 

літоконтур о. Зміїний. 

 

Показники біомаси гарпактикоїдних копепод на водоростевому субстраті 

відображають показники чисельності. Вклад гарпактикоїдних копепод у 

показники загальної біомаси найбільший на Cladophora vagabunda  та 

становить 2164 ± 524 мг · м-2, що складає 83,2 % та 55,1 від біомаси ев- та 

загального мейобентосу відповідно (табл. 4.4). Найменша біомаса гарпактикоїд 
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відмічена на Laurencia paniculata (132 ± 116 мг · м-2) та формує всього 3,7 % 

загальної біомаси мейобентосу. 

На водорості Ulva intestinalis у гарпактикоїд значима роль у формуванні 

показнику загальної біомаси угрупувань мейобентосу, де вони складають в 

середньому 85,4 %. 

 

Таблиця 4.4. 

Кількісні показники мейобентосних гарпактикоїд в обростаннях 

деяких видів водоростей літоконтуру о. Зміїний 

Вид водорості 

Кількісні 

показники 

Бі
ом

ас
а,

 м
г ‧

 м
-2

 

%
 в

ід
 б

іо
ма

си
 

ев
ме

йо
бе

нт
ос

а 

%
 в

ід
 за

га
ль

но
ї 

бі
ом

ас
и 

ме
йо

бе
нт

ос
а 

Cladophora vagabunda 2164 ± 524 83,2 55,1 

Corallina officinalis 376 ± 22 54,7 17,7 

Laurencia paniculata 132 ± 116 16,5 3,7 

Polysiphonia denudata 608 ± 132 87,5 46,2 

Ceramium elegans 706 ± 148 73,2 29,4 

Ulva intestinalis 888 ± 444 85,4 54,5 

 

У 2012 році чисельність гарпактикоїд на літоконтурі у водоростево–

мідійних обростаннях розподілися неравнірмно та в середньому становила 

45143 ± 12060 екз. · м-2 (рис. 4.16). Показники біомаси відповідають 

аналогічним показникам чисельності: найбільші відмічені на станції В160, 

найменші – D270. 
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Рис. 4.16. Показники щільності поселень (екз. · м-2) гарпактикоїд у 

обростаннях літоконтуру ОМР (район Гідробіологічної станції, липень 2012 р.). 

 

Як видно, показники щільності гарпактикоїд значно варіюють: від 

1000 екз. · м-2 на станції D270 до 156500 екз. · м-2. На станції В160, де 

гарпактикоїди домінували у формуванні загальної чисельності мейобентоса, 

їхня частка становила 45% від загальної кількості мейобентосних організмів, а 

на станції В220 їх частка була максимальною – 62,3% (табл. 4.5). За вкладом у 

показники загальної чисельності та біомаси мейобентосу, найменший відсоток 

гарпактикоїдних копепод було відмічено на станції D270. Найбільший внесок у 

формування загальної біомаси гарпактикоїди робили на станції D90. Від 

значень чисельності евмейобентосу гарпактикоїди становлять від 2,1 до 84 %. У 

формуванні показників біомаси евмейобентосу гарпактикоїди становлять від 

39,4 %, досягаючи значень понад 99 % на станціях А 240, В 220, D 90. Це 

свідчить про велике значення гарпактикоїдних копепод у формуванні кормової 

бази молоді риб [116, 220, 222]. 
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Таблиця 4.5. 

Доля гарпактикоїд у кількісних показниках мейобентосу літоконтуру 

ОМР (район Гідробіологічноїй станції ОНУ, липень 2012 р.). 

Станція 

Чисельність Біомаса 

% від 

евмейобентосу 

% від загального 

мейобентосу 

% від 

евмейобентосу 

% від загального 

мейобентосу 

А 240 80,0 37,2 99,7 30,7 

А 300 78,9 41,1 91,2 36,3 

А 320 69,6 34,5 81,7 30,7 

В 20 18,9 9,5 36,5 5 

В 60 33,8 22,5 74,9 20,9 

В 70 25,6 16,9 91,8 21,2 

В 160 53,2 45,8 79,8 42,6 

В 220 84 62,3 99,7 22,9 

D 90 59,7 29,9 99,2 46,2 

D 210 27,2 13,2 68,8 14,4 

D 210/1 13,2 18,9 74,4 12,3 

D 240 54,7 8,9 92,2 7,2 

D 240/1 8,9 23,5 83,7 12,4 

D 270 2,1 0,9 39,4 0,6 

Середнє 43,6±7,5 26,1±4,5 79,5±5,9 21,7±3,7 

 

На 57% станцій в розглянутий період серед представників мейобентосу 

гарпактикоїди домінували по щільності поселень, яка становила 53,2–80% 

загальної кількості організмів. Аналіз участі гарпактикоїд у формуванні 

загальної біомаси мейобентоса показав, що в переважній кількості випадків 

вони забезпечували цей процес. 

У липні 2014 року щільність гарпактикоїд в обростаннях літоконтуру 

варіювала в широких межах від 2000 екз. · м-2 до 173500 екз. · м-2 (рис. 4.17).  
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Чисельність ракоподібних була і в середньому становила 77818 екз. · м-2, що 

майже в два рази вище середньої чисельності рачків в 2012 р. Показники 

чисельності так само відображають показники біомаси. 

 

Рис. 4.17. Показники чисельності гарпактикоїд на різних станціях у 

обростаннях літоконтуру ОМР (район Гідробіологічноїй станції ОНУ, липень 

2014 р.). 

 

Показники біомаси мають пряму залежність від показників чисельності. 

Як видно з таблиці (табл. 4.6) при максимальній чисельності (станція А280) 

частка гарпактикоїд становила 45,8% від загального мейобентосу, а при 

мінімальній (станція В180) – 5,3% від загального мейобентосу. Біомаса на тих 

же станціях склала 42,9% і 2,28% відповідно. 

Як видно з наведених цифр, гарпактикоїди відіграють велику роль у 

формуванні загальної біомаси мейобентосу, але особливо в формуванні біомаси 

його постійного компоненту, де вони становлять в середньому 93,6%. 
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Таблиця 4.6.  

Доля гарпактикоїд у кількісних показниках мейобентосу літоконтуру 

ОМР (район Гідробіологічноїй станції ОНУ, липень 2014 р.). 

Станція 

% від чисельності % від біомаси 

евмейобентосу 
загального 

мейобентосу 

% від 

евмейобентосу 

загального 

мейобентосу 

А 280 57,1 45,8 98,1 42,9 

А 320 38,8 30,1 95,9 32 

В 20 61,5 36,3 84,7 27,7 

В 60 25,6 23,3 95,1 13,2 

В 120 91,7 56,5 98,9 40,6 

В 160 69,5 20 92,6 12 

В 180 66,6 5,3 82,7 2,28 

В 220 64,3 24,4 98,3 16,34 

D 210 44,5 36,7 95,8 43,3 

D 240 47,9 38,5 96,2 38,3 

D 270 67,9 33,7 91,6 19,5 

Середнє 57,8±5,4 31,9±4,1 93,6±1,6 26,2±4,3 

 

У 2013–2014 рр був проведений відбір проб на кам'янистому субстраті в 

районі мису Великий Фонтан на глибинах від 1 до 11 м (рис. 4.18). Перифітон 

літоконтуру в районі Великого фонтану був представлений комплексом з мідії і 

різних видів водоростей. 

Найбільші показники чисельності і біомаси зафіксовані в 2013 р. і склали 

101000 екз. ∙ м-2  і 1616 мг . м-2 на глибині 10 м відповідно. Слід зазначити, що 

коливання кількісних показників були суттєвими, однак в середніх своїх 

значеннях вони відрізнялися не значно – 34167 ± 14381 екз. · м-2  і 546,7 ± 230 

мг · м-2 в 2013 р і 28500 ± 7688 екз. · м-2  і 456 ± 123 мг · м-2 в 2014 р. 
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Рис. 4.18. Показники чисельності (екз. ‧ м-2) та біомаси (мг ‧ м-2) 

гарпактикоїд у літоконтурі ОМР (район мису Великий Фонтан (БФ) 2013–2014 

рр.). 

 
У таблиці представлені дані про внесок гарпактикоїд в показники 

щільності та біомаси мейобентосу (табл. 4.7). Середні показники відсотковго 

вкладу гарпактикоїдних копепод у чисельність евмейобентосу коливаються в 

межах від 55,5 до 72,9 %, а біомаси – від 82,5 до 98 %. У формування 

показників чисельності та біомаси загального мейобентосу гарпактикоїди 

також роблять значний внесок, що складає 25,9 – 32,5 та 17,9 – 26,7 відповідно. 

За роками вклад гарпактикоїдних копеод у показники чисельності та 

біомаси ев- та мейобентосу були неоднаковими. У 2014 р. на станції БФ1 було 

зареєстровано лише декілька таксонів мейобентосу, тому показники 

чисельності та біомаси формувалися лише за рахунок гарпактикоїдних копепод, 

де вони були єдиною групою евмейобентосу та становили понад 90 % від 

чисельності та біомаси загального мейобентосу. Загалом, гарпактикоїдни 

копеподи формують в середньому понад 90 % біомаси кормової бази 

евмейобентосу. 
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Таблиця 4.7. 

Доля гарпактикоїд у кількісних показниках мейобентосу літоконтуру 

ОМР (район мису Великий Фонтан за 2013–2014 рр.).  

Рік 

  

Станція  

  

% від чисельності % від біомаси 

евмейобентосу 
загального 

мейобентосу 
евмейобентосу 

загального 

мейобентосу 

20
13

 

БФ1 20,0 4,5 95,5 4,0 

БФ2 55,0 26,2 78,1 21,3 

БФ3 20,8 8,5 50,0 7,0 

БФ4 51,9 20,5 73,0 14,1 

БФ5 94,3 38,8 99,9 23,9 

БФ6 91,0 56,7 98,6 36,8 

Середнє 55,5±13,2 25,9±7,9 82,5±7,9 17,9±4,9 

20
14

 

БФ1 100,0 92,1 100,0 90,6 

БФ2 70,0 15,5 94,2 5,2 

БФ3 86,0 13,8 98,8 8,8 

БФ4 89,3 36,7 99,1 24,6 

БФ5 69,6 34,7 99,5 29,2 

БФ6 22,4 2,4 96,1 1,8 

Середнє 72,9±11,1 32,5±13 98,0±0,9 26,7±13,5 

Примітка: БФ – Великий Фонтан 

 

Наведені дані показують значну роль гарпактикоїдних копепод у 

формуванні кількісних показників як загального мейобентосу, так і 

евмейобентосу, зокрема, на досліджуваному субстраті. 

Кількісні показники гарпактикоїдних копепод коливаються в незначних 

діапазонах в залежності від характеру обростань літоконтуру (табл. 4.8). Внесок 

в загальну чисельність гарпактикоїд помітно вище вкладу інших груп 
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мейобентосу – 30,9% проти 6,9% на мідійній щітці і 26% проти 7,4% на 

комплексі молюсків і макрофітів. 

 

Таблиця 4.8. 

Кількісні показники гарпактикоїд на різних типах обростань 

природних поверхонь літоконтуру ОМР. 

Субстрат 

Середня 

чисельність, 

екз.. м-2 

% від 

загальної 

чисельності 

Середяя 

біомаса, 

мг .м-2 

% від 

загальної 

біомаси 

Макрофіти 54962±8074 50,4 ±12 1105±449 51,3±10,6 

МЩ 55400±9560 30,9±8,3 886,4±135 24,6±4,5 

КММ 44471±10895 26±9,5 711,5±194 26,2±3,6 

 

Результати аналізу ANOSIM показали (global R =0,652, p = 0,01 %), що 

кількісні показники гарпактикоїдних копепод на водоростевих обростаннях за 

досліджуваний період мали певні відмінності (табл. 4.9).  

Таблиця 4.9. 

Кількісні показники гарпактикоїд деяких водоростей природних 

твердих поверхонь літоконтуру ОМР. 

2012 рік 

Субстрат 
Середня 

чисельність, 
екз.. м-2 

% від 
загальної 

чисельності 

Середяя 
біомаса, 
мг . м-2 

% від 
загальної 
біомаси 

Ulva intestinalis 2333±333 20 37±5,3 23,3 
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Продовження таблиці 4.9. 

Cladophora vagabunda 139333±40457 86,3 2229±647,3 83,8 
Ceramium elegans 41250±14221 33,7 660±227,5 31 

2014 рік 
Ulva intestinalis 4000±577,3 35,7 64±9,2 42,9 
Cladophora vagabunda 165000±49217 88,7 2640±787,4 83 
Ceramium elegans 62500±19759 38,1 1000±316 43,8 

 

Як видно з таблиці, в 2014 році в порівнянні з 2012 роком зросла частка 

гарпактикоїд в загальній чисельності і біомасі мейобентоса. Проведений 

попарний ANOSIM тест  показав, що кількісні показник гарпактикоїд були 

найнижчими на U. intestinalis (табл. 4.10). 

 

Таблиця 4.10. 

Результати попарного ANOSIM тесту для порівняння показників 

чисельності та біомаси гарпактикоїдних копепод. 

2012 рік 

Субстрат 
Чисельність Біомаса 

R p, % R p,% 

Ulva intestinalis × Cladophora vagabunda 0,842 0,01 0,893 0,01 

Ulva intestinalis × Ceramium elegans 0,856 0,01 0,825 0,01 

Ceramium elegans × Cladophora vagabunda 0,631 0,01 0,654 0,01 

2014 рік 

Ulva intestinalis × Cladophora vagabunda 0,896 0,019 0,834 0,01 

Ulva intestinalis × Ceramium elegans 0,828 0,02 0,873 0,01 

Ceramium elegans × Cladophora vagabunda 0,612 0,01 0,673 0,01 

 

Структура фітальних обростань впливає на мейофауну [45]. Більш 

складна та розгалуджена будова талому водостей характеризується високими 

показниками чисельності та видового різноманіття угруповань мейофауни [20, 
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84]. Дослідження харчування риб показали, що деякі знайдені у 

кишківниках таксони мейофауни, зокрема ракоподібні, зазвичай не 

повязані с угрупованнями водоростей [105, 130], оскільки останні 

забезпечують захист для мейобентосу від поїдання хижими видами риб [53].  

Частка гарпактикоїд на перифітоні з мідійної щітки склала від 1,7% 

(3000 екз. · м-2) до 92,3% (48000 екз. · м-2) від показників загальної чисельності 

мейобентосу і від 1,3% (48 мг · м-2) до 90,6% (768 мг · м-2) від показників 

загальної біомаси мейобентосу. Максимальні чисельність і біомаса склали 

173500 екз. · м-2 і 2776 мг · м-2. Мінімальна сторона цих величин дорівнювала 

1000 екз. · м-2 і 16 мг · м-2. 

У обростаннях комплексів молюсків і різних видів водоростей кількість 

гарпактикоїд також коливалася в значних межах. Їх частка від загальної 

чисельності та біомаси мейобентосу склала від 1% (1000 екз. · м-2) до 62,3% 

(105000 екз. · м-2) і від 0,6% (16 мг · м-2) до 46,2% (688 мг · м-2). Свого 

максимуму чисельність гарпактикоїдних копепод досягала на рівні 156 500 

екз. · м-2, а біомаса – 2504 мг · м-2. 

Мінімальні значення кількісних показників за чисельністю становили 

1000 экз..м-2, по біомасі 16 мг .м-2. Найбільша середня чисельність гарпактикоїд 

(рис. 4.19) характерна для перифітону мідійної щітки (55400 екз. · м-2). На 

субстраті з молюсків і водоростей чисельність трохи нижче – 44471 екз. · м-2. 

Частка гарпактикоїд в загальній чисельності мейобентосу мало відрізняється на 

обох типах перифітону і становить 30,9 % на МЩ і 26 % на КМВ. 
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Рис. 4.19. Середні значення чисельності гарпактикоїд та таксонів 

мейобентосу на різних типах обростань природних твердих субстратів ОМР. 

 

Показники середньої чисельності та біомаси гарпактикоїдних копеод 

розподілилися нерівномірно в залежності від типу твердої поверхні літоконтуру 

ОМР. На природних твердих поверхнях чисельність майже втричі вищий за цей 

показник на штучних субстратах та складає 74,56 % (рис. 4.20). Середня 

чисельність гарпактикоїд на штучних поверхнях складає 15499 ± 2035 екз. · м-2. 
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Рис. 4.20 Відсоткове співвідношення показників середньої чисельності 

гарпактикоїд на твердих поверхнях штучного та природного походження 

літоконтуру ОМР 

 

Відсотковий вклад біомаси гарпактикоїдних копепод на різних за 

походженням типах твердих поверхонь літоконтуру ОМР відображає 

показники чисельності (рис. 4.21). Показники середньої біомаси ракоподібних 

ряду Harpacticoida на штучних твердих поверхнях менший втричі від цього 

показнику на обростаннях природних субстратів. Показник середньої біомаси 

на природному літоконтурі ОМР складає 726 ± 143 мг · м-2. 

 

 

 
Рис. 4.21 Відсоткове співвідношення показників середньої біомаси 

гарпактикоїд на твердих поверхнях штучного та природного походження 

літоконтуру ОМР 

 

На літоконтурі траверсів гарпактикоїди мають низькі кількісні показники 

у порівнянні з обростаннями природних субстратів. Вклад середніх значень 

чисельності та біомаси рачків на штучних субстратах незначний (табл. 4.11).  
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Таблиця 4.11. 

Кількісні параметри гарпактикоїд обростань траверсів та хвилеломів 

літоконтуру ОМР 

Траверси пляжу "Дельфін" 
Глибина, м Чисельність,екз. · м-2 % від 

загального 
мейобентосу 

Біомаса,мг · м-2 % від 
загального 

мейобентоса 

0,5 22666±9333 18,6 362,7±149,3 12 
1,5 10666±2906 13,1 170,7±46,5 9 
2,5 18666±8667 11,2 298,7±138,7 7,8 
дно 5666±4500 2,8 85,±70 5,2 

Траверси пляжу "Старий" 
Глибина, м Чисельність,екз. · м-2 % від 

загального 
мейобентосу 

Біомаса,мг · м-2 % від 
загального 

мейобентосу 

0,5 1333±667 2,7 21,3±10,7 2,3 
1,5 11666±7446 9,2 186,7±119,1 6,1 
2,5 3333±1764 4,8 53,3±28,2 3,4 
дно 8666±2906 9,1 138,7±46,5 9,7 

Зовнішня сторона хвилеріза 
Глибина, м Чисельність,екз. · м-2 % від 

загального 
мейобентосу 

Біомаса,мг · м-2 % від 
загального 

мейобентосу 
1,5 33651±10597 27,8 538,4±169,5 26,2 

Внутрішня сторона хвилеріза 
Глибина, м Чисельність,екз. · м-2 % від 

загального 
мейобентосу 

Біомаса,мг · м-2 % від 
загального 

мейобентосу 
1,5 38683±11024 50,4 618,9±176,3 48,7 

 

Як видно з цієї таблиці внесок гарпактикоїд в чисельність і біомасу на 

траверсах в більшості випадків не перевищував 10 %. На хвилеломомі ці 

показники становили від 27,8 % до 50,4 % і від 26,2 до 48,7 % відповідно. 

Аналіз отриманого матеріалу показав, що в мейобентосі досліджуваних 

природних обростань гарпактикоїди грають важливу роль у формуванні 

чисельності та біомаси. В літоконтурі ОМР кількісні показники 
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гарпактикоїдних копепод значно вище, ніж в літоконтурі о. Зміїний. Найвищі 

показники чисельності гарпактикоїд були відмічені на C. vagabunda. 

На природних субстратах кількісні показники гарпактикоїдних копепод 

вище. У порівнянні водоростевого та мідійного субстратів з комплексом 

молюсків і мідій виявлено незначні коливання чисельності та біомаси, але 

внесок гарпактикоїд у ці показники загального мейобентосу на макрофітах був 

вагомий (понад 50 %). 

 

4.2.3. Особливості угруповань гарпактикоїд пелоконтуру Одеського 

морського регіону 

 

Як показав детальний аналіз матеріалу, найбільша чисельність 

гарпактицид спостерігалася на поселеннях мідії з сірими і чорними мулами 

(358500 екз..м-2 і 178300 екз..м-2 відповідно), а домішка черепашок і піску у 

мулистих відкладеннях обох типів мулу не особливо впливала на кількісні 

характеристики цих ракоподібних (рис. 4.22). Це може бути пов'язано з тим, що 

мулові відкладення покривають собою пісок і черепашки, а ці ракоподібні 

мешкають або на поверхні грунту, або проникають не глибше 2–3 см. 
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Рис. 4.22. Середня чисельність гарпактикоїд на різних типах мулу в 

пелоконтурі Одеського морського регіону. 

 

Середня різниця в чисельності між чорними і сірими мулами з 

урахуванням всіх домішок за винятком мідійних поселень становить 

9,6 ± 3,7 %. Іншою є ситуація при розгляді частки вкладу гарпактикоїд в 

загальну чисельність мейобентосу. Найвища вона на сірих мулах з мідійного 

компонентом (49,4%) і домішкою черепашки (31,4%). Для груп чорних мулів не 

можна вказати з упевненістю, який субстрат вносить найбільший вклад в 

загальну чисельність мейобентосу. Проте, згідно з отриманими даними можна 

зробити загальний висновок про те, що чисельність гарпактикоїд і їх частка в 

загальному мейобентосі в групах з сірими мулами завжди вище. Таким чином, 

логічно припустити безпосередній вплив типу мулу на кількісний стан фауни 

гарпактицид. Для вивчення динаміки чисельності та біомаси гарпактикоїд 

пелоконтуру Одеського морського регіону використані дані річних періодів 

спостережень (рис. 4.23, рис. 4.24). 
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Рис. 4.23. Багаторічна динаміка чисельності гарпактикоїд та їх 

відсоткового вкладу у загальний мейобентос за період 2005–2015 рр. в 

пелоконтурі ОМР. 

 

Багаторічні кількісні показники гарпактикоїдних копепод мають 

тенденцію до підйомів і спадів в деякі періоди досліджень. Слід зазначити, що в 

двох випадках, а саме в 2006 році і в 2011 році, відбулося різке збільшення (від 

3 до 18 разів), а потім різке падіння (від 14 до 28 разів) чисельності та біомаси 

гарпактицид. Таким чином, логічно припустити вплив якогось чинника 

навколишнього середовища. 

 

 
Рис. 4.24. Багаторічна динаміка біомаси гарпактикоїд в пелоконтурі та їх 

відсотковий вклад у загальний мейобентос ОМР за період 2005–2015 рр. 
 

Дані по температурі, солоності, вмісту кисню не виходили за середні 

значення в усі періоди спостережень. Однак в роки попередні сплескам 

кількісних значень фіксувалися масштабні «цвітіння» води в районі 

досліджень. Так, в 2005 році спостерігався бурхливий розвиток в прибережжі 

діатомових і дінофітових водоростей із загальною біомасою 6557,3 мг · м-3, а в 

2010 році за весь період досліджень стався найсильніший пік «цвітіння» води, 
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викликане синьо-зеленими водоростями, біомаса яких досягала 6,2 кг · м-3, а 

площа плями «цвітіння» становила близько 80 км2 [149]. 

Згідно з літературними даними, осадження фітопланктону відбувається 

протягом всього періоду «цвітіння», основна частина якого (76%) 

ремінаралізується в товщі води після «цвітіння», а частина (24%) осідає і 

формує фітодетрит [119], представляє собою основне джерело органічної 

речовини для бентосної системи [78]. Тип осаду, що формується 

фітопланктоном, є ключовим фактором, який визначає швидкість донної 

ремінаралізації [125], тобто чим більш дрібнозернисті відкладення, тим більше 

часу може зайняти цей процес - від пізньої весни аж до пізнього літа [26]. 

Крім того, іноді може знизитися рівня кисню або ж аноксія, що приводить 

до уповільнення розкладання фітодетрита [94]. Таким чином, при значних 

концентраціях, наприклад під час «цвітіння» води, осівший фітопланктон може 

зберігатися на поверхні донних відкладень і бути джерелом їжі для 

гарпактикоїд. 

З урахуванням усього вищесказаного, а також умов, характерних для 

донних відкладень Одеського морського регіону [192], можна з упевненістю 

сказати, що причиною різких підвищень чисельності та біомаси гарпактикоїд в 

зазначені періоди спостережень були попередні роки, в які відбувалося значне 

накопичення відкладеної органічної речовини. 

Виходячи з цього, представляє інтерес аналіз частки гарпактикоїд в 

загальній чисельності і біомасі мейобентосу в різні роки. Найбільш високий 

відсоток від цих показників спостерігався в 2011 році та склав 44,2% 

(187292 екз. · м-2) від чисельності та 85,1% (44,15 мг · м-2) від біомаси, а 

найменший у 2012 році – 7,4% (12789 екз. · м-2) і 8,2% (8,17 мг · м-2) відповідно. 

В інші роки ситуація була не такою однозначною. У 2006 році 

чисельність і біомаса гарпактикоїд також була значною (172640 екз. · м-2 та 

2762,23 мг · м-2), при цьому внесок цих ракоподібних в чисельність склав 

всього 8,8%, а частка в біомасі склала – 36,4%. За 2007 рік, незважаючи на 

найнижчі кількісні показники за досліджуваний період (6059 екз. · м-2 і 96,93 
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мг · м-2), вклад гарпактикоїд в чисельність всього мейобентосу був вище, ніж у 

2006 році і склав 18,7 %. Частка біомаси також була значною – 29,04%. 

Разом із коливаннями кількісних даних, істотно змінювувся і 

просторовий розподіл цих ракоподібних (рис. 4.25). У 2006 році чисельність 

гарпактикоїд була сконцентрована на двох ділянках Одеського морського 

регіону біля узбережжя, де діапазон глибин становив від 8 м до 12 м. Частка 

біомаси також була значною – 29,04%. Слідом за коливаннями кількісних 

даних, істотно змінювалося і просторовий розподіл цих ракоподібних.  

  
2005 2006 

  
2007 2011 
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Рис. 4.25. Просторовий розподіл чисельності гарпактикоїд у різні роки за 

період 2005–2012 рр. у пелоконтурі ОМР.  

 

У 2006 році найбільша чисельність гарпактикоїд була відзначена на двох 

ділянках Одеського морського регіону біля узбережжя (рис. 4.25.), де діапазон 

глибин становив від 8 м до 12 м. У 2005 і 2007 рр., тобто в період попередній і 

наступний за підйомом кількісних показників, точки концентрацій чисельності 

гарпактикоїдних копепод зайняли більш віддалені від узбережжя і більш 

глибоководні зони. 

У 2011 році просторовий розподіл гарпактицид мав деякі відмінності від 

такого за 2006 рік. Точки максимумів чисельності цих ракоподібних фактично 

зосереджені вздовж усього узбережжя досліджуваної ділянки. Значні скупчення 

гарпактицид також спостерігаються і в віддалених від берега глибоководних 

зонах. Основні зони скупчення гарпактикоїд зосереджені до глибин 20 м 

уздовж одеського узбережжя. 

Кластерний аналіз подібності проб за показниками чисельності 

гарпактикоїдних копепод показав, що виділяються чотири групи за глибинами 

(рис. 4.26).  
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Рис. 4.26. Результати кластерного аналізу проб за показниками 

чисельності гарпактикоїд пелоконтуру ОМР на різних глибинах. 

 

Першу групу формують проби зібрані на глибині до 10 м. Проби з глибин 

11–15 м увійшли до другої групи. Останні дві групи сформовані пробами, що 

розташовані на діапазонах глибин від 16 до 20 м та від 21 до 27 м. 

За результатами аналізу ANOSIM (global R = 0,801, p = 0,02 %) на 

пелоконтурі Одеського морського регіону щільність поселень гарпактикоїд 

значно варіювала в залежності від глибин. Чисельність угруповань 

гарпактикоїдних копепод на глибині 5–15 м достовірно відрізнялася від 16–27 м 

(рис. 4.27).  

 

 

 

 

 

 

 



110 
 

Рис. 4.27. Середня чисельність та частка гарпактикоїд пелоконтуру 

Одеського морського регіону на різних глибинах.  
 

На мілководді (5–10 м) зустрічальність ракоподібних становила 97,8% 

при середній щільності 56849 ± 13231 екз..м-2. Частка гарпактикоїд в загальній 

чисельності евмейобентосу була відносно високою і в середньому становила 

31,5%. За період досліджень можна виділити максимальні показники 

чисельності в 2009 р на сірому мулі з домішкою мідій – 250000 екз..м-2, в 

2010 р. на чорному мулі з домішкою мідій – 355000 екз..м-2 та у 2011 роцi на 

сірому мулі з домішкою піску і черепашки – 749000 екз..м-2.  

Середні показники щільності поселень гарпактикоїд зростають на глибині 

11–15 м (68286 ± 28189 екз.· м-2). Зустрічальність ракоподібних становила 

84,4%, частка гарпактикоїд в загальній чисельності евмейобентосу становила в 

середньому 23,8%. Дуже великі скупчення гарпактикоїд спостерігалися у 2006 

році (1405000 екз.· м-2 і 1702000 екз.· м-2) на чорних і сірих – 362000 екз.· м-2.  

Зі збільшенням глибини (16–20 м) зустрічальність гарпактикоїд 

знижується до 74,7%, а щільність їхніх поселень знижується в 5 разів і в період 

спостережень середній багаторічний показник становив 13655 ± 3399 екз.· м-2. 

При цьому роль гарпактицид в формуванні загальної чисельності 

мейобентоса різко скорочується і їх частка становить у середньому лише 11,8 – 

13,6 %. Максимальні скупчення гарпактикоїд лише в двох випадках 

перевищували 100000 екз.· м-2. Так, в 2006 р. на сірому мулі з домішкою 

черепашки і піску їх чисельність склала 103 200 екз.· м-2, а в 2011 р на сірому 

мулі –138000 екз.. м-2.  

Зі збільшенням глибини більше 20 м чисельність гарпактикоїд небагато 

підвищується, але в середньому залишається майже на попередньому рівні і 

складає 18899 ± 4899 екз.· м-2. Максимальні показники щільності їх поселень 

були в 2009 р. на чорному мулі – 190000 екз.· м-2 і в 2011 р. на сірому мулі –

216000 екз.· м-2.  
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Протягом року щільність гарпактикоїд неоднорідна, що може 

визначатися температурою придонних шарів води, вмістом розчиненого кисню 

у дна, а також харчовими ресурсами для ракоподібних. Багаторічні 

спостереження в ОМР дозволили отримати середні значення щільності 

поселень гарпактикоїд в різні сезони року (рис. 4.28). 

Так, незважаючи на те, що навесні спостерігається найнижча температура 

у дна (5,6 ± 0,27 °C), чисельність гарпактикоїд в порівнянні із зимовою 

температурою (8,24 ± 0,13 °C) збільшується більш ніж в два рази – з показнику 

12550 екз.· м-2 до 28523 екз.· м-2. Зустрічальність гарпактикоїд при цьому 

зростає з 71% взимку до 82% навесні. Максимальна чисельність ракоподібних в 

зимовий і весняний час не перевищувала 78000 екз.· м-2 і 188000 екз.· м-2 

відповідно. 
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Рис. 4.28. Сезонна динаміка середньої чисельності гарпактикоїд 

пелоконтуру Одеського морського регіону за 2005–2015 рр. 

 

У літню пору року спостерігається наступне підвищення чисельності до 

57623 екз.· м-2 при процентному вкладі 93,7 % і максимальної щільності 1720 

тис. екз.· м-2. Слід зазначити, що саме влітку температура води у дна схильна до 

найбільших перепадів (від 5 °C до 24,4 °C), але дія цього фактора не впливає на 

зростання чисельності гарпактицид. 
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Восени при температурі води у дна 16,6 ± 0,15 °C кількісні показники 

знижуються до 13650 екз.· м-2, що фактично відповідає зимовому часу. У цю 

пору року зустрічальність гарпактикоїд становила 87 %, а максимальна 

чисельність 132000 екз.· м-2. Частка гарпактикоїд в загальній чисельності 

мейобентоса залишається фактично на одному рівні з весни по осінь (16  ± 0,9 

%) і значно знижується взимку (5,9 %). Восени щільність поселень 

гарпактикоїд різко скорочується, що може бути пов'язано, як з особливостями 

розвитку та розмноження копепод, їх виїданням в літній період, так і з 

особливостями гідролого-гідрохімічних умов навколишнього середовища. 

Кисневий режим має ключове значення в формуванні біологічного 

різноманіття та кількісних показників у представників мейобентоса взагалі, і 

особливо нижчих ракоподібних. У останніх при дефіциті кисню в придонних 

шарах води відбуваються порушення в процесах їх життєдіяльності і при 

настанні гіпоксії вони гинуть. 

Між показниками концентрації розчиненого кисню та щільністю 

поселень гарпактикоїд існує степенева прямопропорційна залежність, 

коефіціент детермінації при цьому складає 0,6407 (рис. 4.29). В місцях 

збагачених киснем чисельність гарпактикоїд вища. 
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Рис. 4.29. Показники середньої чисельності гарпактикоїдних копепод при 

різних концентраціях кисню у дна за період 2007–2012 рр.в пелоконтурі ОМР. 

 

З представленого нижче малюнка (рис. 4.30) показники індексів 

нематодно-копеподного співвідношення вище при низьких концентраціях 

кисню. Це показує, що на ділянках бенталі з низькою концентрацією кисню 

формуються несприятливі умови для чутливих до умов середовища 

мейобентосних таксонів (зокрема, гарпактикоїдних копепод). За цих умов 

збільшується чисельність анаеробних видів нематод. Коефіціент детермінації 

становить 0,8574, що свідчить про оберненопропорційну степеневу кореляцію 

між рівнем кисню та показниками цього індексу. Нематодно-гарпактикоїдний 

індекс може використовуватися для біоіндикації змін в навколишньому 

середовищі [212]. 

 

 

Рис. 4. 30. Індекси співвідношення чисельності нематод до гарпактикоїд в 

залежності від концентрації кисню в пелоконтурі ОМР. 
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Отримані дані показують, що частка гарпактикоїд в загальній чисельності 

мейобентосу також знаходиться в тісній залежності від кисневого режиму 

(рис. 4.31). Зі збільшенням концентрації кисню доля гарпактикоїд у складі 

мейобентосу збільшується. 

 

  
Рис. 4.31. Частка гарпактикоїд в загальній чисельності мейобентосу в 

залежності від концентрацій кисню в Одеському морському регіоні 

 

Як було сказано вище, при дефіциті кисню у складі мейобентосу 

отримують розвиток дрібні форми, що мають короткі цикли розвитку. У цьому 

випадку різко знижується кормова цінність мейобентосу для молоді і личинок 

риб. 

При поліпшенні екологічного стану у дна участь гарпактикоїд в 

формуванні загальної чисельності і особливо загальної біомаси значно зростає. 

Таким чином, щільність поселень гарпактикоїд формується багатьма 

факторами, деякі з яких було розглянуто. 

На пелоконтурі Ягорлицької та Тендрівської заток щільність поселень 

гарпактикоїд, а відповідно і їх біомаса, коливалися в широких межах 

(рис. 4.32). 

В Ягорлицькій затоці показники чисельності гарпактикоїдних копепод 

складали від 1000 екз.· м-2 до 27800 екз.· м-2, а в Тендрівській затоці від 1000 
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екз.· м-2 до 41000 екз.· м-2, що в середньому становить 11733 ± 3984 екз.· м-2 і 

12000 ± 4935екз.· м-2 відповідно. 

 

 

Рис. 4.32. Показники середньої чисельності гарпактикоїдних копепод на 

пелоконтурі в Ягорлицькій та Тендрівській затоках порівняно з ОМР.  

Частка гарпактикоїд також перебувала у вкрай близьких значеннях і не 

перевищувала 15% від загальної чисельності. Показники біомаси відображали 

чисельні значення – 185 ± 64,4 мг ‧ м-2 (Ягорлицька затока) і 192 ± 78,9 мг ‧ м-2 

(Тендрівська затока). Внесок гарпактикоїд в загальну біомасу був не багато 

вище 20% і склав відповідно 24% (Ягорлицька затока) і 21,7% (Тендрівська 

затока). 

Середні кількісні значення гарпактикоїдних копепод пелоконтуру 

Ягорлицькою та Тендрівської заток розрізнялися значно з цими ж показниками 

пелоконтуру ОМР, де вони були вищі майже в 5 разів . 
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4.2.4. Гарпактикоїдні копеподи потамоконтуру української частини 

пригирлового району р. Дунай 

 

На мілководних ділянках потамоконтуру, що відповідають глибинам 0,5-

1 м, гарпактикоїди у складі мейобентосу становили 31,8%. Середні показники 

чисельності та біомаси складали 18874 ± 6401 екз.· м-2 и 196,45 ±1,3 мг · м-2 

відповідно. Показники солоності становили від 2 ‰ до 5 ‰. 

За період 2010–2017 рр. в літні сезони у пригирловому глибоководному 

районі р. Дунай чисельність гарпактикоїд (середня 44346 ± 19040 екз.· м-2) та 

показники біомаси (в середньому 865,71 ± 391,67 мг · м-2) значно варіювали. 

Пік показнику середньої чисельності гарпактикоїдних копепод становив 

27800 екз.· м-2 та був відмічений у 2011 році (рис. 4.33). У 2015 та 2016 роках 

відмічено спад чисельності гарпактикоїдних копепод. 

 

 
Рис. 4.33. Багаторічна динаміка чисельності гарпактикоїд (екз. · м-2) за 

літні сезони 2010–2017 рр.в пригирловій частині потамоконтуру р. Дунай.  
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У періоди максимальних кількісних значень протягом 2010–2013 рр. 

гарпактикоїди на більшій частині акваторії пригирлової частини р. Дунай 

домінували за чисельністю, складаючи в середньому 42,2 % від щільності 

всього мейобентосу. 

Частка гарпактикоїд в загальній біомасі мейобентосу в середньому 

становила 53% (рис. 4.34). Найнижчі показники відсоткової частки 

гарпактикоїдних копепод у кількісних показниках мейобентосу (9,63 % та 

1,31 % від загальної чисельності та біомаси відповідно) були відмічені у 2015 р. 

 

 
Рис. 4.34. Відсоткова частка гарпактикоїд в показниках загальної 

чисельності і біомаси евмейобентосу за 2010–2017 рр. потамоконтуру р. Дунай. 

 

Показники біомаси гарпактикоїд за період 2010–2017 рр. відображали 

показники чисельності, а найбільше значення було зареєстровано у 2013 році та 

становило 1818,6 мг · м-2 (рис. 4.35).  

За показниками чисельності та біомаси копеподи виступали в переважній 

більшості років наших спостережень домінуючою групою серед представників 
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евмейобентосу. Після 2013 року показники біомаси гарпактикоїдних копепод 

зменшуються. 

 

 
Рис. 4.35. Багаторічна динаміка біомаси поселень гарпактикоїд (мг · м-2) 

за літні сезони 2010–2017 рр. в пригирловій частині потамоконтуру р. Дунай.  

 

Суттєві зміни у показниках солоності відбувались на невеликій ділянці, 

що відповідає виходу Новостамбульського гирла. Там були зафіксовані 

наступні показники солоності (рис. 4.36). 
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Рис. 4.36. Середні багаторічні показники солоності на ділянці 

потамоконтуру р. Дунай (2010–2017 рр.).  

Солоність збільшується постанційно і стрімко у бік відкритого моря (саме 

так розташовані станції відбору проб). Статистична достовірність 

підтверджується, і таким чином ми можемо говорити про наявність 

потамоконтуру. За градієнтом солоності кластерний аналіз показав наявність 5 

груп за солоністю у глибоководному районі ПЗЧМ: 0,2 – 0,5 ‰, 1,5 – 3 %, 5 – 8 

‰, 10 – 13 ‰ і до 16 ‰ (рис. 4.37). 

 

  
Рис. 4. 37. Результати кластерного аналізу на основі індексу подібності 

Брея–Кертіса на матриці чисельності гарпактикоїд в залежності від фактору 

солоності на глибоководних станціях потамоконтуру ПЗЧМ. 

 

Грунтуючись на даних, отриманих при вивченні просторового розподілу 

гарпактикоїд в зоні змішання річкових і морських вод, в пригирловій частині 

потамоконтуру р. Дунай, показано, що показники чисельності гарпактикоїдних 
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копепод мають прямопропорційну степеневу залежність від солоності 

(рис. 4.38). 

 

Рис. 4. 38. Показники середньої чисельності гарпактикоїд в залежності від 

солоності на глибоководних станціях потамоконтуру ПЗЧМ.  

Показники біомаси значно прямопропорційно збільшуються при 

зростанні солоності (рис. 4.39). Про достовірність отриманих результатів 

свідчить кореляційний аналіз, коефіціент детермінації якого 0,949. 
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Рис. 4.39. Показники середньої біомаси гарпактикоїд в залежності від 

солоності на глибоководних станціях потамоконтуру ПЗЧМ. 

 

 Найбільші показники чисельності та біомаси гарпактикоїдних копепод 

відмічаються при солоності біля 16 ‰ (76667 ± екз. · м-2 та 1426,7 ± 550 мг · м-2 

відповідно). 

Відсотковий вклад гарпактикоїдних копепод у формування кількісних 

показників мейобентосу був залежав від показників солоності. Між часткою 

гарпактикоїд у чисельності мейобентосу та показником солоністі 

спостерігається оберненопропорційна лінійна залежність (рис. 4.40). 

 

 
Рис. 4.40. Відсоткова частка гарпактикоїд у формуванні показників 

чисельності загального мейобентосу при різній солоності глибоководних 

станцій потамоконтуру р. Дунай. 

 

За отриманими даними відсоткова частка гарпактикоїд від загальної 

біомаси знаходиться в оберненопропорційній залежності від коливань рівню 

солоності (рис. 4.41). Біомаса гарпактикоїд за відсотковим вкладом у цей 
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показник для загального мейобентосу змінюється в діапазоні значень від 31 до 

54 %. 

  

Рис. 4.41. Відсоткова частка гарпактикоїд у формуванні чисельності 

загального мейобентосу при різній солоності глибоководного потмоконтуру. 

 

Середні показники чисельності гарпактикоїдних копепод на віддалених 

від берега районах потамоконтуру р. Дунай були вдічі більшими від значень 

цього показнику у прибережних районах, а біомаса була вищою понад в 4 рази.  

Багаторічна динаміка середніх значень показників чисельності та біомаси 

гарпактикоїдних копепод неоднорідна та знаходиться в динаміці. 

Аналізуючі отримані дані, можна впевнено казати, що існує статистично 

достовірна залежність між солоністю та кількісними показниками 

гаркпактикоїдних копепод. Чисельність, біомаса та відсоткова частка у складі 

мейобентосу збільшуються при зростанні рівню солоності, але при цьому 

частка гарпактикоїд у біомасі мейобентосу зменшується. 
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ВИСНОВКИ 

1. Фауна гарпактикоїдних копепод контурних біотопів української 

ділянки ПЗЧМ за результатами досліджень налічувала 75 видів та підвидів, що 

відносяться до 46 родів із 23 родин. Серед зареєстрованих видів – 11 виявилися 

новими для української частини ПЗЧМ, що значно збільшило фауну  даних 

видів для регіону. Найбільша кількість видів відмічена для пелоконтуру (48 

видів), найменша - для потамоконтуру  (19 видів). Аналіз різних біотопів в 

межах контактних зон ПЗЧМ показав, що прибережна частина потамоконтуру 

характеризується найбільшим видовим різноманіттям (індекс Маргалєфа – 

1,3±0,1, індекс Шенонна – 1,7 ±0,3; індекс Сімпсона – 0,8 ±0,05). 

2. У ПЗЧМ відимічаються унікальні угруповання гарпактикоїдних 

копепод для окремих контурних зон, які формуються на різних біотопах. Так, 

на псевдоліторалі вони відрізняються від супраліторалі більш багатим видовим 

складом та характеризується наявністю специфічних інтерстиціальних видів 

Arenopontia subterranea, Paraleptastacus ponticus та Vermicaris pontica. 

Потамоконтур виокремлюється за рахунок наявності таких видів, як Delavalia 

tethysensis, Limnocletodes behningi, Paronychocamptus sp. 

3. Кластерний аналіз подібності фауни гарпактикоїдних копепод 

контурних біотопів ПЗЧМ показав, що угруповання потамоконтуру значно 

відрізняються від інших (індекс подібності Брея-Кертіса складає менше 

23,53 %). Найбільш близькими (індекс подібності 52,27 %) за видовим складом 

є пелоконтур та літоконтур. 

4. Найбільші кількісні показники гарпактикоїд відмічені на 

пелоконтурі ОМР та становили 93881 ±23563 екз.·м-2 і 1502 ±356 мг · м-2. 

Натомість найнижчими показники середньої чисельності та біомаси 

гарпактикоїд були  в межах інтерстіціалі псамоконтуру (679 ±152,4 екз.·м-2 та 

4,46 ±0,86 мг · м-2). 

5. Аналіз багаторічної динаміки гарпактикоїд потамоконтуру 

протягом 2010–2017 рр. показав, що пік чисельності гарпактикоїд припав на 

2011 рік та складав 96581 екз. · м-2, а біомаси на 2013 рік  (1818,6 мг · м-2). 
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Найнижчі показники чисельності та біомаси зареєстровані у 2015 році – 5500 

екз.· м-2 та 8,8 мг · м-2.  

6. Кореляційний аналіз показав, що кількісні показники гарпактикоїд 

потамоконтуру значно збільшуються при зростанні солоності (коефіцієнт 

детермінації R² = 0,851). При солоності 16,1 ‰ відмічаються найбільші 

значення чисельності та біомаси (76667 екз. ‧ м-2 і 1226 мг · м-2 відповідно). 

7. На ділянках пелоконтуру ОМР з концентрацією кисню менше 

4 мг ‧ л-1 формуються несприятливі умови для гарпактикоїдних копепод, 

чисельність яких не перевищує 31637 екз. ‧ м-2, при цьому зростає чисельність 

анаеробних видів нематод. Співвідношення нематодно-гарпактикоїдного 

індексу зменшується на ділянках з більш високою концентрацією кисню. 

8. В межах пелоконтуру на глибинах від 5 до 15 м відмічаються високі 

кількісні показники чисельності гарпактикоїд (середнє значення 

62568 ±12584екз. ‧ м-2 та 585 ±127 мг · м-2) які зі збільшенням глибини 

знижуються до 16277 екз. ‧ 100 м-2.  Чисельність (41875 ±12546 екз. ‧ м-2) та 

біомаса (874 мг · м-2) на псамоконтурі ОМР зменшуються вдвічі у бік 

відкритого моря. Кількісні показники гарпактикоїд інтерстиціалі збільшуються 

в горизонті 0–10 см на урізі води (від 1268–2890 екз. ‧ 100 см-3 та 20,29–46,43 

мг ‧ 100 см-3 відповідно), а потім відбувається різке зниження даних показників 

на горизонтах глибин 20–60 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

 

1. Aarnio K., Bonsdorff  E. Passing the gut of juvenile flounder, Platichthys flesus 

(L.): differential survival of zoobenthic prey species. Marine Biology. 1997.  Vol. 

129(1). P. 11-14. 

2. Abele L.G. Biogeography. The Biology of Crustacea  Ed. Abele L.G. New York: 

Academic Press. 1982. V. 1. P. 242-304. 

3. Admiraal W., Bouwman L.A., Hoekstra L., Romeyn K. Qualitative quantitative 

interactions between microphytobenthos and herbivorous Meiofauna on a brackish 

intertidal mudflat. Int. Revue Ges. Hydrobiol. 1983. Vol. 68. P. 175-191. 

4. Alekseev V.R., De Stasio B., Gilbert J.J. Diapause in aquatic invertebrates: theory 

and human use. Berlin: Springer. 2007. 257 p. 

5. Alheit J., Scheibel W. Benthic harpacticoids as a food source for fish. Marine 

Biology. 1982. Vol. 70(2). P. 141-147. 

6. Apostolov A., Marinov T. Copepoda, Harpacticoida. Fauna Bulgarica. Sofia: 

Aedibus. Academiae Scientiarum Bulgaricae, 1988. Tom 18. 384 c. 

7. Apostolov, A., 1980. Description de deux genres nouveaux de la famille 

Cletodidae Sars (Copepoda, Harpacticoida) de la Mer Noire. Fragmenta 

Balcanica. 10(19-239). P. 167-174.  

8. Apostolov, A., Catalogue des Copépodes Harpacticoїdes marins de la Mer Noire. 

Zoologischer Azeiger. 1972. 188 (3/4). P. 202-254. 

9. Apostolov, A., Harpacticoiden (Crustacea, Copepoda) von der bulgarischen Küste. 

Zoologischer Anzeiger. 1969a. 183(3/4). P. 259-267. 

10. Apostolov, A., Harpacticoїdes nouveaux de la mer Mer Noire et la faune bulgare. 

Acta Zoologica Bulgarica. 1977. 7. P. 8-21. 

11. Apostolov, A., Marine Harpacticoiden aus dem Küstensand von Bulgarien. Acta 

Musei Macedonici Scientiarium Naturalium. 1969b. 11(6-96). P.111-127. 

12. Apostolov, A., Neue und bemerkenswerte harpacticoide Ruderfubkrebse 

(Crustacea, Copepoda) aus dem Küstengrundwasser Bulgariens. Zoologischer 

Anzeiger. 1968. 180(5/6). P.395-402. 



126 
 
13. Apostolov, A., Phyllopodopsyllus ponticus n.sp. Eine neue Art Schwarzmeer-

Harpacticoidea. Fragmenta Balcanica. 1968. 6(23-158). P. 209-402. 

14. Apostolov, A., Zwei neue Harpacticoidenarten (Crustacea, Copepoda) aus  dem 

Schwarzmeerbecken. Zoologischer Anzeiger. 1967. 179 (3/4). P. 303-310. 

15. Armonies W. Meiofaunal emergence from intertidial sediment measured in the 

field: significant contribution to nocturnal planktonic biomass in shallow waters. 

Helgoland Marine Research. 1989. Vol. 43(1). P. 29-43.  

16. Austen M.C., Warwick R.M. Comparison of univariate and multivariate aspects of 

estuarine meiobenthic community structure. Estuar. Coast. Shelf. Sci.1989. V. 29. 

P. 23-42. 

17. Azovsky A.I., Saburova M.A., Chertoprood E.S., Polikarpov I.G. Selective 

feeding of littoral harpacticoids on diatom algae: hungry gourmands?. Marine 

Biology. 2005. Vol. 148(2). P. 327-337. 

18. Bell S. S., An experimental study of the relationship between below-ground 

structure and meiofaunal taxa. Mar. Biol. 1983. V. 76. P.33–39.  

19. Bell S.S. Short- and long-term variation sn a high marsh meiofauna community. 

Estuarine and Coastal Marine Science. 1979. Vol. 9. P. 331-350. 

20. Bell S.S., Sherman K.M. A field investigation of meiofaunal dispersal: tidal 

resuspension and implication. Marine Ecology Progress Series. 1980. Vol. 3. – P. 

245-249. 

21. Bergmans M., Dahms H.-U., Schminke H.K. An r-strategist in Antarctic pack ice. 

Oecologia. 1991. Vol. 86(3). P. 305-309. 

22. Blanchard G.F. Measurement of Meiofauna grazing rates on microphytobenyhos: 

Is primary production a limiting factor?. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 1991. Vol. 147. 

P. 37-46. 

23. Blanchard G.F. Overlapping microscale dispersion patterns of meiofauna and 

microphytobenthos. Mar. Ecol. Prog. Ser. 1990. V. 68. № 1-2. P. 101-111. 

24. Bodin P. Catalogue of the new marine harpacticoid copepods (1997 edition). 

Documents de travail de l’Institut royale des Sciences naturelles de Belgique. 

1997. V. 89. P. 1-304. 



127 
 
25.  Bodin P. Copepodes Harpacticoides marins des environs de La Rachelle. II 

Especes de la zone intertidial d’Yves. Tethys. 1972a. Vol. 3(2). P. 411-433. 

26. Boon A.R. and G.C.A. Duineveld. 1998. Chlorophyll a as a marker for 

bioturbation and carbon flux in southern and central North Sea sediments. Marine 

Ecology Progress Series. 162. P.33-43. 

27. Bouguenec V., Giani N. Biological studies upon Enchytraeus variatus Bougenec 

& Giani 1987 in breeding cultures. Hydrobiologia. 1989. Vol. 180. P. 151-165. 

28. Boxshall G.A., Halsey S.H. An introduction to copepod diversity. London: The 

Ray Society. 2004. Vol  I + II, Scion Publ, Bloxham, Oxfordshire, UK, p. 966. 

29. Bray RJ, Curtis JT () An ordination of the upland forest communities of southern 

Wisconsin. Ecol Monogr. 1957. V. 27. P. 325–349. 

30. Brown R.J., Rundle S.D., Hutchinson T.N., Williams T.D., Jones M.B. A 

microplate freshwater copepod bioassay for evaluating acute and chronic effects 

of chemicals. Environ Toxicol Chem. 2005. Vol. 24. P. 1528-1531. 

31. Buffan-Dubau E., Carman K.R. Diel and seasonal vertical distribution of 

meiobenthic copepods in muddy sediments of a eutrophic lagoon (fish ponds of 

Arcachon Bay). Hydrobiologia. 1996. vol. 329(1-3). P. 69-78. 

32. Carman K.R., Fleeger J.W., Pomarico S.M. Response of a benthic food web to 

hydrocarbon contamination. Lim. Oceanogr.1997. Vol. 42. P. 561-571. 

33. Ceccherelli V.U., Mistri M. Ecological and zoogeographical study of some 

Mediterranean associations of brackish water harpacticoids. Bolletino di zoologia. 

Naples. 1990. Vol. 57(1). P. 73-81. 

34. Chandler G.T., Cary T.L., Bejarano A.C., Pender J., Ferry J.L. Population 

consequences of Fipronil and degradates to copepods at field concentrations: an 

integration of life cycle testing with Leslie matrix population modeling. Environ 

Sci Technol. 2004a. Vol. 38. P. 6407-6414. 

35. Chandler G.T., Coull B.C., Schizas N.V., Donelan T.L. A culture-based 

assessment of the effects of chlorpyrifos on multiple meiobenthic copepods using 

microcosm of intact estuarine sediments. Environmental Toxicology and 

Chemistri. 1997. Vol. 16(11). P. 2339-2346. 



128 
 
36. Chandler G.T., Fleegler J.W. Tube-building by a marine meiobenthic harpacticoid 

copepod. Marine Biology. 1984. Vol. 82(1). P. 15-19. 

37. Chandler G.T., Green A.S. A 14-day harpacticoid copepod reproduction bioassay 

for laboratory and field contaminated muddy sediments. Techniques in Aquatic 

Toxicology. CRC Press. 1996. P. 23-39. 

38. Chandler G.T., Green A.S. Developmental stage-specific life-cycle bioassay for 

assessment of sediment-associated toxicant effects on benthic copepod production. 

Environmental Toxicology and Chemistri. 2001. Vol. 20(1). P. 171-178. 

39. Chichkoff G. Contribution à l’ étude de la Faune de la Mer Noire. Animeaux 

recoltes sur les côtes bulgares. Archives of Zoological Experemental Genetics 

Notes Review. 1912. Vol. 2. P. 29-31. 

40. Clarke K.R.,  Paul J. S., Laura A., Richard M. Warwick R. M. Exploring 

interactions by second-stage community analyses. Journal of Experimental 

Marine Biology and Ecology. 2006. № 338. P. 179–192.  

41. Clarke K.R., Warwick R.M., Change in Marine Communities: An Approach to 

Statistical Analysis and Interpretation. Primer-E Ltd: Plymouth, UK. 2001. 172 p. 

42. Clarke, R.N. Gorley, P.J. Somerfield, R.M. Warwick Change in marine 

communities: an approach to statistical analysis and interpretation (3nd edition), 

2014. Plymouth, PRIMER-E. 

43. Coull B.C. Are members of the meiofauna food for higher trophic levels?. 

Transactions of the American Microscopical Society. 1990. Vol. 109(3). P. 233-

246. 

44. Coull B.C. Marine flora and fauna of the northeastern United States. Copepoda: 

Harpacticoida. NOAA Technical Report NMFS. 1977. Circular 399. P. 1-48. 

45. Coull B.C. Role of Meiofauna in estuarine soft-bottom habitats. Australian 

Journal of Ecology. 1999. Vol. 24. P. 327-343. 

46. Coull B.C. The use of long-term biological data to generate testable hypotheses. 

Estuaries. 1985a. Vol. 8. P. 84-92. 



129 
 
47. Coull B.C., Bell S.S., Savory A.M., Dudley B.W. Zonation of meiobenthic 

copepods in a southeastern United States salt marsh. Estuarine and Coastal 

Marine Science. 1979. Vol. 9. P. 181-188. 

48. Coull B.C., Chandler G.T. Pollution and meiofauna: field, laboratory, and 

mesocosm studies. Oceanography and Marine Biology: An Annual Review. 1992. 

Vol. 30. P. 191-271. 

49. Coull B.C., Dubley B.W. Dynamics of meiobenthic copepod populations: a long-

term study (1973-1983). Marine Ecology Progress Series. 1985. Vol. 24. P. 219-

229. 

50. Coull B.C., Grant J. Encystment discovered in a marine copepod. Science. 1981. 

Vol. 212 (4492). P. 342-344. 

51. Coull B.C., Herman S.S. Zoogeography and parallel level-bottom communities of 

the meiobenthic harpacticoida (Crustacea, Copepoda) of Bermuda. Oecologia. 

1970. Vol. 5(4). P. 392-399. 

52. Coull B.C., Vernberg W. B. Reproductive periodicity of meiobenthic copepods: 

seasonal of continuous? Marine Biology. 1975. Vol. 32, N3. P. 289-293. 

53. Coull, B. C.; Wells, J. B. J.: Refuges from fishpredation: experiments with phytal 

meiofaunafrom the New Zealand rocky intertidal. Ecology. 1983. V.64. P. 1599-

1609. 

54. Dahms H.-U., Bergmans M., Schminke H.K. Distribution and adaptations of sea 

ice inhabiting Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) of the Weddell Sea 

(Antarctica). Marine Ecology. 1990. Vol. 11(3). P. 207-226. 

55. Dahms H.-U., Harder T., Qian P.Y. Selective attraction and reproductive 

perfomence of a harpacticoid copepod in a response to biofilms. Journal of 

Experemental Marine Biology and Ecology. 2007. Vol. 341(2). P. 228-238. 

56. Dahms H.-U., Qian P.-Y. Life histories of the Harpacticoida (Copepoda, 

Crustacea): a comparison with Meiofauna and macrofauna. Journal of Natural 

History. 2004. Vol. 38. P. 1725-1734. 

57. De Troch M., Fiers F., Vincx M. Alpha and beta diversity of harpacticoid 

copepods in a tropical seagrass bed: the relation between diversity and species’ 



130 
 

range size distribution. Marine Ecology Progress Series. 2001. Vol. 215. P. 225-

236. 

58. De Troch M., Fiers F., Vincx M. Niche segregation and habitat specialization of 

harpacticoid copepods in a tropical seagrass bed. Marine Biology. 2002. Vol. 

142(2). P. 345-355. 

59. De Troch M., Steinarsdottir M., Chepurnov V., Olafsson E. Grazing on diatoms 

by harpacticoid copepods: species-specific density dependent uptake and 

microbial gardening. Aquatic Microbial Ecology. 2005. Vol. 39. P. 135-144. 

60. Decho A.W., Fleeger J.W. Ontogenetic feeding shifts in the meiobenthic copepod 

Nitocra lacustris. Marine Biology. 1988b. Vol. 97(2). P. 191-197. 

61. Decho A.W., Fleeger J.W., Microscale dispersion of meiobenthic copepods in the 

response to food-resource patchiness. Exp. Mar. Biol. Ecol. 1988. V. 118. № 3. P. 

229-243. 

62. Dinet A. Copepodes Harpacticoides d’un sable fin organjgenese des environs de 

Marseille. Thetys. 1971. vol.2. №3. P. 747-762. 

63. Feller R.J. Quantitative cohort analysis of a sand-dwelling meiobenthic 

harpacticoid copepod. Estuarine and Coastal Marine Science. 1980b.  Vol. 11(4). 

P. 459-476. 

64. Ferrari F.D., Dahms H.-U. Post-embryonic development of the Copepoda. J.E. 

Brill Publ. Crustaceana Monographs. 2007. 256 p. 

65. Fleeger J.W. Community structure of an estuarine meiobenthic copepod 

assemblage. Estuarine and Coastal Marine Science. 1880. Vol.10. P. 107-118. 

66. Fleeger J.W. Population dynamics of the three estuarine meiobenthic 

harpacticoids (Copepoda) from South Carolina. Marine Biology. 1979. Vol. 52(2). 

P. 147-156. 

67. Fleeger J.W., Decho A.W.,. Spatial variability of interstitial meiofauna: a review. 

Stygol. 1987.V 3. № 1. P. 35-54. 

68. Foreman K., Valiela I., Sarda R. Controls of benthic marine food webs. Scient 

Mar. 1995. Vol. 59. Suppl. 1. P. 119-128. 



131 
 
69. Franco M.A., Soetaert K., Oevelen D., Gansbeke D., Costa M., Vincx M., 

Vanaverbeke J. Density, vertical distribution and trophic responses of metazoan 

meiobenthos to phytoplankton deposition in contrasting sediment types. Mar Ecol 

Prog Ser. 2008. Vol. 358. P. 51-62.   

70. Fujiwara M., Highsmith R.C. Harpacticoid copepods: potential link between 

inbound salmon and outbound juvenile salmon. Marine Ecology Progress Series. 

1997. Vol. 158. P. 205-216.  

71. Galassi D.M.P., Dole-Olivier M. J., De Laurentiis P. Phylogeny and biogeography 

of the genus Pseudectinosoma, and description of P. janineae sp. n. (Crustacea, 

Copepoda, Ectinosomatidae). Zool. Scripta. 1999. V. 28. P. 289-303. 

72. Garlitska L. Diversity of harpacticoid copepods on Ukrainian shelf of the Black 

Sea (northwestern part). 1st Biannual Scientific Conference “Black Sea Ecosystem 

2005 And Beyond” May 8–10, 2006, Istanbul (Turkey). P. 62–64. 

73. Garlitska Lesya 2001 An HTML-based key to aid in the identification of marine 

harpacticoid copepods. http://www.biol.sc.edu/~coull_lab/Wells/  

74. Garlitska Lesya. Distribution of harpacticoids in the Odessa coastal region (Black 

Sea). ELIMCO (Eleventh International Meiofauna Conference) Boston. 

Massachusett. USA, July 16-20, 2001, P. 74. 

75. Gee J.M. Impact of epibenthic predation on estuarine intertidal harpacticoid 

copepod populations. Marine Biology. 1987. Vol. 96(4). P. 497-510. 

76. Giere O. (2009) Introduction to Meiobenthology. In: Meiobenthology. Springer, 

Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-68661-3_1  

77. Giere O. Meiobenthology: the microscopic motile fauna of aquatic sediments. 

Berlin Heidelberg: Springer. Verlag, 2009. 527 p. 

78. Graf, G. Benthic-pelagiccoupling: a benthic view. Oceanography and Marine 

Biology Annual Review. 1992. V.30. P. 149-190. 

79. Guérin J.P., Kirchner M., Cubizolles F. Effects of Oxyrrhis marina 

(Dinoflagellata), bacteria and vitamin D2 on population dynamics of Tisbe 

holoturiae (Copepoda). Journal of Experemental Marine Biology and Ecology. 

2001. Vol. 261(1). P. 1-16. 

http://www.biol.sc.edu/%7Ecoull_lab/Wells/
https://doi.org/10.1007/978-3-540-68661-3_1


132 
 
80. Harris P.R. Horisontal and vertical distribution of the interstitial harpacticoid 

copepods of a sandy beach. J. Mar. Biol. Ass. 1972. V. 52. P. 375-387. 

81. Heinle D.R., Harris R.P., Ustach J.F., Flemer D.A. Detritus as food for estuarine 

copepods. Marine Biology. 1977. Vol. 40. P. 341-353. 

82. Herman, P. M. J., Heip, C. Secondary production of the harpacticoid copepod 

Paronychocamptus nanus in a brackish water habitat. Limnology and 

Oceanography, 1985. V. 30. P. 1060-1066. 

83. Hicks G.F.R. Distribution and behavior of meiofaunal copepods inside and 

outside seagrass beds. Marine Ecology Progress Series. 1986. Vol. 31. P. 159-

170. 

84. Hicks G.F.R. Species composition and zoogeography of marine phytal 

harpacticoid copepods from Cook Strait, and their contribution to total phytal 

meiofauna. N.Z.J. Mar. Freshwat. Res. 1977. V. 11. P. 441-469. 

85. Hicks G.F.R., Coull B.C. The ecology of marine meiobenthic harpacticoid 

copepods. Oceanography and Marine Biology: An Annual Review, 1983. Vol. 21. 

P. 67-175. 

86.  Higgins R., Thiel H. Introduction to the study of meiofauna. Washington D. C., 

London: Smithonian Institution. 1988. Press. 488 p. 

87. Hulings N. C., Gray J. S.  A Manual for the Study of Meiofauna. Smit. Contr. 

Zool. 1971. № 78. P. 1–84. 

88. Huys R., Boxshall G.A. Copepod evolution. London: Ray Society. 1991. 468 p. 

89. Huys R., Gee J.M., Moor C.G., Hamond R. Marine and brackish water 

harpacticoid copepods: Part I. Keys and notes for identification of the species. 

Field Studies Council. Shrewsbury, UK, 1996. Synopses of the British Fauna 

(new series). Vol. 51. 352 p.  

90. Huys R., Herman P.M.J., Heip C.H.R., Soetaert K. The meiobenthos of the North 

Sea: density, biomass trends and distribution of copepod communities. ICES 

Journal of Marine Science. 1992. Vol. 49(1).  P. 23-44. 



133 
 
91. Huys, R.. Unresolved cases of type fixation, synonymy and homonymy in 

harpacticoid copepod nomenclature (Crustacea: Copepoda). Zootaxa. 2009.  № 

2183. P. 1-99. 

92. Ivester M.S., Coull B.C. Niche fractionation studies of two sympatric species of 

Enchydrosoma (Copepoda, Harpacticoida). Microfauna Meeresboden. 1977. Vol. 

61. P. 131-145. 

93. Jakubisiak S. Les Harpacticoïdes de la mer Noire (côtes Roumaines).Annales 

Scientifiques de l’Université de Jassy.  1938. Vol. 24.  P. 387-402.  

94. Kristensen, E. 2000. Organic matter diagenesis at the oxic/anoxic interface in 

coastal marine sediments, with emphasis on the role of burrowing animals. 

Hydrobiologia. 426: 1-24. 

95. Lang K. Monographi der Harpacticiden. Hakan Ohlsson, Lund, 2 vols = Lang K. 

(1988) Monographi der Harpacticiden I und II. Reprint. Otto Koeltz Science 

Publisher. 1948. Koenigstein. 1682 p. 

96. Lee W.Y., Zhang X.K., Van Baalen C., Arnold C.R. Feeding and reproductive 

performance of the harpacticoid Tisbe carolinensis (Copepoda, Crustacea). 

Marine Ecology Progress Series. 1985. Vol. 24.  P. 273-279. 

97. Marcotte B.M. Behaviourally defined ecological resources and speciation in Tisbe 

(Copepoda: HarКpacticoida). J Crust Biol.  1984. Vol.4. P. 404-416. 

98. Marcus A. Dynamique harpacticoides de la zone de deferlement de vagues (0 m) 

le long du littoral roumain de la Mer Noire Ibid. 1973. 21, N 9. P. 687-690. 

99. Marcus A. New spece of Harpacticoida from Black Sea Tisbe varipes. Trav. Mus. 

His. Natur. “Grigore Antipa”.  1974. 14. P. 115-123. 

100. Mare M. F. A study of marine benthic community which special referens to the 

microorganism. J. Mar. Biol. Ass. U. K.  1942. №3. P. 571-574. 

101. Margalef D.R. Informnation theory in ecology. Gen. Syst. 1958. Vol. 3. P. 36-

71. 

102. Marinov, T., (1974c in Bodin, 1997). Quelques Harpacticoїdes psammophiles 

inconnus pour le basin de la Mer Noire. Vie et Milieu. 1972-1973. P. 309-326. 



134 
 
103. Marinov, T., Supplement to the study of the harpacticoid fauna from the 

Bulgarian Black Sea coast. Proceedings of the Institute of Oceanography and 

Fisheries, Varna 13. 1974b. P. 77-92. 

104. Marinov, T.,. Quelques espèces de la famille Ameiridae (Copépodes, 

Harpacticoїdes) dans la Mer Noire. Vie et Milieu. 24(2). 1973b. P. 231-241. 

105. McCall, J.N. Source of harpacticoid copepods in the diet of juvénile starry 

flounder. Mar. Ecol. Prog. Ser. 1992 V. 86. P. 41-50.  

106. Michailova-Neikova E. About the Harpacticoida of Bulgaria. Ann. Univ. de 

Sofia. faculte de Biologi. 1968. №1.  Р. 201-223. 

107. Mielke W. Okologie der Copepoda eines Sandstrandes der Nordseensel Sylt. 

Microfauna Meeresboden. 1976.  B. 59. S. S1-86. 

108. Montagna P.A., Blanchard G.F., Dinet A. Effect of production and biomass of 

intertidal microphytobenthos on meiofaunal grazing rates. J. Exp. Mar. Biol. Ecol. 

1995b. Vol. 185. P. 149-165. 

109. Moore C.G. Meiofauna of the industrialized estuary and Firth of Forth, 

Scotland. Proc. Royal. Soc. Edinburgh. 1987. V. 93. P. 415-430. 

110. Nichols A.G. Copepods from the interstitial fauna of a sandy beach. J Mar Biol 

Ass UK. 1935. Vol. 20. P. 379-405.  

111. Noodt W. Ecology of the Copepoda. Proceedings of the First International  

Conference on Meiofauna. Smithsonian Contribution to Zoology. 1971. Number 

76. P. 97-102. 

112. Ólafsson E., Elmgren R. Seasonal dynamics of  sublittoral meiobenthos in 

relation to phytoplankton sedimentation in the Baltic Sea. Estuar. Coast. Shelf Sci. 

1997. V. 45. P. 149-164. 

113. Pace M.C., Carman K.R. Interspecific differences among meiobenthic 

copepods in the use of microalgal food resources. Marine Ecology Progress 

Series. 1996. Vol. 143. P. 77-86. 

114. Palmer M.A. Dispersal of marine meiofauna: a review and conceptual model 

explaining passive transport and active emergence with implications for 

recruitment. Marine Ecology Progress Series. 1988. Vol. 48. P. 81-91. 



135 
 
115. Por F.D. Harpacticoide noi (Crustacea, Copepoda) din mîlurile Mării Negre. 

Acad. Republ. Pop. Romine. 1959. Vol. 11.P. 347-368. 

116. Portianko V. V. Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) of mussel beds and 

macroalgae on the rocky substrates in the north-western Black Sea. Vestnik 

zoologii. 51(5): 407–412, 2017 https://doi.org/10.1515/vzoo-2017-0048/ 

117. Portyanko V. Meiobenthos of the contour biotopes of the Odessa marine 

region. Eleventh Conference on the Mediterranean Coastal Environment 

(MEDCOAST 2013), 30 October – 3 November, 2013. Turkey, Marmaris. 

118. Remane A. Die Besiedlung des sandbodens im Meer und die Bedeutung 

Lebens-formtype fur die oecologie. Zool. Anz.  1952. S. 327-359. 

119. Rousseau V., Becquevort S., Parent J.-Y., Gasparini S., Daro M.-H., Tackx M., 

Lancelot C. Trophic efficiency of the planktonic food web in a coastal ecosystem 

dominated by Phaeocystis colonies. Journal of Sea Research. 2000. V. 43. P. 357-

372. 

120. Santos P.J.P., Castel J., Souza-Santos L.P. Seasonal variability of meiofaunal 

abundance in the oligo-mesohaline area of the Gironde estuary. France. Estuar. 

Coast. Shelf Sci. 1996. V. 43. P. 549-563.  

121. Schmidt P. () Zonierung und jahreszeitliche Fluktuationen derinterstitiellen 

Fauna in Sandstranden des Gebiets von Tromso (Norwegen). Mikrofauna des 

Meeresbodens. 1972.  Vol. 12. P. 81–164 

122. Schmidt P. Die quantitative Verteilung und Populationsdy-namik des 

Mesopsammons am Gezeiten-Sandstrand der Norseeinsel. Sylt. Int Rev ges 

Hydrobiol Hydrogr. 1968. Vol. 53. P. 723–799. 

123. Sedlacek L., Thistle D. Emergence on the continental shelf: differences among 

species and between microhabitats. Marine Ecology Progress Series. 2006. Vol. 

311. P. 29-36. 

124. Shannon C.E., Weaver W. The mathematical theory of communication. 

University of Illinois Press. 1949. p. 117. 

https://doi.org/10.1515/vzoo-2017-0048/


136 
 
125. Soetaert K., Vincx M., Wittoeck J., Tulkens M. Meiobenthic distribution and 

nematode community structure in 5 European Estuaries. Hydrobiol. 1995. V. 311. 

№ 1-3. P. 185-206. 

126. Souza-Santos L.P., Castle J., Santos P.J.P. The role of phototrophic sulfur 

bacteria as food for meiobenthic harpacticoid copepods inhabiting eutrophic 

coastal lagoons. Hydrobiologia. 1996. Vol. 329. P. 79-89. 

127. Sun B., Fleeger J.W. Sustained mass culture of Amphiascoides atopus, a 

marine harpacticoid copepod, in a recirculated system. Aquaculture. 1995. Vol. 

136. P. 313-321. 

128. Sun B., Fleeger J.W., Carney R. S. Sediment microtopography and the small-

scale spatial distribution of meiofauna. Exp. Mar. Biol. Ecol. 1993. V. 167. № 1. 

P. 73-90. 

129. Thistle D., Sedlacek L. Emergent and non-emergent species of harpacticoid 

copepods can be recognized morphologically. Marine Ecology Progress Series.  

2004. Vol. 266.  P. 195-200. 

130. Toepfer, C.S. and J.W. Fleeger. Diet of juvenile fishes Citharichthys 

spilopterus, Symphurus plagiusa and Gobionellus boleosoma. Bull. Mar. Sci. 

Volume 56. Number 1.1995. pp. 238-249.  

131. van Damme D., Heip C., Willems K.A. Influence of pollution on the 

harpacticoid copepods of two North Sea estuaries. Hydrobiologia. 1984. Vol. 112. 

P. 143-160.  

132. Vorobyova L. V., Kulakova I. I.Contemporary state of the meiobenthos in the 

western Black Sea. Odessa. Astroprint, 2009. 126p. 

133. Vorobyova, L, Kulakova, I.,Bondarenko, O., Portyanko, V.,Uzun,E., 2016. 

Meiofauna of the periphytal ofthe Odessacoast, Ukraine. Journal of the Black 

Sea/Mediterranean Environment. Vol. 22. P. 60–73.  

134. Walters K., Bell S.S. Significance of copepod emergence to benthic, pelagic 

and phytal linkages in a subtidal seagrass bed. Marine Ecology Progress Series.  

1994. Vol. 108.  P.237-249. 



137 
 
135. Warwick R.M., Gee J.M. Community structure of estuarine Meiobenthos. 

Marine Ecology Progress Series. 1984. Vol. 18. P. 87-111. 

136. Wells J.B.J. An annotated checklist and keys to the species of of Copepoda 

Harpacticoida (Crustacea). Zootaxa. 2007.  1971. Vol. 5, N 5.  P. 507-520. 

137. Wells J.B.J. Biogeography of benthic harpacticoid copepods of the marine 

littoral and continental shelf. Syllogeus. 1986. Vol. 58. P. 126-135. 

138. Wells J.B.J. Copepoda from the littoral region of the Estuary of the River Exe. 

Crustaceana.1963. Vol. 5. №1. P. 10-26. 

139. Wells J.B.J. Keys to aid in the identification of marine harpacticoid copepods. 

The Aberdeen University Press Ltd., 1976. 215 p. 

140. Williams-Howze J., Coull B. C. Are temperature and photoperiod necessary 

cues for encystment in the marine benthic harpacticoid copepod Heteropsyllus 

nunni Coull? Biological Bulletin. 1992. Vol. 182. P. 109-116. 

141. Wilson C.B. The copepods of the Woods Hole region, Massachusetts. Bull. 

U.S. natn Mus., 1932. 158. P. 1-635. 

142. Woods D.R., Tijtjen J.H., Horisontal and vertical distribution of meiofauna in 

the Venezuella Basin. Mar. Geol. 1985.V. 68. P. 233-241. 

143. WoRMS Editorial Board. World Register of Marine Species. Available from 

https://www.marinespecies.org at VLIZ. Accessed 2021-07-08. doi:10.14284/170. 

144. Zander C.D. The distribution and feeding ecology of small-size epibenthic fish 

in the coastal Mediterranean Sea. Biology and ecology of shallow coastal waters. 

Olsen & Olsen, Fredensborg, Denmark. 1993. P. 369-376. 

145. Zinn D. I. A brief consideration of the current terminology and sampling 

procedures used by investigators of marine interstitial faunaю. Trans. Amer. 

Mikrosc. Soc. 1968. N2. P. 219-226. 

146. Агарова И.Я., Воронова М.Н., Гальцова В.В., Иоффе Б.И., Летова Н.В., 

Стрельцов В.Е. & Стрельцова С.И. Распределение и экология донной фауны 

на литоральной отмели Дальнего Пляжа. В кн.: Экологические исследования 

песчаной литорали, Апатиты. 1976. С. 95-186. 



138 
 
147. Айзантулин Т. А., Лебедев В. Л., Хайлов К. В. Океан. Активные 

поверхности.  Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 192 с. 

148. Александров Б. Г., Л. В. Воробьева, И. И. Кулакова, О. П. Гаркуша, А. А. 

Рыбалко, В. В. Портянко. Сообщество гидробионтов краевого биотопа 

илисто-песчаной псевдолиторали в Азовском море. Экологическая 

безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование 

ресурсов шельфа. Севастополь, 2011. Вып.25, Т. 1. С. 362–374. 

149. Александров Б.Г., Теренько Л.М., Нестерова Д.А. 2012. Первый случай 

«цветения» воды в Черном море водорослью Nodularia spumigena Mert. Ex 

Bornet et Flahault (Cyanoprokaryota). Альгология. Т.22. №2. С. 152-165. 

150. Арнольди Л.В. О литорали в Черном море. Тр.Севастоп. биол. ст. 1948. 

№6. С. 353-360. 

151. Берлинский Н.А., Косарев А.Н., Богатова Ю.И., Гаркавая Г.П. Влияние 

стока Дуная на экологические условия северо-западной части Черного моря. 

Вестник МГУ, сер.5. География. 2004. №5. С. 17-21. 

152. Большаков В. С. Гидрологический очерк. Биология северо-западной 

части Черного моря. К: Наук. думка, 1967. С. 14-31 

153. Большаков В. С. Трансформация речных вод в Черном море. Київ: 

Наукова думка. 1970. 328 с. 

154. Боруцкий Е. В. Пресноводные и солоноватоводные Harpacticoida СССР 

Под ред. А. Л. Бенинга.  Л.: Всесоюзное объединение рыбного хозяйства, 

1931. — 246 с.  

155. Боруцкий Е.В., 1952. Ракообразные. Harpacticoida пресных вод. Фауна 

СССР. Т. 3. Вып. 4. 424 с.  

156. Брайко В.Д. Обрастание в Черном море. К: Наукова думка. 1985. 124 с. 

157. Бурковский И.В. 1992. Структурно-функциональная организация и 

устойчивость морских донных сообществ (на примере беломорской 

песчаной литорали). М: МГУ.  208 с. 

158. Вернадский В.И. Биосфера. М: Мысль, 1968. 374 с. 



139 
 
159. Виноградов А.К., Хуторной С.А. Ихтиофауна Одесского региона северо-

западной части Черного моря (биологические, экологические, эколого-

морфологические особенности). 2013. Одесса. Астропринт. 224 с. 

160. Виноградов К. А. Вопросы изучения «контактных» зон моря. Тезисы 

докл. Четвертая межвуз. зоогеораф. конф. 1966. С.43–45. 

161. Виноградов К.А. Контактные зоны южных морей. Биологические 

проблемы океанографии южных морей. Мат-лы юбилейной научн. сессии 

ОФ ИнБЮМ. : Киев. Наукова думка. 1969. с.45–48. 

162. Винонрадов К.А. Сравнительные аспекты биологической структуры 

прибрежных и опресненных районов морей СССР. Вопросы гидробиологии. 

тез. докл. 1 съезд Всесоюз. гидробиол. о-ва. М. 1965. С.69. 

163. Воробйова Л. В., Кулакова І. І., Бондаренко О. С., Портянко В. В. 

Мейофауна перифітону природного кам’янистого субстрату (Одеська затока, 

Чорне море). Морський екологічний журнал.  Т. ХІV. № 2. «Гельветика». 

2020. С. 14–21. 

164. Воробйова Л.В., Кулакова І.І. Гарліцька Л.А. Сучасний стан мейобентосу 

передгирлових ділянок Дунаю в умовах будівництва судноплавного каналу. 

Нак. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Біол. 2010. № 2 (43). С. 68–71.  

165. Воробьева Л. В., Кулакова И. И., Бондаренко А. С., Портянко В. В. 

Контактные зоны Черного моря: мейофауна литоконтура северо-западного 

шельфа [монография]. Одесса: «Фенікс», 2019. 196 с. 

166. Воробьева Л. В., Кулакова И. И., Портянко В. В. Мейобентос як кормова 

база молоді риб донного та придонного комплексів південно-західної 

частини Чорного моря. Современные рыбохозяйственные и экологические 

проблемы Азово-Черноморского региона. материалы Междун. конф., 

Керчь, 20-23 июня 2012. Керчь: ЮгНИРО, 2012. Т.1. С.126–131.  

167. Воробьева Л. В., Полищук Л. Н., Нестерова Д. А., Синегуб И. А., 

Кулакова И. И., Бондаренко А. С., Портянко В. В., Кудренко С. А., Рыбалко 

А. А., Мигас Р. В.,. Снигирева А. А., Узун Е. Е. Одесский регион Черного 



140 
 

моря: гидробиология пелагиали и бентали [монография]. Одесса: 

Астропринт, 2017. –  328 с. 

168. Воробьева Л. В., Портянко В. В. Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) как 

компонент мейобентоса контурных биотопов Одесского морского региона. 

Экосистемы, их оптимизация и охрана. Севастополь, 2014. Вып. 11(30). С. 

179–186. 

169. Воробьева Л. В., Портянко В. В. Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) как 

компонент мейобентоса контурных биотопов Одесского морского региона.  

Материалы Третьей международной научно-практической конференции 

«Биоразнообразие и устойчивое развитие» (15–19 сентября 2014 года) (к 

100-летию Карадагской биологической станции – Карадагского природного 

заповедника НАН Украины) г. Симферополь.Республика Крым. 2014 г.  С. 

65–66. 

170. Воробьева Л. В., Синегуб И. А., Кулакова И. И., Гарлицкая Л. А. 

Современное состояние зообентоса Одесского залива. Одесса, 1996.  Деп. в 

ВИНИТИ. 57 с. 

171. Воробьева Л.В. Мейобентос украинского шельфа Черного и Азовского 

морей. Киев: Наукова думка. 1999. 300 с. 

172. Воробьева Л.В., Зайцев Ю.П. & Кулакова И.И. 1992. Интерстициальная 

мейофауна песчаных пляжей Черного моря. Киев: Наукова Думка. 144с. 

173. Воробьева Л.В., Кулакова И.И., Гарлицкая Л.А. Мейобентос украинской 

части дунайского взморья в условиях строительства судоходного канала. 

Морський екологічний журнал. 2012. T. XI, № 3.  C. 33–40. 

174. Гальцова В.В. 1976. Свободноживущие морские нематоды как компонент 

мейобентоса губы Чупа Белого моря. Исследования фауны морей. Т. 15. № 

23. С. 165-270. 

175. Гаркавая Г. П., Богатова Ю. И. Современные источники эвтрофирования 

северо-зпадной части Черного моря. Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. 

Серія:Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. 2001. № 3 (14). С. 188-

189. 



141 
 
176. Гарлицкая Л.А. Видовой состав и разнообразие бентосных гарпактикоид 

северо-западной части Черного моря – сравнительный анализ. Экологическая 

безопасность прибрежной и шельфовой зон и комплексное использование 

ресурсов шельфа. Севастополь, 2009. С. 301–309. 

177. Гарлицкая Л.А. Экология Harpacticoida (Crustace, Copepoda) северо-

западной части Черного моря: автореф.дисс.на соиск науч. Степени канд. 

биол. наук: спец. 03,00,17 «гидробиология».- Севастополь, 2010.-20с. 

178. Горбенко Ю. Н. Экология морских микроорганизмов перифитона. Киев: 

Наук.думка, 1977. 252 с. 

179. Грига Р. Е. Copepoda донных биоценозов Черного моря района 

Евпатории. Тр. Севастоп. Биол. станции. 1964. Том 16. С. 101-118. 

180. Грига Р. Е. Harpacticoida донных биоценозов южного берега Крыма и 

Кавказа. Тр. Севастоп. Биол. станции. 1963. Том 15.  С. 159-172. 

181. Грига Р. Е. Harpacticoida района Севастополя. Тр. Севастоп. Биол. 

станции. 1961. Том 14. С. 110-127. 

182. Грига Р. Е. Отряд гарпактицида Harpacticoida. Определитель фауны 

Черного и Азовского морей. Киев: Наукова думка, 1969. C. 56-152. 

183. Грига Р. Е. Развитие некоторых Harpacticoida Черного моря. Тр. Севастоп. 

Биол. станции. 1960. Том 13. С. 79-85. 

184. Давидович Н.А., Чепурнов В.А. Периодические компоненты динамики 

численности гарпактикоид верхней сублиторали Черного моря в районе 

Карадага. Океанология. 1991. Т. 31, № 1. С. 140-145. 

185. Дехтяр М. Н. К экологии массовых видов Harpacticoida в заливах 

килийской дельты Дуная. Гидробиологический журнал. 1971. т.№7, №3. С. 

64-66. 

186. Дехтяр М.Н. Видовой состав и распределение низших ракообразных 

мезобентоса в заливах дельты Килийского рукава Дуная. 

Гидробиологический журнал. 1968. Том 4. № 6. С. 12-19. 

187. Долгопольская М. А. Биология морских обрастаний. Вопросы экологии. 

Киев: Изд-во Киев. ун-та, 1957. – С. 203-212.  



142 
 
188. Долгопольская М.А. Дополнение к фауне ракообразных Черного моря. 

Труды АзЧерНИРО. 1938. Вып. 11. С. 138-142. 

189. Доценко С. А., Адобовский В. В. Аномальные гидрологические явления в 

Одесском районе северо-западной части Черного моря в первой половине 

2010. Экологическая безопасность прибрежной и шельфовой зон и 

комплексное использование ресурсов шельфа. Севастополь, 2011.1, 

№ 25. С. 228-233. 

190. Дука Л.А. Трофические комплексы личинок и мальков рыб в прибрежной 

зарослевой зоне Черного моря. Вопросы ихтиологии. 1978. Т. 18(1). С. 43-53. 

191. Дука Л.А., Гордина А.Д. Видовой состав и питание молоди рыб Черного 

моря в зарослях цистозиры. Биология моря (Киев). 1971. Вып. 23. С. 133-159. 

192. Зайцев Ю. П. Введение в экологию Черного моря. Одесса: «Эвен», 2006. 

224 с. 

193. Зайцев Ю. П. Контурные сообщества морей и океанов. Фауна и 

гидробиология шельфовых зон Тихого океана. Владивосток, 1982. С. 51-54. 

194. Зайцев Ю. П. Краевой эффект и его значение для морских экосистем. Тез. 

Докл. 5-го съезда ВГБО. Куйбышев, 1986а. Т.1. С. 80-81. 

195. Зайцев Ю. П. Маргинальные экотоны  в мониторинге океана. 

Комплексный мониторинг состояния биосферы. Л.: Гидрометеоиздат, 1986. 

Т.3. С. 33-34. 

196. Зайцев Ю. П. Экологическое состояние шельфовой зоны Черного моря у 

побережья Украины. Гидробиол. журн. 1992. №4. С. 3-14. 

197. Зайцев Ю.П. 2015 О контурной структуре биосферы. Гидробиол. журн., 

51(1): 3-27. 

198. Зайцев Ю.П., Александров Б.Г., Миничева Г.Г.. Северо-западная часть 

Черного моря: биология и экология. 2006. Киев: Наукова думка,. – 701 с. 

199. Колесникова Е.А. Гарпактициды сообщества рыхлых грунтов района 

Южного берега Крыма. Экология моря. 1983. Вып. 15. С. 20-26. 

200. Колесникова Е.А. Изменение видового разнообразия Harpacticoida 

крымского побережья Черного моря. Современное состояние 



143 
 

биоразнообразия прибрежных вод Крыма (черноморский сектор). 

Мейобентос. 2003. С. 267-270. 

201. Колесникова Е.А. Мейобентос фитали Черного моря. Экология моря. 

1991. Вып. 39. С. 76-82. 

202. Колесникова Е.А. Распределение мейобентоса по талломам цистозиры. 

Материалы конф. «Рациональное использование ресурсов моря – важный 

вклад в реализацию продовольственной программы».  Севастополь, 1984. Ч. 

1. С. 41-65. Деп. в ВИНИТИ 16.04.85, № 2556. 

203. Колесникова Е.А. Состав, обилие и миграции гарпактицид в некоторых 

донных сообществах Черного моря: Автореф. дис. канд. биол. наук. – 

Севастополь, 1981. – 18 с. 

204. Колесникова Е.А. Суточные миграции мейобентоса в зарослях цистозиры 

в Севастопольской бухте. (Киев) Биология моря. 1979а. Вып. 48. С. 55-60. 

205. Колесникова Е.А. Численность массовых видов гарпактикоид на талломе 

цистозиры в разное время суток. Донные сообщества и морские обрастания. 

Киев: Наук. думка, 1979б. С. 61-66. 

206. Косякина Е.Г. К фауне Harpacticoida Новороссийской бухты. Труды 

Новоросс. Биол. ст. 1940. Том. ІІ, вып. 3. С. 185-186. 

207. Косякина Е.Г. О фауне Copepoda-Harpacticoida Новороссийской бухты. 

Труды Новоросс. Биол. ст. 1936. Том. ІІ, вып. 1. С. 56-61. 

208. Кошелев О. В. Солоностна толерантність деяких галофільних 

безхребетних тимчасових водойм [Текст]: автореф. дис. канд. біол. наук: 

03.00.16 / Кошелев Олександр Вікторович; Одес. нац. ун-т ім. І. І. 

Мечникова. - Одеса, 2014. - 19 с. 

209. Кричагин Н. Материалы для фауны восточного берега Черного моря. Зап. 

Киевск. об-ва естествоисп. 1873. Том ІІІ.  С. 370-429.  

210. Кричагин Н. Отчет о фаунистических исследованиях, произведенных 

летом 1872 г. на восточном берегу Черного моря. Зап. Киевск. об-ва 

естествоисп. 1877. Том V. С. 1-54.  



144 
 
211. Кричагин Н. Отчет об экскурсии на северо-восточный берег Черного 

моря, совершенный летом 1874 г.. Зап. Киевск. об-ва естествоисп. 1877. 

Том. V. С. 1-54. 

212. Курашов Е.А. Мейобентос как компонент озерной экосистемы. СПб: 

«Алга-Фонд», 1994. 224 с.  

213. Макавеева Е. Б. Беспозвоночные зарослей макрофитов Черного моря. К.: 

Наук. Думка, 1979.  228 с. 

214. Макавеева Е. Б. Мелкие черви, ракообразные и морские клещи биоценоза 

цистозиры. Тр. Севастоп. биол. станции. 1961. Том 14. С. 147-162. 

215. Мокиевский В.О. Экология морского мейобентоса. Москва. 

Товарищество научных изданий КМК. 2009. 286 с. 

216. Монченко В.И. Новые данные о распространении редких гарпактикоид у 

северо-западного побережья Черного моря. Гидробиологический журнал. 

1974. Том 10, № 5. С. 98-101.  

217. Монченко В.И. Обзор фауны веслоногих ракообразных Днепровско-

Бугского лимана. Гидробиологический журнал. 1967а. Том 3, № 1. С. 74-83. 

218. Монченко В.И., Полищук В.В. О гарпактикоидах (Crustacea, 

Harpacticoida) советского участка низовьев Дуная и его дельты. Вестник 

зоология, 1969. № 6. С. 58-64. 

219. Монченко В.І. Нові дані про гарпактикоїд (Crustacea, Copepoda) Чорного 

моря. Доповіді Академії наук УРСР, 1967. № 5, серія Б. С. 461-465.  

220. Портянко В. В. Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) обрастания твердых 

субстратов о. Змеиный. Материалы Третьей международной научно-

практической конференции «Биоразнообразие и устойчивое развитие» (15 –

19 сентября 2014 года) к 100-летию Карадагской биологической станции – 

Карадагского природного заповедника НАН Украины. г. Симферополь. 

Республика Крым. 2014 г. С. 282–284. 

221. Портянко В. В. Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) пелоконтура 

Одесского морского региона (Черное море). Наукові записки 

Тернопільського національного педагогічного університету імені 



145 
 

Володимира Гнатюка. Сер.: Біологія. Спеціальний випуск: Гідроекологія. 

2015. № 3–4 (64). C. 535–539. 

222. Портянко В. В. Harpacticoida (Crustacea, Copepoda) прибрежной акватории 

о. Змеиный (Черное море). Материалы научно-практической молодежной 

конференции «Экологические проблемы Азово-Черноморского региона и 

комплексное управление прибрежной зоной» (29 сентября – 5 октября 2014 

г.). Республика Крым, г. Севастополь, 2014 г. С. 140–143. 

223. Портянко В. В. Мейобентос краевого биотопа (пелоконтур) некоторых 

лиманов Азовского моря. Проблемы изучения краевых структур биоценозов: 

материалы 3-й Междунар. науч. конф. (Саратов, 2–4 октября 2012 г.). 

Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2012. С. 95–98. 

224. Портянко В. В. Роль гарпактикоид (Crustacea, Copepoda) в формировании 

количественных показателей мейобентоса верхней сублиторали Одесского 

залива. Тезисы VIII научно-практической конференции молодых ученых 

Pontus Euxinus. Севастополь, 2013. С. 113–115. 

225. Портянко В. В. Harpacticoida (Crustcea, Copepoda) верхньої субліторалі 

Одеського морського регіону. Наукові записки Тернопільського 

національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.  Сер.: 

Біологія. 2017. № 3 (70). C. 169–173. 

226. Природные условия взморья реки Дунай и острова Змеиный: современное 

состояние экосистемы. Под редакцией Иванова В. А., Горшовского С.В., 

НАН Украины, Морской гидрофизический институт. Севастополь, 1999. 268 

с. 

227. Протасов А.А. Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии. – 

Киев: Академпериодика, 2011. – 704 с. 

228. Протасов А.А., Силаева А.А. Контурные группировки гидробионтов в 

техно-экосистемах ТЭС и АЭС. Институт гидробиологии НАН Украины. 

Киев, 2012. 274 с 

229. Резниченко О.Г. Мезаль как антропогенный биотоп галосферы. Тез. докл. 

III съезда Всесоюз. гидробиол. о-ва. Рига: Зинатне, 1976. 1. С. 172–174. 



146 
 
230. Рыбников П.В., Кондарь Д.В. & Азовский А.И. Свойства осадков 

беломорской литорали и их влияние на фауну и распределение Harpacticoida. 

Океанология. 2003. Том 43, №1. С. 97-108. 

231. Тучковенко Ю. С., Сапко О. Ю. Оценка вклада речного стока и 

совокупности антропогенных источников в загрязнение морской среды 

Одесского региона. Екологічні проблеми Чорного моря: Тез. доп. Одеса: 

ЦНТЕПІ ОНЮА, 2003. С. 360-365 

232. Узун Е. Е., Портянко В. В. Ракушковые раки (Crustacea, ostracoda) и 

гарпактикоиды (Crustacea, copepoda) акватории мыса Большой фонтан в 

Одесском заливе. Матеріали XІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Біологічні дослідження – 2020» (21–23 березня 2020 року), 

м. Житомир. 

233. Чепурнов В.А. Бентосные диатомовые водоросли  и гарпактикоиды 

черноморского каменистого мелководья района Карадага и их пищевые 

отношения: Автореф. дис. канд. биол. наук. Севастополь, 1988. 25 с. 

234. Чепурнов В.А. Имбридинг у двух массовых видов гарпактикоид Черного 

моря. Биология моря. 1987б. - № 5. С. 74-77. 

235. Чепурнов В.А. О роли бентосных диатомовых водорослей в питании 

Harpacticoida. Зоологический журнал. 1987а. Том. 66, вып. 7. С. 1005-1012.    

236. Чернявский В.И. Материалы для сравнительной зоогеографии Понта, 

долженствующие послужить основанием для генеалогии ракообразных. Тр. 

1 съезда рус.естествоисп., в СПБ. 1868. Сер. Зоология. С. 17-136. 

237. Чертопруд Е.С.  Гарлицкая Л.А. Сравнительный анализ фаун 

Harpacticoida (Copepoda) северных и южных морей России. Океанология. 

2007. Т.47, № 6. С. 875-884. 

238. Чертопруд Е.С., Чертопруд М.В., Кондарь Д.В., Корнев П.Н., Удалов А.А. 

Разнообразие таксоценов Harpacticoida (Copepoda) песчано-илистой 

литорали Кандалакшского залива Белого моря. Океанология. 2006. Т. 46, №4.  

С. 527-536. 



147 
 
239. Чертопуд Е.С., Чертопруд М.В. Гарлицкая Л.А., Азовский А.И., Кондарь 

Д.В. Пространственная изменчивость структуры таксоценов Harpacticoida 

(Copepoda) литорали и мелководий морей Европы. Океанология. 2007. Т. № 

47, № 1. С. 59-68. 

240. Численко Л.Л. Гарпактициды (Copepoda, Harpacticoida) Карельского 

побережья Белого моря. Исследования фауны морей. Гидробиологические 

исследования на Карельском побережье Белого моря. Л.: Наука. 1967. Т. 7, 

вып. 15. С. 48-196. 

241. Численко Л.Л. Номограммы для определения веса водных организмов по 

размерам и форме тела (морской мейобентос и планктон). Л.:Наука. 1968. 

106 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



148 
 

ДОДАТОК А 

 

Списки видів гарпактикоїдних копепод контурних біотопів ПЗЧМ 

Таблиця 1.  

Таксономічний склад гарпактикоїдних копепод контактних зон 

українською частини ПЗЧМ 

Семейство Род Вид 

Ameiridae 

Ameira Ameira parvula parvula (Claus, 1866) 

Ameiropsis Ameiropsis longicornis (Sars, 1907) 

Nitokra Nitokra affinis affinis (Gurney, 1927)  

Nitokra hibernica hibernica (Brady, 1880) 

Nitokra pontica (Jakubisiak, 1938)  

Nitokra typica typica (Boeck, 1865) 

Psyllocamptus Psyllocamptus propinquus (Scott T., 1895)  

Arenopontiidae  Arenopontia Arenopontia subterranea (Kunz, 1937) 

Canthocamptidae 
Mesochra Mesochra aestuarii aestuarii (Gurney, 1921) 

Mesohra heldti (Monard, 1935) 

Nannomesochra Nannomesochra arupipensis (Brian, 1925)  

Canuellidae Canuella Canuella perplexa (Scott T. et A.,1893) 

Cletodidae 

Enchydrosoma Enchydrosoma caeni (Raibaut, 1965) 

Enchydrosoma gariene (Gurney, 1930) 

Enchydrosoma sordidum (Monard, 1926) 

Limnocletodes Limnocletodes behningi (Borutsky, 1926)  

Cylindropsyllidae Vermicaris Vermicaris pontica (Chappuis & Serban, 1953)  

Dactilopusiidae 

Dactilopusia Dactilopusia tisboides (Claus, 1863) 

Paradactilopodia Paradactilopodia brevicornis (Claus, 1866) 

Paradactilopodia latipes (Boeck, 1865) 

Diarthrodes Diarthrodes minutus (Сlaus,1863) 

Ectinosomatidae 

Ectinosoma Ectinosoma melaniceps (Boek, 1865) 

Ectinosoma normani (T et Scott, 1894) 

Pseudobradya Pseudobradya beduina beduina (Monard, 1935)  

Pseudobradya minor (Scott T. & A., 1895) 



149 
 

Продовження таблиці 1. 

 
Halectinosoma Halectinosoma curticorne (Boeck, 1873)  

Halectinosoma herdmani (Scott T. & A., 1896)  

Harpacticidae 

Harpacticus Harpacticus flexulosus (Ceccherelli, 1988) 

Harpacticus flexus (Brady et Robertson D.,1873) 

Harpacticus littoralis (Sars G. O., 1910) 

Harpacticus obscurus (Scott T., 1895)  

Laophontidae 

Heterolaophonte Asellopsis sarmatica (Jakubisiak, 1938)  

Heterolaophonte curvata curvata (Douwe, 1929)  

Heterolaophonte curvata micrоthros (Marcus & 

Por, 1960) 

Heterolaophonte minuta (Boeck, 1873) 

Heterolaophonte stroemii stroemii (Baird, 1837) 

Heterolaophonte uncinata (Czerniavski, 1868) 

Laophonte Laophonte elongata elongata (Boeck, 1873) 

Laophonte setosa (Boek, 1874) 

Laophonte thoracica (Boeck, 1865) 

Paronychocamptus Paronychocamptus sp. 

Paralaophonte  Paralaophonte brevirostris (Claus, 1863)  

Pontophonte Pontophonte leuke (Por, 1959) 

Leptastacidae Paraleptastacus Paraleptastacus ponticus (Apostolov, 1969) 

Longipediidae Longipedia Longipedia minor (Scott T. & A., 1893) 

Metidae Metis Metis ignea ignea (Philippi, 1843)  

Miraciidae 

Amonardia Amonardia similis (Сlaus,1866) 

Amphiascoides Amphiаscoides subdebilis (Willey, 1935) 

Amphiascopsis Amphiascopsis cinctus (Сlaus,1866) 

Amphiascus Amphiascus longirostris ((Claus, 1863) Huys 2010) 

Bulbamphiascus Bulbamphiascus imus (Brady, 1872) 

Delavalia Delavalia elisabethae (Por, 1959)  

Delavalia tethysensis (Monard, 1928)  

Delavalia normani (Scott T., 1905) 

Haloschizopera Haloschizopera pontarchis (Por, 1959)   

Robertsonia Robertsonia monardi (Klie, 1937)  
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Продовження таблиці 1. 

 

Sarsamphiascus Sarsamphiascus sinuatus (Sars, 1906) 

Typhlamphiascus Typhlamphiascus confusus (Scott T., 1902) 

Nannopodidae Nannopus Nannopus palustris (Brady, 1880) 

Normanellidae 
Normanella Normonella minuta (Boeck, 1873) 

Normanella mucronata (Por, 1959) 

Normanella serrata (Por, 1959) 

Parastenheliidae Parastenhelia Parastenhelia spinosa spinosa (Fischer, 1860) 

Peltidiidae Alteutha Alteutha typica (Czerniavski, 1868) 

Pseudotachidiidae Dactilopodella Dactilopodella flava (Claus, 1866) 

Tachidiidae Microartridion Microarthridion littorale (Poppe, 1881) 

Microarthridion fallax (Perkins, 1956)  

Thalestridae 
Parathalestris  Parathalestris harpactoides (Claus, 1863)  

Thalestris Thalestris longimana (Claus, 1863)  

Tetragonicipitidae Phyllopodopsyllus Phyllopodopsyllus pauli (Crisafi, 1960) 

Tisbidae 

Tisbe Tisbe battagliai (Volkmann-Rocco, 1972) 

Tisbe bulbisetosa (Volkmann-Rocco, 1972) 

Tisbe furcata (Baird, 1837) 

Tisbe histriana (Marcus & Por, 1961) 

Tisbe marmorata (Volkmann-Rocco, 1973)  
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Таблиця 2 

Видовий склад гарпактикоїдних копепод на різних субстратах літоконтуру 
ПЗЧМ 

Вид 

Літоконтур 
ОМР о. Зміїний 

Природні Штучні Природні 
В МЩ КММ Траверси В МЩ 

Ameira parvula parvula  + + + + + + 

Ameiropsis longicornis - + - - - - 

Amonardia similis - + + + - - 

Amphiascopsis cinctus + + + + + - 

Amphiascus cinctus  - + - - + + 

Amphiascus longirostris - + + - - - 

Amphiаscoides subdebilis  - + - - - - 

Asellopsis sarmatica  - + - - - - 

Bulbamphiascus imus - + - - - - 

Canuella perplexa - + - + - - 

Dactilopusia tisboides  - + + - + + 

Delavalia elisabethae  - + + - + - 

Ectinosoma melaniceps + + + + + + 

Enchydrosoma sordidum - + + - - - 

Halectinosoma herdmani  + - - - + - 

Harpacticus compsonyx  - - - - + - 

Harpacticus flexulosus - - + - - - 

Harpacticus flexus - - + + - - 

Harpacticus littoralis + + + + - - 

Harpacticus nicaeensis  - - - + - - 

Harpacticus obscurus  + + + + + + 

Heterolaophonte curvata curvata   + - - - + - 

Heterolaophonte curvata micrоthros - - - - + - 
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Продовження таблиці 2. 

Вид 

Літоконтур 
ОМР о. Зміїний 

Природні Штучні Природні 
В МЩ КММ Траверси В МЩ 

Heterolaophonte minuta  - - - + - - 

Heterolaophonte stroemii stroemii + + + - + - 

Heterolaophonte uncinata  + - + - + - 

Laophonte elongata elongata  - + + + - + 

Laophonte setosa  - - - + - - 

Laophonte thoracica - + + - - - 

Longipedia minor - + - - - - 

Nitokra typica typica  - - - - + - 

Normanella hibernica  - - - + - - 

Normanella mucronata  - - - + - - 

Normanella serrata - + + + - + 

Paradactylopodia brevicornis + + + - + + 

Paradactylopodia latipes - + + - - - 

Parastenhelia spinosa spinosa  + - - - + + 

Parathalestris harpactoides - + - - - - 

Pontophonte leuke  + - + - + - 

Pseudobradya beduina beduina  - - - - - + 

Pseudobradya minor  - - - - + - 

Robertsonia monardi  + - - - + - 

Thalestris longimana   - + - - - - 

Tisbe bulbisetosa + + - - + + 

Tisbe furcata  - - + + - - 

Tisbe marmorata - + + - - + 
Примітка: В – водорості; МЩ – мідійна щітка; КММ – комплекс молюсків та 

макрофітів. 
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Таблиця 3. 

Види гарпактикоїдних копепод пелоконтуру ПЗЧМ 

Вид 
Ягорлицька 

затока 

Тендровська 

затока 
ОМР 

Ameira parvula parvula + + + 

Amonardia similis  + + - 

Amphiascopsis cinctus + - - 

Amphiаscoides subdebilis + - + 

Amphiascus longirostris - - + 

Asellopsis sarmatica - + - 

Bulbamphiascus imus - - + 

Canuella perplexa + + + 

Dactylopusia tisboides - - + 

Delavalia elisabethae + + + 

Ectinosoma melaniceps - + + 

Ectinosoma normani  + - - 

Enchydrosoma caeni + - - 

Enchydrosoma gariene - - + 

Enchydrosoma sordidum + - - 

Harpacticus flexus + + - 

Harpacticus flexulosus - - + 

Harpacticus littoralis - - + 

Harpacticus obscurus + - - 

Heterolaophonte stroemii stroemii + + - 

Heterolaophonte uncinata  + - - 

Laophonte elongata elongata - - + 

Longipedia minor + + - 

Metis ignea ignea + + - 
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Продовження таблиці 3. 

Mesochra aestuarii aestuarii  + + - 

Mesohra heldti  + - + 

Microarthridion littorale - - + 

Microarthridion fallax   - - + 

Nannomesochra arupipensis + + - 

Nannopus palustris - - + 

Nitokra affinis affinis  + + - 

Nitokra hibernica hibernica  + + - 

Normanella minuta - - + 

Paradactilopodia brevicornis + - - 

Paralaophonte brevirostris - + - 

Parastenhelia spinosa spinosa  + + - 

Phyllopodopsyllus pauli + - - 

Pseudobradya beduina beduina - + - 

Pseudobradya minor  + + - 

Psyllocamptus propinquus + - - 

Robertsonia monardi + + - 

Sarsamphiascus sinuatus + - - 

Thalestris longimana   - - + 

Tisbe battagliai - - + 

Tisbe histriana + - + 

Tisbe marmorata - + + 

Typhlamphiascus confusus + - - 
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Таблиця 4 

Видовий склад гарпактикоїдних копепод на прибережних та 

віддалених від берега ділянках потамоконтуру р. Дунай. 

Вид 

Глибина 

Прибережні ділянки 

(0,5–1 м) 

Віддалені ділянки 

(6–24 м) 

Ameira parvula parvula  - + 

Amphiascus longirostris - + 

Dactylopusia tisboides  + - 

Delavalia tethysensis  + - 

Enchydrosoma gariene  - + 

Ectinosoma melaniceps  - + 

Harpacticus flexus  + - 

Harpacticus littoralis  + - 

Laophonte elongata elongata  - + 

Limnocletodes behningi  + - 

Microarthridion littorale  - + 

Nitokra hibernica hibernica + - 

Normanella minuta - + 

Normanella serrata - + 

Paronychocamptus sp. + - 

Pseudobradya beduina beduina  + + 

Pseudobradya minor  + + 

Tisbe histriana  - + 

Tisbe marmorata  - + 
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