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Представлені результати досліджень за біорізноманіттям і біомасою фіто- 
та зоопланктону й зообентосу Одеської затоки Чорного моря. Визначені загальні 
тенденції змін середньорічних значень як відносно чисельності видів, так і щодо 
біомаси (порівняно з попереднім періодом). Проведений попередній аналіз троф-
ності водойми та якості прибережних вод на основі кількісних показників токсич-
них і потенційно токсичних видів мікроводоростей в Одеському регіоні. 
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Постановка проблеми. Біорізноманіття є важливою екологічною 
характеристикою стану морського середовища в цілому і її біологічної скла-
дової частини. Особливо велике різноманіття гідробіонтів спостерігається 
в прибережних районах на малих глибинах. Рівень біорізноманіття екосис-
теми відображає її екологічний стан. Біоценотичний і загальноекологічний 
підхід до оцінки якості екосистем морського середовища за біологічними 
методами враховує показники загального біорізноманіття, таксономічного й 
видового багатства біоценозів гідробіонтів пелагіалі та бенталі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Водорості-макрофіти віді-
грають важливу роль у структурі водних біоценозів. Вони беруть активну 
участь у кругообігу речовин і енергії водойм, виконуючи роль первинної 
ланки ланцюга живлення. Міксотрофний спосіб живлення багатьох видів 
водоростей сприяє біологічній очистці водойм. Проте надмірний розвиток 
водоростей із подальшим їх відмиранням може викликати вторинне забруд-
нення прибережних акваторій. Більшість видів водоростей-макрофітів у 
своєму життєвому циклі ведуть прикріплений спосіб життя, а тому досить 
чутливо реагують на зміни в навколишньому середовищі. Уже давно було 
помічено, що є певний зв’язок між флористичним складом водоростей, їх 
продуктивністю і якістю водного середовища. Як правило, на водорості 
впливає комплекс факторів (різні види забруднення (нафтове, важкими 
металами, хлорорганічними сполуками, детергентами й ін.), опріснення або 
навпаки, підвищений рівень солоності, надлишок біогенних речовин (евтро-
фікація), особливості температури, гідродинаміки й ін.).

Кількісний розвиток фітопланктону та його таксономічний склад 
залежать від наявності у воді біогенних речовин, динаміки їх надходження 
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в продуктивний шар, від кліматичних умов та інтенсивності його виїдання 
зоопланктоном. У цілому фітопланктон є комплексом, який надзвичайно 
швидко реагує на будь-які зміни оточуючого середовища і є добрим еколо-
гічним показником водного середовища.

Зоопланктон є основним ресурсом у трофічному ланцюгу морської 
екосистеми. Зоопланктон умовно поділений на голопланктон (справжній 
планктон), онтогенез представників якого проходить виключно в товщі 
водних мас, і меропланктон (тимчасовий компонент зоопланктону), пред-
ставлений переважно личинками бентосних тварин. Чисельність видів 
зоопланктону значно збільшується під час розвитку меропланктону, що 
пов’язано з періодом розмноження бентосної фауни.

Історія Чорного моря й мала солоність його вод зумовлюють різно-
рідність флори й фауни. До складу населення входять такі види: 1) давня 
реліктова солонуватоводна фауна, що являє собою залишок понтичної 
фауни; 2) середземноморська (атлантична) фауна й флора – більш молодий 
вселенець в АЧБ і нині найбільш повноцінний його господар; 3) прісно-
водні форми. Площа існування зообентосу Чорного моря становить 23% 
від площі Чорного моря. Нижня межа розповсюдження макрозообенто-
сних тварин розташована на глибинах 130 м.

Біомаса бентосу в Чорному морі достатньо висока. Найбільш про-
дуктивним районом є ПЗЧМ. В Одесько-Дунайській частині ПЗЧМ на 
глибинах 10–30 м і 60–80 м бентос розвивається слабко, що пов’язано з 
траловими виловами шпроту та заморними явищами. У шельфовій частині 
ПЗЧМ на глибинах 30–50 м спостерігається максимум біомаси бентосу в 
місцях утворення ценозів молюсків від 200 г/м2 до декількох кілограмів 
на 1 м2 (саме тут відмічений найбільший розвиток мідій). Починаючи з 
глибини 50–80 м, біомаса бентосу зменшується до 20–50 г/м2, а з глибини  
80 м становить декілька грамів на 1 м2.

Просторовий розподіл макрозообентосу дуже неоднорідний і зале-
жить насамперед від характеру ґрунту та глибини. На твердих субстратах у 
прибережних акваторіях Одеського регіону ПЗЧМ формуються угруповання 
обростань, де домінують двостулкові молюски (Mytilus galloprovincialis і 
Mytilaster lineatus). Також постійними компонентами макрозообентосу в 
прибережних акваторіях ПЗЧМ є багатощетинкові черв’яки (Harmothoe 
imbricata, Harmothoe reticulata) і ракоподібні (Amphibalanus improvisus, 
Dexamine spinosa, Microdeutopus gryllotalpa).

Структурно-функціональні зміни спільнот макрозообентосу за умов 
довгострокових досліджень є надійним показником стану морської еко-
системи. За останні 10 років видовий склад представників макрозообен-
тосу збільшився. За даними багаторічних спостережень, у прибережному 
районі Одеського регіону було зафіксовано 130 таксонів макрозообентосу.

Результати досліджень. У 2015 році в складі фітопланктонного 
угруповання на прибережних станціях Одеського регіону було відзначено  
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165 видів мікроводоростей, які належать до 11 систематичних відділів 
фітопланктону: Bacillariophyta (85 видів), Dinophyta (27 видів), Chlorophyta  
(18 видів), Cyanobacteria (15 видів), Chrysophyta (8 видів), Haptophyta 
(3 види), Cryptophyta (2 види), Euglenozoa (2 види), Choanozoa (2 види), 
Protozoa (2 види) і Flagellata (1 таксон) (рисунок 1). 

 

Рис. 1. Таксономічний склад фітопланктону Одеського регіону у 2015 році [5; 6]

Видове багатство фітопланктону збільшилося в 1,07 рази порівняно із 
2014 роком. Дослідження кількісних показників фітопланктону прибережної 
зони Одеського регіону ПЗЧМ показало зменшення середньорічних значень 
як відносно чисельності видів, так і щодо біомаси (порівняно із 2014 роком). 
Так, середньорічна чисельність фітопланктону в Одеському регіоні становила  
267 тис. кл∙л–1, що в 1,1 рази менше, ніж у 2014 році (292 тис. кл∙л–1), серед-
ньорічна біомаса становила 369 мг∙м–3, що в 1,6 рази менше, ніж у 2014 році  
(591 мг∙м–3).

Протягом 2015 року в Одеському регіоні спостерігалися 4 мак-
симуми розвитку фітопланктону – зимовий, весняний, літній і осінній.  
У зимовий період у водах Одеського регіону формувався динофітово-діа-
томово-зелений комплекс видів зі значним переважанням динофітових за 
біомасою. Під час зимового максимуму в лютому основу кількісних показ-
ників становила досить велика динофітова мікроводорость Peridiniopsis 
penardii. У весняний період формувався діатомовий комплекс видів із 
помітним вкладом ціанобактерій у загальну чисельність, а динофітових –  
у загальну біомасу фітопланктону. Весняний максимум припадав на тра-
вень і був зумовлений цвітінням двох ціанобактерій − Aphanizomenon 
flos-aqua та Nodularia spumigena. У літній період в Одеському регіоні про-
довжувався розвиток діатомового комплексу видів, помітний вклад у фор-
мування фітопланктону здійснили також коколітофориди. 

Улітку максимуми чисельності та біомаси не збігалися та припадали 
на серпень і червень відповідно. В осінній період продовжувався розви-
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ток діатомового комплексу видів, зокрема й видів, що домінували влітку. 
Осінній максимум припадав на жовтень, із помітним вкладом у біомасу 
Cerataulina pelagica. Зміна кількісних характеристик фітопланктону та 
вклад основних таксонів у різноманіття за сезонами наведені на рисунку 2.

Таким чином, фітопланктонне угруповання Одеського регіону  
у 2015 році характеризувалося високою продуктивністю в зимовий і літній 
періоди року, у період масового розвитку динофітових і синьо-зелених, і низь-
кою продуктивністю у весняний і осінній періоди. Характеризуючи 2015 рік за 
показниками трофності, його можна віднести до категорії мезотрофний [5; 6].

Аналіз багаторічних змін біомаси фітопланктону показав, що після 
1970-х–80-х років, які характеризувалися періодом евтрофікації вод ПЗЧМ, 
упродовж 1990-х–2000-х спостерігається поступове покращення еколо-
гічних умов морського довкілля. У 2010 р., коли спостерігалися спалахи 
«цвітінь» синьо-зелених водоростей, кількісні показники фітопланктону 
наближалися до значень 1970-х років, що представлено на рисунку 3.

а 

б 

Рис. 2. Сезонний таксономічний склад і хід зміни кількісних характеристик 
фітопланктону в Одеському регіоні у 2015 році [5; 6]
а) чисельність, (N, тис. кл∙л-1); б) біомаса (В, мг∙м-3)
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Але, навіть незважаючи на це, за останні роки спостерігається поміт-
ний тренд до зниження показників чисельності та біомаси фітопланктону, 
що свідчить про продовження процесів покращення стану фітопланктон-
ного угруповання.

 

Риc. 3. Довгоперіодні зміни кількісних показників фітопланктону  
в Одеському регіоні (2000–2015 рр.) [5; 6]

Серед представників фітопланктону Одеського регіону, що вегету-
вали у 2015 році, є невелика кількість токсичних і потенційно токсичних 
видів. Список зареєстрованих токсичних і потенційно токсичних мікрово-
доростей наведений у таблиці 1.

В одеському прибережжі представники цих водоростей не тільки 
активно вегетують, але й іноді викликають «цвітіння» води та домінують. 
Поки що їх концентрації не досягали небезпечних величин [5; 6].

У складі зоопланктону Одеського регіону ПЗЧМ у 2015 році були 
зареєстровані організми 27 таксонів, які є представниками прісноводного, 
солонуватоводного та морського комплексів; вклад таксонів у чисельність 
зоопланктону представлений на рисунку 4.

Видовий склад значно збільшується за рахунок бентосних тварин – 
личинок Polychaeta, Mollusca (Bivalvia та Gastropoda), Cirripedia, а також 
тимчасово присутніх у планктоні бентопелагічних видів – представників 
Harpacticoida, Mysidacea, Amphipoda. Звичайними формами в прибереж-
ному планктоні були сцифоїдні медузи (Aurelia aurita та Rhizostoma pulmo), 
максимальна чисельність яких відмічена навесні та восени. Ctenophora у 
планктоні представлені аборигенним видом Pleurobrahia pileus і нещо-
давніми вселенцями – Mnemiopsis leidyi, Beroe ovata. Улітку підвищу-
ється чисельність Cladocera (Pleopis polyphaemoides, Penilia avirostris). 
Дольовий вклад у відсотковому відношенні різних таксонів у формуванні 
чисельності зоопланктону неоднаковий, найбільший вклад відмічений у 
Cirripedia, Cladocera, Copepoda.



Водні біоресурси та аквакультура

73

Таблиця 1. Кількісні показники токсичних і потенційно токсичних 
видів мікроводоростей в Одеському регіоні ПЗЧМ у 2015 році [5; 6]

Токсичні та потенційно токсичні види
Максимальна 
чисельність, 

тис. кл/л

Максимальна 
біомаса,

мг/м3

Desmodesmus communis (Hegewald) Hegewald 21,4 7,1
Pseudonitzschia delicatissima (Cleve) Heiden 1,2 млн кл/л-1 500,0
Dinophysis acuminata Claparède et Lachmann 0,31 3,9

Tripos furca (Ehrenberg) Gómez 7,6 203,5
Lingulodinium polyedra (Stein) Dodge 4,3 59,6

Prorocentrum micans Ehrenberg 9,4 52,0
Prorocentrum cordatum (Ostenfeld) Dodge 12,8 12,2

Aphanizomenon flos-aqua Ralfs 4 млн ниток л-1 
(під час цвітіння)

163,2 г/м-3

(під час 
цвітіння)

Nodularia spumigena Mertens ex Bornet et Flahault 70 тис. ниток л-1 14,8 г/м-3 

Рис. 4. Вклад різних таксонів у формування чисельності зоопланктону  
в Одеському регіоні у 2015 році [5; 6]

Протягом року виявлено два максимуми збільшення чисельності та 
біомаси зоопланктону, що відображено на рисунку 5.

 а                                                                                          б
Рис. 5. Розподіл середньомісячної чисельності та біомаси зоопланктону  

в прибережних частинах Одеського регіону у 2015 році [5; 6]
а) чисельність (екз∙м–3); б) біомаса (мг∙м–3)
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Перший максимум збільшення кількісних показників припадав на тра-
вень місяць і був зумовлений початком активного розмноження голопланктон-
них (Cladocera, Copepoda) і меропланктонних (Cirripedia) організмів. Збіль-
шення кількісних показників зоопланктону восени відбувалося за рахунок 
уповільнення розвитку голопланктону та значного розвитку меропланктону –  
наупліальних стадій вусоногих раків. Це зумовлено зміною температурного 
режиму акваторії та сезонною трансформацією видового складу зоопланктону, 
а саме заміною термофільних видів на евритермні та кріофільні. Улітку загальна 
чисельність зоопланктону в Одеському регіоні у 2 рази перевищувала осінню, 
а біомаса – у 3,5 рази. За дольовим середньорічним вкладом Noctiluca scintilans 
у біомасу мезозоопланктону в прибережних частинах Одеського регіону заре-
єстроване значне зменшення після 2007 року, що представлено на рисунку 6.

 Рис. 6. Багаторічні зміни вкладу (%) Noctiluca stintillans  
у біомасу мезозоопланктону в Одеському регіоні [5; 6]

Noctiluca stintillans є індикатором трофності вод, за багаторічними 
спостереженнями її кількісних показників в Одеському регіоні відмічене 
значне зменшення біомаси: за середньорічним значенням у 2007 році вона 
становила 51,169 мг∙м–3, у 2014 році – 6,291 мг∙м–3, у 2015 році – 6,31. Отже, 
трофність вод в Одеському регіоні помітно зменшується.

У сучасний період відбувається становлення нової екологічної 
норми. Перші ознаки цього процесу були відмічені ще в 1999–2000 роках, 
а з 2011 року спостерігається постійна тенденція до покращення стану 
зоопланктонного угруповання в ПЗЧМ, що підтверджується змінами в 
структурі зоопланктону: зменшенням внеску нетрофічного зоопланктону 
(N. scintillans) і одночасним збільшенням чисельності та біомаси трофіч-
ного компонента. Крім того, угруповання з практично монодомінантного 
перетворюється на полідомінантне, що також є ознакою збільшення стій-
кості екосистеми в цілому [5; 6].
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У якісних пробах макрозообентосу в Одеському регіоні (глибини до 
3 м) у 2015 році зареєстровано 48 таксонів: Polychaeta – 12, Mollusca – 12, 
Crustacea – 18, інші – 6 таксонів (рисунок 7).

 

Рис. 7. Дольовий вклад основних таксонів у формування якісного складу 
макрозообентосу в Одеському регіоні у 2015 році [6]

Мікробіологічні дослідження включали визначення чисельності 
сапрофітних і кишкових бактерій як індикаторів органічного й бактеріаль-
ного забруднення у водній товщі й донних відкладеннях придунайського 
району ПЗЧМ й Одеському регіоні ПЗЧМ у 2015 р.

Згідно з еколого-санітарною класифікацією поверхневих вод, до 
класу чистих належать води, у яких чисельність гетеротрофних бактерій в 
1 мл коливається в діапазоні 0,1–1,0 тис. клітин. Збільшення цього показ-
ника до 1,1–5,0 тис. характерне для водоймища задовільної чистоти. Діа-
пазон значень від 5,1 до 10,0 тис. клітин і вище відповідає рівню забрудне-
них і брудних вод, що свідчить про високі концентрації органічних сполук, 
що швидко мінералізуються. Чисельність сапрофітних бактерій більше  
10 тис. КУО/мл характеризує воду як дуже забруднену, або евтрофну [10].

Просторове розподілення сапрофітного бактеріопланктону в приду-
найському районі ПЗЧМ значною мірою визначається річним стоком, який 
несе алохтонну органічну речовину та біогенні елементи. У пригирлових 
ділянках кількість бактерій на порядок вище порівняно з відкритою аква-
торією, особливо в зоні гирла Бистрого. Бактеріальне забруднення водної 
товщі узмор’я Дунаю все ще залишається актуальною проблемою, безпо-
середньо пов’язаною зі впливом річкового стоку й антропогенним впливом.

Згідно з еколого-санітарною класифікацією поверхневих вод акваторію 
Одеського регіону ПЗЧМ у 2015 році можна оцінити як чисту (10,5%), задо-
вільно забруднену (53%), забруднену (10,5%) та дуже забруднену (26%) [10].

І в Придунайському районі, і в Одеському регіоні ПЗЧМ спостері-
гається тенденція до зменшення чисельності БГКП від поверхневого до  
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придонного шару води аж до їх відсутності. В Одеському регіоні бактері-
альне забруднення в донних відкладеннях відсутнє на 95% досліджених 
станцій, а в Придунайському районі – на 71% станцій [10].

Висновки з дослідження та перспективи подальшого розвитку 
в цьому напрямі. За гідробіологічними показниками в Одеському  
регіоні у 2015 році фітопланктонне угруповання характеризувалося висо-
кою продуктивністю в зимовий і літній періоди року, у період масового роз-
витку динофітових і синьо-зелених, і низькою продуктивністю у весняний 
та осінній періоди. Характеризуючи 2015 рік за показниками трофності, 
його можна віднести до категорії мезотрофного. Також було виявлено 
збільшення чисельності та біомаси зоопланктону та збільшення видового 
складу представників макрозообентосу. Максимальна чисельність сапро-
фітного бактеріопланктону спостерігалася в акваторії Одеського порту, 
у вузькій прибережній рекреаційній зоні та в місцях спускання стічних 
вод. Також на чисельність бактерій впливали різного роду стоки із суші й 
сезонність – у кінці літа та на початку осені в екосистемі накопичується 
надлишок органічної речовини автохтонного й алохтонного походження.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ БИОПРОДУКТИВНОСТИ 
ВОД ОДЕССКОГО ЗАЛИВА

Соборова О. М. – к. геогр. н., ассистент
Одесский государственный экологический университет, olkasobr@gmail.com

Представлены результаты исследований биоразнообразия и биомассы 
фито- и зоопланктона, а также зообентоса Одесского залива Черного моря. Опре-
делены общие тенденции изменений среднегодовых значений как относительно 
численности видов, так и относительно биомассы (в сравнении с предыдущим 
периодом). Проведен предварительный анализ трофности водоема и качества при-
брежных вод на основе количественных показателей токсичных и потенциально 
токсичных видов микроводорослей в Одесском регионе.

Ключевые слова: Черное море, Одесский залив, первичная биопродуктив-
ность, трофность, фитопланктон, зоопланктон, зообентос.

ACTUAL ASPECTS OF ODESA BAY WATER 
BIOPRODUCTIVITY

Soborova O.M. – candidate of geographical sciences, assistant
Odessa State Environmental University

olkasobr@gmail.com

The results of the researches of phytoplankton, zooplankton and zoobenthos bi-
odiversity and biomass of the Black sea Odesa bay are presented. The general tenden-
cies in the changes of average annual values both in number of species and biomass in 
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comparison with the previous period are determined. The preliminary analysis of water 
trophicity and off-shore waters quality based on the quantitative indexes of toxic and 
potentially toxic types of micro seaweed in the Odesa region is conducted.

Key words: Black sea, Odesa bay, primary bioproductivity, trophicity, phyto-
plankton, zooplankton, zoobenthos.
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