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концентраций в самих организмах практически не изменились при
увеличении содержания НУ в воде, в которой они находились в течение
эксперимента. Таким образом, заданные концентрации НУ в морской воде
не оказали существенного влияния на процессы их накопления
моллюсками (возможно из-за малого времени контакта с загрязняющим
веществом), однако интенсифицировали процессы выведения. Так, в
контрольных образцах фекалий нефтепродуктов в среднем содержалось
144,2 мг/100 г возд. - сух. в-ва, тогда как, например, в условиях «опыта 1»
– 1333,3 мг/100 г возд. - сух. в-ва.
Исследование зависимости между концентрацией НУ в морской
воде, в которой находились C. glaucum, и содержанием нефтепродуктов в
фекалиях показало, что для всех полученных данных коэффициент
корреляции высокий и составляет 0,99. Кроме того, по полученным в ходе
эксперимента данным, было отмечено, что при увеличении концентрации
НУ в морской воде линейно уменьшается их количество в фекалиях
моллюсков.
Ткаченко М.Ю.
Таврійський державний агротехнологічний університет
72312, Україна, м. Мелітополь, пр-т Б.Хмельницького, 18,
tkachenkomaria@mail.ru
ПОРІВНЯЛЬНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ БИЧКА-КРУГЛЯКА
NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (PALLAS, 1814) АКВАТОРІЙ
АЗОВСЬКОГО МОРЯ
Вивчення морфометричних ознак особин видів має важливе
значення для розуміння внутрішньо-популяційної мінливості. Виникнення
якої пов’язують з географічним розмежуванням популяцій, а відповідно й
різними гідроекологічними умовами. Останні характеризуються значною
різноманітністю та інтенсивністю дії. Саме тому адекватною відповіддю на
різницю умов є наявність морфологічних змін у різних популяціях одного
виду, що живуть за різних екологічних умов. Це питання залишається
актуальним для такого еврибіонтного виду як бичок-кругляк (Neogobius
melanostomus (Pallas, 1814). Адже, бички не здійснюють протяжні міграції,
та характеризуються чіткою прив'язаністю до певних районів моря, що
відповідно відрізняються умовами середовища існування (Заброда, 2009).
На даному етапі досліджень було вивчено 35 пластичних ознак
бичка-кругляка з двох водойм Азовського моря, поблизу смт. Кирилівка,
на відстані 10 км від берега та нижньої частини Утлюцького лиману - 100
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м від берега. Фактичний матеріал зібраний впродовж липня 2010 року. Для
аналізу були використані всі статеві та розмірно-вікові групи.
Вимірювання ознак проводилися за допомогою штангенциркуля (точність
вимірів 0,1мм), за стандартними схемами (Правдін, 1966). Для
математичної обробки були обрані пластичні ознаки нормовані до
довжини тіла (SL), а ознаки, що були виміряні на голові – до довжини
голови (HL). Оцінка достовірності різниць за індексами пластичних ознак
була проведена за допомогою визначення t-критерію (критерії Стьюдента)
при рівні значення 0,5%.
Отримані дані показали, що достовірні відмінності існують за 26
ознаками. Так, ширина хвостового стебла (ih), ширина основи черевного
плавця (iv) дещо більші у особин з Утлюцького лиману. Значення висоти
першого спинного плавця (hD1) перевищують цей же показник у бичків
Азовського моря на 15 %, висота другого спинного плавця (hD2) на 8,2 %,
висота анального плавця (hA) на 12,7 %.
Морфологічні ознаки на голові у бичків Утлюцького лиману
показали перевищення ознак довжини нижньої щелепи (lmd) – 6,7 %,
довжини верхньої щелепи (lm) – 5,8 %, відстані між оком та кутом рота
(or) – 5,2 %, висоти щоки (hop) – 1,7 %, ширини рота (ir) – 6,2 %, висоти
голови через середину ока (hco) – 3,5 % в порівнянні з бичком Азовського
моря.
Вивчення морфометричних ознак у бичків Азовського моря
показали незначні перевищення довжини хвостового плавця (IC), довжини
основи першого спинного плавця (lD1), довжини голови (HL), довжини
черевного плавця (lV), ширини лоба (io) – до 2 %. Спостерігається
перевищення довжини основи другого спинного плавця (lD2) на 16,4 %,
довжини основи анального плавця (lA) – 12 %, довжини грудного плавця
(lP) – 17,4 %, ширини основи грудного плавця (iP) – 4,1 % в порівнянні з
бичками Утлюцького лиману.
Ознаки на голові у бичків Азовського моря показали перевищення
висоти голови у потилиці (hcz) – 56,7 %, найбільшої ширини голови (ic) –
60,7 %, горизонтального діаметра ока (o) – 3,5 %, позаочного простору (op)
– 3,6 %, ширини істмусу (ist) – 7,4 %.
Отримані результати свідчать про наявність морфометричних
відмінностей у різних популяціях бичка-кругляка, досліджених за різних
екологічних умов. Це може бути відповіддю на особливості харчової бази
та ряду гідроекологічних умов. Однак ці питання потребують подальшого
дослідження, особливо у розрізі статевої, вікової, сезонної мінливості.
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