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Estimate of the number and research  of  reproductive parameters 
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Zaporozhye reservoir 

The research of biology of Syngnathus abaster nigrolineatus in waters 
of Dnipropetrovsk region  was conducted. Abundance and biomass of 
yearlings and biennials of investigated fish from different areas of Zaporozhye 
reservoir were determined. First were researched reproductive parameters of 
pipefish from waters of  Dnepropetrovsk region. 
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Морфологічна мінливість бичка кругляка  

Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) у водоймах 
півдня України за градієнтом солоності 

 
Бичок кругляк Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

донний, еврігалинний вид. Він широко населяє західну частини 
Азовського та Чорного морів. На даний період він розширив свій 
ареал у різні частини Європи та Північної Америки. Цей вид 
характеризується широкою толерантністю до умов середовища, 
спектром живлення, агресивною поведінкою та турботою про 
нащадків (Balazova-Lavrincіkova, Kovac, 2007).  

Вивчення потенційних морфологічних змін актуальне в 
контексті активного освоєння ним нових для нього водойм. Тому 
особливості його біології дають можливість для розуміння 
адаптаційного механізму «організм-середовище», що 
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включаються у життєвий цикл та можуть бути зумовлені 
факторами навколишнього середовища.  

Оскільки бичок кругляк є дуже гнучким до варіювання 
показників солоності, модельні водойми були об’єднані в групи 
відповідно до їх градієнту (Водна Рамкова Директива ЄС, 2006). 
Прісні водойми (<0,5 ‰) – річка Дніпро, Дністровський лиман, 
Каховське, Дніпровське; мезогалинні водойми (5,0-18,0 ‰) – 
Таганрозька, Обитічна, Бердянська та Білосарайська затоки, 
Утлюцький лиман, а також південна частина Азовського моря; 
иводойми (18,0-30,0 ‰) – затоки Джарилгацька та Сиваш.  

В рамках роботи досліджені 38 пластичних ознак у риб з 
досліджуваних водойм. Вимірювання морфологічних ознак 
виконувалися за допомогою штангенциркуля (точність вимірів 
склала 0,1 мм). Для математичної обробки були обрані пластичні 
ознаки нормовані до довжини тіла (SL), а ознаки, що були 
виміряні на голові – до довжини голови (HL). Для уникнення 
неточностей у розрахунках до аналізу залучали особини одного 
віку – 2-2+ (n=1515). 

Виміри проводилися за стандартними схемами Правдіна 
І.Ф. з доповненнями Т.А. Заброди (Правдин, 1966; Заброда, 
Дирипаско, 2009). Оцінка достовірності різниці за індексами 
пластичних ознак була проведена за допомогою визначення 
критерію Уілкоксона-Манна-Уітні (U-критерій) при рівні 
значення 0,5 %.  

Фактичний матеріал був зібраний впродовж 2006 - 2014 
років. Матеріал з р. Дніпро був опрацьований в іхтіологічних 
фондових колекціях Зоологічного музею ННПМ НАН України, 
за що автор висловлює подяку співробітникам музею. В ході 
досліджень був проведений кластерний та дискримінантний 
аналізи.  

Кластерний аналіз вибірок бичка кругляка проводився за 
сукупної дії навантажень пластичних ознак з визначенням 
дивергенції Кульбака (Решетников, 1980), та подальшої сумації 
для кожного випадку. Статистична обробка проводилася за 
допомогою пакетів програм Statistica 7.0, Microsoft Excel та 
Access 2010. 

Отримані дані показали найбільшу кількість достовірних 
відмінностей між самицями з прісних та мезогалинних водойм – 
33, а між рибами з полігалинних водойм, прісних та 
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мезогалинних кількість відмінних ознак значно не відрізнялась – 
23 та 22.  

Схожий розподіл був і у самців. Так найбільше достовірних 
відмінностей зафіксовано у вибірках з прісних та мезогалинних 
водойм – 30, а між іншими водоймами кількість достовірних 
ознак становила 20 та 21 відповідно. 

Так, найбільші середні розміри (SL) мали самиці з 
мезогалинних водойм – 9,9 см, а найменші – з прісних (8,0 см) та 
полігалинних (8,2 см). У самців найбільші розміри були у риб з 
мезогалинних водойм – 11,5 см, а найменші – у особин з 
полігалинних та прісних водойм – 9,9 см та 10,0 см відповідно. 

Аналізуючи пластичні ознаки відповідно до частин тіла, слід 
зазначити збільшення середніх коефіцієнтів ознак, що вимірювалися 
в хвостовій частині (pl, pD, h) у риб з мезогалинних водойм, та їх 
зменшення у полігалинних водоймах. Ознаки, що вимірювалися на 
тілі (aD, aP, aV, aA, V-A), навпаки, були збільшені в полігалинних 
водоймах, окрім показників (Н, іН), які є досить мінливими та 
змінюються під час нересту та нагулу.  

Пластичні ознаки, виміряні на плавцях, показали 
збільшення дорсальних плавців (lD1, hD1, hD2) у полігалинних 
водоймах, а анального (lA, hA), грудних (lP, iP), черевного (LV, iv) 
та хвостового плавців (IC) – в мезогалинних водоймах. 
Найменшими ці ознаки були в прісних водоймах.  

Ознаки, що вимірювались на голові, значно різнились. Так 
довжина голови (HL), висота щоки (hop) та відстань між оком та 
кутом щелепи (or) були більшими у риб з полігалинних водойм. 
В мезогалинних водоймах у риб відмічалися більші розміри 
висоти голови у потилиці (hcz), висота голови через середину ока 
(hco), довжина рила (ao), позаочна відстань (op), ширина лоба 
(io), довжина верхньої та нижньої щелеп (lm, lmd), ширина 
голови (ic) та ширина істмусу (ist). У риб з прісних водойм були 
відзначені найбільший діаметр ока (о) та ширина рота (ir). 

Дискримінантний аналіз показав наближеність вибірок 
бичка кругляка з мезогалинних та прісних водойм (рис. 1).  

 Кластерний аналіз, що включав сумарне навантаження всіх 
ознак, показав схожий результат. Так, у самиць та самців в 
дендрограмі в перший кластер об’єднуються риби з 
мезогалинних та прісних водойм, а в другому кластері 
приєднується група з полігалинних водойм (рис. 2).  
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Рис. 1. Дискримінантний аналіз вибірок бичка кругляка з 

досліджуваних водойм  (А – самиці, Б – самці)  
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Рис. 2. Кластерний аналіз бичка кругляка з досліджуваних  

водойм (А – самиці, Б – самці)  
 
Оскільки більшість змін морфологічних ознак є 

адаптивними та пов’язані з системами руху, живлення та 
розмноження, то більшість з них можуть мати відображення у 
кількох процесах (Митрофанов, 1977). Результати виконаних 
досліджень свідчать про наявність морфометричної 
диференціації в угрупованнях бичка кругляка у водоймах, що 
різняться за градієнтом солоності. Так, у риб з полігалинних 
водойм найбільші зміни мали ознаки, виміряні на тілі, а також 
верхніх плавців, а у мезогалинних – ознаки виміряні на голові та 
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плавці. У прісноводної групи бичка відмічалось загальне 
зменшення показників, окрім тих, що пов’язані із зором та 
живленням. 
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Tkachenko M. Yu. 
Morphological variability of round goby Neogobius melanostomus 

(Pallas, 1814) in reservoirs of Southern part of Ukraine under different 
salinity gradient 

The morphological variability of round goby from freshwater (<0,5 ‰), 
mesohaline (5 to <18 ‰) and polyhaline (18 to <30 ‰) reservoirs was 
researched. The results suggest differentiation between samples in groups 
“mesohaline”, “freshwater” and “polyhaline” forms. All signs were divided 
according to the functional activity. The from polihalinnyh reservoirs the most 
changes have signs, which were measured on the body and the upper fins, 
while mezohalinnyh – signs on the head and fins. In freshwater groups round 
goby a general decrease in indexes, in addition to associated with vision and 
power were noted. 
   


