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Основнi тенденцiї змiн в iхтiоценозах водойм

пiвнiчно-захiдної частини Азовського моря

Розглянуто основнi тенденцiї змiн в iхтiоценозах водойм пiвнiчно-захiдної частини
Азовського моря (Молочний та Утлюцький лимани, Схiдний Сиваш). Встановлено знач-
ну роль антропогенних чинникiв у формуваннi видового складу. Для водойм регiону ха-
рактернi значнi змiни гiдрологiчного та гiдрохiмiчного режимiв.

Азовське море формувалося в районi зi складним геологiчним минулим. Тут неодноразово
проходили трансгресiї i регресiї сушi, при яких утворювалися солонi водойми, що з’єд-
нувалися з Палеоатлантичним океаном, i замкнутi водойми. При цьому фази опрiснення
i осолонення характеризувалися високою амплiтудою коливань — показники солоностi охо-
плювали весь дiапазон мiнералiзацiї води вiд прiсного до океанiчного рiвня [1].

Найбiльш iстотно на екосистему Азовського моря вплинуло зарегулювання в серединi
XX ст. головних прiсноводних артерiй — рр. Дон та Кубань [2]. Це спричинило цiлу низ-
ку перетворень (змiнились видовий склад, чисельнiсть та бiомаса бiльшостi представникiв
морської фауни), якi простежувалися в усiх морських водоймах басейну.

Враховуючи вищесказане та вiдсутнiсть постiйних комплексних детальних дослiджень
iхтiофауни внутрiшнiх водойм ми вважаємо досить важливим визначення основних тенден-
цiй змiн в iхтiоценозах водойм Азовського моря.

Пiвнiчно-захiдна частина Азовського моря характеризується наявнiстю ряду лиманiв
та заток (Молочний та Утлюцький лимани, затока Сиваш). Їм притаманнi рiзнi гiдроеко-
логiчнi характеристики, якi визначають видовий склад риб в них. Але треба зазначити,
що перебудова iхтiоценозiв вiдбувається в бiльшостi випадкiв закономiрно в результатi як
природних, так i антропогенних змiн у басейнi.

Для Молочного лиману характернi перiоди закритого та вiдкритого станiв. Так, у 2002 р.
вiн перетворився в майже iзольовану водойму, оскiльки гiдромелiоративнi роботи були не
ефективними. У результатi такого вiдокремлення солонiсть води пiдвищилася бiльше нiж
удвiчi в порiвняннi з перiодами вiдкритого стану i в середньому становила 40,6 г/л. Це,
у свою чергу, призвело до значного зменшення рiзноманiття всiх компонентiв гiдроекоси-
стеми. Також зазначимо, що акваторiя втрачає свої властивостi як нерестовище, зокрема
для пiленгаса, у зв’язку з вiдсутнiстю мiграцiї риб через протоку, яка з’єднує її з морем.
Загалом така ситуацiя призведе до втрати лиманом свого рибогосподарського значення.

Схiдний Сиваш пiсля пуску в дiю Пiвнiчно-Кримського каналу та Каховської зрошу-
вальної системи отримує понад 500 млн м3 прiсної води в рiк. Останнiм часом вiдмiчається
деяке зменшення даних показникiв до рiвня 388 млн м3, але разом з тим процес опрiснення
даної водойми вiдбувся. Так, у 1935 р. солонiсть вод двох пiвденних плесiв Схiдного Сиваша
досягала 149,0–165,6 г/л [3], у 1955 р. вона вже становила 119,8–140,7 %�, а пiвнiчних — 31,2
i 62,5 %� [4]. Сучасний рiвень солоностi даних водойм коливається в межах 6,4–30,7 г/л. Таке
значне опрiснення сприяло збiльшенню площ водойми, що стали придатними для мешкання
риб та iнших гiдробiонтiв. Це, у свою чергу, сприяло пiдвищенню загальної продуктивностi
водойми.
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Рис. 1. Динамiка кiлькостi зареєстрованих видiв риб в рiзнi роки дослiджень у водоймах пiвнiчно-захiдної
частини Азовського моря за даними [3–9] та нашими даними:
1 — Утлюцький лиман; 2 — Схiдний Сиваш; 3 — Молочний лиман

Утлюцький лиман є найбiльш стабiльною водоймою пiвнiчно-захiдної частини Азов-
ського моря в порiвняннi з iншими водоймами регiону i за багатьма показниками нагадує
Азовське море. Разом з тим, у зв’язку зi зниженням солоностi вод Схiдного Сиваша та
безпосередньо моря, вiдбулося незначне зниження мiнералiзацiї до 8,3–13,7 г/л. Крiм того,
у верхiв’ї Утлюцького лиману на початку 1970-х рр. був споруджений вiдстiйник шахтних
мiнералiзованих вод Днiпрорудненського залiзорудного комбiнату площею 40 км2. Також
був створений обвiдний канал для вiдводу стоку рр. Великий та Малий Утлюк.

Отже, перетворення водозбiрного басейну, якi спричиненi господарською дiяльнiстю лю-
дини, не обмежуються власне територiєю моря, а торкаються всiх його акваторiй. Тому
антропогенний чинник порушує iсторично сформованi екосистемнi показники та є одним
з головних факторiв, який визначає стан гiдроекосистем дослiджуваної територiї.

За даними порiвняльного аналiзу видового складу риб дослiджуваних водойм встанов-
лено, що найбiльшим видовим рiзноманiттям характеризується Утлюцький лиман (рис. 1).
Особливiстю iхтiофауни його є вiдносно постiйна кiлькiсть видiв риб (n = 44), що ще раз
пiдтверджує стабiльнiсть екосистеми лиману за бiльшiстю гiдроекологiчних показникiв. Але
разом з тим треба вiдзначити, що вiдбулися певнi змiни в структурi iхiтоценозу.

У сучасних умовах у лиманi не вiдмiчаються такi види, як рибець звичайний (Vimba vim-
ba), лящ звичайний (Abramis brama), минь рiчковий (Lota lota), морська голка товсторила
(Syngnathus variegatus), морська голка тонкорила (Syngnathus tenuirostris), морський коник
довгорилий (Hippocampus guttulatus) та iн. Причини зникнення цих видiв пов’язанi з рiзким
зменшенням їх чисельностi в акваторiях Азовського моря, а останнi чотири види взагалi
внесенi до Червоної Книги України. Натомiсть додалися види, якi розширили свiй ареал
мешкання — ставрида чорноморська (Trachurus ponticus) та бичок ратан (Neogobius ratan);
збiльшили свою чисельнiсть — карась звичайний (Carassius carassius), кефаль лобань (Mugil
cephalus); аклiматизованi в регiонi — кефаль пiленгас (Liza haematocheilus).
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Рис. 2. Частка прiсноводних видiв вiд загальної кiлькостi видiв риб [3, 4, 6]

У Схiдному Сивашi, у зв’язку з процесом опрiснення його акваторiй, намiтилась тенден-
цiя до збiльшення видового складу риб (див. рис. 1). Якщо в перiод гiперсолоної водойми
мешкало 18–21 вид риб, то в сучасних умовах реєструється 31. Спостерiгається тенденцiя
до збiльшення прiсноводних видiв риб у структурi iхтiоценозу до бiльш нiж 30% (рис. 2).
Так, у деяких затоках, якi постiйно опрiснюються водами зрошувальних каналiв, вiдмi-
чаються краснопiрка звичайна (Scardiniu erythrophthalmus), верховодка звичайна (Alburnus
alburnus), гiрчак європейський (Rhodeus amarus), чебачок амурський (Pseudorasbora parva),
карась срiблястий (Carassius gibelio), окунь звичайний (Perca fluviatilis) та iн.

Для Молочного лиману характерна досить часта змiна гiдрологiчного режиму [4, 8, 9],
для якої встановлена залежнiсть видового складу риб вiд рiвня сполучення його з морем
та рiвнем солоностi. Сучасною тенденцiєю лиману є рiзке зменшення кiлькостi рiзнома-
нiття риб з 18–33 до 11 видiв (див. рис. 1). Сьогоднi в структурi iхтiоценозу лиману до-
мiнують бичок-трав’яник змiєголовий (Zosterisessor ophiocephalus), рiчкова камбала чорно-
морська (Platichthys luscus), атерина чорноморська (Atherina pontica), кефаль пiленгас (Liza
haematocheilus), якi є типовими евригалинними видами.

Пiдсумовуючи одержанi результати, треба вiдзначити, що дослiджуванi водойми за-
знають значних антропогенних змiн, якi спричиняють змiни в структурi iхтiоценозiв. Ви-
рiшальним фактором, що впливає на формування видового складу риб є водообмiн з Азов-
ським морем та показники мiнералiзацiї.
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Basic tendencies of changes in ichthyocenosis of reservoirs in the

north-western part of the Azov Sea

We consider the main trends of changes of the ichthyocenosis of the north-western water part of the
Azov Sea (Molochnyi and Utlyutskyy estuaries, East Sivash). We have shown the significant role
of anthropogenic factors in the species composition formation, which are associated with changes
of the hydrological and hydrochemical regimes.
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