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ВСТУП 

 

 

Сучасний неухильний розвиток науково-технічного прогресу та 

зростання впливу людини на природні екосистеми негативно 

відбивається на екологічному стані довкілля і особливо на показниках 

біологічної різноманітності. В теперішній час вже очевидно, що 

збереження різноманіття живих організмів та їх генофонду є необхідною 

умовою існування біосфери. В кінцевому результаті від успішного 

вирішення проблеми біорізноманіття залежить стійкий розвиток всієї 

людської цивілізації та її майбутнє [32]. 

Провідне значення як для біосфери в цілому, так і для людини 

зокрема, відіграють водно-болотні угіддя. Саме ці структурно-

функціональні біосферні угруповання, як екотонні комплекси, 

характеризуються показниками підвищеної біорізноманітності, 

прискореними процесами обміну речовин та специфікою енергетичних і 

інформаційних потоків [110]. Згідно з положеннями Рамсарської 

конвенції водно-болотні угіддя (надалі ВБУ) були визнані в якості 

унікальних природних комплексів, що виконують суттєві екологічні 

функції як регулятори водного режиму, як такі, що підтримують 

існування характерної флори та фауни. ВБУ є ресурсом великого 

економічного, культурного, наукового і рекреаційного значення, втрата 

якого була б непоправною. 

Актуальність теми. Однією з водойм, що цілком відповідає 

засадам Рамсарської конвенції й занесена до її списку як водно-болотне 

угіддя міжнародного значення, котре за всіма екологічними ознаками 

функціонує як водний екотон типу “річка-море”, є Молочний лиман. Ця 

унікальна водойма півдня України віднесена до категорії 

загальнодержавних гідрологічних заказників. Специфікою еволюційного 



 5

розвитку лиману є те, що декілька століть тому гідрологічні та інші 

природні чинники обумовили його перетворення в солоне озеро з 

обмеженими якісними та кількісними показниками біологічного 

різноманіття. Відновлення функціональної активності екосистеми 

лиману відбулось у наслідок дії переважно антропогенних чинників вже 

в середині ХХ століття. Однак, певні природні, економічні, господарчі 

та інші обставини останніх десятиліть призвели до потужних зворотних 

процесів розбалансування водообміну в екотоні та значного регресу за 

показниками біорізноманіття. Відсутність технічних та інших 

можливостей протягом значного часу дотримувати сталий режим 

водообміну в лимані і запобігати значним флуктуаціям на 

гідрохімічному  рівні (особливо це стосується солоності), спричинила 

значні коливання показників видового складу та чисельності 

гідробіонтів. 

Риби, як представники верхнього щаблю трофічної піраміди, є 

найбільш чутливою її ланкою щодо стану середовища в цілому та якості 

води зокрема. Відтак визначення якісних та кількісних показників стану 

досліджуваної нами групи, постаючи своєрідним біологічним 

індикатором екологічного стану водойми, дозволяє відстежити тенденції 

до змін антропогенного походження. 

Саме ця обставина, на наш погляд, робить дослідження динаміки 

видового різноманіття іхтіофауни та структури популяцій окремих риб в 

умовах постійної антропогенної трансформації водойми, актуальними, 

особливо з позиції поглибленого вивчення сучасного стану Молочного 

лиману.  

Не менш важливою причиною обрати наведені вище аспекти 

взаємовпливу антропогенних та природних чинників генезису 

екосистеми лиману за об’єкт нашого дослідження стала безперечна 

доцільність подальшого вивчення лиману як перспективної нерестової 
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акваторії та нагульної водойми для промислових видів риб.  Окремої 

уваги потребує факт виключно великого питомого значення Молочного 

лиману у господарчому аспекті як одного з двох нині існуючих (другий - 

Сиваш) нерестовищ акліматизованого в Україні далекосхідного виду 

піленгаса – одного з наймасовіших із цінних промислових видів усього 

Азово-Чорноморського басейну. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Робота виконана в рамках наукової програми Науково-дослідного 

інституту Біорізноманіття наземних та водних екосистем України при 

Мелітопольському державному педагогічному університеті 

"Моніторинг і підтримка біологічного різноманіття в водно-болотних 

угіддях України" у відповідності до теми Лабораторії іхтіології та 

загальної гідробіології НДІ Біорізноманіття “Моніторинг іхтіофауни та 

підтримка біологічного різноманіття Молочного лиману та прилеглої 

частини Азовського моря”. 

Мета і завдання дослідження. Мета роботи полягає у 

встановленні видового різноманіття іхтіофауни водойми та структури 

популяцій риб у поєднанні з динамікою якісних показників води та 

подальшою перспективою рибогосподарського використання водойми. 

Для цього були окреслені наступні завдання: 

- з’ясувати основні характеристики хімічних показників якості 

води у зв’язку з антропогенною трансформацією лиману; 

- встановити видовий склад риб та відмітити особливості їх 

розподілу в акваторіях досліджуваної водойми; 

- дослідити розмірно-масову та  вікову структуру популяцій риб 

різних екологічних груп; 

- проаналізувати зміни складу іхтіофауни лиману в зв`язку із 

процесами довготривалої трансформації водойми; 
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- проаналізувати подальші перспективи рибогосподарського 

використання лиману та його біоресурсів за умови відновлення 

стабільного гідрологічного та гідрохімічного режимів;  

- встановити закономірності формування іхтіоценозів водойми в 

залежності від загального екологічного стану в окремі періоди. 

Об’єктом дослідження була динаміка видового складу, структура 

популяцій риб та генезис екосистеми Молочного лиману в умовах 

постійної антропогенної трансформації водойми. 

Предметом дослідження була іхтіофауна Молочного лиману в 

умовах нестабільності екосистеми водойми. 

Методи дослідження. Для виконання запланованих завдань були 

проведені збір та обробка іхтіологічного матеріалу за стандартними 

методами [79, 80, 115]. Аналіз якості води за гідрохімічними 

показниками також був виконаний на основі стандартних методів [13, 

24, 51, 52, 107]. Статистичну обробку зібраних матеріалів проводили 

використовуючи біометричні методи [48,49]. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше за останні 40 

років, на основі комплексного підходу, нами був проведений детальний 

аналіз стану  іхтіофауни Молочного лиману. Вивчено основні 

популяційні показники рибного населення водойми з урахуванням 

абіотичних (гідрологічних, гідрохімічних і ін.) та антропогенних 

чинників (інтенсивність штучної підтримки гідрологічного режиму, 

промисел). Проведено детальне узагальнення та виявлено 

закономірності формування окремих складових частин екосистеми 

Молочного лиману за останні 100 років.  

Вперше, протягом п’яти років (1996-2000), досліджено динаміку 

різноманіття іхтіофауни лиману у зв’язку з коливаннями показників 

якості води, викликаних природною та штучною реконструкцією 

водойми.  
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Проведено поглиблену ревізію видового складу іхтіофауни та 

досліджено популяційну структуру окремих видів риб лиману і виявлено 

тенденції їх наступного розвитку. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати 

дослідження іхтіофауни Молочного лиману мають вагоме значення для 

визначення механізмів функціонування водних екотонів типу “річка-

море” стосовно відновлення та збереження біологічного різноманіття 

природних комплексів подібного типу. В практичному виконанні робота 

дозволяє окреслити напрямки збереження, раціонального використання 

та відтворення рибних ресурсів не тільки Молочного лиману, а й інших 

подібних водойм, що функціонують в імпульсно-стабілізованому 

режимі.  

Отримані дані динаміки популяційних показників окремих видів риб 

можуть бути використані при проведенні довготривалого моніторингу 

стану водних екосистем регіону, а також для прогнозування їх змін під 

впливом антропогенних чинників. На основі отриманих даних розроблені 

та впроваджуються  рекомендації щодо покращення екологічного стану 

лиману в умовах постійної флуктуації гідрологічного та гідрохімічного 

режимів у зв’язку із штучною довготривалою трансформацією водойми та 

інтенсифікацією рибного промислу.  

Частина фіксованих матеріалів була передана до фондів 

Національного зоологічного музею НАН України для наступного 

використання іншими дослідниками. 

Результати досліджень можуть бути використані при створенні 

кадастру тваринного світу регіону та підготовці фауністичних зведень 

України, при викладанні зоології, екології у вузах та при розробці 

рекомендацій з охорони рибних запасів і прогнозних пропозицій 

поліпшення екологічного стану рибогосподарських водойм, а також при 

обчисленнях лімітів вилову риб в лимані установами Департаменту 
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рибного господарства та Міністерства екології та природних ресурсів 

України. 

Особистий внесок здобувача. Вивчено видовий склад іхтіофауни та 

розмірно-масові, вікові показники популяцій риб в досліджуваній водоймі. 

Проведено збір та аналіз експедиційних уловів. Виконано частковий 

гідрохімічний аналіз води за окремими показниками (визначення рівню 

солоності, розчиненого у воді кисню).  

Зібраний іхтіологічний матеріал проаналізований та статистично 

опрацьований згідно з прийнятими методиками. Автором у програмі 

FOXPRO 2.0 для MS-DOS розроблено оригінальні програми для обробки 

іхтіологічних даних і проведення статистичного аналізу.  

Апробація результатів роботи. Результати п’ятирічних 

досліджень були представлені на: II з`їзді Гідроекологічного товариства 

України (м. Київ, 1997), Всеукраїнській ювілейній науковій конференції 

"Гідрологія і гідрохімія на межі XX- XXI сторіч" (м. Київ, 1999), 

науково-практичній конференції “Географічні проблеми розвитку півдня 

України у XXI столітті” (м. Мелітополь, 2000), конференції молодих 

дослідників “Понт-Эвксинский” (м. Севастополь, 2000), І Міжнародній 

науковій конференції “Структура и функциональная роль животного 

населения в природных и трансформированных экосистемах” 

(м. Дніпропетровськ, 2001), другій міжнародній конференції молодих 

дослідників “Проблемы экологии Азово-Черноморского бассейна: 

современное состояние и прогноз. Понт-Эвксинский-2” (м. Севастополь, 

2001), міжнародній науково-практичній конференції “Геоэкологические 

и биоэкологические проблемы Северного Причерноморья” (м. 

Тирасполь, 2001), всеукраїнській зоологічній конференції “Зоологічні 

дослідження в Україні на межі тисячоліть” (м. Кривий Ріг, 2001), 

всеукраїнській науково-практичній конференції “Соціально-економічні 

проблеми природокористування та екології” (м. Миколаїв, 2001), 
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всеукраїнській конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

“Біорізноманіття природних та техногенних біотопів України” (м. 

Донецьк, 2001), ІІІ з`їзді Гідроекологічного товариства України 

“Гідроекологія на межі тисячоліть” (м. Тернопіль, 2001). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 12 

наукових праць, 6 з яких у фахових виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 178 

сторінках машинописного тексту. Вона складається з вступу, 5 розділів, 

висновків, списку літератури (151 найменування). Результати 

представлені в 63 таблицях і 52 ілюстраціях.  

Подяки. Автор висловлює щиру подяку за наукову підтримку і 

допомогу своєму науковому керівнику д.б.н. Харченко Т.А; завідувачу 

лабораторії іхтіології та загальної гідробіології НДІ Біорізноманіття  

МДПУ к.б.н. Митяю І.С. та співробітникам цієї лабораторії 

Антоновському О.Г., Скидан Н.О., Демченко Н.А. за допомогу в 

проведенні досліджень. Головному спеціалісту, керівнику групи  

аналітичного контролю Мелітопольської міжрайонної екологічної 

інспекції в Запорізькій області Назаретьян Л.Я. за проведення 

гідрохімічного аналізу. За добрі поради та практичну допомогу 

науковим співробітникам ІнБПМ НАНУ д.б.н. Зуєву Г.В., 

к.б.н. Чесаліну М.В., Чесаліній Т.В., Зоологічного музею ННПМ НАНУ 

к.б.н. Смирнову А.І., Інституту зоології НАНУ к.б.н. Ткаченко В.А. 
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РОЗДІЛ 1 

ЛІТЕРАТУРНИЙ ОГЛЯД ДОСЛІДЖЕНЬ                    

МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ  

 

 

Естуарії, як райони найбільшої продуктивності та концентрації 

життя, завжди привертали увагу дослідників. Ці водні об’єкти  

виконують дві важливі екологічні функції: є місцями нагулу багатьох 

промислових видів морських і прісноводних риб та безхребетних, а 

також володіють високим самоочисним потенціалом, що проявляється в 

інтенсивній переробці природних і промислово-комунальних забруднень 

[64, 92, 126].  

Лиман – це витягнута затока зі звивистими невисокими берегами, 

що формується в результаті затоплення морем гирлових ділянок 

рівнинних річок [114]. За іншим визначенням [65] лиман або естуарій - 

це напівзакрита прибережна водойма, що вільно з’єднується з відкритим 

морем. Взагалі відносно поняття “естуарій” існує безліч тлумачень [125, 

134, 137], але найбільш широке поняття запропонував Д. Притчард 

[140], за визначенням якого естуарії - це напівзакриті прибережні 

водойми, що мають вільне з’єднання з морем, і де відбувається 

змішування морських вод з прісними, які надходять з річок. Крім того, 

лимани – це унікальні екотони, що сформувалися за рахунок взаємодії 

двох екосистем, морської та прісноводної, при цьому вони набули нової, 

характерної тільки для них структури.  

Екотон це перехідна зона між суміжними екологічними системами, 

що мають власні характеристики, однозначно зафіксовані в просторово-

часових координатах та визначаються силою зв`язків і інтенсивністю 

взаємодії між сусідніми екосистемами [130, 131]. В подальшому це 



 12

поняття було доповнене тим, що екотони, як правило, не представлють 

собою окремі екосистеми, а є їх підструктурою [124, 142].  

В останні 3-4 десятиліття в світовій науці спостерігався високий 

інтерес до багатостороннього дослідження естуаріїв, основним підходом 

при цьому є міждисциплінарний. Про це свідчить досить велика 

кількість наукових праць як спеціальних, що стосуються конкретних 

естуаріїв або екотонів, так і загальнотеоретичних [92,111].  

В 90-х роках бурхливий розвиток досліджень лиманів був 

спричинений необхідністю комплексного та раціонального їх 

використання, що в свою чергу не можливо було без формування 

наукових, загальнотеоретичних принципів господарювання на цих 

акваторіях.  

В цей період Ю. Одумом [65] було запропоновано розглядати за 

геоморфологічними ознаками 5 типів лиманів: 

1. Затоплені річкові долини розповсюджені вздовж берегової 

лінії відносно низьких та широких прибережних рівнин. 

2. Лимани типа фіордів – глибокі, U – подібні заглиблення 

берега, проорані льодовиком, звичайно з мілководним 

порогом в гирловій частині, що утворилися за рахунок 

льодовикових відкладень. 

3. Лимани обмежені мілководдями або бар`єрними островами. 

В одному випадку піщані мілководдя виникли в результаті 

виносу берегових відкладень, в іншому – бар`єри - це в 

минулому берегові дюни, що стали ізольованими в 

результаті поступового підняття рівня моря. 

4. Лимани, що виникли в результаті тектонічних процесів. Це 

берегові заглиблення, що сформувалися в результаті 

геологічних зсувів або локальних опускань, часто з великою 

кількістю прісної води.  
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5. Лимани річкових дельт, що часто формуються у гирлах 

великих річок. В таких випадках при переносі мулових 

відкладень формуються напівзакриті затоки, протоки та 

солонуватоводні марші.  

Разом з цим було сформовано основні властивості [65], що 

характеризують унікальність лиманів та вказують на їх важливе 

значення і подальше збереження:   

1. Лимани, як правило, продуктивні в результаті надходження 

великих енергетичних субсидій у вигляді приливів та 

великої кількості біогенних елементів. В зв`язку з цим 

лиманні рослини отримують більше фосфору і інших 

біогенів, ніж рослини прісноводних чи морських 

комплексів. 

2. Протягом цілого року гетеротрофи забезпечуються їжею за 

рахунок активності автотрофів трьох типів: макрофітів, 

донних мікроводоростей та фітопланктону. 

3. Лимани є місцем нагулу багатьох морських промислових 

видів безхребетних та риб. Деякі з них назавжди 

залишаються у водоймі, збільшуючи таким чином її 

продуктивність. 

В Україні найбільш бурхливий розвиток досліджень лиманів 

спостерігався в 70-90-х роках. В цей період постала необхідність більш 

комплексного вивчення цих унікальних водних об`єктів, що потребувало 

цілеспрямованих досліджень. В цей період досить широко в наукових 

працях висвітлювались особливості Чорноморських лиманів [11, 28, 33, 

40, 50, 62, 63, 103, 105]. 

Одночасно з розвитком та накопиченням знань, що стосуються 

лиманів, наукова спільнота досить гостро починає обговорювати 

проблеми біорізноманіття. Перш за все, це пов`язано з тим, що 
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результати досліджень природних популяцій та екосистем свідчать про 

провідну роль біорізноманіття як одного з основних показників їх 

стабільності та ефективності функціонування [3, 10, 12, 26, 106, 113, 

117]. Саме тому при вирішенні цілої низки питань, пов`язаних з 

охороною природи, особливу увагу приділяють з`ясуванню механізмів 

підтримки стабільності екосистем, розробці теоретичних принципів їх 

функціонування, а також науковим основам збереження різноманіття 

біоти в умовах антропогенного навантаження [32].  

Молочний лиман, як перехідна ланка між прісноводним 

комплексом та морською акваторією, є досить вдалим прикладом 

необхідності впровадження комплексних заходів по збереженню 

біологічного різноманіття.  

З усіма його особливостями він представляє собою важливу 

складову заплавно-літорального біому Північного Приазов’я [88]. Він не 

раз був об’єктом досліджень, у ході яких вивчалося геологічне минуле, 

гідрогеологічні, гідрохімічні, бальнеологічні характеристики, а також і 

такі, що пов’язані з рибним господарством.  

Широка плисковата долина річки Молочної безпосередньо 

переходить у широкий неглибокий Молочний лиман. На це звернув 

увагу  ще Паллас під час топографічної своєї подорожі [14]. В ХІХ 

столітті ряд авторів [47, 100] описують лиман як значно засолене озеро 

завдовжки 32 – 41 км та завширшки 5 км. Лиман того часу був 

неглибокий, який значно пересихав влітку до випадання самосадної солі. 

Після сильних дощів він розливається. Добування солі в ньому не 

проводилось, хоча були спроби обладнання басейнів.   

На початку ХХ століття почали виконуватись наукові 

спостереження, під час яких вивчали, головним чином, його геологічне 

минуле, гідрогеологічні, гідрохімічні, бальнеологічні та інші питання, не 

пов’язані з рибним господарством [14, 15, 27, 36]. 
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З 1926 року дослідження стали більш частими і більш 

масштабними. Вони були розгорнуті в 1939 році під час комплексної 

експедиції Інституту геологічних наук АН УРСР під керівництвом 

професора Є.С.Бурксера. В період цих робіт також виконували 

гідробіологічні дослідження, але з них збереглись лише деякі результати 

з альгофлори лиману. 

В серпні 1940 року дослідження на Молочному лимані були 

розпочаті Інститутом гідробіології АН УРСР. Це була перша спроба 

дослідити Молочний лиман з точки зору рибогосподарського водного 

об’єкту. Але у зв’язку зі значним засоленням цієї акваторії за 

результатами досліджень було встановлено, що промисловим об’єктом 

була лише одна камбала чорноморська [69]. Наступним кроком у 

вивчені лиману повинно було стати комплексне дослідження в 1941 році 

з метою організації та розвитку на ньому кефального господарства, але 

Вітчизняна війна перервала на деякий час ці дослідження. Повернутись 

до запланованих робіт Інституту гідробіології вдалося лише в 1955 році. 

Мета експедиційних досліджень залишилась таж сама – організація 

рибного господарства на Молочному лимані.  

В 1955 році експедиційні роботи були проведені двічі - в липні і 

вересні. Матеріал з гідробіології та гідрохімії збирали на 18 станціях, що 

охоплювали найтиповіші профілі і ділянки лиману. Крім цього, 

проводили стаціонарні іхтіологічні дослідження, які продовжувались до 

середини листопаду [69]. Результати досліджень охопили широкий 

спектр наукових спостережень як гідрохімчного, так і гідробіологічного 

планів [4, 17, 18, 42, 46]. Також в цей період були проведені перші з 

моменту з`єднання лиману з Азовським морем іхтіологічні дослідження 

[35, 68, 72-75, 104].  
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Подальші дослідження узагальнювали та накопичували отримані 

дані про розвиток іхтіофауни водойми. Основні роботи того періоду 

(1950-1970 рр.) стосуються формування екосистеми на фоні відновлення 

зв`язку Молочного лиману з Азовським морем [1, 6, 67, 82, 112, 119, 121, 

122]. 

Враховуючи необхідність збільшення продуктивності внутрішніх 

водойм в басейні Азовського моря, з 70-х років на Молочному лимані 

впроваджуються програми з інтродукції нових представників 

іхтіофауни. Ці роботи виконувались співробітниками Мелітопольського 

педагогічного інституту протягом 1970-1972 років. Об`єктами 

інтродукції були білий амур, товстолоб, короп. Всього в 1970 році в 

верхів`я лиману було запущено 57 тис. особин цьогорічок вищезгаданих 

видів риб [37]. Крім того, в 1972 році було проведено 

експериментальний запуск  бестера в лиман в кількості 1605 екз. [38]. 

Особливості робіт зі збільшення видового складу промислових риб та їх 

результати були досить детально описані в ряді праць [84, 118, 120]. 

Відсутність в уловах протягом наступних років інтродукованих видів 

пояснюється значною реконструкцією водойми та зміною умов 

існування риб, що до 1972 року були досить стабільні. 

Після відкриття нової протоки та створення на базі Молочного 

лиману кефального господарства наукові дослідження стають досить 

нерегулярними та періодичними. На основі значної реконструкції 

лиману протягом 1932-1972 років простежувались основні 

закономірності його функціонування, нестабільність гідрохімічного та 

гідробіологічного режимів [2, 25, 30]. 

Новий поштовх в іхтіологічних дослідженнях на Молочному лимані 

був спричинений організацією робіт з акліматизації далекосхідної 
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кефалі піленгасу. Розробкою біотехніки заводського вирощування з 1978 

року зайнявся колектив лабораторії морського рибництва Бердянського 

відділення Азовського НДІ рибного господарства (сьогодні Азовське 

відділення ПівдНІРО) під керівництвом к.б.н. Л.І. Семененко. В цей 

період досить детально проводились наукові роботи з вдосконалення 

навичок розведення піленгасу в умовах Молочного лиману [85, 90, 95, 

96, 97], а також описуються нові дані стосовно біології виду в новому 

ареалі [85-87,89].  

Крім вузько направлених рибогосподарських робіт за результатами 

акліматизації піленгасу, на початку 90-х років у ряді наукових праць 

звертається увага на загальний стан іхтіофауни водойми [31, 88, 99]. В 

цих працях відзначається значна реорганізація іхтіофауни Молочного 

лиману у зв’язку з змінами в екосистемі. Особлива увага дослідників в 

90-х роках була приділена паразитологічному стану водойми та 

піленгасу зокрема [29, 91]. Пов`язано це з тим, що під час акліматизації 

піленгасу в Азовському басейні санітарні норми транспортування 

посадкового матеріалу не були витримані. Це призвело до внесення в 

лиман нових паразитів, які розвивались не лише на піленгасі, але й 

перейшли на інші аборигенні види кефалей [53, 54]. 

Крім цього, вважаючи що Молочний лиман є значною 

промисловою акваторією, дослідженням рибопродуктивності, 

прогнозуванням уловів та визначенням запасів займалося довгий час 

Азовське відділення ПівдНІРО. Ці роботи проводили досить 

систематично до кінця 1999 року.  

Періодичні роботи на Молочному лимані виконувались в кінці 

століття різними установами та за різними тематиками, основними з 
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яких були фауністичні повідомлення про видовий склад донних 

безхребетних [5]. 

Починаючи з 1996 року, дослідженнями лиману вкотре починає 

займатися Мелітопольський педагогічний інститут. Наукова тема 

кафедри зоології мала назву “Моніторинг іхтіофауни та збереження 

біологічного різноманіття Молочного лиману та прилеглої зони 

Азовського моря”, виконання якої проводилось протягом 1996-

2000 років. Це були комплексні дослідження, які включали гідрохімічні, 

гідробіологічні та іхтіологічні роботи. Частина отриманих наукових 

результатів представлена в даній праці.  

Підхід, що використовувався під час виконання роботи, дозволив 

зібрати значний матеріал і на основі цього проаналізувати динаміку 

перетворення лиману від закритого солоного озера до значущої 

рибогосподарської водойми, а потім знову до нестабільної екосистеми, 

яка піддається значним флуктуаціям умов середовища. 
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 РОЗДІЛ 2 

 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ             

МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ 

 

2.1. Основні етапи природної та штучної реконструкції 

стану Молочного лиману 
 
 
 
 

Проведений за літературними даними історичний аналіз існування 

Молочного лиману показує, що для його екосистеми є характерними 

чотири стани. В залежності від  ступеню його зв’язку з Азовським морем 

нами вони були умовно поділені на: 

- відкритий, (затока Азовського моря, період до ХV ст.); 

- закритий (солоне озеро, період з кінця ХV ст. до 1943 р.); 

- напіввідкритий (сполучення з Азовським морем відбувається за 

рахунок широкої та добре функціонуючої протоки або декількох 

проток, період з 1943 р. до 1972 р.); 

- напівзакритий (сполучення з Азовським морем відбувається за 

рахунок однієї протоки, що функціонує періодично або обмежено, 

період з 1972 р. до теперішнього часу). 

Кожний з названих станів характеризувався своєю специфікою 

гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режимів. 

Молочний лиман, як і інші водойми лиманного типу північного 

Причорномор`я та Приазов`я, утворився в четвертинний період в 

результаті епейрогенічного опускання узбережжя. Потім, в зв`язку з 

поступовим обмілінням річки Молочної, внаслідок спільної діяльності 

пануючих тут східних та південно-східних вітрів, морських течій та 

акумулятивної діяльності моря, в частині, що з`єднувала лиман з морем, 
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поступово почав формуватись піщано-черепашковий пересип, що 

відокремив лиман від моря. Багато аргументів свідчать, що це відбулось 

наприкінці XV століття [119]. 

Н.А. Алексєєв [2] після багаторічних досліджень лиману вказує, що 

головне значення для його водообміну мають чотири фактори: 

надходження в лиман морської води, інтенсивність випаровування з 

водної поверхні, зливові стоки в акваторію  з його берегів, надходження 

прісної води з малих степових річок і в першу чергу з р. Молочної. 

Важливу роль при цьому також відіграють нагінні та згінні вітри. 

Виходячи з цього слід відмітити, що для водойми у вигляді затоки 

визначальним фактором формування виступає море, для лиману-озера  - 

три інших. 

На початку минулого століття північно-східні та східні вітри 

періодично поповнювали лиман морською водою. Спершу вода просто 

переливалась через піщаний пересип, потім утворювались протоки, крізь 

які морські води заповнювали всю чашу лиману. Подібні явища мали 

місце в 1909, 1929, 1931-1932 та в 1940 рр.  [119]. Але вже через рік 

протоки знову заносило піском і лиман переходив в стан замкненої 

водойми. 

Враховуючи позитивний вплив надходження морської води в лиман 

на життєві процеси останнього, у 1940 році фахівцями-гідробіологами 

була обґрунтована пропозиція про доцільність здійснення постійного 

штучного сполучення лиману з морем. 

Але реалізувати цю пропозицію довелося в 1943 році під час воєнних 

дій - в результаті серії вибухів виникло глибоке порушення пересипу. 

Протока, що утворилась, була сильно розмита під час осінніх штормів. 

Вона виявилась більш тривалою за інші і проіснувала близько 30-ти 

років без додаткового розчищення. Саме після утворення протоки лиман 

вступає в нову фазу свого існування - стає напіввідкритою водоймою. 
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Зв`язок з морем у вказаний період здійснювався нормально 

функціонуючою протокою з достатнім водообміном. 

Головним формуючим екосистемним фактором після штучного 

порушення пересипу виступає саме море. Інші фактори (прісні води 

річок, зокрема р. Молочної, поверхневі зливові стоки, випаровування та 

нагінні-згінні вітри) відіграють другорядну роль.  

Постійне надходження морської води через протоку, ширина якої 

інколи збільшувалась до 400 м, та виникнення другої протоки (так зване 

"Степанівське гирло") значно активізувало гідрологічні процеси. В 

лимані з`явились різко виражені течії, що захопили в кругообіг всю масу 

води. 

Починаючи з 1965 року, гідрологічна та гідрохімічна ситуація дещо 

погіршується. В цей час відбувається поступове замулення 

"Степанівського гирла" і значне обміління основної протоки. Однак, 

замість розчищення старої протоки був створений проект запускно-

обловної споруди з побудовою нової протоки та штучним закриттям 

раніше існуючої. Під час будівництва цієї споруди протягом 1972 року 

лиман був ізольований від моря. Це призвело до вагомих змін в 

гідрохімічному режимі водойми [2]. 

Після запуску нової протоки в експлуатацію відбулась деяка 

стабілізація гідрологічного та гідробіологічного режимів. Але місце і 

спрямованість нової протоки були обрані невдало. У зв'язку з чим з 

моменту спорудження і до теперішнього часу вона піддавалась 

інтенсивному занесенню піском та мулом, а головне знаходиться в 

цілковитій залежності від гідромеліоративних заходів. 

Таким чином, з 1972 року водойма переходить в інший стан свого 

існування – напівзакритий. Характерною особливістю цього стану є те, 

що для лиману відсутні відмінності верхів`я, середньої та нижньої 

частин водойми як в гідрохімічному, так і в гідрологічному розумінні 
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[2]. Екосистема водойми, в даному випадку, характеризується значною 

нестабільністю і динамікою видового різноманіття гідробіонтів. 

Так, з 1996 року лиман все частіше стає замкненою водоймою з 

тенденцією повернення до стану 1939 року, коли йому були притаманні 

саме такі ознаки. Дедалі частіше спостерігається повна ізоляція водойми 

від моря на значний період часу (рис. 2.1, 2.2). Збільшується 

нестабільність процесів, що відбуваються в екосистемі, значно 

коливається гідрохімічний режим, змінюється видовий склад 

гідробіонтів. 

 

 

 

 

2.2. Основні цикли солоності та якість води Молочного 

лиману за гідрохімічними показниками 

 

 

 

Як зазначалось вище, для лиману протягом його формування та 

розвитку були характерні різні стани з’єднання з Азовським морем. Всі 

вони характеризувались, перш за все, значною динамікою сольового 

складу та інших гідрохімічних показників.  

Відомостей щодо якості води лиману, коли він був відкритою 

затокою Азовського моря, в літературі нами не знайдені. Ймовірно, за 

всіма гідрохімічними показниками йому були притаманні ознаки затоки 

Азовського моря. Тодішню водойму зараз можна порівняти з 

Утлюцьким лиманом, води якого за своїми гідрохімічними показниками 

майже не відрізняються від морських. 
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Рис. 2.1  Протока, що з`єднує Молочний лиман з Азовським морем. 

 

 

Рис. 2.2  Стан протоки у 1996 році. 
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“Лиман-озеро” характеризувалось значною специфікою умов, серед 

яких панівне значення мали показники солоності. Про це в літературі є 

короткі відомості. За даними Герсиванова М.Н. [21] в 1833 р. відділене 

від моря озеро покривалось самоосадною сіллю. Не існувало з’єднання 

водойми з морем і в 60-х роках ХІХ століття. Ізольованим від моря 

озером був лиман і на початку 20-х років ХХ століття, про що свідчать 

дані про добування в ньому солі в 1921, 1925-26 рр. [14].  

Систематичні дослідження Молочного лиману були розпочаті в 

1925 році Е.С. Бурксером та продовжені під його керівництвом в 1929-

1930 роках  [14, 15]. В результаті проведених робіт було з’ясовано, що 

Молочний лиман-озеро представляє собою невелику за площею 

водойму, що значно засолена. Показники загальної солоності лиману 

того періоду були непостійними та коливалися від 25 г/л в 1929  р. до 60 

і більше в 1939 р. (табл. 2.1). Коефіцієнт метаморфізації становив 0.92 – 

1.96, коефіцієнт сірчаної кислоти знаходився в межах 22.1 – 34.1, 

співвідношення магнію до кальцію складало 1.88 – 2.40 [2].  

Таблиця 2.1  
Солоність Молочного лиману в 1926-1939 рр. [2] 

 
Дата взяття 

проби 

Місце взяття проби Солоність, г/л 

Серпень 1926 р. 

Серпень 1939 р. 

 

Серпень 1939 р. 

Навпроти с. Олександрівка 

Навпроти гирла р. Тащенак 

 

Верхів'я лиману 

55.55 

71.88 

62.90 

56.78 – 58.06 

 

В окремих випадках піщана коса, що відокремлювала лиман від 

моря, проривалась і лиман поповнювався морськими менш солоними 

водами. Надходження морської води різко знижувало солоність лиману. 

Так, вище приведені галинні показники (табл. 2.1) в 1929 році в 
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результаті тимчасового з'єднання лиману з морем зменшилися до 18.89 – 

22.68 г/л [119]. Але вже наступного року настала ізоляція і солоність 

повернулась до попередніх значень. 

Після з`єднання Молочного лиману з Азовським морем (1943 р.) і 

заповнення його морською водою, показники загальної мінералізації 

води в лимані різко зменшились, але тривалий час залишались 

більшими, ніж в морі. Якщо в серпні 1939 року, коли лиман ще був 

ізольований від моря, солоність його води складала 60 – 65 г/л [14, 15], 

то після з`єднання з морем в 1949 році (за попередні роки дані відсутні) 

вона дорівнювала 16.5 – 17.7 г/л, а в серпні 1950 року – 14.5 - 16.7 г/л 

(Н.А. Алексеев – ненадруковані матеріали). В липні 1955 року за даними 

А.Н. Алмазова [4] солоність води складала від 13.3 до 16.5 г/л. В серпні 

1959 року цей показник майже не змінився – 14.5 г/л. 

В 60 – ті роки солоність води в різних частинах лиману коливалася 

від 13,3 до 15,5 г/л. Параллельно йшло зменшення вмісту хлоридів у воді 

лиману. Так, якщо за даними А.Н. Алмазова у 1955 році вміст цих 

сполук у воді в середній та верхній частинах лиману становив 9.0 – 

9.5г/л, то відповідно в 1960 – 7.0 - 7.7 г/л, 1961 – 5.0 - 6.5 г/л, 1962 – 9.0 - 

9.6 г/л, 1963 – 6.5 – 6.9 г/л [1]. В Азовському морі загальна мінералізація 

води в цей час в середньому складала 7.4 – 7.5 г/л. 

Наближення солоності лиману до рівня солоності води  Азовського 

моря пояснюється поступовим вимиванням солей з мулу дна лиману, які 

накопичувались тут під час ізоляції лиману від моря і розчиненням їх 

морською водою. До початку 60 – х років цей процес в основному 

закінчився і в лимані наступила відносна стабілізація сольового режиму. 

На ці процеси впливають два чинники - надходження води з моря та стік 

прісної води з р. Молочна. Хоча вплив поверхневого стоку і 

метеорологічних чинників не є особливо значним, але він все ж таки 

суттєво відображався на формуванні сольового складу води лиману, 
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особливо його верхів`я. Ця частина лиману піддається опрісненню 

завдяки стоку р. Молочна (середньорічний стік дорівнює 0/063 км3), 

об`єми якого коливались в залежності від розмірів весняних паводків та 

атмосферних опадів, але який суттєво збільшився протягом 60 - х років. 

Так, якщо в 1949 – 1951 рр. солоність води у верхів`ї лиману складала 

18,2 г/л проти 15,1 у пониззі, літом 1960 р. – 14,9 проти 12,6, літом 

1963 р.– 12,7 проти 13,0 [1], то навесні і літом 1971р. солоність води 

верхів`я лиману залишалась нижче, ніж в середній та нижній частинах 

лиману і коливалась від 4,6 – 5,5 г/л в травні до 10,7 – 11,8 г/л в серпні, 

тоді як в цей же час в середній та нижній частинах лиману солоність 

дорівнювала 13,2 – 14,8 г/л.  

Значне збільшення стоку р. Молочної вказаного періоду було 

спричинено надходженням побутових вод м. Мелітополя. Слід 

відмітити, що разом з ними у водойму вносилися біогенні речовини, 

надходження яких у великій кількості є негативним. Так, верхів`ї лиману 

з`явився розчинений у воді аміак у кількості від 0,2 до 8,0 мг/л. По всій 

акваторії почали відмічатись нітрити (0,001 до 0,8 мг/л) [39]. 

Аналізуючи напіввідкритий стан Молочного лиману (1943-1972 рр.) 

слід відмітити, що постійне надходження води з моря до водойми 

шляхом створеної протоки призвело до диференціації сольового складу 

та позитивних змін якості води. У воді відбулося відносне зменшення 

кількості іонів сульфату та кальцію і одночасно збільшилась відносна 

кількість магнію. Між кількістю магнію та кальцію у воді лиману 

склалася відносна рівновага - 2 : 1, що є характерною ознакою морської 

води. За рахунок зменшення загальної солоності лиману знизилась 

кількість хлорид-іонів [2]. Слід також відмітити, що напіввідкритий стан 

є найбільш екологічно врівноваженим стосовно гідрологічного режиму, 

що зумовлює також стабільність сольового режиму (рис. 2.3). 
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На початку 70-х років намітились умови, що створили переоцінку 

впливу факторів на солоність лиману. Підвищення показників 

мінералізації води були викликані не лише посушливим літом, а й, 

особливо, закриттям протоки у зв`язку з будівництвом запускно–

обловного шлюзу.  

Зміни в сольовому складі відбувалися поступово. Восени та влітку 

солоність води в верхній частині лиману залишалася нижче, ніж в інших 

частинах: в квітні вона становила 8,2 – 8,4 г/л, в травні – 4,6 – 5,5, в 

липні – 6,3 – 9,4, в серпні – 10,7 – 11,8. В середній частині лиману в 

липні солоність складала 13,2 – 14,8 г/л. В осінній період 1972 р. 

солоність всіх акваторій лиману суттєво збільшилась (до 14,0 – 16,1 г/л в 

верхній частині) [39]. Таким чином, протягом вегетаційного сезону 

спостерігались різкі коливання солоності води від 4,6 до 16,1 г/л. З кінця 

літа відмічалось і зменшення рівня води, що досягло максимуму в 

жовтні. 

В цілому будівництво нової протоки в 1972 році сприяло 

збільшенню солоності до значень 19.9 - 22.6 г/л (рис. 2.3), коефіцієнтів 

метаморфізації та сірчаної кислоти відповідно до величин 1.16 – 2.13 та 

19.9 – 29.7. Співвідношення іонів магнію до кальцію не притерпіло змін 

в зв’язку із збільшенням біологічної продуктивності водойми, що 

сприяло перетворенню розчиненого у воді кальцію в органічні 

сполуки [2]. 

Отже, навіть тимчасова ізоляція лиману від моря, яка тривала 

протягом року, обумовила різку зміну гідрологічного та гідрохімічного 

режимів, що позначилось на збільшені продукційних можливостей 

водної екосистеми та відобразилося в різкому знижені рівня води та не 

менш різкому збільшені її солоності. 

 



 28

Рис. 2.3  Динаміка солоності води Молочного лиману [2, 37-39, 88 та власні данні]
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Після відкриття штучної протоки, вже з 1972 року, значно 

знизились середні значення солоності лиману - до 16,6 – 18,1 г/л. В 

період напіввідкритого стану змінилось районування екосистеми, 

зникли відмінності між трьома частинами водойми як в гідрохімічному, 

так і в гідрологічному відношеннях [1]. В цілому екосистема водойми, в 

даному випадку, характеризувалась значною нестабільністю 

гідрохімічних показників і, особливо, динамікою сольового складу 

(рис. 2.3). 

Активізація водообміну з 1972 р. і до теперішнього часу 

здійснювалась, головним чином, за рахунок роботи одного земснаряду, 

штормів і повіней. У посушливі роки солоність лиману зростала до 21.2-

24.9 г/л, а при заповненні водойми морською і прісною водою, навпаки, 

падала до значень 14.7-18.4 г/л. 

Недостатній водообмін з Азовським морем зводить до мінімуму його 

буферну роль і сприяє збільшенню дії факторів, що раніше мали 

другорядне значення (опади, поверхневе випаровування, нагінні і згінні 

вітри). У зв'язку з цим зміна сольового складу води лиману відбувалась 

дуже різко й у короткі проміжки часу. 

Починаючи з 1996 року, лиман все частіше перебував у закритому 

стані. Ще в більшому діапазоні відбувались коливання солоності і зміни 

якості води. В зимові періоди в деяких затоках лиману солоність води 

сягала 36-38 г/л, а в весінні місяці зменшувалась до 15 –17 г/л. Така 

значна нестабільність екологічних факторів призводила до різких та 

непоправних змін в масштабах  екосистеми всієї водойми. 
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2.3. Динаміка іхтіофауни Молочного лиману у другій 

половині ХХ століття 

 

 

 

 

Видове різноманіття іхтіофауни водойм досліджуваного регіону в 

історичному плані піддавалось значним коливанням як в кількісному, 

так і в якісному відношеннях. Це пов`язано з низкою причин, серед яких 

важливими для Молочного лиману є гідрологічні, а також пов`язані з 

ними гідрохімічні чинники. Особливо значні коливання вказаних 

факторів спостерігались протягом  XX століття.  

Складні трансформації гідрологічного та гідрохімічного режимів на 

початку століття спричиняли зміни в якісному та кількісному складі 

іхтіофауни. В періоди прориву коси ультрагалинна фауна лиману 

вимирала і водойму заселяли іммігранти Азовського моря. Але прорви 

канали незабаром знову заносило піском, концентрація солей 

підвищувалась і азовські форми знову замінялись ультрагалинними 

[121]. 

За даними П.Й.Павлова [69] під час прориву піщаної коси взимку 

1931-1932 рр. до лиману потрапили калкан, камбала чорноморська, 

кефаль, бичок-пісочник, тюлька. Вже восени 1932 р. канал замило. 

Кефаль і тюлька, що не встигли вийти в море, загинули з настанням 

холодів, калкан азовський і бички зустрічались в лимані до 1934 р., а 

камбала чорноморська відмічалпсь в уловах і в наступні роки. 

Лише з 1943 року склалися сприятливі умови для іхтіофауни. П.Й. 

Павловим [69] у цей період реєструється 27 видів риб з 17 родин, до 

складу яких входили цінні промислові види: сингіль, камбала 

чорноморська, бички - трав`яник, пісочник, кругляк і сирман (табл. 2.2). 
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Певна стабілізація гідрохімічного режиму в 50-60 рр. сприяла 

збагаченню і  стабільності  видового  складу  іхтіофауни,  представленої 

рибами Азовського моря і частково вихідцями з прісних водойм. У 

період 1957-1959 рр. у водоймі постійно або тимчасово мешкало 34 види 

риб з 15 родин (таблиця 2.2) [119].  

В лимані того періоду в уловах постійно почали з'являтись цінні 

чорноморські кефалі: сингіль, лобань, гостроніс. Такі риби як бички 

пісочник і сирман заходили сюди для розмноження та нагулу, а восени 

мігрували в море. Постійним мешканцем водойми став бичок-кругляк, 

весною його чисельність різко збільшувалась внаслідок заходу особин з 

моря на нерест. Така ж ситуація стала спостерігатись і для плітки, яка 

зустрічалась тут протягом року, але найбільша її чисельність відмічалась 

весною у зв`язку із заходом на нерест у верхів`я лиману та р. Молочну. 

Переважна більшість представлених в лимані видів риб в період 

напіввідкритого стану водойми заходила сюди для нагулу, але досить 

чисельна група була представлена і постійними мешканцями [121]. Це є 

свідоцтвом того, що іхтіофауна водойми формувалась за рахунок 

комплексу екологічних факторів, істотним з яких є умовна динамічна 

рівновага мінералізації води з вектором солоності 15-17 г/л. 

В 1960 - 1965 рр. кількість риб, що були представлені у лимані, 

зросла до 39 видів з 14 родин (табл. 2.2). Іхтіофауна цього періоду 

розділяється на 4 групи: прісноводні (13 видів), понто-каспійські релікти 

(10), середземноморські іммігранти (13) та бореально-атлантичні 

представники (3) (табл. 2.3), [121].  
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Таблиця 2.2. 
Динаміка видового складу іхтіофауни Молочного лиману 

у другій половині ХХ ст. 

Вид 

П
ох
од
ж
ен
ня

 

П
ав
ло
в,

 

19
60

 

 

Янковський, 1965

С
аб
од
аш

, 

19
94

 

Чи
се
ль
ні
ст
ь 

П
ро
м.

  з
на
ч.

 Чисельність 

П
ро
м.

 зн
ач

. 

Чи
се
ль
ні
ст
ь 

П
ро
м.

 зн
ач

. 

В
ер
хн
я 

С
ер
ед
ня

 

П
он
из
зя

 

Білуга чорноморська - Huso 
huso ponticus Salnikov & 

Malatsky, 1934 

К - - - - - - R N 

Осетер російський - Acipenser 
gueldenstaedtii Brandt & 

Ratzeburg, 1833 

К - - - - - - R N 

Севрюга - Acipenser stellatus 
Pallas, 1771 

К - - - - - - R N 

Вугор європейський - Anguilla 
anguilla (Linnaeus, 1758) 

B - - - - R N - - 

Тюлька - Clupeonella 
cultriventris cultriventris  

(Nordmann, 1840) 

K R N - O O N O N 

Оселедець чорноморсько-
азовський прохідний - Alosa 

pontica  pontica  
(Eichwald, 1838) 

K R N - - - - - - 

Оселедець чорноморсько-
азовський морський  - Alosa 

maeotica maeotica  
(Grimm, 1901) 

K -  - R R N R N 
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Продовження табл.4.2. 

Пузанок азовський - Alosa 

caspia tanaica (Grimm, 1901) 
K R N - R R N R N 

Хамса азовська - Engraulis 

encrasicolus maeoticus  

Pusanov, 1926 

S R N - R R V O V 

Плітка звичайна - Rutilus 

rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 
P - - O R - N - - 

Тараня - Rutilus rutilus heckeli 

(Nordmann, 1840) 
P O V M O O V R N 

Кутум - Rutilus frisii kutum 

(Kamensky, 1901) 
A - - R R - N - - 

Вирезуб - Rutilus frisii frisii 

(Nordmann, 1940) 
P - - R R - N - - 

Краснопірка - Scardinius 

erythrophthalmus  

(Linnaeus, 1758) 

P - - O R - N - - 

Шемая дунайська - 

Chalcalburnus chalcoides mento 

(Heckel, 1836) 

P O V - R O V R N 

Лящ звичайний - Abramis 

brama (Linnaeus, 1758) 
P - - R R R N - - 

Рибець звичайний - Vimba 

vimba vimba (Linnaeus, 1758) 
P R N - R R N - - 

Чехоня - Pelecus cultratus 

(Linnaeus, 1758) 
P - - - R R V R N 

Короп - Cyprinus carpio 

Linnaeus, 1758 
P - - O O R N R N 
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Продовження табл.4.2. 

Щиповка звичайна- Cobitis 

taenia Linnaeus, 1758 
P - - R R - N - - 

Лобан - Mugil cephalus 

Linnaeus, 1758 
S O V - O O P R N 

Піленгас - Mugil soiuy 

Basilewsky, 1855 
A - - - - - - M P 

Сингіль - Liza aurata (Risso, 

1810) S M P - M M P - - 

Гостроніс - Liza saliens (Risso, 

1810) S - - - M M N - - 

Атерина середземноморська - 

Atherina boyeri  Risso, 1810 
S R N O O O N M N 

Сарган черноморський - 

Belone belone euxini Gunther, 

1866 

S R N - R O V O V 

Колючка мала південна - 

Pungitius platygaster platygaster 

(Kessler, 1859) 

K - - R R R N R N 

 Колючка звичайна 

триголкова- Gasterosteus 

aculeatus Linnaeus, 1758 

B R N R R R N R N 

Морська іглиця довгорила 

чорноморська- Syngnathus 

tiphle argentatus Pallas, 1814 

S R N O O O N R N 

Тригла жовта - Trigla lucerna 

Linnaeus, 1758 
S R N - - - - - - 
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Продовження табл.4.2. 
Окунь звичайний - Perca 
fluviatilis Linnaeus, 1758 P -  R R - N R N 

Перкарина чорноморська - 
Percarina demidoffii  

Nordmann, 1840 
K R N - O O N - - 

Судак звичайний - Stizostedion 
lucioperca (Linnaeus, 1758) 

P O V O O O V R N 

Ставрида чорноморська - 
Trachurus mediterraneus 

ponticus Aleev, 1956 
S - - - R R N R N 

Ставрида звичайна - Trachurus 
trachurus trachurus  

Linnaeus, 1758 
S R N - - - - - - 

Барабуля  чорноморська - 
Mullus barbatus ponticus 

Essipov, 1927 
S R N - - - - R N 

Зеленушка плямиста - 
Symphodus ocellatus  

(Forsskal, 1775) 
S R N O O O N R N 

Бичок-бубир мармуровий - 
Pomatoshistus marmoratus 

(Risso, 1810) 
S - - - R R N R N 

Бичок-кругляк - Neogobius 
melanostomus (Pallas, 1814) 

K M P M M M P M P 

Бичок-сирман звичайний - 
Neogobius syrman syrman 

(Nordmann, 1840) 
K M P - O O P - - 

Бичок-пісочник звичайний - 
Neogobius fluviatilis fluviatilis 

(Pallas, 1814) 
K M P - M M P M P 
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Продовження табл.4.2. 

Бичок-жабоголовий - 

Mesogobius batrachocephalus 

(Pallas, 1814) 

K O V R O O P R N 

Бичок-трав`яник –  

Gobius ophiocephalus  

(Pallas, 1814) 

S M P M M M P M P 

Бичок-цуцик - Proterorhinus 

marmoratus (Pallas, 1814) 
K - - - O O N R N 

Калкан чорноморський –  

Psetta maeotica maeotica  

(Pallas, 1814) 

S R N - - - - - - 

Калкан азовський –  

Psetta maeotica torosa  

(Rathke, 1837) 

S - - - - O V R N 

Камбала чорноморська - 

Platichthys flesus luscus  

(Pallas, 1814) 

B M P O M M P M P 

Солея носата - Solea nasuta 

(Pallas,1814) 
S R N - - R N R N 

 

Примітка. Р – прісноводні; K – понто-каспійські релікти; S – 

середземноморські іммігранти; B – бореально-атлантичні іммігранти; R 

– рідкісні; О – звичайні; М – багаточисельні; N – в промислі не 

зустічаються; V – другорядні об`єкти промислу; P – промислові.  
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Погіршення гідрологічного режиму та підвищення мінералізації 

водойми наприкінці 60-х років негативно вплинули на стан іхтіофауни. 

Починаючи з 1965 року, відмічаються заморні явища у риб, унаслідок 

яких різко зменшуються показники чисельності як постійно мешкаючих 

видів (короп, судак, плітка, лящ, чорноморські кефалі), так і тих, які 

акліматизовувались в верхів`ях лиману (товстолоб, білий амур). 

Подальше зменшення показників різноманітності іхтіофауни було 

відмічене вже на початку напівзакритого стану водойми. Суттєво 

змінюється склад та чисельність масових видів риб.  Практично не 

відмічаються види риб, які раніше в складі іхтіофауни були 

рідкісними [38]. 

 

Таблиця 2.3 

Динаміка кількості видів риб різних зоогеографічних груп  

в Молочному лимані  

 Янковський, 
1961 

Павлов,  
1961 

Янковський, 
1965 

Сабодаш 
та ін., 
1994 

Роки досліджень 1934-1939 1955 1960 1993 

Прісноводні - 4 12 6 

Понто-каспійські 

релікти 
- 8 10 8 

Середземноморські 

іммігранти 
- 13 13 15 

Бореально-атлантичні 

іммігранти 
1 2 3 2 

Акліматизанти - - 1 1 

Всього 1 27 39 32 
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З метою поліпшення рибогосподарського значення водойми в 1978-

1985 роках проводиться комплекс заходів, пов`язаних з акліматизацією 

піленгасу. В 1984 році  отримана достатня кількість життєстійкої молоді, 

яка була випущена в лиман для формування нерестової популяції [88]. 

Екологічні умови Молочного лиману (солоність, температура, наявність 

детриту) виявились достатньо придатними для розвитку цього виду і 

вже з 1989 року він тут постійно нереститься. 

У 90-х роках в складі іхтіофауни водойми було зареєстровано 32 

види із 16 родин (табл. 2.2) [88]. Промислова частина стада риб 

напівзакритого лиману  була невелика: 3 види бичків, сингіль, камбала 

чорноморська  та акліматизований піленгас.  

З 1993 р. відбувається поступове звуження й обміління протоки, а з 

1996 р. і до теперішнього часу осінній період року характеризується 

повною ізоляцією водойми від моря. У результаті цього зменшується 

пропускна спроможність каналу для міграцій риб, збільшуються 

показники солоності, що негативно відбивається на складі іхтіофауни.  
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РОЗДІЛ 3  

ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

3.1. Загальна характеристика Молочного лиману 

 
Згідно з фізико-географічним районуванням України, Молочний 

лиман відноситься до Присивасько-Приазовської степової області 

Причорноморської південно-степової провінції [20]. Поверхня даної 

території представляє собою рівнину зі слабким нахилом у південному 

напрямку. Вона підвищується над рівнем моря на 40 - 50 м у північній 

частині і на 5 - 10 м на узбережжі Азовського моря. 

Молочний лиман розташований на півдні Запорізької області, на 

межі Мелітопольського, Приазовського та Якимівського районів, в 

нижній частині долини ріки Молочної (рис. 3.1). Він витягнутий у 

меридіональному напрямку і має довжину 36 км. Найбільша ширина в 

південній частині водойми досягає 8-9 км. На півночі, на ділянці між 

Алтагирським мисом та Гирсівською затокою, вона не перевищує 4 км, 

площа складає 19760 га. Водойма мілководна, максимальна глибина 

складає в центральній частині 2.8 м, проте переважають показники 1-

2 м. Це сприяє в теплий період року доброму прогріванню всієї товщі 

води і супроводжується бурхливим розвитком представників флори та 

фауни. 

На території водойми біля східного узбережжя розташовані острови 

Підкова та Довгий, в південній частині лиману є доволі багато дрібних 

островів (Кирилівські та Степанівські). Лівий берег лиману низький та 

пологий, ґрунти тут значно засолені зі змарнілою рослинністю, яка 

вигоряє вже на початку літа. Цей берег в значній мірі порізаний 

затоками (Олександрівська, озеро Молочне, Гирсівська).  
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Рис. 3.1  Картосхема Молочного лиману з сіткою станцій 
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Правий берег високий, місцями обривистий, вздовж нього 

трапляються невеликі озера видовженої форми, які відокремлені від 

лиману піщаними пересипами.  

В  лиман впадають 3 річки: Молочна, Тащенак та Джекельня, 

найбільш повноводною з яких є Молочна. У верхів`ї лиману вона 

утворює дельту значно зарослу очеретом.  

В нижній частині Молочний лиман з`єднаний з Азовським морем 

штучно створеною протокою, ширина якої піддається значним 

варіаціям: від 150-400 м в минулому до 5-40 м або повною відсутністю 

останнім часом. Довжина цього каналу зараз становить 1200 м. Глибини 

незначні, лише в деяких місцях вони становили 4 м, в основному 

переважали глибини 1 - 2 м, а останнім часом становлять лише декілька 

десятків сантиметрів і навіть менше. 

Переважаючі ґрунти лиману – мули різного забарвлення з 

домішками піску, черепашок й органічних залишків. Запаси мулових 

відкладень вельми значні вони займають більше 2/3 площі водойми при 

товщині від 10 –15 до 90-100 см  [88]. Найбільш потужні шари  товщі 

мулу розташовані в середній частині водойми. Прибережні ділянки дна 

піщані з домішками черепашок та незначної кількості мулу. 

Кліматичні умови формуються за рахунок взаємодії моря та суші 

північно-західного Приазов'я. Середня багаторічна температура повітря 

в районі акваторії становить 9,4 С0. Відхилення середніх річних 

температур від середньої багаторічної спостерігається в межах від 7.8 до 

10.5 С0. Найбільших значень вони досягають в грудні, січні та 

лютому [71]. 

Днів із середньодобовими температурами повітря вищими  за 5 С0 в 

даній зоні близько 200, вище 10 С0 - 180, вище 15 С0 - 150. В зимовий 

період в окремі роки для цієї зони характерні сильні морози (до                

–33.1 С0), в той же ж час температура в ці місяці може перевищувати і 
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+ 10 С0. Якщо враховувати, що найбільш низька температура повітря на 

північно-західному Приазов'ї досягала позначки  –33.1 С0, а найбільш 

висока - +39.3 С0, то слід вважати клімат дослідженого регіону 

різкоконтинентальним [71]. 

Середньомісячні температурні показники повітря в регіоні 

досліджень протягом 1997-2000 років наведені в таблиці 3.1. Для даної 

місцевості характерні помірно м`яка зима та тепле тривале літо. При 

порівнянні температурних даних бачимо, що найтеплішим місяцем в 

період з 1997 по 2000 рр. був липень. Найтеплішим був 1999 рік, 

середньорічні показники температури в цей рік становили + 11,4 0С. 

Найхолоднішим був 1997 р. - 9,1 0С.  

Кількість опадів, що випадає в регіоні, в значній мірі коливається з 

року на рік. В інтервалі досліджень найбільшою кількістю опадів 

характеризується 1997 рік (максимум за останні 12 років). В 1997 та 

1999 рр. максимальні показники кількості опадів складали в серпні, в 

1998 р. - в березні, в 2000 р. - у липні. Мінімум опадів спостерігався в 

1997 р. -в травні, в 1998, 1999рр. -в вересні, в 2000 р.-в жовтні (табл. 3.2). 

З метеорологічних факторів найбільше значення має вітер, який 

викликає хвилювання, течії та перемішування водної маси, що 

призводить до врівноваження показників солоності від поверхні до дна, 

а також перешкоджає стратифікації водної товщі. 

Пануючими вітрами є східні та північно-східні. Вони не в змозі 

переносити опади і дуже холодні взимку. Ці ж вітри панують і навесні, 

тоді ж стають частішими і південно-західні вітри, що приносять опади у 

вигляді дощів. Восени знов переважають східні та північно-східні, які 

приносять невеликі дощі [71]. 

Наочну уяву про вітри в районі досліджень в період з 1997 по 2000 

рік дають наведені рози вітрів (рис. 3.2). 
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Таблиця 3.1  

Середньомісячні показники температури  

повітря за 1997-2000 рр.  

Місяць 
Середня температура повітря, 0С

1997 1998 1999 2000 

Січень -6,4 1,6 0,6 -3,5 

Лютий -2,9 -0,7 1,5 0,9 

Березень 2,0 2,5 5,5 0,7 

Квітень 8,3 12,5 11,9 10,2 

Травень 17,8 16,5 13,6 19,2 

Червень 21,2 22,2 23,7 20,6 

Липень 21,9 24,5 25,9 24,8 

Серпень 21,0 22,6 22,2 23,4 

Вересень 13,0 17,7 17,2 15,7 

Жовтень 9,2 10,2 10,2 10,0 

Листопад 4,2 1,6 1,3 4,0 

Грудень -0,8 -2,1 3,0 2,2 

Середньорічна 9,1 10,5 11,4 11,1 

     Таблиця 3.2.  

Середньомісячні показники кількості 

                опадів за 1997-2000 рр. 

Місяць 
Кількість опадів, мм 

1997 1998 1998 2000 

Січень 30,6 21,9 21,2 46,6 

Лютий 23,6 23,2 34,0 28 

Березень 66,4 87,7 37,9 41,8 

Квітень 69,7 23,0 28,9 15,0 

Травень 11,1 85,2 67,5 22,8 

Червень 96,9 33,3 27,8 63,3 

Липень 91,9 55,8 40,2 14,6 

Серпень 132,1 6,4 82,1 58,2 

Вересень 23,7 6,0 7,5 31,1 

Жовтень 67,8 38,5 29,5 4,8 

Листопад 64,9 44,5 62,4 10,3 

Грудень 66,5 54,3 64,3 17,1 

За рік 734 487 503 353,6 
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Рис. 3.2  Роза вітрів в регіоні досліджень  

А – 1997 р., Б - 1998 р. , В – 1999 р., Г – 2000 р. 
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Пануючими вітрами в 1997 р. були північно-східні та північно-західні. 

Їх середня сила протягом року складала 1,5 м/с. Північно-східні вітри для 

даної місцевості характеризуються як нагінні в той час, як північно-західні, 

навпаки, згінні. 

В 1998 р. спостерігалося панування західних та північно-західних 

вітрів, в 1999 р. - східних, в 2000 р. - північних та західних румбів. Середня 

сила вітрів цих напрямків становила 1,5 та 1,7 м/с. 

Температурний режим вод Молочного лиману має великий діапазон. 

Влітку на мілководдях вода прогрівається до + 40 0С. Взимку, в роки 

високої солоності (35 г/л), в деяких затоках температура води знижується 

до мінусових значень  (-1.5 0С). Водойма, з року на рік, в залежності від 

суми мінусових температур, солоності та вітрової активності, має досить 

різноманітну льодову ситуацію. Початкові види льоду з`являються в 

лимані, як правило, в грудні та на початку січня. Льодова ситуація триває 

до кінця лютого початку березня. Товща льоду в залежності від зими може 

змінюватися від 10 до 40 сантиметрів. Але інколи в суворі зими 

зафіксовані випадки промерзання мілководь до дна (1972 р.). 

Аналізуючи кліматичні умови регіону досліджень слід відмітити, що в 

деякі періоди (друга половина 50-х рр., початок 70-х рр.) відбувалось  

багато незвичайних атмосферних явищ. Спостерігались значні відхилення 

від середньомісячних і середньорічних метеорологічних показників, 

характерних для клімату всієї місцевості. Частіше це спостерігалось у 

зимовий та літній сезони. Так зими 1956 - 1959 рр. були значно тепліші за 

попередні. Найбільше підвищення зимових температур прийшлося на 

1958 р. Зимові температури в умовах місцевого клімату нестійкі. У 

зазначений період ця нестійкість проявлялась з більшою силою. Так, 

наприклад, у лютому зафіксовані коливання температур від +13,0 до           

-20, С0. Це стосується також зимових опадів, кількість яких значно зросла 

наприкінці 50-х років. Починаючи з 1956 р. по січень 1959 включно, 

протягом місяця випало більше третини річних запасів. 
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Необхідно підкреслити, що всі вище перераховані фізико-географічні 

особливості регіону мають провідний вплив на специфіку гідрологічного, 

гідрохімічного та гідробіологічного режимів Молочного лиману і 

викликають значні коливання в динаміці екологічних факторів. 

 

3.2. Характеристика пунктів збору фактичного матеріалу 

 
 

Фактичний матеріал під час досліджень збирали на 20 пунктах 

(рис. 3.1). Вони охоплювали найтиповіші профілі і ділянки лиману. Таке 

розміщення станцій запропонував ще П.Й. Павлов [69] під час 

комплексного дослідження Молочного лиману в 1955 році. Нами було 

зроблено доповнення цієї сітки відбору проб станціями 19, 20, що дало 

можливість більш детально охарактеризувати водойму. 

В таблиці 3.3 приведений опис станцій, на яких проводилися 

дослідження. 

Таблиця 3.3  

Характеристика станцій досліджень 

№ Місце розташування Грунт 
Гли- 

бина 

1 

Відноситься до нижньої трансекти лиману. 

Розміщена в околицях смт. Кирилівка, південний кут 

лиману на відстані 200 м від берега. 

Сірий мул, 

пісок, 

черепашка 

1 м 

2 

Відноситься до нижньої трансекти лиману. 

Розміщена біля середньої частини коси Пересип, на 

відстані 10 м від Кирилівських островів.  

Пісок, бита 

черепашка 
0,8 м 

3 

Відноситься до нижньої трансекти лиману. 

Розміщена навпроти протоки на відстані 500 м біля 

півострову Кубек, на відстані 300 м від берега. 

Мул, 

зарості 

макрофітів

1,2 м 

    



 

 

47
Продовження табл. 2.3

4 
Розміщена в Азовському морі навпроти протоки на 

відстані 20 м від берега. 
Пісок 

0,5-

2,5м 

5 

Відноситься до другої трансекти лиману. Розміщена 

біля правого берегу лиману між селами Охримівка та 

Кирилівка на відстані 200 м від берега. 

Пісок, бита 

черепашка 

зарості 

макрофітів

1м 

6 

Відноситься до другої трансекти лиману. Розміщена 

на середині лиману між станціями 5 та 7, на відстані 

2500 м від берега. 

Мул 2,1 м 

7 

Відноситься до другої трансекти лиману. 

Розташована по лівому берегу лиману на південь від 

озера Молочне, на відстані 200 м від берега. 

Пісок, бита 

черепашка 
2 м 

8 

Відноситься до третьої трансекти лиману, що 

розміщена між селами Охримівка – Олександрівка. 

Розташована по лівому берегу лиману на північ від 

озера Молочне, на відстані 200 м від берега. 

Мул 1,8 м 

9 

Відноситься до третьої трансекти, що розміщена між 

селами Охримівка і Олександрівка. Розташована на 

середині лиману між станціями 8 та 10 на відстані 

2600 м від берега. 

Мул 2 м 

10 

Відноситься до третьої трансекти, що розміщена між 

селами Охримівка і Олександрівка. Розташована по 

правому берегу лиману біля села Охримівка на 

відстані 200 від берега. 

Пісок, бита 

черепашка 
1,6 м 

11 

Відноситься до четвертої трансекти лиману. 

Розташована по правому берегу лиману навпроти с. 

Шелюги, на відстані 200 м від берега. 

Пісок, бита 

черепашка, 

мул 

2 м 
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Продовження табл. 2.3

12 
Відноситься до четвертої трансекти. Розташована 

між станціями 11 та 13 на відстані 1800 м від берега. 
Сірий мул, 
черепашка 

2-2,3 
м 

13 
Відноситься до четвертої трансекти лиману. 

Розташована по лівому берегу лиману навпроти с. 
Дунаївка на відстані 200 м від берега. 

Пісок, бита 
черепашка 

1,9 м 

14 
Відноситься до п’ятої трансекти, між селами Богатир 
і Гирсівка. Розташована по лівому берегу, навпроти 

с. Гирсівка на відстані 200 метрів від берега. 

Пісок, бита 
черепашка 

2 м 

15 
Відноситься до п’ятої трансекти лиману між селами 
Богатир – Гирсівка. Розташована на середині лиману 
між станціями 14 та 16 на відстані 1800 м від берега. 

Пісок, бита 
черепашка, 

мул 

2,1-
2,2 м 

16 
Відноситься до п’ятої трансекти між селами Богатир 
і Гирсівка. Розташована по правому берегу навпроти 
Богатирського мису на відстані 200 м. від берега. 

Пісок, бита 
черепашка, 
зарості 

макрофітів

1,5-
1,6 м 

17 
Відноситься до верхньої трансекти лиману. 

Розташована по правому берегу лиману навпроти 
гирла р. Тащенак на відстані 200 м від берега. 

Пісок, бита 
черепашка 
зарості 

макрофітів

1,9 м 

18 

Відноситься до верхньої трансекти лиману. 
Розташована біля гирла річки Молочної навпроти с. 
Ленінське біля мисливського будинку на відстані 

200 м від берега. 

Мул, бита 
черепашка, 

пісок, 
зарості 

макрофітів

1 м 

19 
Відноситься до нижньої трансекти лиману. 

Розташована в Олександрівській затоці на відстані 
200 м. від берега. 

Мул, бита 
черепашка, 
зарості 

макрофітів

1.2 м. 

20 
Відноситься до нижньої трансекти лиману 

Розташован в гирлі Молочного лиману. 
Пісок 

0,3-

1,5 м. 
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РОЗДІЛ 4 

 МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

 
Збір даних здійснювали протягом 1996-2000 років. Фактичний 

матеріал отримували під час експедицій, що проводили кожного сезону, та 

на стаціонарних пунктах досліджень протягом року. До стаціонарних 

пунктів належали такі станції: 3, 19, 20, 4 (рис. 3.1). Збір іхтіологічного 

матеріалу проводили на всіх контрольних станціях. 

 Експедиційні дослідження проводили щосезоно за стандартною 

сіткою станцій (рис. 3.1). Під час експедиційних робіт проводили 

контрольні лови мальковим волоком (на прибережних станціях), 

виставляли зяброві сітки, виконували лови бичковою драгою. Лов частково 

аналізували на місці збору, заповнювали іхтіологічний бланк та записували 

кількість кожного виду. Після цього улов чи його частину  (вибірку) 

фіксували 4% розчином формаліну для подальшого опрацювання в 

лабораторії. Аналіз експедиційних проб в лабораторії не відрізнявся від 

методів, що будуть описані нижче.  

За весь період досліджень в Молочному лимані було проведено 12 

експедицій за стандартною сіткою станцій. 

Збір матеріалу на стаціонарі. Стаціонарні роботи виконували 

протягом всього року за винятком періоду льодоставу (січень-лютий). Для 

отримання початкового іхтіологічного матеріалу використовували зяброві 

сітки (вічко 18-120 мм), ятері (6.5-14 мм), мальковий волок (6,5 мм, 

довжина 15 м.), закидний невід (40 мм, довжина 700 м.), волок (22-40 мм, 

довжина 50 м.), напівмеханічну драгу (6,5 – 14 мм, довжина кінців 500 м. 

драги - 10 м.), обкидну сітку (40 мм, довжина 50 м.). В значній мірі 

використовували ставні неводи рибколгоспів, що проводили роботи в 

регіоні досліджень. 

Аналіз уловів із зябрових сіток проводили періодично 1-2 рази на 

тиждень. При цьому досліджували різні ділянки лиману. Для вивчення 
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видового складу дрібних представників іхтіофауни та молоді промислових 

видів риб 3 – 5 разів на місяць проводили лови мальковим волоком. Роботи 

здійснювали на прибережних стаціонарних станціях уздовж берегової лінії 

на відстані 100 м. Закидний невід, волок та обкидну сітку використовували 

в пригирловій частині лиману. Бичкову напівмеханічну драгаудля збору 

матеріалу використовували 3-4 рази на місяць протягом березня - жовтня. 

Спостереження за ставними неводами рибколгоспів проводили два рази на 

місяць.  

Улови, які сягали 100 – 200 кг, аналізували повністю, у випадку 

більше 200 кг – відбирали частину улову “сліпим” методом. В подальшому 

всю рибу сортували за видами, підраховували кількість та визначали масу 

особин в улові окремо для кожного виду. Видову та систематичну 

приналежність риб діагностували, використовуючи визначники [7-9, 16, 

55, 59-61, 66, 94, 98, 116]. Дані структури улову та розмірно - масові 

показники заносили в іхтіологічний журнал. 

Назви риб та систематичне положення видів та родин відповідає 

Катологу колекцій зоологічного музею ННПМ НАН України [45].  

Біологічний аналіз проводили таким чином, щоб вибірка була не 

менше 30 особин. Наприклад, у нас є 100 екземплярів 5 розмірних класів 

по 50, 40, 30, 20, 10 особин в кожному. Взявши п`яту частину з кожної 

розмірної групи, отримуємо 30 екземплярів для біологічного аналізу. 

Відібрані екземпляри риб досконало переглядали, при цьому фіксували 

загальний стан риб, присутність різних деформацій та аномалій зовнішніх 

ознак і внутрішніх органів. 

Біологічний аналіз проводили в лабораторних умовах за 

загальноприйнятими методиками [79, 80]. При цьому реєстрували такі 

показники (рис. 4.1):  

1) абсолютна довжина всієї риби аб (L) - з кінця рила до середини 

вертикалі кінця найдовшого променя хвостового плавця 

(довжина зоологічна), см; 
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2) довжина за Сміттом ас - з кінця рила до краю середніх 

променів хвостового плавця (довжина до вирізу хвостового 

плавця), см;  

3) довжину тіла без хвостового плавця аd (l) - з кінця рила до 

кінця лускового покриву або до коренів середніх променів 

хвостового плавця (довжина стандартна), см; 

4) довжину тулуба od - з зябрової щілини до кінця лускового 

покриву (довжина промислова), см; 

5) максимальна висота тіла H, см; 

6) мінімальна висота тіла h, см; 

7) маса риби M, г.; 

8) маса риби без внутрішніх органів m, г.; 

9) маса гонад mg, г.; 

10) маса харчового кому mk, г.; 

11) стать (♀ - самка, ♂ - самець, juven -  нестатевозріла особина),  

12) стадія зрілості Z (за шестибальною шкалою); 

Рис. 4.1 Схема  зняття  деяких розмірних показників. 

 

Визначення довжин тіла риби здійснювалося з точністю до 0,1 см. При 

описі структури популяцій масових видів риб використовували стандартну 

довжину тіла без хвостового плавця аd (l) - з кінця рила до кінця лускового 

покриву. 

a o d c b 
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Стать визначали під час розтину. В період нересту на масовому 

матеріалі (піленгас, судак), коли величина вибірки збільшувалась до 100 

екземплярів, визначення статі проводили на основі аналізу проб гонад, які 

брали за допомогою спеціальної лопатки або надавленням на черево в 

період повного дозрівання (V стадія). Визначення стадії зрілості особин 

виконували на основі стандартної методики [79,80].  

Плодючість риб визначали шляхом підрахунку ікринок в наважці 500 

мг. В подальшому отримані дані перераховували на загальну масу 

яєчників [79,80].  

Вік риб визначали за отолітами, лускою, спилами променів в 

залежності від виду та віку особин за класичними методиками описаними 

Н.І. Чугуновою [115].  

Коефіцієнт вгодованості розраховували за стандартною методикою 

[79,80].  

Кількість зібраного та обробленого матеріалу представлена в таблиці  

4.1 та 4.2. 

В 1996-2000 роках гідрохімічні проби брали посезонно за 

стандартною сіткою станцій (рис. 3.1). За роки досліджень зібрано та 

оброблено 171 гідрохімічну пробу. 

Під час виконання роботи використовували класичні методи 

гідрохімічних досліджень [13, 24, 51, 52, 107]. Аналіз якості води 

проводили в два етапи. Перший виконували під час експедицій та давав 

можливість терміново отримати результати щодо вмісту у воді хлорид 

іонів та розчиненого кисню. При цьому використовувалися титрометричні 

методи визначення. Другий - проводили спільно з лабораторією якості 

поверхневих вод Мелітопольської міжрайонної екологічної інспекції. 

Відбір води для аналізу здійснювали батометром на кожній станції під час 

проведення експедицій та на стаціонарах. Проби протягом однієї доби 

передавали в лабораторію для дослідження. Розчинені у воді гази 

(сірководень) фіксували на місці в склянки об`ємом 200  мл 3.  
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Таблиця 4.1 

Об'єм іхтіологічного матеріалу 

Рік 1997 1998 1999 2000 Всього 

Кількість 

проаналізованих 

уловів 
76 110 92 130 408 

Кількість проміряних 

особин 2456 3304 1922 2245 9927 

 

Таблиця 4.2 
Кількість проаналізованих риб різних видів 

 
Вид К-ть, екз 

Піленгас 4173 
Бичок-кругляк 1435 
Бичок-пісочник 817 
Бичок-трав`яник 800 
Камбала чорноморська  463 
Атерина 
середземноморська 456 
Бичок-цуцик 367 
Колючка звичайна 
триголкова 341 
Сингіль 258 
Бичок-бубир 
мармуровий 225 
Морська іглиця 
довгорила 
чорноморська 195 
Тюлька 188 
Колючка мала південня  33 
Калкан 31 
Судак звичайний 26 
Лобан 20 

Вид К-ть, екз 
Карась сріблястий 19 
Морська іглиця 
пухлощока 
чорноморська 15 
Бичок-ратан 14 
Зеленушка плямиста 9 
Бичок-сирман 8 
Хамса азовська 7 
Шемая дунайська 5 
Бичок-жабоголовий 5 
Плітка 4 
Бичок-рижик 3 
Чехоня шаблевидна 3 
Краснопірка  2 
Сарган чорноморський 1 
Короп  1 
Перкарина 
чорноморська 1 
Окунь звичайний 1 
Щука звичайна 1 
ВСЬОГО 9927 
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В лабораторії аналіз води здійснювали за такими напрямками: 

а) вміст основних іонів (СІ-, Na++K+, Ca2+, Mg2+, SO4
2-, HCO3

-, сума 

іонів); 

б) вміст розчиненого кисню, біогенних та органічних речовин (O2, 

NH4
+, NO2

-, NO3
-, Fe3+, Mn2+, БСК-5); 

в) вміст забруднюючих речовин (H2S). 

Для зручності опрацювання гідрохімічних та іхтіологічних даних 

були створені комп’ютерні бази даних: “Якість води”, “Структура 

улову” та “Біологічні аналізи”. Обробку баз даних здійснювали в 

програмі  FOXPRO 2.0 для MS-DOS, де була написана оригінальна 

програма статистичної обробки вищезгаданих баз даних. Побудова 

графіків та великих таблиць здійснювалася в програмі Excel 2000.  

Для проведення статистичного аналізу використовували стандартні 

біометричні методи досліджень [34, 48, 49, 108]. 
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РОЗДІЛ 5  

СУЧАСНИЙ СТАН МОЛОЧНОГО ЛИМАНУ В УМОВАХ 

НЕСТАБІЛЬНОГО ЗВ`ЯЗКУ З АЗОВСЬКИМ МОРЕМ 

 
 
 

5.1. Якість води Молочного лиману в період досліджень 

 

 

 

Потреба в кількісній оцінці регіональних закономірностей 

поширення, режиму і формування розчинених у природних водах 

речовин з урахуванням впливу на їх хімічний склад антропогенних 

факторів, пов`язана з практичною реалізацією ключових завдань 

проблеми раціонального використання, охорони і відтворення водних 

ресурсів [78]. 

Враховуючи нестабільність хімічних показників якості води, 

описаних в розділі 2, слід зазначити важливий їх вплив на іхтіофауну 

лиману. Цей вплив простежується як безпосередньо, змінюючи умови 

середовища (погіршення якості води), так і опосередковано - шляхом 

впливу на кормові об`єкти (зміни гідробіологічних показників). Для 

розуміння цих процесів слід розглянути найголовніші чинники.  

Солоність води та головні іони. Як зазначалося вище, основними 

чинниками, що визначають режим солоності в Молочному лимані, є 

приток з Азовського моря менш солоних вод і надходження 

прісноводного стоку вод з річок Молочна та Тащенак. Течії та 

хвилювання зумовлюють перемішування різних за солоністю вод і 

певною мірою вирівнюють характеристики мінералізації води усієї 

водойми. Але при максимальній інтенсивності функціонування протоки 
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та річки Молочної, слід відмітити зниження показників солоності в 

акваторіях, наближених до дії вищезгаданих факторів.  

В останні роки у зв`язку з погіршенням водообміну між Азовським 

морем та лиманом суттєвої стратифікації між різними частинами 

останнього не відмічалось. Лише у верхів`ї водойми у зв`язку із впливом 

річки спостерігалось деяке зниження солоності (на 2-5 г/л). Тому 

протягом всіх років наших досліджень та в різні сезони року 

проявлялось чітка закономірність до підвищення солоності від верхньої 

до нижньої частини (табл. 5.1, 5.2).  

Співвідношення головних іонів зумовлює хімічний тип води. У 

маломінералізованих водах переважають іони HCO3
- і Ca2+, у високо-

мінералізованих - Cl- та Na+. Саме до хлоридно-натрієвого типу 

відносяться води Молочного лиману (рис 5.1).  

В таблицях 5.3, 5.4, 5.5 наведені середньорічні показники головних 

іонів вод Молочного лиману в залежності від років досліджень, сезону 

року, акваторії водойми. Ці показники можуть значною мірою 

змінюватись протягом року в залежності від температурних умов, 

притоку морської води та кількості опадів. 

Газовий режим та рН. Середні показники розчиненого кисню у 

воді Молочного лиману становили 10,1 мг/л при мінімумі 3,9 та 

максимумі 16,8 мг/л. 
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Таблиця 5.1. 

Середня солоність (г/л) різних частин Молочного лиману  

в 1996-2000 рр.  

Акваторія 
Роки досліджень 

1996 1997 1998 1999 2000 

Верхів`я 23,7 18,0 14,7 14,2 18.7 

Середня частина 24,5 25,3 18,4 18,2 20.0 

Низова частина 24,8 30,1 18,7 19,2 19.0 

 

Таблиця 5.2 

Середня солоність (г/л) різних частин Молочного лиману  

в різні сезони року в 1996-2000 рр. 

Акваторія Весна Літо Осінь 

Верхів`я 17,6 12,6 19,9 

Середня частина 21,9 18,1 21,2 

Низова частина 21,8 18,7 21,6 

 

Рис. 5.1 Середнє співвідношення головних іонів у воді Молочного лиману. 

Cl-
49%

SO42-
11%

N+K+
34%

HCO3-
1%

Ca2+ 
2%

Mg2+
3%
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Таблиця 5.3 

Середньорічні показники головних іонів води Молочного лиману (мг/л) 

 

Іони 
Роки 

1996 1997 1998 1999 2000 

SO
42-

 

min 1200 1098 2150 2251,5 1045.5 

max 2340 2799,4 3236,2 3421,6 2990.5 

сер. 1635,6 2144,5 2710,6 2730,2 2568.4 

C
l-  

min 13200 130 4955,3 5960.0 6016.3 

max 14800 20700 15360 14256.8 10387.0 

сер. 14020.0 11474.1 11599.6 8867.1 9203.4 

H
C

O
3- 

min 195.2 195.3 - 155.6 146.4 

max 268.4 341.6 - 250.1 234.9 

сер. 219.4 241.5 256.2 190.2 184.4 

C
a2+

 

min 340.0 210.7 280.6 300.6 160.3 

max 690.0 501.0 501.0 615.3 501.0 

сер. 520.0 359.7 383.8 457.95 352.9 

M
g2+

 

min 116.0 26.7 425.6 577.6 389.1 

max 336.0 1260.0 960.6 1094.0 997.1 

сер. 266.8 334.3 700.2 789.5 774.6 

N
a+ , K

+ 

min 9035.0 1910.0 3322.0 3847.0 2816.0 

max 9877.0 15091.0 8737.0 9751.0 6795.0 

сер. 9464.8 10264.8 5580.8 5668.6 5826.1 
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Таблиця 5.4 

 Середньорічні показники головних іонів води різних частин 

Молочного лиману 

 

Іони Верхів`я Середня частина Низова 
частина 

SO
42-

 

min 1207,0 1098,0 1200,0 

max 2976,3 3421,6 3236,2 

сер. 2236,4 2537,6 2519,2 

C
l- 

min 130,0 6365,9 7490,2 

max 14400,0 15360.0 20700,0 

сер. 7134,6 11528,9 10769,6 

H
C

O
3- 

min 180,0 - 149,5 

max 335,5 - 341,6 

сер. 244,5 200,3 203,2 

C
a2+

 

min 290,6 210,7 270,5 

max 501,0 660,0 690,0 

сер. 365,7 381,7 408,9 

M
g2+

 

min 26,7 149,0 240,2 

max 948,5 1094,4 1260,0 

сер. 420,1 583,3 696,6 

N
a+ , K

+ 

min 1910,0 3432,0 4188,0 

max 9545,0 14085,0 15091,0 

сер. 5975,0 7463,3 7503,4 
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Таблиця 5.5 

Середньорічні показники головних іонів води в  

різні сезони року (мг/л) 

 

Іони 
Пора року 

літо осінь весна 

SO
42-

 

min 2150,4 1200,0 1098,0 

max 3421,6 3236,2 2799,4 

сер. 2690,8 2683,3 2310,0 

C
l- 

min 4955,3 240,2 130,0 

max 11154,5 15360,0 14000 

сер. 8555,6 14676,8 9649,8 

H
C

O
3- 

min - 149,5 158,6 

max - 268,4 335,5 

сер. 185,7 189,2 218,9 

C
a2+

 

min 280,6 340 210,7 

max 651,3 690 501,0 

сер. 392,2 429,3 364,4 

M
g2+

 

min 425,6 116,0 26,7 

max 912,0 960,6 1094,4 

сер. 670,5 678,9 493,7 

N
a+ , K

+ 

min 3322 4155 1910 

max 7490 9877 15091,0 

сер. 5621,8 6931,5 6900,1 
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Протягом років досліджень спостерігається чітка залежність між 

інтенсивністю функціонування протоки та вмістом розчиненого у воді 

кисню по акваторії лиману. В 1996 році, коли протока функціонувала 

недостатньо, розчинений кисень складав 8,73 мг/л, але вже в наступному 

році цей показник збільшився до 12,8 мг/л. Така ж залежність 

спостерігалась і в наступні роки (рис. 5.2). 

Показники розчиненого кисню в різних точках лиману дещо 

варіюють, найбільша його концентрація відмічена в верхній частині 

лиману (рис. 5.3). 

Навесні вміст кисню відносно високий (рис. 5.4). Горєв Л.М. [23] 

пояснює це тим, що на початку вегетаційного періоду при низькій 

температурі води відмічається інтенсифікація масового розвитку 

фітопланктону. Діатомові водорості, які розвиваються в цей час, 

насичують водну масу киснем.  

Влітку кисневий режим значно відрізняється від весняного (рис. 

5.4). Це відбувається унаслідок загального підвищення температури 

води, а також деякого послаблення "цвітіння" фітопланктону і 

підвищеного споживання кисню на окислення відмерлих організмів. 

Влітку, порівняно з весняним періодом, в поверхневих шарах води 

лиману та моря відбувається незначне зниження вмісту кисню, тоді як 

на глибині це зниження досить значне. Вагоміше це проявляється в морі, 

ніж в лимані, в зв`язку з більшою глибиною. Саме в такі періоди 

унаслідок дефіциту кисню у водних шарах відбувається масова загибель 

донних риб та бентосних безхребетних. 

В 1998 році під час літньої аномальної спеки проводили 

спостереження за динамікою розчиненого кисню у прибережній частині 

Азовського моря. Проби відбирали біля берега, а також на відстані 300 м 

на глибині 3 м близько четвертої години ранку. 
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Рис. 5.2 Показники розчиненого у воді кисню в 

Молочному лимані в різні роки. 

 

 

Рис 5.3 Вміст розчиненого кисню у воді Молочного лиману  

в різних акваторіях. 

 

 

Рис. 5.4 Показники вмісту розчиненого кисню у воді  

в різні сезони року. 
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В період з 28.07.1998 по 01.08.1998 вітрова активність була 

мінімальною, а температура повітря - максимальною. Саме цей 

комплекс факторів сприяв найбільшому дефіциту кисню в придонних 

шарах води. Так, найменша концентрація розчиненого у воді кисню 

спостерігалась 5 серпня - 3,0 мг/л, t0  води була найбільшою - 26 0С, тиск 

найменшим - 760 мм рт. ст., хвилювання відсутнє (рис 5.5). 

В разі цього спостерігався підхід донних риб (бичків, калкана) в 

прибережну зону, де концентрація кисню дещо вища в зв`язку з більшою 

хвильовою активністю (рис 5.6). В подальші дні показники розчиненого 

у воді кисню почали збільшуватись, що обумовлювалось зменшенням t0 

води та збільшенням атмосферного тиску. Тому єдиною причиною, що 

не сприяла виникненню замору в цей період, була недовготривалість 

зниження насиченості киснем придонних шарів води. Унаслідок задухи 

в Азовському морі майже кожного року гине значна кількість риби, тому 

контролю за газовим режимом в літній період треба приділити значну 

увагу. 

Протягом доби концентрація розчиненого у воді кисню значно 

змінюється. Загалом це складний динамічний процес, на який впливають 

багато факторів: температура води та повітря, атмосферний тиск, 

хвилювання поверхні води, течії, глибина, інтенсивність фотосинтезу, 

видовий та кількісний склад гідробіонтів, гідрохімічний склад води.  

Виявити чітку залежність концентрації кисню протягом доби від 

факторів середовища майже неможливо. Але відомо [78], що 

максимальна кількість кисню у воді спостерігається протягом другої 

половини доби, а мінімальна - вранці. За нашими даними в березні 1998 

року найбільша концентрація кисню спостерігалась близько 18 години, а 

мінімальна о 6 годині ранку (рис. 5.7). 
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Рис. 5.5 Коливання розчиненого у воді кисню (1) на глибині 3 метри 

в залежності від температури (2). 

Рис. 5.6 Коливання розчиненого у воді кисню (1) в прибережній 

зоні в залежності від температури (2). 
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Рис. 5.7 Добова динаміка розчиненого у воді кисню в березні 1998 року 

 

 

Сірководень - надзвичайно отруйна речовина. В водах Молочного 

лиману його кількість значно більша в порівнянні з водами Азовського 

моря, що пов`язано з більшою концентрацією органічних речовин, які 

інтенсивніше розкладаються у більш мілководних та прогрітих 

водоймах. 

За роки досліджень вміст сірководню дещо змінювався. Найменша 

його концентрація відмічалася в 1997 році (табл. 5.6). 

В різних частинах лиману спостерігали коливання концентрацій 

розчиненого у воді сірководню, найбільші показники притаманні нижній 

частині водойми, найменші - середній (табл. 5.7). 

Максимальна концентрація сірководню у воді спостерігалась 

весною, коли підвищується інтенсивність розкладу органічних речовин, 

накопичених у  водоймі. У зимовий період у зв`язку з незначними 

температурами цей процес гальмується (табл. 5.8). 
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Таблиця 5.6 

Вміст сірководню у воді Молочного лиману в різні роки 

Рік 

Загальна 

кількість 

проб 

Вміст сірководню, мг/л 

Станція Кількість 

проб з H2S 
min max сер. 

1996 13 2 2.0 3.2 2.6 17-18 

1997 21 5 0.1 0.3 0.2 2, 5, 7, 9-11, 22 

1998 29 25 1.0 2.8 2.0 2,6-18 

1999 33 23 0.1 7.8 4.7 1-18 

2000 23 6 0.3 0.5 0.4 1, 3, 5, 15, 17, 18
 

Таблиця 5.7 

Вміст сірководню у воді Молочного лиману в різних його частинах 

Зона Загальна 

кількість 

проб 

Вміст сірководню, мг/л 

Станція Кількість 

проб з H2S
min max сер. 

верхів`я 12 5 1.5 7.6 3.0 17-18 

середина 48 31 0.1 7.7 2.7 8-16 

нижня частина 29 16 0.1 7.8 3.2 1-7 
 

Таблиця 5.8 

 Вміст сірководню у воді Молочного лиману в різні сезони року 

Сезон Загальна 

кількість 

проб 

Вміст сірководню, мг/л 

Станція Кількість 

проб з H2S
min max сер. 

зима 4 1 - - 0.1 2, 7, 22 

весна 41 18 0.1 7.8 5.8 1-12, 14-17 

літо 26 20 0.1 2.8 1.3 6-13 15-18 

осінь 25 14 1.6 2.5 2.0 1-18 
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Окислювально-відновлювальний потенціал середовища належить 

до надзвичайно важливих показників, які контролюють наявність у 

водному розчині більшості хімічних елементів, а також є важливою 

константою біологічних процесів. 

Природні води в залежності від абсолютних значень рН поділяють 

на 7 груп [78]. 

1. Сильнокислі <3. 

2. Кислі 3 – 5. 

3. Слабокислі 5 - 6.5. 

4. Нейтральні 6.5 - 7.5.

5. Слаболужні 7.5 -- 

8.5. 

6. Лужні 8.5 - 9.5.

7. Сильнолужні >9.5. 

Води Молочного лиману в залежності від сезону року та ділянок 

акваторії належать до слабокислих, нейтральних та слаболужних. 

Переважають води з рН близько 7. 

Динаміка водневих показників в 1996 - 2000 рр. наведена в 

таблиці 5.9. 

Залежність рН від сезону року приведена на рис 5.8. Найбільші 

значення показників відмічали взимку, найменші - весною. Протягом 

року спостерігали зростання рН від літа до весни. 

Розподіл рН в досліджуваній акваторії показано на рис. 5.9. 

Найвищі значення спостерігали в середній частині лиману - 8.05. В 

інших ділянках акваторії вони значно нижчі. Величини рН близькі до 

нейтральних зареєстровані у верхів'ї лиману - 7.08 (рис. 5.9). 

Найімовірніше, що така різниця пов'язана з впливом вод р. Молочної на 

верхню частину водойми та Азовського моря на нижню. 
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Таблиця 5.9 

Показники рН в Молочному лимані в 1996- 2000 рр. 

Рік min max середнє 

1996 7,2 7,7 7,42 

1997 5,7 7,9 6,55 

1998 6,8 7,3 7,05 

1999 6,8 7,1 6,93 

2000 5,1 8,5 7,93 

 

Рис 5.8 Зміни рН води в залежності від сезону року. 

Рис. 5.9 Значення рН води в акваторіях регіону досліджень. 
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Біогенні речовини. Показники концентрації біогенних елементів 

залежать від інтенсивності біохімічних і біологічних процесів у 

водоймах. 

Сполуки азоту. В природних водах азот перебуває у вигляді 

неорганічних і органічних сполук (білок тканин організмів і продукти 

його розпаду, суспензії (залишки організмів), колоїди й розчинені 

молекули), що утворились внаслідок біологічних процесів і біохімічного 

розкладання залишків організмів. Перехід азоту із органічних сполук у 

мінеральні форми відбувається при біохімічному розпаді органічних 

азотовмісних сполук. Речовини, які виділяються тваринами (фекалії, 

напівпереварена їжа), розпадаються швидше, ніж складні білкові 

молекули. Аміак та іони амонію, нітрити та нітрати є кінцевим 

неорганічним продуктом мінералізації азотовмісних органічних 

речовин. Вміст цих сполук у природних водах пов'язаний також з 

життєдіяльністю різноманітних нітрифікуючих та азотфіксуючих 

бактерій. Неорганічні азотовмісні сполуки надходять у водойми також з 

дощовою водою. Крім природних джерел, ці сполуки поступають у 

водойми також разом із побутовими, промисловими і 

сільськогосподарськими стічними водами. Тому кількість означених 

речовин є одним із показників санітарного стану водойм. 

Іони амонію у водоймах засвоюються рослинами та бактеріями-

нітрифікаторами і окислюються до нітритів та нітратів. При високих 

концентраціях аміак та амоній стають токсичними для біоти водойми. 

ГДК для аміаку 0,1 мг/ л, для амонію 5,0 мг/ л. 

У водах Молочного лиману за роки досліджень вміст амонійного 

азоту коливався в залежності від сезону та ділянки водойми в межах 0,2-

2,5 мг/л.  

Найнижча концентрація NH4
+  спостерігалась весною у верхній 

частині лиману і зростала влітку, дещо знижувалась восени. В середній 
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частині водойми весною вміст NH4
+ був найвищим і знижувався влітку, 

восени його концентрація досягала мінімальних значень. Це можна 

пояснити інтенсивним використанням амонію рослинністю в літній 

період року. В пониззі лиману концентрація амонійного азоту 

змінювалась за тією ж схемою, що й у верхів'ї водойми (табл. 5.10). 

Нітрити через нестійкість у природних водах містяться у незначній 

кількості. Вони є  проміжним продуктом у процесі нітрифікації, 

підвищення вмісту нітритів свідчить про інтенсифікацію розкладу 

органічних залишків і затримку окислення NO2
- в NO3

-, а також про 

забруднення водойми. Крім біологічних процесів джерелом нітритів у 

водоймах є також поверхневі стоки. 

За період досліджень у воді лиману концентрація нітритів 

коливалась в  межах 0,008-0,075 мг/л, при середніх значенях 0,0151 мг/л. 

Весною та влітку концентрація нітритів залишалась на одному рівні, 

восени їх вміст зростав, досягаючи максимуму (рис. 5.10). 

Підвищення восени вмісту NO2
- у воді лиману пов'язане з 

інтенсифікацією в цей період процесу мінералізації органічних речовин, 

накопичених протягом літа. Незначна кількість нітритів у весняний та 

літній періоди пояснюється їх споживанням фітопланктоном. 

По акваторії Молочного лиману NO2
- розподіляється наступним 

чином: найвищі показники зареєстровані у верхній та середній частинах 

водойми, нижня частина характеризується меншим вмістом нітритів 

(рис. 5.11). Висока концентрація NO2
- у верхній та середній частинах 

лиману свідчить про їх надходження з водами ріки Молочної та 

поверхневим стоком з сільськогосподарських угідь. 
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Таблиця 5.10 

Розподіл NH4
+  по акваторії Молочного лиману в різні сезони року (мг/л) 

 

Сезон 
Верхів'я Середня частина Низова частина 

min-max середнє min-max середнє min-max середнє 

Весна 0,2-0,6 0,4 - 2,5 0,4-0,55 0,48 

Літо 1,62-1,77 1,7 1,15-1,8 1,45 1,22-1,3 1,26 

Осінь 1,12-1,13 1,13 0,72-1,62 1,17 0,98-1,21 1,12 

 

Рис. 5.10 Концентрація нітритів у водах Молочного лиману 

в різні пори року. 

Рис. 5.11 Розподіл нітритів по території Молочного лиману. 
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Нітрати серед неорганічних сполук азоту характеризуються 

найбільшою стійкістю та активним споживанням рослинністю. Після її 

відмирання і мінералізації органічні залишки регенеруються. Крім 

біологічних процесів, джерелом надходження NO3
- в природні водойми 

можуть бути стоки з населених пунктів та сільськогосподарських угідь. 

Для режиму NO3
- характерно зменшення, а іноді повне вилучення 

цієї сполуки із води в вегетаційний період за рахунок інтенсивності 

фотосинтезу. Восени, з відмиранням рослин у процесі мінералізації 

органічних залишків, нітрати накопичуються, кількість їх досягає 

максимуму взимку. Так, у Молочному лимані в літній період 

концентрація NO3
- становила 1,1-1,82 мг/л (в середньому 1,3791 мг/л), 

восени - 1,3-2,5 мг/л (в середньому 1,8031 мг/л).  

Дані щодо розподілу нітратів по акваторії лиману представлені в 

таблиці 5.12. 

Таблиця 5.12  

Розподіл NO3
- по території Молочного лиману (мг/л) в 1996-2000 рр. 

Зона min-max Середнє 

Верхів'я 1,2-1,8 1,5 

Середня частина 1,1-2,5 1,7294 

Низова частина 1,1-1,8 1,4833 

 

З таблиці видно, що максимальна концентрація нітратів 

спостерігалась в середній частині лиману. Це, можливо, пов'язано з 

менш інтенсивним їх споживанням на даній ділянці водойми. 

Сполуки фосфору. В природних водах фосфор міститься у вигляді 

неорганічних та органічних сполук, останні перебувають у розчиненому 

і колоїдному стані. Також фосфор перебуває у вигляді суспензій 

органічного і неорганічного походження. Неорганічний фосфор 

трапляється переважно у вигляді похідних ортофосфорної кислоти 
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H3PO4: H2PO4
-, HPO4

2-, PO4
3-. При рН - 7 переважає HPO4

2- (близько 90%) 

з домішками H2PO4
-. У кислих водах переважно H2PO4

-. Основна форма 

для поживних речовин HPO4
2-. Концентрація фосфору зумовлює його 

обмін між неорганічними та органічними формами. Обмін фосфору 

спостерігається при фотосинтезі та розкладі органічної речовини. 

Фосфати споживаються фітопланктоном, фітобентосом і вищими 

водними рослинами. У процесі деструкції органічної речовини більшість 

фосфатів повертається у воду. Регенерація фосфору швидша, ніж азоту. 

Основним джерелом неорганічного фосфору у природних водах є різні 

форми фосфату кальцію. У природних водах фосфор міститься у різних 

кількостях унаслідок низької розчинності його сполук та інтенсивного 

поглинання. Підвищення концентрації фосфору може свідчити про 

забруднення. 

У водах Молочного лиману концентрація фосфатів протягом року 

коливалась у межах 0,008-0,03 мг/л, в середньому 0,012 мг/л. В літній 

період вона становить 0,01-0,03 мг/ л при середніх значеннях 0,018 мг/л. 

Восени вміст цих іонів знижувався до 0,008-0,011 мг/л і в середньому 

становив 0,01 мг/л. 

Розподіл фосфатів по акваторії лиману показано в таблиці 5.13 

 

Таблиця 5.13 

Розподіл фосфатів по території Молочного лиману (мг/л) в 1996-2000 рр. 

Зона min-max Середнє 

Вехів`я 0,009-0,01 0,01 

Середня частина 0,009-0,03 0,014 

Низова частина 0,008-0,02 0,011 

 

З таблиці видно, що максимальна концентрація спостерігалась в 

центральній частині водойми, дещо нижча вона була в пониззі та 
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верхів'ї. Такий розподіл фосфатів, імовірно, пов'язаний з неоднаковою 

інтенсивністю їх використання в різних ділянках лиману. 

Кремній. Постійний компонент природних вод, через низьку 

розчинність вміст незначний. У воді міститься у вигляді силікатної та 

метасилікатної кислот (H2SiO3) і колоїдів типу xSiO2*yH2O та 

дисперсного кристалічного SiO2 у складі кварцу, силікатів і 

алюмосилікатів. Силікатна кислота має будову ортосилікатної кислоти 

H4SiO4. При дисоціації утворює низку похідних, найважливішим із них є 

іон H3SiO4
-. Вміст H4SiO4 і H3SiO4

- залежить від рН води Основним 

джерелом кремнію в природних водах є кремнезем. 

Концентрація кремнію у водах Молочного лиману була досить 

високою 6,0,-8,6 мг/л. У верхній частині водойми вона була 

мінімальною, а в середній досягала максимуму. 

Органічна речовина. Аналіз органічної речовини порівняно з 

мінеральною частиною води поки що гірший, що зумовлено 

складністю і різноманітністю її компонентів, а також труднощами 

при аналізі. Прямого методу надійної кількісної оцінки органічної 

речовини немає, тому користуються непрямими показниками, які 

дають змогу робити висновки про сумарний вміст органічної 

речовини. Одним з таких показників є біохімічне споживання кисню 

(БСК), тобто кількість кисню, який споживається за певний час при 

біохімічному окисненні у воді органічних речовин в аеробних 

умовах. Найчастіше вживається значення БСК-5 - біохімічне 

споживання кисню протягом 5 діб. У природних водах, не 

забруднених токсичними речовинами, із значенням рН 6 - 8 в 

аеробних умовах за 5 діб окиснюється близько 70% органічних 

речовин. У природних водах БСК-5 здебільшого змінюється в 
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рамках від 0,5 до 4,0 мг/л О2. Крім того,  БСК-5 також дає уявлення 

про забруднення водойми. 

У Молочному лимані вимірювання БСК-5 проводили у 1996 - 1998 

роках. За досліджуваний період цей показник коливався від 0,34 до 9,96 

мг/ л О2 і в середньому становив 3 мг/л О2. Найнижчі значення БСК-5 

спостерігали в 1998 році - 1,1-2,86 мг/л О2, в середньому 1,76. В 1996 

році значення БСК-5 складало в середньому 3,12 мг/л О2. В 1997 році 

спостерігали значне підвищення біохімічного споживання кисню до 0,7 - 

9,96, в середньому 5,03 мг/л О2 (рис. 5.12), а, отже і вмісту  органічних 

речовин. Підвищення цих показників пов'язане із заморами 1996 року, 

коли в результаті загибелі величезної кількості організмів мало місце 

поступання у воду великої кількості органічних залишків, інтенсивна 

мінералізація яких відбувалась протягом 1997 року. 

На досліджуваній акваторії найвищі значення БСК-5 спостерігались 

у верхів`ях лиману, знижуючись у напрямку нижньої частини. У морі 

значення БСК-5 вищі, ніж у прилеглій до нього частині лиману, але 

нижчі, ніж у верхів'ях цієї водойми (рис. 5.13) 

Протягом  року показники БСК-5 змінювались наступним чином: 

найвищі значення спостерігались весною, влітку знижувались до 

мінімуму, а восени та взимку - знову зростали (рис. 5.14). 

Враховуючи вищевикладене слід відмітити, що режим життевих 

умов Молочного лиману характеризується несамостійністю та 

піддатливістю великим спонтанним коливанням, в основному, в 

залежності від зв`язку з Азовським морем і в незначній мірі - від 

притоку зверху вод річки Молочної у період весняної повіні.  
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Рис. 5.12 Динаміка БСК-5 за роками досліджень 

 

Рис. 5.13 Розподіл БСК-5 по акваторії району досліджень 

 

Рис. 5.14 Сезонна динаміка БСК-5 у Молочному лимані 
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5.2. Динаміка видового складу риб  

 

Недостатній водообмін та тимчасові ізоляції Молочного  лиману 

останніх років суттєво вплинули на видове різноманіття іхтіофауни. За 

п`ятирічними результатами наших досліджень в лимані зареєстровано 33 

види та підвиди риб з 14 родин (табл. 5.14).  

Звертає на себе увагу той факт, що в порівнянні з 1993 роком у 

кількісному відношенні склад іхтіофауни лишається практично на 

одному рівні, але за нашими даними видовий склад риб змінюється 

якісно. Так із списку риб [88] зникають такі види як осетр, білуга, 

севрюга, оселедець чорноморсько-азовський морський, бараболя 

чорноморська, солея носата, ставрида чорноморська, а замість них 

відмічаються краснопірка, сингіль, перкарина чорноморська, бичок-

сирман, карась сріблястий, щука звичайна, бичок-рижик, бичок-ратан, 

морська іглиця пухлощока чорноморська. Останні п’ять видів в 

Молочному лимані зареєстровані нами вперше. 

Динаміка кількісного складу риб в лимані за роками досліджень 

дещо змінювалась (рис. 5.15). Найбільша кількість видів зареєстрована в 

2000 році, найменша - 1996. Стабільність кількісного складу риб у 

водоймі спостерігається в період 1998-2000 років, коли сполучення 

лиману з морем відновлювалось частіше, ніж в 1996 - 1997 рр., та значно 

зменшились показники солоності води. 

З 14 родин, відмічених в період 1996-2000 років, найбільшим 

різноманіттям характеризується родина Бичкові – 9 видів та Коропові – 

5 видів (табл. 5.15). Родини Окуневі та Кефалеві представлені 3 

таксонами, Колючкові, Іглицеві та Оселедцеві - 2 видами. В родинах 

Анчоусові, Сарганові, Атеринові, Щукові, Губанові, Камбалові та 

Калканові відмічено по одному виду. 
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Таблиця 5.14. 
Динаміка видового складу риб в різних частинах Молочного лиману за роками досліджень 
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Тюлька - Clupeonella cultriventris 

cultriventris  (Nordmann, 1840) + - + + + - + + + - - + + - - + + - - + + - - + 

Пузанок азовський - Alosa caspia 

tanaica (Grimm, 1901) + - - + + - - + + - - + + - - + - - - - - - - - 

Хамса азовська - Engraulis 

encrasicolus maeoticus  

Pusanov, 1926 
+ - + + + - + + + - - + + - - + + - - + + - - + 

Плітка звичайна - Rutilus rutilus 

rutilus (Linnaeus, 1758) + - - + - - - - - - - - + - - + + - - + + - - + 

Краснопірка - Scardinius 

erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) + + - - + + - - + + - - + + - + + + - - + + - - 
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Продовження табл. 5.14 
Чехоня - Pelecus cultratus (Linnaeus, 

1758) + - - + - - - - - - - - + - - + - - - - + - - + 

Карась сріблястий - Carassius auratus 

gibelio (Bloch, 1782) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Короп - Cyprinus carpio  

Linnaeus, 1758 + + - + - - - - - - - - + + - + + + - + + + - + 

Щука звичайна – 

Esox lucius Linnaeus, 1758 + + - - + + - - + + - - + + - - + + - - + + - - 

Лобан - Mugil cephalus  

Linnaeus, 1758 + - - + - - - - - - - - - - - - + - + + + - - + 

Піленгас - Mugil soiuy  

Basilewsky, 1855 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Сингіль - Liza aurata  

(Risso, 1810) + + + + + - - + + - - + + - + + + + + + + + + + 

Атерина середземноморська - 

Atherina boyeri  Risso, 1810 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Продовження табл. 5.14 
Сарган черноморський - Belone 

belone euxini Gunther, 1866 + - - + - - - - - - - - + - - + + - - + + - - + 

Колючка мала південна - Pungitius 

platygaster platygaster  

(Kessler, 1859) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 Колючка звичайна триголкова- 

Gasterosteus aculeatus  

Linnaeus, 1758 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Морська іглиця довгорила 

чорноморська- Syngnathus tiphle 

argentatus Pallas, 1814 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Морська іглиця пухлощока 

чорноморська - Syngnathus abaster 

nigrolineatus (Eichwald, 1831) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Окунь звичайний - Perca fluviatilis 

Linnaeus, 1758 + + - - + + - - + + - - + + - - + + - - + + - - 
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Продовження табл. 5.14 
Перкарина чорноморська - Percarina 

demidoffii  

Nordmann, 1840 
+ - - + - - - - - - - - + - - + + - - + + - - + 

Судак звичайний - Stizostedion 

lucioperca (Linnaeus, 1758) + - - + + - - + + - - + + - - + + - - + + - - + 

Зеленушка плямиста - Symphodus 

ocellatus (Forsskal, 1775) + - - + - - - - + - - + - - - - + - - + + - - + 

Бичок-бубир мармуровий - 

Pomatoshistus marmoratus  

(Risso, 1810) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бичок-рижик - Neogobius 

eurycephalus (Pallas, 1814) + - - + - - - - - - - - + - - + + - - + + - - + 

Бичок-пісочник звичайний - 

Neogobius fluviatilis fluviatilis 

(Pallas, 1814) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бичок-кругляк - Neogobius 

melanostomus (Pallas, 1814) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Продовження табл. 5.14 
Бичок-ратан звичайний- Neogobius 

ratan ratan (Nordmann, 1840) + - - + + - - + + - - + + - - + + - - + + - - + 

Бичок-сирман звичайний - 

Neogobius syrman syrman 

(Nordmann, 1840) 
+ - + + + - + + + - + + + - + + + - + + + - + + 

Бичок-жабоголовий - Mesogobius 

batrachocephalus (Pallas, 1814) + - + + + - + + + - + + + - + + + - + + + - + + 

Бичок-трав`яник - Gobius 

ophiocephalus (Pallas, 1814) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Бичок-цуцик - Proterorhinus 

marmoratus (Pallas, 1814) + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

Калкан азовський - Psetta maeotica 

torosa (Rathke, 1837) + - - + + - - + + - - + + - - + + - - + + - - + 

Камбала чорноморська - Platichthys 

flesus luscus 

(Pallas, 1814) 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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Таблиця 5.15 

Кількість видів риб з різних родин 

 

Родина 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000

Clupeidae 2 2 2 1 1 2 

Engraulidae 1 1 1 1 1 1 

Esocidae 1 1 1 1 1 1 

Cyprinidae 2 2 5 4 5 5 

Belonidae - - 1 1 1 1 

Gasterosteidae 2 2 2 2 2 2 

Syngnathidae 2 2 2 2 2 2 

Mugilidae 2 2 2 3 3 3 

Atherinidae 1 1 1 1 1 1 

Percidae 2 2 3 3 3 3 

Labridae - 1 - 1 1 1 

Gobiidae 8 8 9 9 9 9 

Scophthalmidae 1 1 1 1 1 1 

Pleuronecthidae 1 1 1 1 1 1 

Загальна 

кількість видів
25 26 31 31 32 33 
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Протягом досліджень в складі іхтіофауни різних родин відбувались 

деякі зміни. Кількість видів родини Коропові в період 1998-2000 років 

збільшилась на 3 види. В цей же період на один таксон збільшується 

різноманіття в родинах Окуневі, Бичкові, Кефалеві (табл. 5.15). 

Розподіл кількості видів в період виконання роботи по акваторії 

лиману представлений у таблиці 5.16. Найбільшим видовим багатством 

характеризувалась нижня частина водойми – 30 видів, майже однаковим 

різноманіттям іхтіофауни характеризувались верхня та середня частини 

лиману - 15-18 видів. 

Різні види риб у неоднаковій мірі за своїм життєвим циклом пов`язані 

з необхідністю перебування у Молочному лимані. Деякі види мешкають у 

водоймі протягом усього життя, інші заходять сюди тільки в період 

нересту або для нагулу. Більшість представників іхтіофауни лиману 

відноситься до морських та солонотуватоводних. Прісноводна група у 

водоймі представлена лише 8 видами (табл. 5.17).  

За роками досліджень екологічні та зоогеографічні групи були 

представлені різною кількістю видів. Це в більшості своїй пов`язано з 

суттєвою динамікою гідрологічних та гідрохімічних факторів, що мали 

місце в Молочному лимані в період досліджень. Прісноводна група в 

терміни проведення роботи була представлена 5 видами в 1996 та 1997 

роках та 8 видами в 1998 та 2000. Кількість видів риб, які відносяться до 

понто-каспійських реліктів за роками досліджень змінювалась від 9 до 11 

видів. Динаміка середземноморських іммігрантів характеризувалась 

збільшенням кількості видів від 8 до 11. Бореально-атлантичні іммігранти 

в Молочному лимані представлені 2 видами. Акліматизанти представлені 

лише 1 видом. 
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Таблиця 5.16 

Розподіл видів риб по акваторії лиману за роками досліджень 

Акваторія 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000

Верхня 16 16 17 18 18 18 

Середня 17 15 16 17 16 18 

Нижня 22 23 29 28 29 30 

 
 

Таблиця 5.17  
Кількість видів риб Молочного лиману різних екологічних та 

зоогеографічних груп 
 

Група 1996 1997 1998 1999 2000 1996-2000

Прісноводні 5 5 8 7 8 8 

Понтичні релікти 9 9 11 10 10 11 

Середземноморські іммігранти  8 9 9 11 11 11 

Бореально-атлантичні іммігранти 2 2 2 2 2 2 

Акліматизанти 1 1 1 1 1 1 
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Рис. 5.15 Динаміка кількості видів риб зареєстрованих в Молочному лимані 
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Проведені в Молочному лимані в період 1997 - 2000 років облови 

показали, що домінючими за показником частоти зустріч є піленгас - 46.7 - 

81.3 % (в середньому 64.3), бичок-пісочник - 29.3 - 72.0 % (в середньому 

59.1), атерина 32.8 - 61.3 % (в середньому 46.3) та бичок-трав`яник 12.7 - 

80.0 % (в середньому 39.3) (табл. 5.18). І навпаки, дуже рідко за вказаний 

період зустрічались окунь, короп, щука, краснопірка, колючка мала 

південна, зеленушка плямиста, бичок-рижик, пузанок (показник частоти 

зустрічей в межах 0.8 - 3.5 %, в середньому 0.6).  

Звертає на себе увагу поступове підвищення чисельності кефалей -

сингіля та лобаня. Однак, в зв`язку з нерегулярністю водообміну між 

лиманом і морем, останнім часом згаданий показник нестабільний. Так, 

частота зустріч сингіля в 1998 - 1999 рр. була в межах 8.4 - 8.6 %, а в 2000 

році - лише 1.7 %. 

В уловах зябрових сіток вічком 40 - 80 мм найбільша частка відмічена 

для піленгасу - 74.3 % за кількостю та 78.2 % за масою. Значно менше в 

уловах представлені судак та калкан, їх показники складали за кількістю та 

масою відповідно 3.9; 4.4 та 2.6; 2.0 %. Аналізуючи улови зябрових сіток, 

слід відмітити тенденцію до збільшення кількості зареєстрованих видів 

риб з кожним роком досліджень (табл. 5.19). 

В уловах малькового волока заєрестровано 28 видів риб. Це в 

основному дрібні представники іхтіофауни та молодь промислових видів. 

Домінуючими є атерина, піленгас, бички пісочник та трав`яник. 

Поодиноко відмічались камбала чорноморська, чехоня звичайна, 

зеленушка плямиста, короп, бички - жабоголовий і ратан (табл. 5.20). 
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Таблиця 5.18 

Динаміка складу іхтіофауни Молочного лиману 

в 1997 - 2000 рр. за показником зустріч (%) 
 

№ 

п/п 
Вид 1997 1998 1999 2000 1997-2000

1 Піленгас 64.0 46.7 65.4 81.3 64.3 

2 Бичок-пісочник 72.0 62.9 70.9 29.3 59.1 

3 Атерина 48.0 61.3 43.9 32.8 46.3 

4 Бичок-трав`яник 80.0 40.3 43.9 12.7 39.3 

5 Іглиця довгорила 11.7 17.7 42.9 13.8 25.8 

6 Бичок-цуцик - 51.6 18.6 2.6 25.4 

7 Бичок-кругляк 20.0 9.7 31.8 24.1 23.4 

8 Колючка триголкова 56.0 43.5 4.7 5.2 19.4 

9 Бичок-бубир мармуровий 32.0 27.4 10.3 12.7 17.6 

10 Хамса - 4.8 15.9 10.3 10.3 

11 Тюлька - 3.2 9.4 18.9 9.1 

12 Камбала чорноморська 8.0 - 11.2 13.8 8.7 

13 Іглиця пухлощока 16.0 11.3 5.6 - 6.8 

14 Сингіль 8.0 8.6 8.4 1.7 6.8 

15 Плітка - - 8.4 1.3 6.0 

16 Карась сріблястий - 8.6 2.8 6.9 4.7 

17 Судак 4.8 1.8 1.0 34.0 4.4 

18 Бичок-сирман - - 7.5 3.5 4.0 

19 Калкан - 6.5 3.7 1.7 3.6 

20 Лобан - - 4.9 2.8 3.5 

21 Перкарина - - 4.6 3.5 2.8 

22 Бичок-жабоголовий - - 1.8 3.5 1.5 
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Продовження табл. 5.18.

23 Сарган - 3.2 0.9 - 1.2 

24 Чехоня - - 2.8 - 1.2 

25 Бичок-ратан - - 1.9 - 1 

26 Зеленушка плямиста - 1.6 - 1.7 0.8 

27 Короп - - - 3.5 0.8 

28 Колючка мала південна 4.0 1.6 - - 0.8 

29 Бичок-рижик - 1.6 - - 0.4 

30 Краснопірка - - - 0.8 0.4 

31 Окунь - - 0.8 - 0.4 

32 Пузанок - 1.7 - - 0.4 

33 Щука звичайна - 0.8 - - 0.4 
 

Таблиця 5.19 
Співвідношення риб в уловах зябрових сіток (вічко 40-80 мм) 

в 1998-2000 рр  (%)* 

№  

п/п 
Вид 

1998 (n=32) 1999 (n=38) 2000 (n=33) 
1998 - 2000 

(n=103) 

n, % m, % n, % m, % n, % m, % n, % m, %

1 Піленгас 62.5 76.4 60.9 64.3 80.0 83.2 74.3 78.2 

2 Судак 12.5 16.4 7.8 5.5 1.8 2.9 3.9 4.4 

3 Калкан 25.0 7.2 6.2 6.8 0.6 0.7 2.6 2.0 

4 Карась 

сріблястий 

- - 5.2 4.6 1.5 1.6 3.0 2.9 

5 Камбала 

чорноморська  

- - 15.1 13.0 13.8 9.7 13.0 9.7 

6 Сингіль - - 4.8 5.8 0.7 0.8 2.2 2.0 

7 Плітка - - - - 1.6 1.1 1.0 0.8 

 

* Дані за 1997 рік відсутні в зв`язку з відсутністю дозволу на вилучення 
водних живих ресурсів. 
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Таблиця 5.20 

Відсоткове співвідношення риб в уловах малькового волока в 1997-
2000 рр. 

№  

n/n 
Вид 

1997  

(n=19) 

1998  

(n=50) 

1999  

(n=70) 

2000 

 (n=32) 

1998-

2000 

(n=171)

n,
%

 

m
, %

 

n,
%

 

m
, %

 

n,
%

 

m
, %

 

n,
%

 

m
, %

 

n,
%

 

m
, %

 

1. Атерина 14,3 9,8 26,9 25,7 60,2 49,2 63,1 55,6 44,8 38,1
2. Піленгас  25,5 26,2 9,3 11,8 8,5 5,6 12,5 19,2 11,3 11,8
3. Бичок-пісочник 8,8 10,8 12,5 13,8 9,2 12,1 12,6 12,3 10,7 12,5
4. Бичок-трав`яник 37,8 39,2 13,8 22,5 2,1 3,9 0,5 2,5 9,7 13,7
5. Колючка 

триголкова 7,2 9,6 12,6 7,6 0,5 0,1 0,4 0,1 5,0 3,6

6. Бичок-цуцик - - 6,7 5,8 3,0 3,6 1,8 1,9 3,6 3,6
7. Бичок-бубир 

мармуровий 3,3 0,3 6,0 2,6 1,2 0,4 2,8 1,5 3,2 1,2

8. Іглиця 

довгорила - - 1,2 0,4 3,0 2,5 0,3 1,3 1,7 1,4

9. Бичок-кругляк 1,6 1,1 1,7 1,5 1,1 1,3 0,5 1,0 1,3 1,3
10. Тюлька - - 0,2 0,1 0,6 0,2 4,7 2,7 1,0 0,5
11. Сингіль 1,0 0,2 1,3 0,3 <0,1 <0,1 - - 0,5 0,1
12. Хамса - - 0,2 0,2 1,0 2,4 0,1 0,7 0,5 1,2
13. Іглиця 

пухлощока 0,4 0,1 0,7 0,4 0,5 1,6 - - 0,5 0,8

14. Сарган - - 1,1 1,9 0,0 0,0 - - 0,3 0,6
15. Плітка - - 0,6 0,3 0,0 0,0 <0,1 <0,1 0,2 0,1
16. Карась 

сріблястий - - - - 0,1 0,2 0,2 0,5 0,1 0,1

17. Перкарина - - 0,2 0,2 - - <0,1 0,2 0,1 0,1
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Продвження табл. 5.20
18. Бичок-рижик - - - - 0,0 0,0 0,4 <0,1 0,1 <0,1
19. Калкан - - 0,1 0,3 - - - - <0,1 0,1
20. Колючка мала 

південна - - 0,1 0,2 <0,1 <0,1 - - <0,1 0,1

21. Судак  <0,1 <0,1 0,1 0,0 - - - - <0,1 <0,1
22. Бичок-сирман - - 0,1 0,4 - - - - <0,1 0,1
23. Камбала 

чорноморська - - - - 0,1 0,1 - - <0,1 <0,1

24. Чехонь 0,2 2,7 - - - - - - <0,1 <0,1
25. Зеленушка 

плямиста - - <0,1 0,1 - - - - <0,1 <0,1

26. Бичок-

жабоголовий - - <0,1 0,1 - - <0,1 0,1 <0,1 <0,1

27. Бичок-ратан - - - - <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1
28. Короп - - - - <0,1 <0,1 - - <0,1 <0,1

 

В структурі уловів бичкової напівмеханічної драги відмічалось 5 видів 

риб. Домінуючими були бичок-кругляк та бичок-пісочник. Досить рідко в 

уловах зустрічались камбала чорноморська  та піленгас (табл. 5.21). 

В уловах ятіра відмічалось 20 видів риб. Домінуючими в уловах були 

бички - трав`яник та пісочник, їх кількість у відсотках становила 51,19 та 

21,24, за масою 53,35 та 14,89 відповідно. Поодиноко в уловах даного 

знаряддя лову відмічались іглиця-довгорила, іглиця-пухлощока, тюлька, 

карась сріблястий, сингіль, бичок-жабоголовий, плітка. Їх кількість у 

відсотках коливалась в межах 0,2-0,05, за масою від 0,7 до 0,08 (табл. 5.22). 
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Таблиця 5.21 

Співвідношення риб в уловах бичкової драги (вічко 14 мм)  

№  п/п Вид n, % m, % 

1 Бичок-кругляк 45,14 30,67 

2 Бичок-пісочник 37,24 29,59 

3 Бичок-сирман 11,95 15,27 

4 Камбала чорноморська 5,52 24,20 

5 Піленгас 0,15 0,24 
 

Таблиця 5.22  
Співвідношення риб в уловах ятіра в лимані (вічко 6.5-14 мм) 

№ п/п Вид n, % m, % 

1.  Бичок-трав`яник 57,19 53,35 
2.  Бичок-пісочник 21,24 14,89 
3.  Бичок-кругляк 9,32 10,17 
4.  Піленгас 4,23 7,74 
5.  Камбала чорноморська 3,70 6,00 
6.  Атерина 1,27 1,41 
7.  Бичок-цуцик 0,92 2,82 
8.  Бичок-сирман 0,59 0,78 
9.  Колючка-триголкова 0,52 0,07 
10.  Бичок-рижик 0,37 0,97 
11.  Іглиця довгорила 0,17 0,77 
12.  Тюлька 0,12 0,17 
13.  Іглиця пухлощока 0,12 0,08 
14.  Карась сріблястий 0,09 0,11 
15.  Сингіль 0,06 0,10 
16.  Бичок-жабоголовий 0,05 0,10 

17.  Плітка 0,03 0,39 

18.  Бичок-ратан 0,01 0,11 
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5.3. Структура популяцій масових видів риб 

 
 

5.3.1. Тюлька - Clupeonella cultriventris cultriventris  (Nordmann, 1840) 

 

За нашими спостереженнями тюлька відмічалась в середній та 

нижній частинах лиману протягом всіх років досліджень. Найбільша її 

кількість відмічена в нижній частині лиману та каналі. 

Середні розміри тюльки в Молочному лимані становили: довжина 

5.8 см, маса – 2.6 г. Самці при цьому дещо менші, ніж самки (табл 5.23). 

Серед розмірних груп у лимані найбільш чисельними були риби 

розміром 5,5 - 6 та  4-4,5 см, їх частки складала відповідно 37 і 24 %. Риби 

довжиною більше 6 см дуже малочисельні, їх доля становила близько 4 %. 

Тюлька довжиною 5 - 5,5 см складала близько 19 % особин, частка риб з 

розмірами тіла 4,5 - 5 см дорівнювала 9 %. Чисельність дрібних риб також 

незначна (рис 5.16). 

Для статевої структури популяції у водоймі характерно переважання 

самців. Так, в лимані середнє співвідношення статей складає 1,4 : 1 на 

користь самців. 

Тюлька з  лиману характеризувалась вищими показниками 

вгодованості в порівнянні з рибами із Азовського моря. Вгодованість за 

Фультоном становила 1.38, за Кларк – 1.33. Причому самки більш 

вгодовані, ніж самці. Для самок також характерно коливання вгодованості 

в більш широкому інтервалі, ніж для самців (табл. 5.24). 
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Таблиця 5.23 
 Розмірно-масові показники тюльки в Молочному лимані 

 

Стать n, екз. 
Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

Самки 25 4,6 7,4 6,4 0,2 1,3 4,5 3,1 0,3 

Самці 31 3,1 8,1 5,8 0,3 1,0 6,5 2,6 0,4 

Заг. 56 3,1 8,1 5,6 0,2 0,8 6,5 2,6 0,2 

 

Таблиця 5.24 

Вгодованість тюльки в Молочному лимані  

 
Стать n, 

екз 

За Фультоном За Кларк 

min max M ±m min max M ±m 

Самці 9 0,83 1,57 1,12 0,07 0,55 1,41 1,10 0,10 

Самки 11 0,76 4,36 1,59 0,32 0,89 4,03 1,53 0,28 

Заг. 20 0,76 4,36 1,38 0,18 0,55 4,03 1,33 0,17 

 

 

 

Рис. 5.16 Варіаційний ряд довжини тюльки в Молочному лимані 
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5.3.2. Піленгас – Mugil soiuy Basilewsky, 1855 

 

Даний вид акліматизований в Молочному лимані на прикінці 90-х 

років. Піленгас невибагливий до умов середовища, витримує широкий 

діапазон солоності та вмісту розчиненого у воді кисню, він типовий 

детритофаг і не складає харчової конкуренції більшості риб, а, навпаки, 

сприяє утилізації органічної речовини. Крім того, вид витримує широкий 

діапазон температур і здатний, на відміну від аборигенних (місцевих) видів 

кефалей, зимувати в умовах наших суворих зим [83, 44]. 

Далекосхідна кефаль піленгас відноситься до цінних видів риб 

Далекого Сходу [56]. Вона широко поширена в Амурській затоці і 

Жовтому морі, живе біля берегів Примор'я, о. Хоккайдо й уздовж усіх 

берегів Японії [44]. 

На своїй батьківщині, в Амурській затоці, зимує в нижніх течіях 

річок. Залягає в ями на глибині 6-10 м, утворюючі масові скупчення з 

жовтня до листопада. Після зимівлі, наприкінці березня – квітня, мігрує в 

Амурську затоку, де нагулюється. Нереститься звичайно з червня до 

середини липня. Після нересту піленгас нагулюється, роблячи незначні 

міграції по затоці, віддаючи перевагу районам багатим детритом. Основні 

місця нагулу  цієї риби відзначаються в літню пору в північно-західній 

частині Амурської затоки, де в результаті стоку рік ґрунт найбільш багатий 

відмерлими органічними речовинами. У зимовий період не харчується [44, 

58]. 

Довжина тіла статевозрілого піленгаса в Амурській затоці складає 

29.8 – 54.6 см (середня 41.1 см), маса 280 – 1700 г (середня 680 г). В 

уловах, як правило, зустрічаються особини від 4 до 11 років, але 

переважають п'яти- і шестирічки. Інтенсивний ріст риби спостерігається в 

перші три роки життя, потім швидкість знижується. В умовах Примор'я 

самці піленгасу досягають статевої зрілості у віці 3-4 років, самки – 4-5 
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років при довжині близько 35 см і масі до 0.5 кг [83]. Під час нересту 

самки за кількостю небагато переважають над самцями 58.0 - 59.5 % [44, 

58]. Кількість особин різних статей значно змінюється протягом одного 

сезону. У травні воно рівне, у червні й у липні кількість самців знижується. 

Величина абсолютної плодючості у піленгаса коливається від 449,2 тис. до 

4136,3 тис. ікринок, в середньому 1671,9 тис. ікринок [56, 58]. У літню 

пору шлунки піленгаса переповнені одноманітною, темно-зеленою масою - 

детритом, органічними донними залишками. Крім цього в живленні  

можуть зустрічатися ракоподібні (Amphipoda і ін.), що випадково 

заковтуються разом із ґрунтом [44].  

Усі перераховані вище особливості біології піленгаса наштовхнули 

іхтіологів на можливість акліматизації його в південних морях. Перше 

обґрунтування таких робіт було написано к.б.н. Б.Н. Казанським для 

вселення піленгасу в Каспійське й  Аральське моря [66]. Так, у 1966 році 

піленгаса в кількості 2250 особин завезли в Астраханську область. Частину 

посадили в ставки на зимівлю, а частину випустили в дельту р. Волги. Але 

подальша доля їх залишилась невідомою, тому що в наступних ловах 

піленгас не зустрічався [123]. 

У 1968-1973 рр. роботи з акліматизації піленгаса були продовжені в 

ізольованих солоноватоводних коропових ставках Північного 

Присивашшя. Піленгас виявив високу інтенсивність росту, але дозрівання 

особин відзначено не було. Після невдачі рибу виловили, і експеримент 

припинили [109]. 

Надалі роботи з акліматизації виду були перекинуті на Чорне море 

(Шаболацький лиман). У період з 1972 по 1978 рр. з Далекого Сходу в цей 

регіон  було перевезено більш 40 тис. особин піленгасу [123]. Розмірно-

масові характеристики риб були такими: цьогорічки - довжина 2.8 – 9.1 см,  

маса 0.3 – 8.8 г, річні особини  - довжина 6.5 – 10.5 см, маса 2.2 - 14.1 г 

[102].  Роботи в цьому регіоні велись за трьома напрямками: створення 

природних популяцій у морі, формування різновікового стада в закритих 
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лиманах, контрольоване вирощування плідників для штучного розведення. 

У результаті цих робіт піленгас зустрічався в Чорному морі від 

Дністровського лиману до Севастополя. Це свідчило про його виживання в 

нових умовах, а також про високі темпи росту, але одночасно слід 

констатувати факт про те, що масового розселення виду в той час не 

відбулося [123].   

Усі перераховані вище напрямки робіт не призвели до очікуваного 

успіху, але  дали значний науковий і практичний досвід для удосконалення 

технології акліматизації і пошуку нових практичних шляхів для реалізації 

ідей. 

Наступним районом акліматизації стало Північне Приазов'я, точніше 

Молочний лиман. З огляду на досвід попередніх розробок у Чорному морі, 

фахівці вирішили почати акліматизацію зі штучного вирощування 

піленгасу в садках з метою одержання повноцінної молоді. Це стало 

можливо після впровадження нового методу гіпофізарних ін'єкцій, що 

стимулювали плідників до дозрівання статевих продуктів [85].  

До виконання цих робіт приступили з 1978 року. Була організована 

щорічна доставка молоді піленгаса з Японського моря в кількості близько 

2 тис. особин. Роботи з перевезення молоді з Далекого Сходу були 

зупинені лише після одержання першого покоління в заводських умовах 

(1984 р.). Усього за п'ять років до Молочного лиману було доставлено 

близько 7 тис. особин цьогорічок, а також 50 пар плідників [85]. Довжина 

молоді, що була доставлена в 1978 році,  складала 5.5 – 7.0 см, а маса тіла – 

1.6 – 6.0 г [123]. 

Перше вдале дозрівання самок в садках, викликане примусово за 

допомогою ін'єкцій, одержали в 1984 році. Саме тоді вдалось в штучних 

умовах вивести перших личинок і мальків піленгасу. В цей період було 

отримано 1.5 тис. особин життєстійких мальків, частина з яких була 

випущена в Молочний лиман. В наступні роки кількість штучно вирощеної 

молоді зросла. І вже в 1986 році в  лимані був відзначений природний 
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нерест піленгасу зі значним збільшенням чисельності виду в регіоні. 

Щорічно популяція поповнювалася за рахунок природного нересту в 

лимані і до 1989 року склала близько 9 млн. особин життєстійкої молоді. 

Піленгас буквально заповнив усю водойму, що особливо яскраво 

проявилося в зимовий період, коли цьогорічки стали скопичуватися на 

зимівлю в устях річок, у поглибленнях і затоках [85, 123]. 

В нових умовах піленгас збільшив темп росту в 1.5 - 2 рази 

(табл. 5.25). У лиманах 5-6 річки досягали довжини 60-70 см  і  маси тіла 4-

6 кг. У засолених ставках при спільному вирощуванні з коропом до кінця 

другого літа риби досягали довжини 30-40 см  і маси 400 – 1010 г [85].  

Найбільш важливою причиною збільшення темпу росту є більш теплі 

кліматичні умови, що відобразилися на збільшенні періоду нагулу риб, а 

також на більш високому забезпеченні риб кормовим детритом. Слід також 

зазначити, що у піленгаса в нових районах акліматизації в зв'язку зі 

збільшенням темпу росту збільшилася плодючість і терміни статевого 

дозрівання. У нативному ареалі робоча плодючість спостерігалася на рівні 

300 тис. ікринок. При вирощуванні в садках вона збільшилася до 500 – 700 

тис., а в природних умовах в Азовському басейні склала 1.5 –2.0 млн. 

ікринок [85].  

 

Таблиця 5.25  

Показники довжини тіла і маси піленгаса в нативному ареалі та в 

місцях акліматизації 

Район досліджень Показник 
Вік, роки 

1 2 3 4 5 6 

Амурська затока 

за [57] 

Довжина, 

см 
8,9 18,3 29,6 35,0 38,6 40,0 

Азовський басейн 

за [83] 

Довжина, 

см 
- 30,4 35,7 42,2 51,9 57,3 

Масса, г  - 415 689 1151 3416 3306
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Залишаючись детритофагом, азовський піленгас розширив спектр 

харчування і у вмісті шлунків, крім основного компонента, зустрічаються 

молодь креветок, черви (переважно поліхети) і широко розповсюджений 

черевоногий молюск гідробія [83].  

Зараз піленгас став одним з численних промислових видів Азово-

Чорноморського басейну. Тому можна вважати, що акліматизація і 

натуралізація піленгаса призвели до збільшення біологічного різноманіття 

в Азово-Чорноморському басейні і дали країнам Причорномор'я новий 

цінний промисловий вид.  

Ще в 1992 році умови нересту піленгаса в Східному Сиваші і 

Молочному лимані (основні нерестовища) були сприятливі, що обумовило 

надзвичайно високий «врожай» молоді. Орієнтовна чисельність 

поповнення тоді  оцінювалася в 20 млрд. шт [101]. Гарні умови нагулу і 

висока ефективність нересту сприяли росту чисельності популяції і 

формуванню промислового стада. У 1992 році піленгас був включений до 

реєстру промислових риб басейну, а в 1993 році встановлені промислові 

розміри і дозволений промисел [19].  

Зараз піленгас є найбільш цінним і промисловим видом в Молочному 

лимані. Тому дослідження стану його популяції є досить важливим 

моментом господарювання на водоймі. 

У водоймі середні розміри піленгасу складають 1,6 – 69,5, в 

середньому 24,3 см, маса – 0,1 – 5440,0  в середньому 810,9 г. 

Найбільшу кількість піленгасу було відловлено на малькову 

волокушу. Майже вдвічі менше особин виловлено зябровими сітками з 

вічком 40 – 80 мм, на обкидну сітку з вічком 50 мм улови вдвічі менші, ніж 

на зяброві сітки вищевказаних параметрів. Найменша кількість піленгасу в 

лимані виловлена на сітки з вічком 18 мм і дещо більше ятіром.  

Найкрупніші особини в лимані ловились в зяброві сітки з вічком 40 – 

80 мм, дещо дрібніші ловилися в ятір (табл. 5.26).  
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Аналізуючи динаміку розмірно-масових характеристик піленгасу 

нерестової популяції протягом 1997 – 2000 років, можна помітити, що у 

водоймі протягом вказаного періоду із року в рік спостерігалось 

зменшення середньої маси та розмірів особин (табл. 5.27). В лимані 

середні розміри та маса самок більші, ніж самців (табл. 5.28). Стосовно 

середньої довжини особин відмітимо, що вона протягом року значно 

коливається від 4 до 48 см. В кінці травня середня довжина піленгасу в 

лимані складала близько 47см (рис. 5.17). В  вересні цей показник 

зменшився і складав близько 17 – 18 Мінімальні розміри риб 

спостерігались в липні.  

 

 

 

Таблиця 5.26 

 Розмірно-масові показники піленгасу з різних знарядь лову 

 

Знаряддя лову 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

Мальковий 

волок 
1072 1.6 47.0 5.0 0.1 0.1 1110.0 10.1 2.3 

З/С 18-36 мм 52 9.9 45.4 27.0 1.0 12.0 1520.0 345.9 46.6 

З/С 40-80 мм  583 23.3 69.5 49.7 0.4 182.0 5440.0 2030.9 41.4 

Ятір 83 7.0 35.5 14.9 0.7 5.0 580.0 75.2 13.1 

Волок 294 18.0 66.0 46.3 0.5 105.0 4500.0 1601.4 51.0 
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Таблиця 5.27 

  Розмірно-масові показники нерестової популяції піленгаса 

 

Рік 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

1997 130 31.7 68.0 53.15 0.67 420.0 5210.0 2387.1 86.01 

1998 165 22.2 69.5 50.42 0.64 147.0 5440.0 2179.5 77.85 

1999 170 22.2 66.0 47.63 0.98 154.0 5000.0 1943.3 76.70 

2000 348 18.0 69.0 44.22 0.50 105.0 5260.0 1389.3 47.51 

Заг. 813 18.0 69.5 47.62 0.36 105.0 5440.0 1825.1 35.07 
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Рис. 5.17 Зміни середньої довжини тіла піленгаса (1997-2000 рр.) 
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Таблиця 5.28 

 Розмірно-масові показники піленгаса різних статей 
 

Стать n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

 min max M ±m min max M ±m 

Самки 304 22.2 69.5 52.1 0.56 154.0 5440.0 2361.9 57.35

Самці 509 18.0 67.0 44.9 0.42 105.0 4955.0 1504.4 39.45

Ювенільні 1158 1.6 31.7 5.6 0.12 0.1 520.0 9.0 0.92 

 
Найбільш численними в нерестовій популяції піленгасу з Молочного є 

особини довжиною 42 – 44, 52 – 54 та 56 – 58 см,  найменш чисельна група 

з розмірами довжиною 18 – 20 см (рис. 5.18). 

Серед самок в лимані  за весь  період досліджень, крім 1999 року, 

домінують більш крупні особини, ніж серед самців. В 1998 році, 

найчисельніші у самок були особини  довжиною 60 – 64 см,  вони складали 

близько четвертої   частини всіх досліджених риб (табл. 5.29). 
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Рис. 5.18 Варіація довжини тіла особин піленгасу з нерестового стада 
(1997-2000 рр.)  
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Серед самців в 1997 році не зареєстровані риби довжиною менше 30 

та більше 64 см. Найменш чисельними були риби довжиною 32 – 38 та 62 – 

64 см. В 1998 році як серед самок, так і серед самців, зустрічаються й 

дрібніші особини. Так, у самок мінімальні розміри 32 см, у самців 22 см. 

Найменш чисельні серед самок розмірні групи 32 – 36 та 68 – 70 см, серед 

самців 22 – 24, 30 – 32 см. В 1999 році розміри найменших статевозрілих 

самок зменшуються і становлять, як і самців, 22 см. В цьому році 

спостерігалось домінування більш дрібних особин, в порівнянні з 

минулими роками, крім того зростає роль дрібних розмірних груп. В 2000 

році мінімальні розміри самців знижуються до 18 см, проте роль їх 

незначна (табл. 5.29). 

Співвідношення різних вікових груп у нерестовому стаді піленгасу 

показано в таблиці 5.30. В Молочному лимані вік зрілих особин коливався 

від 3 до 8 років. Найбільш чисельним в лимані були особини віком 6 років, 

друге місце займали риби віком 7 років, найменш чисельна група у лимані 

- восмирічні особини (табл. 5.30). 

 

Таблиця 5.30 

 Співвідношення вікових груп нерестової популяції  

піленгасу в 1997 році 

Вікова 

група 
2 3 4 5 6 7 8 n 

% - 3.3 13.8 13.8 40.7 26.8 1.6 123 
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Таблиця 5.29 

Варіаційні ряди довжини нерестового стада піленгасу (%) 

Розмірний 

ряд, см 

1997 1998 1999 2000 

самки самці самки самці самки самці самки самці

18 - - - - - - - 0.7 

20 - - - - - - - - 

22 - - - 1.2 3.7 2.6 - - 

24 - - - - 2.5 2.6 - 0.7 

26 - - - - - 9.0 - 3.4 

28 - - - - 2.5 7.7 2.9 1.4 

30 - 3.8 - 1.2 3.7 15.4 5.7 9.6 

32 - 1.9 1.6 - - 6.4 2.9 13.7 

34 - 1.9 1.6 - - 5.1 1.4 15.1 

36 4.5 1.9 - - - - 5.7 12.3 

38 1.5 5.7 4.9 4.9 1.2 3.8 5.7 11.0 

40 - - 3.3 11.0 1.2 2.6 8.6 23.3 

42 1.5 5.7 4.9 13.4 1.2 1.3 14.3 23.3 

44 3.0 5.7 6.6 12.2 2.5 3.8 20.0 13.0 

46 1.5 3.8 9.8 24.4 1.2 1.3 14.3 12.3 

48 1.5 15.1 8.2 3.7 1.2 2.6 5.7 10.3 

50 7.6 9.4 9.8 8.5 8.6 11.5 7.1 8.9 

52 13.6 22.6 3.3 8.5 7.4 17.9 7.1 8.2 

54 13.6 15.1 4.9 6.1 11.1 15.4 7.1 7.5 

56 13.6 11.3 6.6 8.5 19.8 12.8 7.1 6.2 

58 7.6 3.8 9.8 12.2 11.1 17.9 2.9 1.4 

60 19.7 5.7 13.1 2.4 16.0 5.1 2.9 2.7 

62 9.1 1.9 13.1 - 9.9 3.8 1.4 1.4 

64 4.5 - 4.9 - 4.9 2.6 2.9 3.4 

66 1.5 - 3.3 - 4.9 3.8 5.7 1.4 

68 1.5 - 1.6 - - - 1.4 - 
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Піленгас в районі Молочного лиману характеризувався найбільшими 

темпами росту  у віці з 2 до 4 років. В цей період середньорічний приріст 

довжини тіла складав у середньому біля 9 см. В період з 4 до 5 років темп 

росту зменшувався в середньому до 7 см на рік. Після чого знову зростав 

до 8 см у п'яти-шестирічному віці. Після 6 років середньорічний приріст 

зменшувався до 6 см. У віці старше 7 років спостерігалось ще більш значне 

зменшення темпів росту. У восьмирічному віці вони складали не більше 3 

см на рік (рис. 5.19). 

 

Протягом 1997 - 2000 років для статевої структури популяції 

піленгасу в лимані характерне переважання самців. Так, середнє 

багаторічне співвідношення самців та самок складає близько 2 : 1. В різні 

роки досліджень співвідношення самців і самок у лимані піддавались 

значним коливанням. Найбільше переважання самців над самками 

спостерігали в 2000 році - в популяції піленгасу цього року самців було в 3 

рази більше, ніж самок. В 1999 році в лимані було незначне зменшення 

долі самців (табл. 5.31). 
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Рис. 5.19 Темпи росту піленгасу в районі досліджень 
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Таблиця 5.31 

 Співвідношення статей піленгасу за роками досліджень 

Рік Самки, % Самеці, % 
1997 53.4 46.6 

1998 41.2 58.8 

1999 43.5 56.5 

2000 25 75 

 
В різні сезони року спостерігали переважання самців над самками, 

хоча співвідношення статей змінювалось в широкому діапазоні (рис. 5.20). 

Для лиманської популяції піленгасу можна виділити 3 піки домінування в 

уловах самців над самками: весняний у березні, коли доля самців 

максимальна і складає близько 88 %; літній - у серпні (доля самців 

приблизно 77 - 78 %) та осінній - у листопаді (самці складають біля 

80,5 %). З березня по кінець травня спостерігається зменшення долі самців 

у популяції. На кінець травня доля самців та самок складає, відповідно, 

біля 53 та 47 %. В цей період різниця між часткою різних статей в 

популяції мінімальна. Такі показники спостерігались майже до середини 

Рис. 5.20 Динаміка середнього статевого складу популяції піленгаса 
протягом року (1997-2000 рр.) 
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червня, після чого до середини серпня відбувалось зростання долі самців. З 

другої половини серпня знову зростає доля самок і в середині вересня їх 

доля в популяції складає 38, а самців, відповідно, 62 відсотки.  

Вгодованість піленгаса за Фультоном у водоймі в період з 1997 по 

2000 роки коливалась в межах 0,89 - 3,12, в середньому 1,48. За Кларк 

вгодованість становила 0,83 - 2,85, в середньому 1,28.  

Найвищі середні значення вгодованості як за Фультоном, так і за 

Кларк, мають самки. Найнижча вгодованість в лимані характерна для 

молоді. Для самців присутнє коливання вгодованості в дуже широкому 

діапазоні (табл. 5.32). 

 

Таблиця 5.32 

 Вгодованість різних статей піленгаса та нестатевозрілих особин 

Стать 
n, 

екз. 

За Фультоном За Кларк 

min max M ±m min max M ±m 

Самки 187 1.07 2.59 1.49 0.02 0.94 2.16 1.29 0.01 

Самці 241 0.89 3.12 1.48 0.02 0.83 2.85 1.27 0.01 

Ювенільні 16 0.95 2.03 1.32 0.06 0.83 1.74 1.16 0.06 

 
Найвища середня вгодованість у лимані за Фультоном зареєстрована в 

1998 році, але в загальній картині спостерігали зменшення середніх 
значень вгодованості з 1997 до 2000 року (табл. 5.33). 

Протягом року найнижчу вгодованість піленгасу як за Фультоном, так 
і за Кларк, спостерігали у березні, максимальну – в середині серпня 
(рис. 5.21). Змінювались ці показники наступним чином -  у березні вони 
мінімальні і складали 1,32 за Фультоном та 1,2 за Кларк. Вгодованість за 
Фультоном зростала до початку травня і досягала 1,52, за Кларк – лише до 
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середини квітня і досягала значень 1,33. З другої половини квітня 
спостерігали зменшення коефіцієнта Кларк, а з другої половини травня і 
коефіцієнта Фультона. Зменшення тривало до червня і в червні 
коефіцієнти складали 1,43 за Фультоном і 1,25 за Кларк. З другої половини 
червня зростали значення обох коефіцієнтів і в середині серпня вони 
досягали максимальних значень. Після чого знову відмічалось зниження 
вгодованості. В середині жовтня вгодованість за Фультоном складала 1,45, 
за Кларк 1,35. З другої половини жовтня спостерігали незначне зростання 
вгодованості піленгасу і в листопаді вона складала 1,5 за Фультоном та 
1,34 за Кларк. 

Протягом 1997 – 2000 років спостерігали зменшення середньої маси 
риб, що вперше розмножуються (табл. 5.34).  

Піленгас в Молочному лимані є основним об’єктом промислу. 
Останнє десятиріччя лови цього виду в Азовському басейні поступово 
зростають. Але в районі Молочного лиману вони досить нестабільні і 
коливались від 7.9 тон в 1999 році до 34.7 тон в 1997. 

Зараз популяція піленгасу в Азовському басейні пережила свій 
«вибух» (максимальну чисельність) і знаходиться у фазі стабілізації 
чисельності. Це збігається з загально визначеними акліматизаційними 
фазами, що вказують на нестабільність чисельності виду вселенця на 
початку існування виду в екосистемі [41].  

 

Таблиця 5.33 

 Вгодованість піленгасу за роками досліджень 

Рік 
n, 

екз.

За Фультоном За Кларк 

min max M ±m min max M ±m 

1997 123 1.15 2.04 1.49 0.02 0.94 1.78 1.30 0.02 

1998 87 1.10 2.59 1.50 0.03 1.00 2.16 1.28 0.02 

1999 125 1.01 2.12 1.48 0.02 0.83 1.90 1.28 0.01 

2000 118 0.89 3.12 1.45 0.03 0.83 2.85 1.24 0.02 
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Таблиця 5.34 

Довжина та маса тікучого піленгасу в період з 1997 по 2000 рр. 

Рік 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

1997 10 31.7 63.5 52.7 2.94 590.0 3770.0 2390.0 304.1 

1998 17 39.6 58.0 47.2 1.39 950.0 3380.0 1664.4 170.5 

1999 18 29.6 57.0 45.1 2.35 360.0 3290.0 1626.1 216.8 

2000 34 30.6 54.0 43.4 1.05 510.0 2630.0 1382.4 112.8 

 

 

5.3.3. Сингіль - Lisa aurata (Risso, 1810) 

 

В Молочному лимані вид зустрічається майже на всій акваторії. 

Особливо його кількість в лимані збільшилась  в останні 3 роки. Вперше 

молодь сингіля було відмічено в 1997 році в уловах малькової волокуші в 

нижній частині лиману. На наступний рік чисельність молоді значно 

зросла і вже з 1998 року по всій акваторії лиману зустрічали  дворічок 

сингіля. 
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Рис. 5.21 Динаміка середньої вгодованості піленгасу протягом року (1997-2000 рр.) 
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Довжина риб у лимані складала 2,7 - 28,3, в середньому 15,9 см, маса - 

0,34 - 394, в середньому 93,3 г, у морських риб відповідно 0,12 - 520, при 

середньому значенні 81,36 г.  

З таблиці 5.35 видно, що розмірно-масові показники  самок, на відміну 

від самців, характеризувались більш широким діапазоном значень, але в 

середньому у самців ці показники трохи більші ніж у самок. 

Середня довжина сингіля протягом року в лимані закономірно 

змінювались. Мінімальні розміри спостерігали в травні, вони складали в 

середньому 5 см (рис. 5.22). З середини липня до другої половини серпня 

зареєстровано стрімке зростання середніх розмірів риб, вони досягали 

15 см і залишались на цьому рівні майже до середини вересня. Після чого 

знову спостерігали незначне зростання - у жовтні середні розміри риб 

досягали максимуму - біля 19 см. 

Така динаміка розмірних показників протягом року (періоду, коли 

сингіль зустрічається в досліджуваному районі) очевидно пов’язана з 

міграціями, які сингіль здійснює в районі Молочного лиману. 

Аналізуючи динаміку середніх розмірів та маси сингіля з Молочного 

лиману протягом 1997 - 2000 років видно, що ці показники мінімальні в 

1997 році і зростали, досягаючи максимуму, в 2000 році (табл. 5.36). 

 

Таблиця 5.35 

 Розмірно-масові показники сингіля різних статей  

та нестатевозрілих особин 

 

Стать n, екз. 
Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

Самки 9 18.4 27.4 25.5 0.93 118.0 360.0 321.4 25.55

Самці 11 24.0 27.4 26.2 0.28 261.0 373.0 342.0 8.95

Ювенільні 210 2.7 28.3 14.8 0.31 0.5 370.0 61.6 3.00
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Найбільш чисельною розмірною групою в Молочному лимані були 

особини довжиною 14 -18 см, їх доля в популяції становила 63 %. Дещо 

менша частка 12 % риб довжиною 2 – 4 та 24 - 26 см.  (рис. 5.23). 

Таким чином, в Молочному лимані домінуючими є середньорозмірні 

особини, значно меншу роль відіграє молодь та крупніші риби.  

У лимані статева структура популяції характеризується 

переважанням самців. Співвідношення статей майже близьке 1 : 1.  

Вгодованість сингіля характеризується такими показниками. За 

Фультоном 1,13 -2,67, в середньому 1,55, за Кларк 0,99 - 2,48, в середньому 

1,41.  

Найвища середня вгодованість за Фультоном в Молочному лимані 

спостерігалась в 1999, найнижча - в 1998 році. Найбільший перепад 

значень вгодованості за Фультоном в лимані спостерігався в 1998 році 

(табл. 5.37). Вгодованість за Кларк змінювалась майже таким чином як і 

вгодованість за Фультоном (табл.5.37). 

 

Рис. 5.22 Зміни середньої довжини сингіля протягом року (1997-2000 рр.) 
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Таблиця 5.36 

 Зміни середньої довжини та маси особин сингіля за роками досліджень 

Рік 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

1997 9 2,9 5,2 4,0 0,3 0,3 2,0 1,0 0,2 

1998 136 4,1 18,2 15,0 0,1 1,0 88,2 50,8 1,0 

1999 109 2,7 28,3 17,6 0,7 0,5 394,0 144,4 11,9

2000 4 26,6 27,4 27,1 0,2 342,0 365,0 354,0 4,7 

 

В зв`язку з малою чисельністю сингіль промислового значення в 

районі досліджень на сьогодні не має. Але в період напіввідкритого стану в 

Молочному лимані добували по декілька десятків тон цінних кефалей. В 

загальному промислі на лимані кефалі займали третє місце після камбали 

(камбала чорноморська , калкан) та бичків. 
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Рис. 5.23 Варіаційний ряд довжини сингіля в Молочному лимані 
(1997-2000 рр.). 



 

 

112
Таблиця 5.37 

 Вгодованість особин сингіля в 1997 - 2000 роках 

 

Рік n, екз. 
За Фультоном За Кларк 

min max M ±m min max M ±m 

1998 135 1,13 2,67 1,51 0,02 0,99 2,48 1,36 0,02 

1999 16 1,70 2,17 1,91 0,04 1,58 1,95 1,74 0,03 

2000 34 1,72 1,94 1,79 0,05 1,54 1,82 1,64 0,07 

 

 

5.3.4. Атерина середземноморська - Atherina boyeri Risso, 1810 

 

За нашими даними в районі досліджень атерина представлена на всій 

акваторії водойми. Особливо велика чисельність виду спостерігалась в 

районі гирла Молочного лиману в зв`язку з нерестовими міграціями. В 

літній період реєструвався масовий скат молоді з лиману в море. 

Аналізуючи розмірні показники атерини слід відмітити, що середні 

показники довжини самок та самців майже не відрізняються між собою 

(табл. 5.38). В різні роки досліджень можна помітити незначну динаміку 

довжини та маси риб з Молочного лиману.  

Ди намітка середніх розмірно-масових показників атерини протягом 

року представлена на рисунку 5.24. Не значні зміни середньої довжини та 

маси тіла особин пояснюються початком нересту в травні та його піком в 

липні - серпні. Крім того, в серпні спостерігається активний скат молоді 

атерини в Азовське море, про це свідчить зростання розмірів риб, 

виловлених в лимані в осінній період. 

У розмірному варіаційному ряді атерини з Молочного лиману можна 

відмітити два піки – великий від 5,5 до 6,0 см та менший від 7,0 до 7,5 см 

(рис.5.25).  
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Таблиця 5.38 

 Середні розмірно-масові показники атерини за роками досліджень 

 

Рік Стать 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

1997 

Самки 26 5.4 7.2 6.37 0.09 1.40 5.10 3.16 0.17

Самці 10 4.7 6.6 5.92 0.21 1.50 2.90 2.32 0.12

Заг. 36 4.7 7.2 6.24 0.09 1.40 5.10 2.92 0.14

1999 

Самки 13 6.0 9.6 8.02 0.27 2.20 10.50 6.35 0.69

Самці 25 5.9 9.7 7.79 0.16 2.10 10.90 5.64 0.41

Заг. 38 5.9 9.7 7.87 0.14 2.10 10.90 5.88 0.36

2000 

Самки 29 5.9 8.8 7.48 0.14 2.10 7.50 4.62 0.29

Самці 35 5.0 8.8 7.04 0.16 1.10 6.40 4.07 0.29

Заг. 64 5.0 8.8 7.24 0.11 1.10 7.50 4.32 0.21

1997-

2000 

самки 68 5.4 9.6 7.16 0.12 1.4 10.5 4.4 0.24

самці 70 4.7 9.7 7.15 0.12 1.1 10.9 4.3 0.24
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Рис. 5.24 Динаміка середньої довжини атерини протягом року 
(1997-2000 рр.) 
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В 1997 році у водоймі переважали особини довжиною 6,0 – 6,5 см, 

найменше було риб довжиною 8 та 9 см. В 1998 році найбільш чисельними 

були риби довжиною 4,0 – 4,5 см, найменше зареєстровано особин 

розмірами 3,0 – 3,5 см. В 1999 та 2000 рр. домінували особини довжиною 

7,5 – 8,0 см. В найменшій кількісті в уловах 1999 року представлені риби 

довжиною 4,5 – 5,0 та більше 9,5 см. В 2000 році найменш чисельно 

представленим був інтервал 6,0 – 6,5 см і були відсутні в уловах риби 

менше 5,0 та  більше 8,5см (табл. 5.39).  

Що стосується варіаційних рядів для риб різних статей, то в 

Молочному лимані серед самців домінують більш крупні особини, ніж 

серед самок. Так, серед самців переважають риби розміром 6,5 – 7,0 см, а 

серед самок – 5,5 – 6,0 см (рис. 5.26). 

Для статевої структури популяції цього виду характерне незначне 

переважання самців над самками Так, самці в середньому складали 54,9, 

самки, відповідно, 45,1 %. Проте співвідношення самців та самок протягом 

різних років, а також сезонів року, в лимані не є стабільним і змінювались 
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Рис. 5.25 Варіації довжини атерини за роки досліджень. 
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в значному інтервалі (рис. 5.27, табл. 5.40). В квітні місяці в лимані самці в 

середньому складали 55%, в травні, коли починається нерест, спостерігали 

значне збільшення кількості самок, співвідношення самців та самок було 

28 та 72 % відповідно (рис. 5.27). Потім кількість самців поступово зростає 

і в липні вони вже становили біля 67 %. До жовтня співвідношення статей 

залишалось відносно стабільним, спостерігалось зовсім незначне 

зменшення відсотка самців. 

 
Таблиця 5.39 

Варіації довжини атерини за роками досліджень (%) 
 
Розмірний 

ряд 
(см) 

Роки 

1997 1998 1999 2000 

2.5 7 - - - 

3.0 4 2 - - 

3.5 8 3 - - 

4.0 4 19 - - 

4.5 2 12 2 - 

5.0 16 16 4 3 

5.5 17 16 6 2 

6.0 31 17 15 3 

6.5 20 - 11 1 

7.0 11 - 12 3 

7.5 2 5 31 13 

8.0 1 - 25 8 

8.5 - - 9 2 

9 1 - - - 

9.5 - - 2 - 
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Таблиця 5.40 
Співвідношення статей атерини в Молочому лимані  

за роками досліджень (%) 
 

Рік Самки Самці 

1997 72.2 27.8 

1999 34.2 65.8 

2000 45.3 54.7 

Заг. 49 51 
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Рис. 5.26 Варіації довжини атерини в Молочному лимані 
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За роки досліджень у Молочному лимані, в середньому, переважання 

самців було незначним, тому що в різні роки середнє співвідношення 

самців та самок змінювалось в дуже широкому діапазоні. В 1997 році 

спостерігали значне домінування самок (кількість самок в середньому 

переважає кількість самців в 2,6 рази). В 1999 році спостерігали 

переважання самців майже у 2 рази. В 2000 році також домінували самці, 

але  з менш значною перевагою (табл. 5.40). 

Показники вгодованості атерини обох статей за Фультоном та Кларк в 

дослідженій водоймі майже не відрізнялись (табл. 5.41). 
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Рис. 5.27 Зміни статевого складу в популяції атерини протягом року 
(1997-2000 рр.). 
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Таблиця 5.41 

 Середня вгодованість атерини  різних статей в Молочному лимані  

(1997-2000 рр.) 

 

Стать 
n, 

екз. 

За Фультоном За Кларк 

min max M ±m min max M ±m 

Самки 40 0.70 1.86 1.18 0.04 0.59 1.71 1.01 0.03 

Самці 25 0.76 2.31 1.19 0.06 0.69 1.35 1.02 0.03 

Заг. 67 0.70 2.31 1.19 0.03 0.59 1.71 1.02 0.02 

 

У зв`язку з  дрібними розмірами промислове значення виду незначне. 

В більшості випадків у Молочному лимані атерина зустрічалась в уловах 

ятерів та ставних неводів як прилов і не використовувалась як об`єкт 

спеціалізованого промислу. В період досліджень в лимані виловлювали в 

середньому 1.3 т атерини [22]. 

 

 

 

5.3.5. Бичок-кругляк - Neogobius melanostomus (Pallas, 1814) 

 
В Молочному лимані цей вид розповсюджений на всій акваторії 

водойми. Найбільша його кількість відмічалась в середній та нижній 

частинах, особливо там, де є черепашковий грунт. Слід звернути увагу на 

те, що з кожним роком (1997-2000 рр.) відбувалось збільшення чисельності 

цього виду в досліджуваній водоймі. Таке явище пов’язано із збільшенням 

чисельності цього виду в усьому Азовському басейні.  

За нашими даними в Молочному лимані бичок-кругляк представлений 

особинами розмірами 2.2 - 17.2, в середньому 10.9 см ±0.13. та масою в 

межах 0.1 – 116,0 в середньому 37.1 г. ±1.14.  
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Для більшості бичків характерний статевий деморфізм. У бичка-

кругляка він проявляється у різниці розмірних показників. Самці однієї 

вікової групи з самками, як правило, значно більші. Різниця в довжині 

самців та самок бичка-кругляка несе адаптивний характер, пов`язаний з 

особливостями їх біології розмноження. Починаючи з третього року, у 

самців спостерігається збільшення інтенсивності росту на відміну від 

самок [123]. 

За результатами спостережень розміри самців значно перевищували 

розміри самок і складали для перших 11,9 ±0,14, а для других - 10,1 

±0,11 см (табл. 5.42). Така різниця в розмірах характерна для більшості 

бичкових, але в кругляка розмірний статевий диморфізм розвинутий 

найбільше.  

В період 4-х річних досліджень розмірно-масова структура бичка-

кругляка за роками дещо змінювалась. В лимані спостерігалось поступове 

зменшення середніх розмірів цього виду з 11.7 см до 9.8 см (табл. 5.43).  

Протягом року середня довжина бичка-кругляка змінювалась. 

Найбільшу довжину тіла в лимані зареєстровано навесні, коли статевозрілі 

особини заходять у водойму для нересту. Після нересту до середини літа 

показники довжини тіла кругляка значно зменшувались, що пов'язано із 

зростанням кількості молоді в районі досліджень, а також відходом 

дорослих особин з нерестовищ. В серпні спостерігали друге зменшення 

довжини тіла, яке пов`язане з неодноразовим нерестом виду в районі 

досліджень і збільшенням в лимані чисельності молодих особин (рис. 

5.28). До кінця осені довжина тіла кругляка значно зменшувалась в зв`язку 

з природною смертністю трьохрічних та чотирьохрічних особин. 
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Таблиця 5.42 

  Розмірно-масові показники бичка-кругляка різних статей  

(1997-2000 рр.) 

Стать 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

Самки 155 6.2 14.2 10.1 0.11 6.0 65.8 26.8 0.96

Самці 255 6.3 17.2 11.9 0.14 5.5 116.0 45.6 1.55

Заг.  410 2,2 17,2 10,9 0,13 5,5 116,0 37,1 1,14

 

Таблиця 5.43 

  Розмірно-масові показники бичка-кругляка за роками досліджень 

 

Стать Рік 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

Самки 

1997

9 9.8 13.8 12.2 0.42 23.5 63.9 39.6 3.61 

Самці 48 9.2 16.7 13.3 0.23 21.9 95.2 50.6 2.70 

Заг.  66 2.4 16.7 11.7 0.48 0.2 95.2 42.2 2.92 

Самки 

1998

16 6.2 12.0 10.7 0.35 6.0 48.9 38.0 3.09 

Самці 43 6.3 15.6 12.7 0.34 5.5 108.0 56.7 4.34 

Заг.  62 2.2 15.6 11.7 0.38 0.1 108.0 49.1 3.56 

Самки 

1999

93 7.5 14.2 10.1 0.14 9.3 65.8 26.4 1.19 

Самці 123 7.3 17.2 11.7 0.20 7.5 116.0 45.3 2.23 

Заг.  219 2.7 17.2 10.9 0.15 0.3 116.0 36.7 1.51 

Самки 

2000

37 7.5 11.5 9.3 0.14 10.7 39.2 19.9 0.97 

Самці 41 7.4 15.0 10.2 0.27 9.5 90.0 28.8 2.86 

Заг.  78 7.4 15.0 9.8 0.17 9.5 90.0 24.6 1.64 
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Рис. 5.30 Віковий склад бичка-кругляка. 

Варіації довжини бичка-кругляка в Молочному лимані представлені 

на рисунку 5.29. Аналізуючи їх, слід відмітити відсутність особин 

довжиною 3.5-6.5 см. Це пов`язано з тим, що після нересту молодь цього 

виду виходить до Обитічної затоки, де й нагулюється. Домінуючими були 

особини довжиною 9.0 - 9.5, 8.5 та 11.5 см. (рис. 5.29). 

Віковий склад бичка-кругляка представлений 5 віковими групами, з 

яких переважали особини віком 3 роки (рис. 5.30).  

Статеве дозрівання бичка-кругляка відбувається у віці 2 роки при 

досягненні довжини тіла 5,5 - 6,0 см та маси 4-5 г [98]. Росте бичок-

кругляк повільніше за бичка-трав`яника. Найбільші темпи росту 

спостерігались у віці 2 роки (рис. 5.31). 

В статевому складі популяції у бичка-кругляка з Молочного лиману 

самці за чисельністю переважають самок (62 % на 38 %). 
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Рис. 5.28 Зміни середньої довжини бичка-кругляка  протягом року. 
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Рис. 5.29 Варіаційний ряд довжини бичка-кругляка в 
Молочному лимані.
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Протягом року співвідношення статей у бичка-кругляка значно 

змінюється. На початку весни були відловлені лише самки, але вже в квітні 

їх кількість значно зменшилася - до 15 відсотків (рис. 5.32). В подальшому 

відмічено зміну статевого складу, що пов`язано з порціонністю нересту та 

охороною самцями кладок з ікрою. 

Вгодованість бичка-кругляка в Молочному лимані за Фультоном 

становила 1.38 - 3.43, в середньому 2.35 ± 0.03, за Кларк - 1.26 - 3.12, в 

середньому 2.08 ± 0.03. Вгодованість бичків обох статей з Молочного 

лиману за Фультоном була однаковою і становила 2.35 ±0.05, за  Кларк 

вона дещо відрізнялась і становила для самок 2.00 ±0.04, самців 2.11 ±0.04 

(табл. 5.44).  

Аналізуючи річну динаміку вгодованості, слід відмітити збільшення 

показників як за Фультоном, так і за Кларк в 1998 році та деяке падіння в 

1999 –2000 роках (табл. 5.45).   

Протягом року вгодованість бичка-кругляка майже стабільна. 

Спостерігали лише невелике збільшення показників за Фультоном та 

Кларк в період осіннього нагулу (рис. 5.33). 
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Рис. 5.31 Залежність довжини тіла з віку бичків в Молочному лимані: 1 – 
трав`яник, 2 - кругляк, 3 – пісочник. 
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Промислове значення цього виду найбільше серед інших 

представників Родини Бичкові. В дослідницьких ловах бичкової драги він 

складає до 50% за  чисельностю та до 40% за масою. В деяких уловах 

бичок-кругляк зустрічався в значно більшій кількості, в залежності від 

акваторії лову. 

В зв’язку з тим, що під час промислу бичків не поділяють на види, 

важко сказати, скільки бичка-кругляка виловлюють в Молочному лимані. 

Але спираючись на те, що в промислових ловах кругляк становить 90 – 

95 %, слід, можливо, говорити про промислові лови цього виду в 

досліджуваній водоймі. 

В період напіввідкритого стану виловлювали близько 100 тон бичків 

на рік. Зараз в лимані виловлюють в середньому 5 тон бичків на рік.  
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Рис. 5.32 Середне співвідношення статей бичка-кругляка протягом року  
в Молочному лимані (1997-2000 рр.). 
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Таблиця 5.44 

Вгодованість особин бичка-кругляка різних статей (1997-2000 рр.) 

стать 
n, 

екз. 

За Фультоном За Кларк 

min max M ±m min max M ±m 

Самки 41 1.71 2.92 2.35 0.05 1.26 2.51 2.00 0.04 

Самці 118 1.38 3.43 2.35 0.04 1.30 3.12 2.11 0.04 

 

Таблиця 5.45 

Вгодованість особин бичка-кругляка в різні роки досліджень 

Рік 
n, 

екз. 

За Фультоном За Кларк 

min max M ±m min max M ±m 

1997 57 1.45 2.81 2.12 0.05 1.26 2.57 1.89 0.05

1998 40 1.38 3.35 2.50 0.08 1.30 2.99 2.23 0.07

1999 55 1.92 3.43 2.48 0.04 1.66 3.12 2.17 0.04

2000 7 2.04 2.72 2.40 0.10 1.83 2.46 2.14 0.10
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Рис. 5.33 Вгодованість особин бичка-кругляка протягом року  
(1997-2000 рр.) 
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5.3.6. Бичок-пісочник  - Neogobius fluviatilis fluviatilis (Pallas, 1814) 

 
 
 
 
 

В Молочному лимані зустрічається в основному біля берегів з піщаним 

грунтом. Як правило його нема в заростях водяної рослинності. Веде 

малорухомий, майже осідлий, спосіб життя. Протягом  року основна 

активність припадає на теплий період, взимку активність пісочника 

знижується. 

Динаміка середніх показників довжини та маси тіла цього виду у 

Молочному лимані за даними різних авторів наведені в таблиці 5.46. З 

таблиці видно, що розмірні показники залишались майже незмінними, але 

водночас слід відмітити коливання середньої маси тіла.  

Віковий склад бичка-пісочника представлений 5 віковими групами з 

переважанням особин віком 2 роки (рис. 5.34).  

 

 

Таблиця 5.46 

 Динаміка середніх показників довжини та маси тіла  за ряд років 

 

Автор 
Довжина, см Маса, г 

min-max M ±m min-max M ±m 

Тарнавський, 1960 3,0-14,0 8,8 - - 18 - 

Сабодаш та ін, 1994 8,3-10,0 9 - 9,1-20,4 11,8 - 

Наші дані, 1997-2000 1,7-17,0 8,9 0,1 0,055-74,0 16,7 0,43 
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Росте пісочник дещо повільніше ніж бички жабоголовий та кругляк. 

Найбільш інтенсивно пісочник росте на другому році життя і зовсім 

повільно на п`ятому (рис.5.31). 

Статевої зрілості досягає на другому році при довжині тіла 9,0-12,0 см 

[98]. В статевому складі стада бичка-пісочника в середньому спостерігали 

практично рівну кількість самців та самок - 50,3% на 49,7%. Зміни в 

статевому складі протягом року приведені на рисунку 5.35. Скажемо лише, 

що під час нересту співвідношення близьке 1:1, а після - самці 

переважають в співідношенні 2:1. 

Нерест бичка пісочника відбувається в травні. Перші кладки ікри 

були виявлені на початку квітня на спеціально поставлених віхах. У цей 

час цей вид підходить до берега на вузькі ділянки покриті піском. Біля 

берега він відкладає ікру на різноманітні предмети, що випадково 

потрапили до води, наприклад, на автомобільній шині (рис. 5.36). Але в 

усіх випадках, якщо це дозволяють умови, бички прагнуть відкладати ікру 

в більш затишному місці - на нижньому боці твердих предметів, трохи 

піднятих над грунтом. При цьому вони навіть розширюють вхід під такий 

предмет або роблять норку. 
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Рис. 5.34. Віковий склад бичка-пісочника 



 

 

128
     

 
Рис. 5.35. Середне співвідношення статей бичка-пісочника 

протягом року (1997-2000 рр.) 

 

Рис. 5.36. Кладка бичка-пісочника на автомобільній шині 
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З виставлених у лимані цеглинах, шматках шиферу, черепиці, 

брусків дерева й інших твердих предметів пісочник незмінно віддає 

перевагу шиферу, на куполоподібному боці якого він відкладає ікру (рис. 

5.37). При відсутності відповідних умов пісочник відкладає ікру на будь-

якому твердому субстраті, причому самець завжди знаходиться поблизу 

кладки. Нами була виявлена кладка ікри в заростях зостери. Бичок-

пісочник активно охороняв її, не даючи наблизитись до ікринок. 

У нерестовий період самці пісочника набувають шлюбного вбрання - 

вони стають вугільно-чорними, значно подовжується другий спинний, 

анальний і грудні плавці і по краях цих плавців з'являється жовтувата 

кайма (рис. 5.37). У гнізді звичайно нараховується декілька кладок, що 

мають різні ембріональні стадії. 

На рисинку 5.38 очевидно, що одні ікринки мають пізню стадію 

розвитку, інші знаходяться на більш ранній. Площа кладок може 

змінюватись від 10 см до 1 м. Час розвитку ікри до моменту викльову 

складала в середньому 12 діб.  

Аналізуючи умови нересту потрібно сказати, що Молочний лиман 

непридатний для розмноження бичків, що відкладають ікру на тверді 

предмети. Це пов'язано з типом грунту, що переважає в лимані і 

відсутністю твердих субстратів.  

Плодючість цього виду знаходилась в межах 730-1950, в середньому 

1195 ікринок. 

За вгодованістю пісочник займав проміжне місце між кругляком та 

ратаном. Для самок вгодованість за Фультоном складала 1,74±0,02, за 

Кларк - 1,46±0,02, для самців ці показники складали 1,82±0,02 та 1,62±00,2.  

Пісочник відноситься до промислових видів бичків і при достатній 

кількості має промислове значення. Він ціниться за значні розміри та 

специфічні смакові якості. 
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Рис. 5.37. Cамець бичка-пісочника на кладці 

 

Рис. 5.38. Кладка бичка-пісочника 
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5.3.7. Бичок-цуцик - Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) 

 
 

В Молочному лимані розповсюджений в опріснених акваторіях і не 

зустрічається в районах з солоністю більше 20 г/л. Яскравим прикладом 

цього була велика чисельність цуцика в лимані в 1998-1999 рр., коли 

солоність його вод складала 18 г/л і поодинокі зустрічі цього виду в 1997 р. 

при солоності 24 г/л. 

Бичок-цуцик мешкає в затоках з великою кількістю рослин та детриту.   

За нашими спостереженнями середня довжина тіла цього виду 

змінювалась в межах 1,7-7,8 см, в середньому 4,8±0,07. Масові показники 

коливались в межах 0,08-9,7 г, с середньому 3,2±0,14. Переважали особини 

довжиною тіла в межах 4,8-5,2 см, за масою домінували бички з вагою 1,5-

2,2 г. 

Значних відмінностей в розмірно-масових показниках між особинами 

в різні роки досліджень не відмічено. Аналізуючи середні показники 

довжини бичка-цуцика різних статей, слід відмітити  перевагу самців над 

самками. 

Статеве дозрівання самок відбувається по досягненню довжини тіла 

2,7 см та маси 0,4 г у віці 1 рік. Самці дозрівають при досягненні 

показників 2,9 см та 0,5 г у віці 1 рік. 

Середне співвідношення статей становило близька 2:1 з переважанням 

самців. Перед початком нересту в статевому складі переважали самки в 

співвідношенні 2 : 1. Під час нересту ці показники не змінювалися, але вже 

в серпні відмічалась значна перевага самців. 

У бичка-цуцика відмічається вимогливість до нерестового субстрату. 

Місця нересту знаходяться в прибережній зоні на глибині 0,2-1,5 м, з 

піщаним та піщано-кам`янистим ґрунтом та з солоністю води 7-8 г/л. Але 

нами в Молочному лимані на 3 станції була знайдена кладка ікри бичка-

цуцика разом з самцем, де солоність води становила 17 г/л. 
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Нерест розпочинається при температурі близько 100 С і масово 

відбувається при 18-210 С. 

Абсолютна плодючість, зазвичай, збільшується відповідно 

збільшенню розмірів та маси тіла риб. У самок довжиною 3,4-5,1 см та 

масою 1,9 г плодючість складала 207-648, в середньому 428 ікринок. 

В живленні бичка-цуцика головну роль відіграють придонні 

Amphipoda, молодь крабів, дрібні молюски. Цікавим фактом є те, що в 

шлунках бичка цуцика відмічали організми суходольного походження, 

наприклад гусеницю златогузки (Euproctis chrysorrhoea) за визначенням 

А.А.Петрусенка [76]. 

Вгодованість самок за Фультоном становила 2,49±0,15, за Кларк 

2,07±0.14, для самців ці показники були дещо більшими і становили 

відповідно 2,79±0,13 та 2,38±0,12. Вгодованність в 1999 р. була нижчою, 

ніж у 1998. 

Промислового значення бичок-цуцик не має. Відіграє значну роль при 

утворенні трофічних зв`язків, є їжею для хижих риб, в тому числі і 

промислово цінних. 
 
 
 
 
 
 

5.3.8. Бичок-трав`яник - Gobius ophiocephalus Pallas, 1814. 

 

 

В Молочному лимані цей вид розповсюджений всюди, де є зарості 

макрофіта Zostera marina.  

Трав`яник доволі значний за розмірами вид бичкових, його довжина 

досягає 25 см. В наших зборах довжина тіла змінювалась в межах 1,8-19,1 

см, в середньому 10,5+0,11 см. Маса, відповідно, 0,11-150 г, в середньому 

29,7±0,62. Домінували риби довжиною 11,5 - 12,0 см і масою в межах 20-

25 г. 
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Самці в уловах мали довжину 12,6±0,11 (4,3-19,1) см, масу 39,6±0,9 

(1,9-150) г. Самки дещо поступались в розмірах, їх довжина складала 

12,2±0,10 (5,7-18,8) см, маса 3,5-103,0 г з середніми показниками 36,2±0,81. 

В різні роки досліджень показники довжини та маси не були 

стабільними - вони збільшувались з кожним роком. 

Слід відмітити, що розмірно-масові показники трав`яника значно 

зменшились в порівнянні з даними Тарнавського М.П. [104] та Сабодаша 

та ін [88] (табл. 5.47). 

Віковий склад трав`яника представлений чотирма віковими групами з 

переваженням особин віком 2 роки (рис. 5.39). 

Статевої зрілості бичок досягає у віці 2 роки при довжині тіла 9 см та 

масі 17 г, кількість самців та самок бичка-трав`яника майже однакова - 

52,2% на 47,8%, на це ж вказує і Смирнов А.І. [98]. 

Протягом  року співвідношення статей дещо змінювалось. Так, перед 

початком нересту самців 77,8%, самок, відповідно, 22,2%, але під час 

нересту співвідношення статей вирівнюється і це співвідношення 

збільшується в сторону самок (рис. 5.40). Нерест трав`яника відбувається в 

травні-червні. Однієї думки стосовно характеру нересту немає. За одними 

даними він одноразовий [98], за іншими – порційний [94]. Плодючість 

трав`яника значно більша в порівнянні з іншими бичками Молочного 

лиману і складає 7-22 тис. ікринок. 

Таблиця  5.47 

 Динаміка розмірно-масових  показників бичка  трав`яника 

Молочного лиману в різні роки досліджень 

 Довжина, см Маса, г 

min-max M ±m min-max M ±m 

Тарнавський, 1960 4.8-20.0 13.7 - - 63 - 

Сабодаш, 1994 5.0-19.0 11.7 - 3.3-122.0 34.1 - 

Наші дані, 1997-2000 1.81-19.0 10.5 0.11 0,055-74,0 29.7 0.62 
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Рис. 5.40. Співвідношення статей бичка-трав`яника протягом року 
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Рис. 5.39. Віковий склад популяції бичка-тра`яника 
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Вгодованість самок та самців за Фультоном та Кларк була майже 

однаковою - 1,8±0,2 та 1,66±0,02.  

Бичок-трав`яник відноситься до промислових видів риб, але офіційною 

статистикою цей вид не виділяють окремо серед інших видів бичків. В 

уловах ятерів він складає близько 70% улову. 

 

 

 

5.3.9. Камбала чорноморська – Platichthys flesus luscus (Pallas, 1814) 
 
 
 
 
 
 

Камбала чорноморська досить багаточисельний вид в Молочному 

лимані, зустрічається в усіх частинах, але найбільша концентрація цього 

виду знаходиться в середній частині лиману. 

Розмірно-масові показники камбали в лимані становили: довжина 4.0–

31.5, в середньому 19.2 ±0,4 см, маса – 1,5 – 580, в середньому 178.1 

±10.3г. За розмірно-масовими показниками самки камбали дещо 

переважають самців. За роками досліджень довжина та маса тіла виду 

змінювалось, що говорить про нестабільність популяції в Молочному 

лимані (табл. 5.48). 

У досліджуваній водоймі середня довжина камбали в різні сезони 

коливалась в доволі широкому діапазоні від 13,5 до 26,5 см. Максимальні 

показники спостерігали в березні, після чого вони рівномірно 

зменшувались і в липні опускались до мінімальних значень, потім знову 

починають рости і в серпні середня довжина особин камбали складала 

19 см. В подальшому спостерігалось незначне зменшення розмірів риб, у 

вересні середня довжина на 1 см менша, ніж місяць тому. У жовтні середні 

розміри риб знову зростали+ і досягали 20 см, після чого спостерігалось 
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чергове зменшення, в листопаді камбала на 2 см менша, ніж була в жовтні 

(рис. 5.41.) 

Що стосується розмірної структури популяції лиманської камбали, то 

в уловах переважають особини довжиною 12 - 14, 18 - 20, 22 - 24 см, в той 

час як найменшою кількістю особин представлені розмірні ряди 4 - 8, 26 - 

30 см. Варіаційний ряд камбали з Молочного лиману не має чітко 

вираженого піку (рис. 5.42). 

Аналізуючи розмірні ряди камбали за роки досліджень в Молочному 

лимані, слід відмітити переважання молодих особин розмірами 4-8 см. 

(табл. 5.49). 

Для статевої структури популяції в Молочному лимані характерне 

переважання самок. Так співвідношення статей в середньому становить 1 : 

2, з домінуванням самок над самцями. З 1997 по 1999 рік спостерігали 

збільшення частки самок. В 2000 році перевага самок над самцями 

зменшилась в 2 рази. 

Віковий склад камбали чорноморської в Молочному лимані 

представлений 5 віковими групами, домінуючими серед яких є 

чотирьохрічні особини. (рис. 5.43).  

Вгодованість камбали чорноморської в лимані за Фультоном 

змінювалась в межах 1.41 - 2.92, в середньому 2.07 ±0.05, за Кларк ці 

показники становлять 1.25 - 2.56, в середньому 1.75 ±0.03. На відміну від 

самців самки були вгодовані краще. (табл. 5.50). 

у зв`язку з депресією популяції камбали чорноморської  в Молочному 

лимані промислове значення цього виду значно зменшилось в порівнянні з 

минулими роками. Камбала в середині 50-х років займала перше місце в 

промислі на Молочному лимані. В той період виловлювали від декількох 

тон до декілька сот тон  на рік. 
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Таблиця 5.48 

 Розмірно-масові показники камбали чорноморської за роками досліджень. 

 

Рік Стать 
n, 

екз. 

Довжина, см Маса, г 

min max M ±m min max M ±m 

1997 

♀ 28 10.8 27.4 20.8 0.9 21.0 491.0 242.8 27.5

♂ 19 8.3 23.2 15.0 1.0 12.0 231.0 79.4 16.9

заг. 47 8.3 27.4 18.4 0.8 12.0 491.0 176.8 21.2

1998 

♀ 45 10.8 22.2 17.5 0.4 21.0 238.1 108.8 7.0 

♂ 17 11.2 27.2 16.0 0.9 23.0 347.0 86.9 18.4

заг. 62 10.8 27.2 17.1 0.4 21.0 347.0 102.8 7.2 

1999 

♀ 35 19.3 28.1 24.3 0.4 156.0 524.0 320.6 15.7

♂ 8 15.0 22.5 18.0 0.9 63.0 200.0 114.1 18.4

заг. 43 15.0 28.1 23.1 0.5 63.0 524.0 282.2 18.1

2000 

♀ 6 20.9 31.5 24.5 1.6 161.8 580.0 284.7 60.7

♂ 3 18.4 22.5 20.9 1.3 90.0 220.0 169.3 40.2

заг. 9 18.4 31.5 23.3 1.2 90.0 580.0 246.2 45.1

заг. 

♀ 114 10.8 31.5 20.8 0.4 21.0 580.0 216.0 12.5

♂ 47 8.3 27.2 16.2 0.6 12.0 347.0 93.7 10.6

заг. 163 4.0 31.5 19.2 0.4 1.5 580.0 178.1 10.3
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Рис. 5.41 Динаміка середньої довжини камбали чорноморської  в 
Молочному лимані протягом року.

Рис. 5.42 Варіаційний ряд довжини камбали чорноморської  в  
Молочному лимані
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Таблиця 5.49 

Варіаційні ряди довжини камбали чорноморської  за роками досліджень (%) 

Розмірний 

ряд 

Роки 

1997 1998 1999 2000 

4 - - 4.4 - 

6 - - - - 

8 2.1 - - - 

10 10.6 3.2 - - 

12 10.6 12.9 - - 

14 19.1 21.0 2.2 - 

16 4.3 27.4 6.7 - 

18 4.3 19.4 8.9 11.1 

20 14.9 12.9 11.1 33.3 

22 12.8 1.6 17.8 22.2 

24 17.0 - 28.9 22.2 

26 4.3 1.6 17.8 - 

28 - - 2.2 - 

30 - - - 11.1 
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Таблиця 5.50 

Вгодованість камбали чорноморської різних статей 

 

Рік 
n, 

екз. 

За Фультоном За Кларк 

min max M ±m min max M ±m 

самки 53 1.42 2.84 2.18 0.05 1.25 2.56 1.81 0.04 

самці 27 1.41 2.92 1.85 0.06 1.30 2.49 1.64 0.05 
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Рис. 5.43. Співвідношення вікових груп камбали чорноморської  в 
Молочному лимані 
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5.4. Рибогосподарське значення Молочного лиману в умовах 

реконструкції водойми 

 

 

Збільшення рибопродуктивності Молочного лиману є одним з 

важливих завдань раціонального використання ресурсів водойми. Вдале 

розташування, можливість штучного формування гідрологічного та 

гідрохімічного режимів дає великий потенціал для розвитку рибного 

господарства на акваторії лиману.  

Рибогосподарське освоєння водойми повинно мати комплексний 

характер, поєднуючи промисел наявних у лимані риб, штучне відтворення 

автохтонних риб, використання акліматизантів [88]. 

За всю історію існування лиману відбувались значні зміни в складі 

промислових видів риб в залежності від гідрологічних та гідрохімічних 

характеристик. Промисловими видами в другій половині ХХ століття були: 

піленгас, сингіль, камбала чорноморська, бичок-трав`яник, бичок-

пісочник, бичок-кругляк, бичок-сирман. Об`єктами другорядного 

промислу - плітка, судак, шемая, рибець, тюлька, атерина, хамса, лобан, 

гостроніс, бичок-жабоголовий. Промисловими рибами в Молочному 

лимані могли також бути: білуга, осетр, севрюга, оселедець, пузанок, 

вугор, щука, вирезуб, краснопірка, чехоня, рибець, короп, сом, сарган, 

окунь, бичок-рижик, ставрида, барабуля, калкан азовський, але в зв’язку з 

малою чисельністю не використовувались промислом.  

В різні періоди рибне господарство мало різні об’єкти лову. Так в 

кінці 40-х та на початку 50-х років об’єктами промислу в  лимані були 

лише сингіль, камбала чорноморська  та декілька видів бичкових. На рік в 

цей період виловлювали близько 200 тон рибної продукції (табл. 5.51).  
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Таблиця 5.51 
 

Промисел риб  в Молочному лимані, за [119] 
 

 

Види 

Промисловий вилов риб в ц. за роками 

В
сь
ог
о 

Кі
ль
кіс
ть

 %
 

19
44

 
19

45
 

19
46

 
19

47
 

19
48

 
19

49
 

19
50

 
19

51
 

19
52

 
19

53
 

19
54

 
19

55
 

19
56

 
19

57
 

19
58

 

Камбала  

18
00

 
48

01
 

27
25

 
30

91
 

28
14

 
14

67
 

66
0 

42
5 

20
8 

69
5 

27
9 

69
 

44
86

 
53

7 
98

9 

25
04

6 

72
.8

 

Бички - - - - - 6 1 26
 

72
 

1 15
5 - 

58
37

 
21

51
 

34
4 

85
93

 

24
.9

 

Кефаль - - - - 21
 

2 10
 

- 23
5 

33
 

45
 

- 33
2 

63
 

70
 

71
1 

2.
0 

Плітка - - - - - - - - - - - 5 31
 

- 2 38
 

0.
3 

Судак - - - - - - - - - - - 11
 

1 - 31
 

43
 

Шемая - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

Сарган - - - - - - - - - - - - - - 5 5 

Оселедці - - - - - - - - - - - - - - 6 6 

Хамса - - - - - - - - - - - - - - 1 1 

Всього 

18
00

 
48

01
 

27
25

 
30

91
 

28
35

 
14

75
 

67
1 

45
1 

51
5 

72
9 

47
9 

85
 

19
65

7 
27

51
 

14
49

 

34
40

1 
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З середини 50-х років в промислових уловах значно збільшується 

кількість видів. В 1958 році офіційною статистикою зареєстровано 9 

промислових груп риб: камбала чорноморська , калкан, бички (кругляк, 

пісочник, трав`яник, сирман), кефаль (сингіль, лобан, гостроніс), плітка, 

судак, шемая, сарган, оселедець, хамса. Найбільше значення в уловах 

мають камбали (72.8 %) та бички (24.9), на кефалей припадає 2 відсотки, 

інші риби становлять 0,3 % промислового вилову в лимані (табл. 5.51). В 

середньому в період 1955 – 1958 років в лимані виловлювали близько 600 

тон рибної продукції.  

Дані про екологічний стан водойми в 50-х - 60-х роках свідчать про те, 

що з`єднання його з морем сприяло заселенню його рибами та розвитку 

рибного промислу. Середньорічні улови за вказаний період складали 290 т, 

а рибопродуктивність лиману становила 10 кг/га. У зв’язку з переходом 

лиману в напівзакритий стан відбуваються деякі зміни в рибному 

господарстві водойми. Зменшується кількість промислових видів та 

загальна рибопродуктивність.  

У цей час активно розробляються механізми по штучному 

розведенню,  зарибленню та інтродукції промислових видів риб. Але ці 

роботи мали експериментальний характер і не могли досягти промислових 

розмірів, що б вплинути на покращення промислової ситуації в водоймі. 

Були також спроби інтродукувати в Молочному лимані амура звичайного 

та строкатого товстолоба, бестера, але результати вселення цих видів не 

сприяли покращенню ситуації і закінчились невдачою [120].  

У зв`язку з гідрологічними та гідрохімічними процесами, що склались 

в кінці 60-х років та по низці інших причин (перепромисел, промислові і 

побутові стоки) рибогосподарське значення лиману в цей час різко 

знижується. Плітка і судак втрачають промислове значення, а улови 

камбали чорноморської  і бичків падають до 400-2700 ц за рік [88].  
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В період 1971 –1980 років в структурі промислових уловів 

відмічались лише сингіль, камбала чорноморська та декілька видів бичків. 

Основна маса (93,4 %) уловів припадає на бичків. Кефалей сингіля та 

лобаня виловлювали в середньому 9 тон на рік  (5.6 %) від загального 

вилову по лиману (табл. 5.52).  

Така ситуація викликала необхідність підвищення ефективності 

рибного промислу. Науковому обгрунтуванню доцільності організації в 

лимані нагульно-вирощувального кефального господарства і побудови 

гідротехнічних споруд, які б дали можливість ефективно використовувати 

стадо кефалей, присвячено збірку праць [69]. Однак створення запускно-

обловної споруди не тільки не підвищило ефективність рибного промислу, 

а, навпаки, призвело до значного підриву чисельності популяцій 

чорноморських кефалей і порушення гідрологічного та гідрохімічного 

режимів. 

Істотні зміни в іхтіологічну промислову картину Молочного лиману у 

вказаний період вніс піленгас. В Азово-Чорноморському басейні цей вид 

був акліматизований у 1978-1985 рр. Екологічні умови лиману виявились 

для нього найбільш оптимальними і вже в 90-і роки він стає основним 

промисловим видом, а водойма його головним нерестовищем. 

Вдала акліматизація піленгасу дещо збільшила рибопродуктивність 

водойми, але на відміну від минулих років ці показники менші на порядок.  

Сучасна промислова іхтіофауна Молочного лиману дуже бідна. В 

період досліджень було встановлено, що промислом використовуються 

лише шість видів риб: піленгас, камбала чорноморська, бички: кругляк, 

пісочник, сирман, трав`яник. Основне місце в промислових уловах займає 

піленгас 69.8 %, друге бички - 15.3 %.   
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Таблиця 5.52  

Промислові улови риб в Молочному лимані  

за даними офіційної статистики (в тонах) 

 

Вид 

1971-1980рр. 1993-2000рр. 

Всього 
Середне 

за рік 
% Всього 

Середне 

за рік 
% 

Бички 1421 158 93,4 9 1,9 15,3 

Камбали 15 1,6 0,9 1,7 0,3 2,8 

Піленгас - - - 43 9 69,8 

Інші кефалі 86 9 5,6 - - - 

Хамса - - - 6 1,2 9,8 

Інші риби - - - 1,4 0,3 2,3 

Всього 

 риби 

1521 169 100 61 12 100 

 

 

Таблиця 5.53 

Вилови риб в Молочному лимані за період досліджень   

в тонах, за [22] 

Рік піленгас камбала  Бички  атерина  хамса  карась 

1998 34,9 0,85 2,7 1,4 2,3 0,03 

1999 7,9 0,35 1,9 - - - 

2000 8,34 0,002 11,7 1,5 - - 
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Періодично в лимані виловлюють також хамсу в розмірі 2.3 тон, 

атерину 1.4 та карася  сріблястого 0.03 тони. Але такі улови спостерігались 

лише в 1998 році, коли канал, що з’єднує лиман з морем, функціонував 

найкраще (табл. 5.53). В цілому слід відмітити зменшення уловів майже 

всіх промислових видів.  

Доводиться констатувати, що в даний час Молочний лиман через 

безгосподарність втратив своє рибопромислове значення. Таке відношення 

до наших внутрішніх водойм, для яких характерна висока потенційна 

рибопродуктивність, неприпустиме, тому що загальне споживання риби 

населенням України знаходиться на дуже низькому рівні.  

Щоб запобігти подальшому знерибленню, насамперед, необхідно 

терміново провести заходи для розчищення існуючого каналу для 

з'єднання Молочного лиману з Азовським морем. Потім треба створити 

новий канал, який би забезпечив оптимальний водообмін між лиманом і 

морем. Крім того, потрібно повернутись до комплексу заходів щодо 

підвищення біорізноманіття і рибопродуктивності Молочного лиману, що 

спеціально розроблялись для нього ще в 50-і, 60-і і 70-і роки XX століття і, 

з урахуванням накопиченого досвіду розробити нові рекомендації та 

впровадити їх.  

У самій загальній формі ці рекомендації можуть бути зведені до 

наступного: 

- створення штучних нерестовищ, штучних рифів, зимувальних ям,  

проведення меліоративних робіт для розчищення русел річок;  

- відновлення проектних масштабів розведення піленгасу на 

існуючому рибоводному цеху; 

- створення нових аквагосподарств для вирощування цінних морських 

риб (камбала чорноморська, калкан), прісноводних риб (короп, 
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товстолоб, білий амур) і безхребетних (мідії, креветки, ізоподи 

тощо). 
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5.5. Закономірності формування іхтіофауни Молочного 

лиману в умовах нестабільного з’єднання з Азовським 

морем 

 

 

 

Розуміння та прогнозування процесів, що відбуваються в змінених або 

нестабільних екосистемах, до яких слід віднести й Молочний лиман, має 

важливе значення для збереження не тільки їх біологічного різноманіття, а 

й усієї водойми в цілому.  

Аналізуючи стан іхтіофауни та її динаміку, слід відмітити значний 

взаємозв’язок з багатьма гідрологічними, гідробіологічними, 

гідрохімічними та іншими екосистемними факторами. До найбільш 

важливих слід віднести такі: 

- наявність та ширина протоки, що з’єднує лиман з морем; 

- гідрохімічні показники - солоність та газовий режим; 

- гідробіологічні показники - наявна кормова база; 

- епідеміологічна ситуація. 

Всі вище перераховані фактори впливають як безпосередньо, так і 

опосередковано на більшість гідробіонтів Молочного лиману.  

В іхтіологічному плані слід відмітити вплив на такі процеси: 

- формування видового складу риб; 

- збільшення  або зменшення рибопродуктивності; 

- стабілізація популяційних показників у риб (темп росту, 

вгодованість, віковий склад тощо); 
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Спираючись на вищевикладене та підсумовуючи результати 

іхтіологічних досліджень, слід відмітити деякі тенденції змін у видовому 

складі та популяційних показниках риб досліджуваної водойми. 

Молочний лиман слід віднести до нестабільних (динамічних) 

екосистем у зв’язку з тим, що одним з негативних факторів, що впливає на 

його біоту, слід назвати значну флуктуацію абіотичних компонентів 

екосистеми. Зміни в абіотичному комплексі лиману спричиняють такі ж 

зміни й у біологічному.  

Літературні дані, що стосуються зв’язку показників різноманіття та 

сталості (стабільності) екосистем, мають не завжди спільний, а інколи й 

суперечливий характер [32]. Відомо, що сталість біосистем збільшується зі 

збільшенням різноманіття [64, 106, 127-129, 132, 133, 138, 139, 141]. Але 

разом з тим деякими авторами відмічається, що не завжди різноманіття 

формується за рахунок стабільності екосистеми [77, 135, 136, 143]. 

Як зазначалось в розділі 4, Молочний лиман не завжди був 

стабільною екосистемою. Деяка недовготривала стабільність абіотичних 

показників відмічалась в 50-60-і роки ХХ століття. Динамічними 

абіотичними показниками водойма характеризувалась з 1972 року. Такі 

екосистемні зміни досить суттєво впливали на структуру іхтіофауни і, 

перш за все, на кількість видів риб.  

В багаторічному аспекті видовий склад риб в Молочному лимані 

формувався під дією багатьох факторів, основними серед яких була 

солоність. Кореляційний зв’язок цього показника з видовим різноманіттям 

риб становив 0.94. Рисунок 5.44 наглядно демонструє чіткий зворотній 

взаємозв’язок двох факторів, що говорить про велике значення 

гідрохімічних показників для формування біоти досліджуваної водойми.  
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У періоди, коли протока, що з'єднує лиман з морем, забезпечує 

нормальний водообмін, солоність встановлюється в межах 13.3-17 г\л. При 

такій солоності спостерігається максимальна кількість промислових  видів 

і висока  рибопродуктивність  лиману. 

Нестабільність солоності води, зміни в ступені з`єднання лиману з 

морем, тривала трансформація водойми за останні 50 років викликали 

певне погіршення в промисловій іхтіофауні. Цінні промислові риби 

замінюються другорядними об'єктами промислу і дрібними 

непромисловими представниками. Наочним прикладом цього є відсоткове 

співвідношення промислових (включаючи другорядні об'єкти промислу) і 

непромислових видів. У 50-і рр. воно складало 55.5, у 60-і рр. – 43.5, у 

1993 р. – 32.2, у 1999 р. – 28.5%. Кореляційна залежність солоності та 

кількості промислових видів становить 0.84. Також досить логічним є 

взаємозв’язок солоності з кількістю прісноводних риб, що зустрічались в 

лимані. Показник кореляції цих факторів становить 0.86. 

Рис. 5.44 Взаємозв’язок показників солоності та видового багатства риб 
в Молочному лимані. 
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Не менш важливим для формування видового складу риб  Молочного 

лиману є  гідрологічні фактори (кількість та ширина проток), що досить 

сильно впливають на важливих, з точки зору промислу, представників 

іхтіофауни. Кореляційний зв’язок абіотичних факторів та гідрологічних 

показників зі складом різних за промисловим значенням риб 

представлений в таблиці 5.54. Слід відмітити, що лише промислові та 

другорядні промислові види досить чітко реагують на зміни солоності та 

стани протоки.  

Таблиця 5.54 

Кореляційний зв’язок гідрологічних та гідрохімічних показників із 

структурою іхтіофауни Молочного лиману 

 

 

Розміри кореляції 

Солоність 
Кількість 

проток 
Ширина проток

Промислові види -0,80 0,93 0,97 

Промислово другорядні -0,76 0,74 0,82 

Непромислові -0,04 0,12 -0,07 

 

Не менш важливими є значення абіотичних показників при 

формуванні рибопродуктивності Молочного лиману. При цьому 

найбільший зв’язок спостерігається між деякими іонами і катіонами та 

станом протоки (табл. 5.55). 

Досить цікавим та логічним є взаємозв’язок хлорид іонів з 

показниками частоти зустріч деяких представників іхтіофауни Молочного 

лиману. Слід відмітити, що хлорид іони мають найголовніше значення при 
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формуванні солоності, тому що їх частка складає майже 50 % у воді 

лиману. Кореляція між приведенними нижче видами риб є як зворотна, так 

і незворотна. Це, перш за все, залежить від біології конкретного виду. Так, 

піленгас, іглиця довгорила, бичок-кругляк, хамса та тюлька досить чутливі 

до збільшення солоності, тому їх показник зустріч у випадку останнього 

знижується. Полігалинні види, такі як атерина, бичок–трав`яник, бичок-

цуцик, колючка триголкова, бичок-бубир мармуровий, іглиця пухлощока 

досить позитивно сприймають зростання солоності, що одночасно 

підвищує показники зустріч (табл. 5.56). 

 

Таблиця 5.55 

Кореляційний зв’язок деяких абіотичних факторів з 

показниками рибопродуктивності 

Показники Розміри кореляції 

Cl- 0,97 

HCO3- 0,91 

Mg2+ -0,98 

Ширина протоки 0,94 

 

Слід відмітити досить складну закономірність солоності та частоти 

зустрічей піленгаса в Молочному лимані. Отримані нами данні свідчать 

про зворотній кореляційний зв’язок, що дає підставу стверджувати - зі 

збільшенням солоності зменшується зустріч цього виду в водоймі. Але 

разом з тим слід відмітити, що в деякі періоди підвищення солоності 

чисельність піленгаса в Молочному лимані збільшується. Тому ми 

вважаємо, що отриманий кореляційний зв’язок має більш глибоку основу. 
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Чисельність деяких видів риб і, перш за все, піленгасу може бути пов’язана 

не лише з солоністю, а й з можливістю безперешкодної міграції в водойму 

та з умовами і масштабами попередніх показників нересту. 

Солоність лиману впливає не лише на риб, але й на їх кормову базу, в 

результаті чого збільшуються чи зменшуються показники вгодованості 

певних представників іхтіофауни. Найбільш чітко це простежується на 

бентофагах і як приклад слід привести зв’язок  вгодованості бичка-

кругляка з показниками солоності. Зворотна кореляція між 

вищезгаданними показниками становить 0.75. Дія солоності на 

вгодованість в цьому випадку відбувається опосередковано через зміну 

кормової бази.  

Таблиця 5.56 

Кореляційний зв’язок зустріч видів та хлорид іонів 

Вид Хлорид іони 

Піленгас -0,71 

Атерина 0,78 

Бичок-трав`яник 0,60 

Іглиця довгорила -0,61 

Бичок-цуцик 0,91 

Бичок-кругляк -0,87 

Колючка триголкова 0,97 

Бичок-бубир мармуровий 0,98 

Хамса -0,91 

Тюлька -0,73 

Іглиця пухлощока 0,87 
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Особливо негативно на стан іхтіофауни впливає тривала ізоляція 

лиману від моря. В такі періоди створюються несприятливі гідрохімічні, а 

слідом і гідробіологічні (падає кормова база, зростає паразитарний прес та 

ін.) умови, які викликають різні за ступенем заморні явища. За наявними 

фрагментарними літературними даними [37-39, 67, 119, 121] масова 

загибель риб відбувалась навіть внаслідок короткочасного припинення 

зв'язку з морем. Представники іхтіофауни, що зайшли в лиман по 

протоках, не маючи можливості повернутись назад у море, з настанням 

холодів були приречені на загибель. Це було найбільш характерним для 

тюльки, хамси і кефалей на початку 70-х років і за нашими даними 

наприкінці XX ст. 

Недостатня потужність функціонування протоки, інтенсивне 

випаровування і мінімальний приплив прісних вод у визначені історичні 

періоди викликали значне падіння рівня води, пересихання, а взимку 

навіть промерзання водойми. Зазначені обставини в зимовий період 1971-

1972 рр. стали причиною масової загибелі далекосхідних акліматизантів 

(білого амура, білого і строкатого товстолобиків), а також судака, плітки, 

коропа, ляща тощо. Відсутність зв'язку з морем протягом літа 1972 року 

стала основною причиною замору тієї частини риб, що залишилась живою 

після суворої зими. Негативні впливи на риб, особливо на молодь, чинять 

згінні вітри, тому у короткий проміжок часу значні площі мілководь 

стають ізольованими від основної водойми, а молодь, яка не встигла вийти, 

приречена на смерть. Такі явища типові для Молочного лиману [37-39]. 

Порушення гідрологічного і гідрохімічного режимів викликає 

негативні наслідки гідробіологічного характеру. Знижуються показники 

біомаси кормової бази, внаслідок чого відбувається фізіологічне 
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ослаблення організму риб. Пригнічені  особини  в більшій мірі піддаються 

нападу паразитів і зараженню різними хворобами. 

Весь комплекс вищевказаних факторів виявив свою дію в Молочному 

лимані в  1996 році і викликав великий за розмірами замор піленгасу. В 

травні зазначеного року спостерігався сприятливий гідрохімічний режим. 

Кисень у межах 4-5 мг/л, порівняно низькі показники БСК-5: 0.6-2.9 мг/л, 

мала концентрація сірководню. Перевищення ГДК виявлене для аміаку (до 

2.5 мг/л), фосфатів (до 8 мг/л), окисненню (до 47.4 мг/л) і вуглекислоти (до 

268.4 мг/л). Наступне підвищення температури води призвело до  

збільшення біомаси фіто- і зоопланктону, а також водяної рослинності. У 

цей же час відбулось зниження рівня води в лимані, утворились численні 

мілини і острови, погіршився водообмін між окремими ділянками 

водойми. Це зумовило появу заболочених зон із гниттям і інтенсивне 

“цвітіння” води. 

Така ситуація значно вплинула на показники добової динаміки 

розчиненого у воді кисню, вуглекислоти і БСК. Вночі у зв'язку з 

активними процесами дихання та гниття показники кисню і вуглекислоти 

наближались до критичних, що значно погіршувало життєдіяльність риб, 

зокрема піленгасу. 

При тривалому дефіциті кисню, що викликає пригнічення дихання, 

риби не споживають корм, втрачають масу і вгодованість. В результаті 

цього знижується  резистентність їх організму до збудників заразних 

хвороб, впливу отруйних речовин і інших несприятливих факторів 

середовища. 

8 жовтня 1996 року процес масової загибелі молоді піленгасу 

зареєстрований у південно-західній частині Молочного лиману в бухті 

“Кальміус”. На дні бухти загибла молодь лежала шаром 10-12 см, кількість 
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складала близько 120 тис. екз. на 1 м2. Усього загинуло приблизно 43 млн. 

молоді піленгасу  (рис. 5.45).  

25 жовтня того ж року у верхів'ї лиману зареєстрована загибель 

піленгасу віком 2 і 3 роки (рис. 5.46). Інші види риб серед загиблих були 

відсутні. При дослідженні загиблої молоді була виявлена причина - 

захворювання  мікроспоридіоз, яке було викликано мікроспоридією Glugea 

stephani. 

Підсумовуючи вищевикладене слід констатувати факт 

довготривалої різнопланової реконструкції екосистеми лиману. Тому, 

нажаль, наступне його існування як рибогосподарської водойми 

знаходиться в прямій залежності від діяльності людини, а саме від 

створення оптимального гідрологічного режиму. Для збереження 

екосистеми лиману у функціонально активному стані необхідно 

забезпечити його постійнийо зв'язок з Азовським морем.  

Із вірогідних варіантів подальшого господарського використання 

водойми намічаються такі: лиман може бути солоним озером для 

добування солі; напіввідкритою рибогосподарською водоймою з 

протокою, що не потребує, або мінімально потребує розчищення; 

напівзакритою акваторією-нерестилищем для піленгасу, з протокою, що 

потребує регулярного розчищення. Для впровадження вище наведених 

варіантів існують наступні шлях вирішення. 

У першому випадку не потрібно проводити будь-які заходи. В зв`язку 

з тим, що лиман природно перейшов в останню фазу свого існування 

(солоне озеро, болото), то відсутність будь-яких робіт по з`єднанню з 

морем в короткий проміжок часу, призведе до його екологічного 

"відмирання". До мінімуму скоротиться біота і він стане місцем для 

добування солі. Україна втратить водно-болотне угіддя міжнародного 

значення та нерестовище цінних видів риб.  
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Рис. 5.45 Загибла молодь піленгасу в бухті “Кальміус”. 

 

Рис. 5.46 Загиблі особини піленгасу в середній частині лиману. 
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В другому випадку потрібне широкомасштабне втручання. Необхідна 

спеціальна розробка проекту по створенню протоки, подібної тій, що була 

зроблена в 1943 році. Це призведе до стабілізації гідрохімічного і 

гідробіологічного режимів. Лиман стане важливою рибогосподарською 

водоймою з максимальним видовим різноманіттям риб, в тому числі всіх 

кефалевих, включаючи й піленгаса. При цьому зовсім не втратиться, а, 

навпаки, зросте значення водойми, як гідрологічного заказника та водно-

болотного угіддя міжнародного значення і в певній мірі нерестовища 

піленгасу. 

Третій випадок найбільш реальний для виконання в сучасних 

економічних умовах України. Активне розчищення протоки весною та 

восени, а також деяка підтримка водообміну протягом року створить 

найбільш оптимальні умови для нересту та нагулу піленгасу. 

Слід відмітити, що впровадження вищевикладених пропозицій 

можливе лише при проведенні довгострокових, комплексних  бюджетних 

програм з відновлення екосистеми Молочного лиману.  
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ВИСНОВКИ 

 

 

1. В період наших досліджень в Молочному лимані зареєстровано 33 

види та підвиди риб, що належать до 14 родин. Найбільшим 

різноманіттям характеризувались родини Бичкові (Gobiidae) – 9 видів та 

Коропові (Cyprinidae) – 5 видів. Родини Окуневі (Percidae) та Кефалеві 

(Mugilidae) представлені 3 таксонами, Колючкові (Gasterosteidae), 

Іглицеві (Syngnathidae) та Оселедцеві (Clupeidae) - 2 видами. В родинах 

Анчоусові (Engraulidae), Сарганові (Belonidae), Атеринові (Atherinidae), 

Щукові (Esocidae), Губанові (Labridae), Камбалові (Pleuronectidae) та 

Калканові (Scophthalmidae) відмічено по одному виду. 

2. Іхтіофауна Молочного лиману за період його існування піддавались 

значним кількісним і якісним змінам: видовий склад риб водойми 

коливався в межах від 1 до 39 видів, що обумовлювалось флуктуаціями 

солоності (в межах 15-65 г/л) та ступенем з`єднання з Азовським морем 

(ширина протоки від 5 до 400 м). 

3. Максимальна кількість видів (39) та найвища рибопродуктивність 

(54 кг/га) була зареєстрована в 50-60 роки у напіввідкритий період 

існування Молочного лиману, який характеризувався показниками 

солоності води в межах 17-20 г/л та ступенем з`єднання лиману з морем 

за рахунок двох проток, найбільша з яких була шириною 400 м. 

Мінімальна кількість видів (1) спостерігалась в період закритого стану 

лиману при солоності 65 г/л. 

4. Гідрохімічні показники якості води в період досліджень 

(напівзакритий стан водойми) значно змінювались. Слід відмітити 

підвищення середніх показників солоності води лиману до 20,9 г/л та 
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значну їх динаміку від  5.6 г/л  до 39.9 г/л. Останній показник є 

найвищим для всього періоду напівзакритого стану, що пов’язано з 

суттєвим погіршенням водообміну між морем та лиманом. Найбільш 

солоними акваторіями лиману у цей період були середня - 21.0 г/л та 

низова - 22.1 г/л. У верхів’ї мінералізація води коливалась в межах 5.6 – 

26.3 г/л і в середньому не перевищувала 17.4 г/л. 

5. У Молочному лимані домінуючими іонами є іони натрію, калію, 

хлориди та сульфати. За стандартною класифікацією вода лиману 

відноситься до хлоридно-натрієвого класу другого типу. Значна 

динаміка водневого показника в межах 5.75 – 8.4 вказує на 

нестабільність показників якості води лиману.  

6. Газовий режим вод Молочного лиману формувався під впливом 

місцевих гідрометеорологічних умов, стану вод Азовського моря, 

життєдіяльності рослинних і тваринних організмів. В період досліджень 

вміст розчиненого у воді кисню коливався від 1,08 до 16,8 мг/л, в 

середньому складав 10.6 мг/л. Сірководень був розповсюджений майже 

на всіх ділянках лиману, найменша середня його концентрація припадає 

на 1997 рік – 0.2 мг/л, найбільша на 1999  – 4.7 мг/л. 

7. Критичні гідрохімічні показники якості води вказаного періоду 

реєструються в затоках та кутових частинах лиману, де відмічаються 

найнижчі значення розчиненого кисню - 1.08 мг/л та значні показники 

сірководню - 3.2 мг/л. Саме такі умови обумовлюють виникнення 

заморних ситуацій, як це сталось в 1996 році, коли загинуло близько 43 

млн. цьогорічок піленгасу. 

8. В період напівзакритого стану змінюється специфіка складу 

іхтіофауни водойми. Так, порівняно з 1993 роком, за кількістю видів 

іхтіофауна лишалась практично сталою, але змінилась лише якісно. 

Зникли такі види як осетер російський, білуга чорноморська, севрюга, 
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оселедець чорноморсько-азовський морський, бараболя чорноморська, 

солея носата, ставрида чорноморська, а замість них відмічені 

краснопірка, сингіль, перкарина чорноморська, бичок-сирман, карась 

сріблястий, щука звичайна, бичок-рижик, бичок-ратан, морська іглиця 

пухлощока чорноморська. Останні п’ять видів в Молочному лимані 

зареєстровані вперше.  

9. Істотними змінами структури іхтіофауни характеризується період 

після 1985 року. Вдала акліматизація піленгаса та збільшення 

чисельності цього виду в Молочному лимані до показників 4.7 млрд. 

особин спричинили перерозподіл відсоткового значення як в загальній 

структурі іхтіофауни, так і в структурі промислових видів. 

10. Піленгас в Молочному лимані став домінуючим за показником 

частоти зустріч - 64.3 %. На досить високому рівні тримаються ці ж 

показники для бичка-пісочника – 59.1%, атерини середземноморської - 

46.3 та бичка-трав`яника - 39.3%. Дуже рідко або поодиноко за вказаний 

період зустрічались окунь звичайний, короп, щука звичайна, 

краснопірка, колючка мала південна, зеленушка плямиста, бичок-

рижик, пузанок азовський. Показники частоти зустріч цих риб 

коливались в межах 0.8 - 3.5 %, в середньому 1.6. 

11. Нестабільність солоності води, зміни в ступені з`єднання лиману з 

морем, тривала трансформація водойми за останні 50 років викликали 

певне погіршення в промисловій іхтіофауні. Цінні промислові риби 

замінюються другорядними об'єктами промислу і дрібними 

непромисловими представниками. Наочним прикладом цього є 

відсоткове співвідношення промислових (включаючи другорядні 

об'єкти промислу) і непромислових видів. У 50-і рр. воно складало 55,5, 

у 60-і рр. – 43,5, у 1993 р. – 32,2, у 1999 р. – 28,5. 
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12. Сучасна промислова іхтіофауна Молочного лиману дуже збіднена. В 

період досліджень було встановлено, що промислом використовувались 

лише шість видів риб: піленгас, камбала чорноморська, бички кругляк, 

пісочник, сирман, трав`яник. Основне місце в промислових уловах 

займав піленгас 69.8 %, друге - бички - 15.3 %. 
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