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Бакурська Тамара, МФ НаУКМА  
 
Моніторинг макропланктону Ягорлицької і Тендрівської 
заток 
 
Дослідження макропланктона Ягорлицької і Тендрівської заток є однією 

з актуальних проблем сьогодення, бо це регіон гніздування перелітних птахів 
і є частиною Чорноморського біосферного заповіднику. До того ж ці затоки 
вважаються найбільш продуктивними в Чорному морі. Макропланктон – це 
зважені організми, які не проявляють активного руху і розмірна фракція 
якого не більше 10,00 мм [3]. Він в пелагічному суспільстві відіграє дуже 
велику роль, бо є необхідною ланкою в трофічних зв’язках. Їм харчується 
багато морських тварин, в свою чергу представники макропланктона 
харчуються як фітопланктоном, так і зоопланктоном, тому їх присутність 
обумовлює специфічну екосистему даного моря, оскільки різні зміни в 
кількісному складі його будуть значно відображуватися на екосистемі моря, 
що може призвести до небажаних наслідків.  

Найбільш розповсюдженими представниками макропланктона Чорного 
моря є дискомедузи Aurelia aurita (аурелія), Rizostoma pulma (корнерот), які 
складають основну біомасу медуз. Встановлено, що вони не тільки 
створюють перепони для рибальства, але і є харчовими конкурентами для 
багатьох промислових риб, таких, як стерлядь, осетрові. Медуза аурелія 
харчується, головним чином, конеподами (біля 33 % основного раціону), 
ноктелюкою (32 %), кладоцерами (17 %), велігерами молюсків (14 %) і 
апендикуляріями (3 %) [1]. 

Зі збільшенням інтенсивності рибальства у післявоєнні роки зріс інтерес 
до дослідження екологічної ролі макропланктона і його розподілення по 
акваторії Чорного моря.  

Перші відомості про розподілення медуз по акваторії Чорного моря були 
отримані в 50-60 роки. Багатолітня динаміка біомаси аурелій була досліджена 
О.Г.Міроновим, котрий використовував дані 90 промислових рейсів суден 
АзЧЕРНІРО (Південь НІРО) за період з 1949 по 1962 рр. Він встановив, що 
сумарна біомаса медуз за ці роки коливалася в межах 93-1603 тис. т, 
складаючи в середньому в рік 670 тис. т. В 60-70-ті роки біомаса 
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макропланктону в Чорному морі за розрахунками В.Н.Грезе складала 6434 
тис. т: гребневиків – 5335, хемогнат – 424, медуз – 675 тис. т або 41,1 % 
загальної біомаси зоопланктону [1]. 

Половина всієї тваринної продукції в Чорному морі припадає на 
сьогоднішній день на долю медузи аурелія, котра харчується рослинним 
планктоном, але поїдає також зоопланктон, в тому числі ікринки і личинки 
риб [2]. Аурелія, або ще як її називають вушаста медуза, відноситься до класу 
сцифоїдні. Ущільнена парасолька цієї медузи досягає іноді 40 см в діаметрі. Її 
легко впізнати по рожевому або злегка фіолетовому кольору і чотирма 
темними підковками в середній частині парасольки.  

В Чорному морі значна чисельність і біомаса медуз аурелія відмічались в 
кінці 80-х років. Це стало свого роду індикатором змін, що відбувались в 
пелагічному суспільстві цього басейну під впливом антропогенної дії. Ці 
зміни пов’язуються в тому числі і з заміщенням планктонних риб медузами в 
основному трофічними ланцюгами. Показники кількості аурелія в 80-ті роки 
більше ніж в 500 раз перевищують величини, які проводились 
Г.Н.Міроновим на період 1949-62 рр. – 300-450 млн. т проти 670 тис т для 
всієї акваторії моря. В ряді узбережних районів ріст біомаси аурелій в 80-их 
роках був дуже великий. Наприклад, в східній частині Каркінітської затоки 
міцні скопичення медуз формували багатокілометрові "поля", товщина 
котрих біля берега досягає декілька десятків сантиметрів. Це виключило 
можливість купання в ряді курортних місць протягом значної частини 
літнього сезону і обмежило рибальство [4]. При визначенні коливання 
чисельності аурелії у різні місяці року встановили, що у весняно-літній період 
їх коливалось від 6,0 до 13,3 екз/м2, а восени – значно більше – від 8,3 до 30,6 
екз/м2. Чисельність аурелій в ході 5-7-годинних спостережень мала 
змінюватися в 5-10 разів, біомаса на 1-2 порядки [4]. 

В цілому просторове розподілення медузи по акваторії Чорного моря, за 
даними Ю.А.Загородньої, характеризувалось на початку 80-х років 
підвищенням біомаси в районах стоку рік Дунай і Дніпро (більше 3000 г/м2). 
Щодо медузи корнерот, то за спостереженнями А.В.Ковальова в квітні 1964 
року в Одеському заливі спостерігались значні її скопичення , що у вигляді 
"плям-смуг" чисельністю до 10 екз/м2 покривали простір довжиною в 
декілька сотень і шириною в десятки метрів. На початку 90-х років R. pulmo 
вже не зустрічаються в СЗЧ моря, вздовж узбережжя Болгарії і Румунії. 

Треба зауважити, що останні дослідження припадають на кінець 80-х-
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початок 90-х років, але немає ніяких даних за останні роки. До того ж немає 
кількісних даних про медуз в районах Тендрівської і Ягорлицької заток, 
тільки зазначається, що в північно-західних районах, якраз там, де 
розташована досліджена територія, спостерігалась найбільша кількість медуз. 

Отже, мета і предмет моєї дослідницької роботи були вивчення щільності 
і особливостей розподілення цих видів медуз.  

Місцями проведення моніторингу в період з 07.05 по 17.05.99 р. за 
медузами аурелія і корнерот були Ягорлицька і Тендрівська затоки. Ці затоки 
завдяки особливостям їх гідрологічного, гідрохімічного і гідробіологічних 
режимів є унікальними водоймами північно-західної частини Чорного моря. 
Вони мають велике значення для репродукції і нагулу основних промислових 
видів риб, а багаті на харчі мілководдя використовуються великою кількістю 
птахів, що гніздуються, перелітних и зимуючих водноболотних птахів. 

Під час досліджень середня температура води Ягорлицької затоки була 
23°С прозорість води – 3 м, а загальна глибина становила 3-3,5 м. 
Відрізняється великою кількістю водоростей, найбільш характерна водорость 
– зостера. Води Тендірвської затоки менш теплі, середня температура – 17-
19°С, прозорість – 3 м, а глибина досягає 11 м. Основним методом 
дослідження було спостереження і фіксування кількісних даних. Спеціальні 
прилади не використовувались. 

Дані досліджень представлені в таблиці. 
З таблиці можна помітити, що Ягорлицька затока характеризувалася 

більшою кількістю медуз аурелія. Так, підсумувавши кількісні показники по 
Ягорлицькій затоці, отримуємо такі результати: 28+8+5+6 = 47 екземплярів, а 
медуза корнерот зустрілась тільки одна, проте в Тендрівській затоці, навпаки, 
більше зустрічалася медуза корнерот: 2+16 = 18 екземплярів, а медузи аурелія 
– тільки дві. Очевидно медуза аурелія домінує в більш теплих мілководних 
водах, які характеризуються великою кількістю зоопланктону. Більше всього 
медуз аурелій на 1м2 (0,3) зустрічались в районі затонулої баржі, цей факт 
підтверджує вищесказане, бо цей район найбільш прогрівається сонцем, 
глибина достатньо невелика – 3 м. Цікаво, що дуже мала кількість аурелій 
спостерігалась в районі острова Круглого, бо це також мілководний район з 
теплими водами, хоча на відміну від інших районів там дуже маленька 
кількість водоростей, а також коло острова Круглого спостерігались холодні 
течії, мабуть ці факти якось впливають на чисельність медуз аурелії в цьому 
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районі. 
 Щодо медузи корнерот, то його домінування в Тендрівській затоці 

свідчить, що цей вид мешкає в більш прохолодних глибоководних водах, про 
те свідчить і той факт, що медузи корнерот зустрічалися не тільки в 
поверхневих шарах, а також на глибині 6 м, коли медузи аурелія в основному 
знаходилися в шарі води 3 м, хоча дуже велика кількість цих медуз 
спостерігалась коло прибережної лінії Тендрівської коси. 

 Підраховуючи кількість медуз аурелій і корнерот на 1 м2 на 
досліджуваній території, вона буде становити: аурелій – 
(0,28+0,3+0,1+0,05+0+0,1)/6 = 0,14 екз•м2, корнерот – (0,01+0+0+0+0,8+0,8)/6 
= 0,93 екз•м2.  

Якщо взяти усереднені дані досліджень 80-х років про щільність 
розподілення медузи аурелія у весняно-літній період, то наші спостереження 
свідчать про значне скорочення кількості медуз. Так, кількість медуз 
зменшилась в 6/(0,14) = 42,8 разів. Щодо медузи корнерот, то якщо 
порівнювати дані з 1964 роком, то цей вид зменшився в 10/0,93 = 10,75 разів. 

Щодо біомаси медуз, то вона теж незначна, бо такі медузи корнерот, 

Щільність медуз в акваторії Ягорлицької і Тендрівської заток  
Місце спостереження Година  Температура води,  Прозорість,  

 дня погодні умови м  

Ягорлицька затока, 200 м від берега 18.00 25°С, прохолодна, вітряна, 25°
С повітря 

3  

Ягорлицька затока, 500 м від берега, коло 
затонулої баржи 

13.10 25°С, тепла, штіль, 32°С 
повітря 

3  

Село Покровка, коло берега 9.00 22°С, тепла, штіль, 32°С 
повітря 

3  

Біля о.Круглого, на відстані 1км від 
медійно-устрічного комбінату 

15.30 23°С, тепла 30°С, 
 вітряна  

3  

Тендрівська затока, район Білих Кучугур 14.30 19°С, трохи вітряна,  
тепла, 33°С 

3,5  

Біля Тендрівської коси з боку затоки 10.00 20°С, штиль, тепла, 28°С 3,5  
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діаметром парасольки більше 40 см ніде не зустрічалися, як це було в 70-их 
роках. Діаметр парасольки аурелії теж незначний. Цікавий той факт, що 
медуза корнерот була дуже великою в Ягорлицькій затоці, а в Тендрівській – 
середніх розмірів. Ці факти свідчать про зміни в пелагічному суспільстві. 
Якщо підвищення рівня кількості медуз пояснювали, антропогенним 
впливом, тобто інтенсивний вилов риби призвів до зниження 
конкурентоздібності за їжу, котрою також харчуються і медузи, то 
пониження рівня медуз свідчить навпаки про збільшення кількості риби, 
тобто природного конкурента в їжі. Доказом цього факту може також 
виступати і поява мальків саргана, котрі спостерігалися нами біля 
Тендрівської коси, а вони не спостерігалися ще з 1970 року. Якщо в 
майбутньому не буде спостерігатися значного антропогенного впливу на 
води цього регіону, то така тенденція в кількісному складі медуз буде 
спостерігатися і надалі. Але для більш точних висновків треба провести 
дослідження гідрологічного режиму цих регіонів, щоб ще встановити, який 
його вплив може бути на стан макропланктону даного регіону. 
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 Глибина, Засіб  Площа  

 м спостереження спостере-
ження, м 

Аурелія, 
особин 

Корнерот, 
особин 

У середньому 
аурелія/корнерот 

на 1 м2 

 3 Спостереження в товщі води 
1 м 

100 28 1 0,28/0,01 

 3 Занурення під воду на 
глибину 3 м  

30 8 0 0,3/0 

 1 Поверхневе спостереження 50 5 0 0,1/0 

 1 Спостереження в товщі води 
1- 1,5 м 

120 6 0 0,05/0 

 11 Занурення на глибину 9 м 25 0 2 0/0,08 

 4 Поверхневе спостереження 20 2 16 0,1/0,8 

Результати спостережень медуз  
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