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ВСТУП 

Північне Приазов’я за гідрологічними показниками є специфічним регіоном. 
Специфіка полягає в тому, що його акваторії представлені прісними та солоними водоймами. 
Серед них найбільш важливими є Азовське море, Молочний, Утлюцький лимани, Сиваш та 
річки. Взаємозв’язок водойм між собою, висока температура протягом більшої половини 
року, тривалі засухи, вітри та антропогенне навантаження викликають значні коливання 
гідрологічного та гідрохімічного режимів. Це спричиняє значні коливання чисельності та 
біомаси гідробіонтів, серед яких молюски займають провідне місце. Дана група безхребетних 
малорухлива і, відповідно, є потенційно найбільш уразливою до змін навколишнього 
середовища. Ця обставина надає молюскам статус індикаторних видів. Через це дослідження 
видового складу, чисельності та біомаси цієї групи тварин, з однієї сторони, дає можливість 
з’ясувати в якому стані вона перебуває, а з іншої – дає інформацію про екологічний стан 
водойм. І одне, і друге є дуже важливим для проведення моніторингу та прогнозування 
динаміки водних та біологічних ресурсів регіону. 

МАТЕРІАЛ І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ 

Збір фактичного матеріалу здійснювався за стандартними гідробіологічними 
методиками на 26 станціях Східного Сивашу влітку 2003 – 2004 рр.; на 18 станціях 
Молочного лиману в 2006 – 2007 рр., на 21 станції Утлюцького лиману в 2006 – 2008 рр. та 
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на річках Північного Приазов’я навесні, влітку й восени протягом 2001-2008 рр. За вказаний 
період було проведено 26 експедицій, із яких 15 річками: Молочна, Обитічна, Берда, 
Великий та Малий Утлюки, Лозуватка. Крім того, на стаціонарі поблизу с. Терпіння на 
р. Молочній проби відбирались кожного місяця з березня по жовтень протягом 2006-2007 
років. Об’єм фактичного матеріалу представлений у табл. 1. 

Таблиця 1 – Кількість опрацьованих проб 

Водойма Кількість проб 

Східний Сиваш 44 

Молочний лиман 39 

Утлюцький лиман 24 

Річки Північного Приазов’я 438 

Визначення видового складу здійснювалося із застосуванням конхологічного та 
компараторного методів [1, 2] за визначниками [1-6]. Крім цього, велику консультативну 
допомогу у визначенні молюсків надавав В.В. Аністратенко, за що висловлюємо йому нашу 
щиру подяку. 

Для порівняння видового складу угруповань молюсків досліджуваних водойм 
розраховували індекси фауністичної подібності Чекановського – С’єренсена (1) і Жаккара 
(2). 
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де а – кількість спільних видів для 2 списків; 
 b – кількість видів, що є тільки у другому списку; 
 c – кількість видів, що є тільки у першому списку [7]. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

Водні комплекси Приазов’я уздовж морського узбережжя від Генічеська до гирла річки 
Берди представляють значний інтерес. На цьому відрізку розташовується понад 100 солоних 
водойм та 9 невеликих річок, які впадають до Азовського моря безпосередньо або через 
відкриті та напівзакриті лимани, створюючи низку екотонів [8, 9]. Серед останніх слід 
зазначити два типи лиманів: Утлюцький – відкритий , Молочний – напівзакритий, та Сиваш. 

Утлюцький лиман має вільний водообмін з морем і фактично є його затокою. Глибина 
лиману 5-7 м; ґрунти переважно мулисті, вкриті уруттю, харою, рдестом. Верхів’я лиману 
задамбоване через побудову відстійника для шахтних вод. Тісний зв’язок лиману з морем і 
значні глибини сформували в ньому гідрологічний і гідробіологічний режими близькі до 
режиму моря. При вітрах західних і південно-західних румбів здійснюється водообмін із 
затокою Сиваш, що приводить до підвищення солоності лиману нерідко до 12 г/л [10, 11]. У 
цілому солоність вод у різних ділянках цієї вовдойми значно відрізняється: в північній 
частині в місцях впадіння річок Малий та Великий Утлюки показники мінералізації води 
найнижчі й становлять 8,19-8,39 г/л. Південніше атманайської дамби солоність становить 
10,7-10,91 г/л. У відокремленому дамбами відстійнику мінералізація води сягає 52,89 г/л [12]. 
Показники рН нейтральні, але інколи можуть зміщуватись до лужних значень (8,8-9,6). Вміст 
кисню в придонному шарі води характеризується стабільними значеннями в межах 6,9-7,9, в 
середньому 7,2 мг/л, що цілком задовольняє потреби гідробіонтів. У цілому якість води 
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Утлюкського лиману відповідає гранично допустимим концентраціям, чого не можна сказати 
про водойму-випаровувач [13-15] (табл. 2). 

Таблиця 2 – Хімічний склад води Утлюцького лиману та водойми-випаровувача в 
жовтні 2006 р. 

Водойма-випаровувач 
Показник 

Одиниці 
виміру 1 2 3 4 

Утлюцький 

лиман 
ГДК 

рН одиниці 6,78 7,9 7,16 8,0 6,97 6,5-8,5 

Мінералізація г/дм3
 50,99 16,49 9,46 50,11 13,06 1-35 

Сульфати г/дм3
 3,29 1,54 1,22 1,56 1,12 3,5 

Хлориди г/дм3
 2,58 0,29 4,8 32,3 6,54 11,9 

Магній г/дм3
 1,03 2,2 0,4 2,0 0,43 0,94 

Кальцій г/дм3
 2,0 2,0 0,2 1,9 0,19 0,61 

Миш’як мг/дм3
 0,04 0,01 0,03 0,1 н/в 0,01 

Марганець мг/дм3
 0,092 0,22 0,004 0,12 0,05 0,05 

Мідь  мг/дм3
 н/в 1,2 0,71 1,7 1,56 0,01 

Бром мг/дм3
 108,3 93,2 35,1 78,0 16,2 12,0 

Залізо мг/дм3
 15,13 70,2 9,01 15,6 2,1 0,05 

Йодид мг/дм3
 1,28 0,2 0,44 0,02 0,35 0,2 

Кадмій мг/дм3
 0,01 0,0012 0,0071 0,005 0,008 0,01 

Ртуть мг/дм3
 н/в 0,0007 0,0018 0,00012 0,0005 0,0001 

Свинець мг/дм3
 0,03 0,02 0,024 0,03 0,01 0,01 

Стронцій мг/дм3
 14,64 30,2 8,4 33,2 2,7 10,0 

Молочний лиман з ХV до початку минулого століття існував як солоне озеро і був 
таким до штучного з’єднання його протокою з Азовським морем у 1943 році [11, 16, 17]. До 
1972 року протока забезпечувала оптимальний водообмін. Солоність води встановилась на 
рівні 14-18 г/л. У цей період спостерігалась стратифікація в різних частинах лиману. 
Найбільш солоною була середня частина. Нижня частина та верхів’я характеризувались 
меншими показниками мінералізації, через опріснення водами Азовського моря та річки 
Молочної. Даний період характеризувався максимальним видовим різноманіттям 
гідробіонтів у цілому, та молюсків зокрема. 

В 1972 році, у відповідності з рибогосподарськими потребами, замість старої була 
побудована нова протока. Остання постійно заносилась піском та мулом. Недостатнє 
розчищення привело до того, що з 1996 року протока періодично повністю замулюється і 
лиман знову перетворюється на замкнуте озеро. Гідрохімічний режим лиману, починаючи з 
2002 року, характеризується значним коливанням солоності. В періоди нормального 
функціонування протоки та дощові сезони вона встановлюється на рівні 18-20 г/л. При 
закритій протоці та посушливій погоді показники сягають 50 г/л [18, 19]. В зв’язку з 
недостатнім функціонуванням протоки спостерігається повне гладження відмінностей між 
гідрохімічними характеристиками центральної та нижньої частин лиману. Найнижча 
солоність на всій акваторії спостерігається весною – 20-30, в середньому 24,5 г/л. Найвищі її 
показники спостерігаються восени і становлять 40 г/л (рис. 1). 

Таким чином, за останні майже сорок років у Молочному лимані спостерігаються 
періоди закритого та відкритого станів, що супроводжуються високими та низьким 
показниками видового різноманіття молюсків. Так, у 70-80 роки минулого століття 
спостерігалось біля 50 видів [8], у той час як в 2006 – 2007 рр. зустрічалось лише 26 видів 
молюсків. Серед них: 19 – черевоногих і 7 видів двостулкових. Це майже вдвічі менше, ніж в 
1997 – 2000 рр. Найпоширенішими за частотою зустрічей у Молочному лимані були: із 
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гастропод – представники родів Thalassobia і Hydrobia, Pseudopaludinella paludinelliformis, з 
двостулкових молюсків – Cerastoderma clodiense, Cerastoderma glaucum, Cerastoderma 
lamarcki lamarcki. 
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Рис. 1 – Динаміка солоності Молочного лиману 

Утлюцький лиман характеризується теж не високим видовим різноманіттям молюсків 
(табл. 3). В 2006 – 2008 рр. ми відмічали 22 види: 14 – Черевоногих і 8 видів Двостулкових 

Найпоширенішими за частотою зустрічей були: із гастропод – Theodoxus astrachanicus, із 
двостулкових молюсків – Abra ovata, Cerastoderma clodiense, Cerastoderma glaucum, 

Cerastoderma lamarcki lamarcki та Mytilaster lineatus. 

Таблиця 3 – Видовий склад молюсків Молочного й Утлюцького лиманів 
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Gastropoda 

1 
Theodoxus astrachanicus (Starobogatov in Starobogatov, 

Filchakov, Antonova et Pirogov, 1994) 
+  + 44,4 

2 Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)   + 16,7 

3 Thalassobia coutagnei (Bourguignat in Coutagne, 1881) + 75   

4 Thalassobia rausiana (Radoman, 1974) + 81,3   

5 Thalassobia moitessieri (Bourguignat, 1876) + 75   

6 Hydrobia euriomphala (Bourguignat, 1876) + 81,3 + 5,6 

7 Hydrobia mabilli (Bourgiugnat, 1876) + 87,5   

8 Hydrobia macei (Paladilhe, 1867) + 33,3 + 5,6 

9 Hydrobia acuta  (Draparnaud, 1805) + 68,8 + 5,6 

10 Hydrobia procerula (Paladilhe, 1869) + 3,3   

11 Hydrobia aciculina (Bourgiugnat, 1876) + 6,3   
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12 Pseudopaludinella arenarum (Bourgiugnat, 1876) + 6,3   

13 Pseudopaludinella cissana (Radoman, 1973) + 6,3   

14 Pseudopaludinella cygnea (Anistratenko, 1992) + 12,5 + 5,6 

15 Pseudopaludinella leneumicra (Bourgiugnat, 1876) + 6,3 + 11,1 

16 Pseudopaludinella maritime (Milaschewitch, 1916) + 3,3 + 5,6 

17 Pseudopaludinella paludinelliformis (Bourgiugnat, 1876) + 81,3 + 5,6 

18 Pseudopaludinella pontieuxini  (Radoman, 1973) + 75   

21 Caspiohydrobia eichwaldiana (Golikov et Starobogatov, 1966) + 16,7   

19 
Caspiohydrobia convexa (Logvinenko et Starobogatov in 

Golikov et Starobogatov,1966) 
+ 6,7 + 5,6 

20 Rissoa benzi (Aradas et Maggiore, 1843)   + 5,6 

21 Rissoa rufilabrum (Alder, 1815)   + 5,6 

22 Rissoa venusta (Philippi, 1844)   + 5,6 

23 Retusa truncatella (Locard, 1892) + 6,3 + 5,6 

Bivalvia 

24 Abra ovata (Philippi, 1836) + 10 + 77,8 

25 Cerastoderma clodiense (Renieri, 1804) + 93,8 + 33,3 

26 Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) + 37,5 + 66,7 

27 Cerastoderma lamarcki lamarcki (Reeve, 1844) + 56,3 + 33,3 

28 Cerastoderma umbonatum (Wood, 1850) + 3,3   

29 Mya arenaria (Linnaeus, 1758) + 6,3 + 5,6 

30 Mytilaster lineatus (Gmelin, 1790) + 6,7 + 88,9 

31 Mytilus galloprovincialis (Lamarck, 1819)   + 11,1 

32 Lentidium mediteraneum (Costa, 1829)   + 5,6 

 Всього 26  22  

Дві частини Сивашу (Західний та Центральний) ізольовані дамбами, мають надвисоку 
солоність і є мертвими водоймами. Основними факторами, що впливають на стан Східного 

Сивашу є водообмін з Азовським морем через Генічеську протоку та надходження прісних 

вод з Північнокримського каналу й річки Салгир [20-22]. Дані двох зйомок повністю 

підтверджують вплив цих факторів. Як видно з табл. 4, північна частина східного Сивашу 
(перше плесо) під впливом вод Азовського моря більш опріснена. У напрямку з півночі на 
південь вміст головних іонів поступово зростає [23]. У третьому плесі завдяки впливу р. 

Салгир відбувається деяке опріснення, особливо помітне в гирлі річки. У західній частині 
першого плеса також помітний вплив Азовського моря. У Центральному Сиваші (ст. 39 - 40) 

вміст головних іонів досягає максимальних значень. Вплив опріснених вод р. Салгир у 

другій зйомці простежується аж до четвертого плеса, де на ст. 10 вміст іонів хлору має 
мінімальне значення. Вміст головних іонів в четвертому плесі зростає в напрямку з півночі 
на південь. У цілому, порівняно з першою зйомкою, загальний вміст Cl-іонів у другій зйомці 
трохи підвищився (на 1,0 -1,5 г/л), що, очевидно, пов’язане з підвищенням температури води 

й інтенсивнішим випаровуванням у цей період. 

Процентний вміст кисню під час першої зйомки становить 65 - 270 %. Настільки велике 
перенасичення киснем зумовлене дуже інтенсивним фотосинтезом у цей період. 
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Недонасичення води киснем, цілком ймовірно, пов’язане з процесами деструкції органічної 
речовини, зумовленими поганим водообміном. Порівняння даних за концентраціями Cl-

Іонів, отриманих в 2004 (табл. 4), свідчить про значне зниження солоності за цей проміжок 
часу по всій акваторії Східного Сивашу. 

Таблиця 4 – Гідрохімічна характеристика районів Сиваша в червні і серпні 2004 р. 

Cl
-
, г/л SO4

2-
г/л Na

+
, г/л Ca

2+
, г/л Mg

2+
, г/л O2, % 

етап етап етап етап етап етап Район 
№ 

станції 
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Центральний 

Сиваш 
39, 40 44,5 66 10,28 10,3 29,7 40 1,2 1,2 3,4 3,8 287  

Перше плесо 1-6 
5,5-

6,5 

7,1-

8,0 

1,1-

1,6 

1,1-

1,4 

3,7-

4,7 

4,2-

4,8 

0,20-

0,25 

0,17-

0,21 

0,40-

0,50 

0,4-

0,5 

210-

240 

81-

130 

Друге плесо 

12;16; 

20-28 

29;37 

8,1-

9,2 

0,7-

13 

2,0-

2,3 

1,9-

3,1 

5,4-

6,0 

6,3-

6,8 

0,40-

0,50 

0,20-

0,40 

0,60-

0,70 

0,5-

0,8 

96-

168 

78-

119 

Третє плесо 

11; 26; 

36; 35; 

24 

6,0-

6,8 

6,3-

6,9 

2,2-

2,7 

2,1-

2,2 

3,7-

4,2 

3,9-

4,4 

0,50-

0,55 

0,30-

0,40 

0,40-

0,50 

0,4-

0,5 
 

98-

111 

р. Салгир 14 0,19 0,09 0,03 0,1 0,13 0,4 0,02 0,01 0,01 0,02   

Четверте 
плесо 

9; 10; 

15; 17; 

18; 19 

8,4-

10,3 

10-

13,9 

3,7-

4,7 

3,7-

4,7 

5,5-

6,9 

6,6-

9,0 

0,70-

0,90 

0,50-

0,70 

0,60-

0,90 

0,6-

0,8 

65-

190 
 

Таким чином, на сучасному етапі основними факторами, що визначають вміст 
головних іонів у водах Східного Сивашу, є скидання прісних вод, обмін водних мас між 

Сивашем і Азовським морем, надходження опріснених вод у вигляді талої води, дощів і з 
річки Салгир. Значний вплив на концентрацію іонів може мати переважання процесів 
випаровування, особливо в посушливі роки, над процесами надходження опріснених вод. 

В солонуватих водоймах північного Приазов’я в період 2003 – 2008 рр. ми відмітили 45 

видів молюсків: 35 видів черевоногих і 10 – двостулкових. Найвище видове багатство було 

характерне для Східного Сиваша, найнижче – для Утлюцького лиману (табл. 3, 5). 

Таблиця 5 – Видовий склад молюсків Східного Сивашу 

№ 

з/п 
Вид 

П
л
ес
о 

1
 

П
л
ес
о 

2
 

П
л
ес
о 

3
 

П
л
ес
о 

4
 

Зу
ст
р
іч
ей

, 

%
 

Gastropoda 

1. 
Theodoxus astrachanicus (Starobogatov in Starobogatov, 

Filchakov, Antonova et Pirogov, 1994) 
+ +   23,1 

2. Theodoxus danasteri (Lindholm, 1924) + +   19,2 

3. Bittium reticulatum (Da Costa, 1778)    + 3,8 

4. Eulimella faula (Dautzenberg et Fisher, 1896)  +   7,7 

5. Thalassobia rausiana (Radoman, 1974) +    11,5 

6. Thalassobia moitessieri (Bourguignat, 1876)    + 3,8 

7. Hydrobia euriomphala (Bourguignat, 1876) + + + + 50,0 

8. Hydrobia mabilli (Bourgiugnat, 1876) + + + + 50,0 
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№ 

з/п 
Вид 

П
л
ес
о 

1
 

П
л
ес
о 

2
 

П
л
ес
о 

3
 

П
л
ес
о 

4
 

Зу
ст
р
іч
ей

, 

%
 

9. Hydrobia macei (Paladilhe, 1867) + + + + 53,8 

10. Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) + + +  19,2 

11. Hydrobia procerula (Paladilhe, 1869) + +  + 19,2 

12. Pseudopaludinella arenarum (Bourgiugnat, 1876)    + 3,8 

13. Pseudopaludinella cissana (Radoman, 1973) +   + 19,2 

14. Pseudopaludinella cygnea (Anistratenko, 1992) + + + + 50,0 

15. Pseudopaludinella leneumicra (Bourgiugnat, 1876) +  + + 30,8 

16. Pseudopaludinella maritima (Milaschewitch, 1916) +  + + 19,2 

17. Pseudopaludinella paludinelliformis (Bourgiugnat, 1876) +   + 3,8 

18. Pseudopaludinella pontieuxini (Radoman, 1973)    + 3,8 

19. Caspiohydrobia eichwaldiana (Golikov et Starobogatov, 1966) +   + 11,5 

20. Mutiturboella incospicua (Alder, 1844) +    3,8 

21. Mutiturboella cornea (Loven, 1846) +    3,8 

22. Pontiturboella rufostrigata (Hesse, 1916) +    3,8 

23. Rissoa benzi (Aradas et Maggiore, 1843) +    15,4 

24. Rissoa labiosa (Montagu, 1803) +    15,4 

25. Rissoa parva (Da Costa, 1778) +    11,5 

26. Rissoa rufilabrum (Alder, 1815) +    7,7 

27. Rissoa vicina (Milaschewitsch, 1916) +    7,7 

28. Rissoa venusta (Philippi, 1844)    + 7,7 

29. Setia pulcherrima (Jeffreys, 1848) +    11,5 

30. Parthenina interstincta (Montagu, 1803)  +   3,8 

31. Cylichnina variabilis (Milaschevitch, 1909) +    11,5 

32. Retusa truncatella (Locard, 1892) + +  + 11,5 

Bivalvia 

33. Abra ovata (Philippi, 1836) + + + + 88,5 

34. Cerastoderma clodiense (Renieri, 1804) + +  + 38,5 

35. Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) + + + + 23,1 

36. Cerastoderma lamarcki lamarcki (Reeve, 1844) + + + + 11,5 

37. Mya arenaria (Linnaeus, 1758)    + 3,8 

38. Mytilaster lineatus (Gmelin, 1790) + + + + 61,5 

39. Loripes lucinalis (Lamarck, 1818) + +   11,5 

 Всього 31 17 11 22  

 Відсоток  від загальної кількості видів 79,5 43,6 28,2 56,4  

 

В 2003 – 2004 рр. у Східному Сиваші нами зареєстровано 39 видів молюсків – 32 види 

черевоногих і 7 двостулкових (табл. 5). Молюски складали 60,9 % від загальної кількості 
видів макрозообентосу. Найпоширенішими за частотою зустрічей у Східному Сиваші були 

черевоногі молюски Hydrobia euriomphala, Hydrobia mabilli, Hydrobia macei, 

Pseudopaludinella cissana, Pseudopaludinella cygnea, Pseudopaludinella leneumicra; 

двостулкові молюски Abra ovata, Mytilaster lineatus, Cerastoderma clodiense. Рідко в бентосі 
зустрічалися двостулковий молюск Mya arenaria і черевоногі молюски Bittium reticulatum, 
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Eulimella faula, Thalassobia moitessieri, Pseudopaludinella arenarum, Pseudopaludinella 

paludinelliformis, Pseudopaludinella pontieuxini, Mutiturboella incospicua, Mutiturboella cornea, 

Pontiturboella rufostrigata (табл. 5). Молюсків занесених до Червоної книги України не 
виявлено. 

Найвищі показники видового багатства молюсків були зареєстровані у І плесі Східного 

Сиваша, спостерігалось їх зниження від І до ІІІ плеса з наступним зростанням у ІV плесі 
(табл. 5).  

Найбільш схожими були угруповання молюсків ІІ і ІІІ плес Східного Сивашу, 
найменші значення індексів подібності були зареєстровані для І і ІІІ плес (табл. 6). 

Таблиця 6 – Індекси подібності угруповань молюсків різних плес Східного Сивашу 

 Плесо 1 Плесо 2 Плесо 3 Плесо 4 

Плесо 1 31 0,63 0,52 0,60 

Плесо 2 0,45 17 0,69 0,56 

Плесо 3 0,35 0,53 11 0,63 

Плесо 4 0,43 0,39 0,45 22 

Примітка: за діагоналлю – кількість видів у відповідному плесі; над діагоналлю – значення індексу 

Чекановського – С’єренсена; під діагоналлю – значення індексу Жаккара.  

В 2003 – 2004 рр. у Східному Сиваші нами зареєстровано 39 видів молюсків – 32 види 

Черевоногих і 7 Двостулкових (табл. 5). Молюски складали 60,9 % від загальної кількості 
видів макрозообентосу. Найпоширенішими за частотою зустрічей у Східному Сиваші були 

черевоногі молюски Hydrobia euriomphala, Hydrobia mabilli, Hydrobia macei, 

Pseudopaludinella cissana, Pseudopaludinella cygnea, Pseudopaludinella leneumicra; 

двостулкові молюски Abra ovata, Mytilaster lineatus, Cerastoderma clodiense. Рідко в бентосі 
зустрічалися двостулковий молюск Mya arenaria і черевоногі молюски Bittium reticulatum, 

Eulimella faula, Thalassobia moitessieri, Pseudopaludinella arenarum, Pseudopaludinella 

paludinelliformis, Pseudopaludinella pontieuxini, Mutiturboella incospicua, Mutiturboella cornea, 

Pontiturboella rufostrigata (табл. 5). Молюсків занесених до Червоної книги України не 
виявлено. 

Найвищі показники видового багатства молюсків були зареєстровані у І плесі Східного 

Сиваша, спостерігалось їх зниження від І до ІІІ плеса з наступним зростанням у ІV плесі 
(табл. 5).  

Слід зазначити, що угруповання молюсків досліджуваних водойм характеризуються 
високим ступенем подібності. Найвищі значення індексів подібності Чекановського – 

С’єренсена і Жаккара були отримані для Молочного лиману та Східного Сиваша (табл. 7). 

Проте, для угруповань макрозообентосу в цілому найвищий ступінь подібності був 

характерний для Утлюцького лиману та Східного Сиваша, так індекс Чекановського – 

С’єренсена для макрозообентосу цих водойм становив 0,55, а індекс Жаккара 0,38. Крім того, 

значення індексів подібності угруповань молюсків були вищими за відповідні показники для 
макрозообентосу в цілому. 

Таблиця 7 – Індекси подібності угруповань молюсків Східного Сиваша, Молочного й 

Утлюцького лиманів 

  Східний Сиваш Молочний лиман Утлюцький лиман 

Східний Сиваш 39 0,68 0,62 

Молочний лиман 0,51 26 0,63 

Утлюцький лиман 0,45 0,45 22 

Примітка: за діагоналлю – кількість видів у відповідному плесі; над діагоналлю – значення індексу 

Чекановського – С’єренсена; під діагоналлю – значення індексу Жаккара. 
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Річки Північного Приазов’я, як згадувалось вище, є досить специфічними за 
гідроекологічними умовами. Окрім моря, суттєве значення для них мають особливості їх 

географічного розташування. Великий та Малий Утлюк повністю протікають 
Причорноморською низовиною, інші ж річки Північного Приазов’я розташовані на території 
двох геоструктурних регіонів [9]. Верхні їх ділянки розміщені на Приазовській височині, 
максимальні висоти якої досягають понад 300 м над рівнем моря. Річки, що тут протікають, 
мають значні ухили (Молочна до 333 см/км, Берда до 677 см/км, Обитічна до 440 см/км), а по 

річкових долинах на поверхню виходять кристалічні породи докембрію [24, 25]. В середній 

частині більшість річок протікають по акумулятивній рівнині Причорноморської низовини. 

Течія тут повільна, є заводі та заболочені ділянки. Характерним для невеликих річок 
Північного Приазов’я є те, що вони мають неширокі долини; літом часто пересихають, 
утворюючи ланцюжки ізольованих плесів, що дуже заростають вищими водяними 

рослинами [25]. Нижня частина річок перебуває під постійним впливом Азовського моря, що 

зумовлює постійне коливання солоності, викликане нагонами та згонами морської води.  

Формування хімічного складу руслових вод, які розташовані на Приазовській височині, 
відбувається під впливом посушливого клімату. На рівнинній території річки переважно 

живляться високо мінералізованими хлоридними та сульфатно-натрієвими підземними 

водами неогенових та четвертинних відкладів. У цілому води Приазовських річок 
високомінералізовані, а за складом хлоридно-сульфатно-натрієві [9]. 

На сучасному етапі досліджень протягом 2001-2008 гідрохімічний режим річок 

Північного Приазов’я характеризується збільшенням солоності, в порівняльні з минулими 

роками. Так, максимальна солоність р. Молочній спостерігалась в нижній її частині в районі 
міста Мелітополь влітку та восени і коливається в межах 4,12 (травень 2004 р.) – 4,5 г/л 

(вересень 2002 р) [26]. Тоді як мінімальна солоність спостерігалась на верхніх ділянках річки 

поблизу м. Токмак і становила 1,26 у травні 2007 року, 1,29 у листопаді 2006-го. Найбільші 
показники солоності в середньому за досліджений період спостерігались на найменших 

річках Північного Приазов’я: на р. Малий Утлюк – 5,06; Великий Утлюк – 4,89; Лозуватка – 

4,94. Річка Обитічна, солоність якої становила 4,38 г/л, займала проміжне положення між 

цими річками та р. Молочною (рис. 2). 
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Рис. 2 – Середні показники солоності річок Північного Приазов’я за 2001-2008 роки 

Видовий склад молюсків річок регіону знаходиться в зворотньопропропорційній 

залежності від показників солоності. За роки досліджень (2001-2008) у р. Молочній нами 

зареєстровано 26 видів молюсків, із яких 20 черевоногих та 6 двостулкових (табл. 8). У 

р. Обитічній зафіксовано лише 15 видів, з яких черевоногих лише 10 видів, а двостулкових 

тільки 5. У р. Берді загальна кількість видів молюсків становить 18, із яких 15 – черевоногих 

та 3 двостулкових. Найменша кількість видів молюсків відмічалась на річці Лозуватка 
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(5 видів), Малий Утлюк (5 видів) та Великий Утлюк (4 види), з яких Anodonta cygnea 

прісноводний двостулковий молюск, був знайдений лише у р. Лозуватка. Найпоширенішими 

за частотою зустрічей у річках Північного Приазов’я були представники родин Lymnaeidae 

(Rafinesque, 1815) – Lymnaea stagnalis (L., 1758) та Lymnaea fontinalis (Studer, 1820), 

Planorbidae (Rafinesque, 1815) – Planorbis planorbis (L., 1758) та Armiger bielzi (Kimacowicz, 

1884). В річці Берда, крім перерахованих молюсків, досить розповсюджені представники 

родини Physidae (Fitzinger, 1883). 

Також цікавою групою організмів є евригалинні морські та понто-каспійськи види, що 

заходять у пригирлові ділянки річок з Азовського моря. Так у гирлі річки Обитічної поблизу 

с. Преслав влітку 2007 р. нами зареєстровані такі молюски як Hydrobia acuta (Draparnaud, 

1805), Mya arenaria (Linnaeus, 1758), Mytilaster lineatus (Gmelin in Linnaeus, 1791). А в 
гирловій ділянці Малого Утлюка знаходили Hydrobia аcuta (Draparnaud, 1805) та Abra ovata 

(Philippi, 1836). Склад молюсків регіону представлений в таблиці 8. 

Таблиця 8 – Склад малакофауни річок Північного Приазов’я 

Кількість видів 

№ 

з/п
Види 

М
ол
оч
н
а 

О
би
ті
ч
н
а 

Б
ер
да

 

Л
оз
ув
ат
к
а 

М
ал
и
й

 

У
тл
ю
к

 

В
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и
к
и
й

 

У
тл
ю
к

 

Gastropoda 

1 Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) + - + - - - 

2 Viviparus sphaeridius (Bourguignat, 1880) + - - - - - 

3 Viviparus viviparus (Linnaeus 1758) + - - - - - 

4 Borysthenia naticina (Menke, 1845) + - + - - - 

5 Cincinna piscinalis (Müller, 1774) + - + - - - 

6 Hydrobia аcuta (Draparnaud, 1805) - + - - + - 

7 Codiella leachi (Sheppard, 1823) + - - - - - 

8 Opistorhophorus troscheli (Paasch, 1842) + - - - - - 

9 Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) + + + - - - 

10 Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) + + + - + + 

11 Lymnaea truncatula (Müller, 1774) + - - - - - 

12 Lymnaea auricularia (Linnaeus, 1758) + + + + - - 

13 Lymnaea ovata (Draparnaud, 1805) + + + - - - 

14 Lymnaea lagotis (Schranck, 1803) + + - + - - 

15 Lymnaea fontinalis (Studer, 1820) + + + + + + 

16 Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) - - + - - - 

17 Physa skinneri (Taylor, 1954) + + + - - - 

18 Costatella integra (Haldeman, 1841) - - + - - - 

19 Physella acuta (Draparnaud, 1805) - - + - - - 

20 Planorbis planorbis (Linnaeus, 1758) + + + + + + 

21 Anisus contortus (Linnaeus, 1758) - - + - - - 

22 Anisus leucostoma (Millet, 1813) + - - - - - 

23 Anisus spirorbis (Linnaeus, 1758) + - - - - - 

24 Anisus vortex (Linnaeus, 1758) + - - - - - 

25 Armiger bielzi (Kimacowicz, 1884) + + + - - + 
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Кількість видів 
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У
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26 Unio tumidus (Drouet, 1881) + - - - - - 

27 Unio conus (Kobelt, 1879) - - + - - - 

28 Unio pictorum (Rossmaessler, 1844) + + - - - - 

29 Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) + + + + - - 

30 Colletopterum piscinale (Drouet, 1881) + + + - - - 

31 Musculium ryckholti (Nordman, 1844) + - - - - - 

32 Euglesa casertana (Poli, 1791) + - - - - - 

33 Mytilaster lineatus (Linnaeus, 1791) - + - - - - 

34 Abra ovata(Philippi, 1836) - - - - + - 

35 Mya arenaria (Linnaeus, 1758) - + - - - - 

 Всього 26 15 18 5 5 4 

Слід зазначити, що угруповання молюсків досліджуваних водойм характеризуються не 
високим ступенем подібності. Найвищі та практично однакові значення індексів подібності 
Чекановського – С’єренсена і Жаккара були отримані для р. Молочної та Обитічної (37 %), 

для р. Молочної та р. Берда (37%), та для р. Обитічної й р. Берда (38 %) (табл. 9). Іншу групу 

річок, що також характеризувались високим ступенем подібності, складали Малий та 
Великий Утлюк. Індекс Чекановського – С’єренсена тут становив 40%.  

Таблиця 9 – Індекс фауністичної подібності угруповань молюсків річок Північного 

Приазов’я 

Річки Молочна Обитічна Берда Лозуватка 
Малий 

Утлюк 

Великий 

Утлюк 

Молочна 26 23 23 14 9 12 

Обитічна 37 15 23 20 17 17 

Берда 37 38 18 15 12 15 

Лозуватка 24 33 26 5 17 18 

Малий Утлюк 16 29 21 29 5 25 

Великий Утлюк 21 30 27 31 40 4 

Примітка: за діагоналлю – загальна кількість видів у річках; над діагоналлю – індекс Жаккара; 

під діагоналлю – індекс Чекановського-С’єренсена  

ВИСНОВКИ 

1. Серед екологічних факторів Північного Приазов’я лімітуючим є коливання солоності 
води, що спричиняє мозаїчний характер поширення молюсків у акваторіях регіону та 
викликає значне коливання різноманіття угруповань. 

2. Найбільше видове багатство молюсків спостерігалось в Східному Сиваші, найнижче – в 
Утлюцькому лимані. 
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3. Найвищий ступінь подібності угруповань молюсків спостерігався між Східним Сивашем 

та Молочним лиманом. 

4. Річкові комплекси молюсків знаходяться в пригніченому стані та характеризуються 
мінімальним видовим різноманіттям. 
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