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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку екології багато уваги 

приділяється питанням збереження та відновлення водних біоресурсів, впливу 

антропогенного навантаження на водні екосистеми та їх незворотнім змінам 

[Hadasova L., 2014]. Господарська діяльність людини спричинює перебудову як 

окремих складових таких екосистем (зокрема, угруповань тварин) [Caramujo M.-J, 

2000], так і їх структурно-функціональної організації в цілому [Зимбалевская Л. Н., 

1989]. Прикладом подібних процесів є перетворення річок на водосховища з іншим 

гідрологічним режимом. Особливо багато водосховищ було створено за останні 50–

60 років. На сьогодні вони є основним типом водойм на території України 

[Хільчевський В. К., 2014]. Тому не викликає сумніву необхідність з’ясування 

шляхів і напрямів антропогенної трансформації їх гідробіоценозів, що 

характеризуються значною інтенсивністю і коротким періодом перебігу 

[Пашкова О. В., 2003]. 

Водосховища України є досить молодими та нестабільними 

[Хільчевський В. К., 2014]. Серед них на особливу увагу заслуговують рівнинні 

дніпровські водосховища, що простяглися через усю країну з півночі на південь і 

мають величезну площу водозбору. Іншою групою водойм є менші за розмірами 

каньйонні водосховища Південноукраїнського енергокомплексу. Загалом для 

водосховищ характерна велика площа літоральної зони, зокрема, у Київському вона 

складає 38 % акваторії [Пашкова О. В., 2008]. При цьому літоральні гідробіоценози 

відрізняються від пелагічних і відіграють важливу роль у функціонуванні водних 

екосистем даного типу. Для них характерні високі показники біорізноманіття та 

біопродуктивності, а також складна структурно-функціональна організація 

[Пашкова О. В., 2010]. Проте й на сьогодні важко виділити маркерну групу 

гідробіонтів, за якою можна охарактеризувати трансформацію літоралі в межах 

різних біотопів: зарослих – за наявності формацій та асоціацій вищих водних 

рослин; не зарослих – розміщені на чистоводі. 

Важливим компонентом водних екосистем є зоопланктон, який відіграє одну з 

провідних ролей у колообігу речовин і трансформації енергії [Caramujo M.-J, 2000]. 

Його представники переважно належать до консументів І-го та ІІ-го порядків 

[Brandl Z., 2005], а на вищих трофічних рівнях він складає основу кормової бази 

молоді риб і риб-планктофагів [Кундиев В. А., 1986]. Трансформація угруповань 

зоопланктону є важливою складовою сукцесійних змін, які відбуваються в 

гідробіоценозах [Ludwig G. M., 1999]. Тому в даній роботі обґрунтовано 

використання структурно-функціональної організації угруповань літорального 

зоопланктону як показник трансформацій екосистем водосховищ, за допомогою 

якого можна дати оцінку сучасного стану водойми та подальшої її трансформації. 

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

виконана у відповідності до науково-дослідних тем кафедри екології та зоології 

Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського 
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національного університету імені Тараса Шевченка: «Вивчення екологічних 

особливостей та біоіндикаторних властивостей різних організмів та їх угруповань в 

умовах трансформованого середовища для розв’язання проблем біобезпеки 

України» (№ д/р 0106U005749; 2006–2010 рр.); «Збереження біорізноманіття та 

комплексне дослідження стратегій адаптацій фіто-, зоо- та віробіоти України з 

використанням біоінформаційних технологій» (№ д/р 0111U004649; 2011–2015 рр.). 

Частина роботи по Олександрівському та Бакшалинському водосховищах, які 

входять до складу Південноукраїнського енергетичного комплексу, виконана у 

рамках науково-господарської теми Державного підприємства НАН України 

"Екоінформ" з екологічного супроводу «Комплексний геоекологічний моніторинг 

зони впливу Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища. Компенсаційні 

заходи. Аналітична записка, висновки та рекомендації» (ISBN 978-966-96903-7-1) з 

метою введення у практику діяльності ВП "Південно-Українська АЕС" ДП НАЕК 

"Енергоатом" Мінпаливенерго України. 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було з’ясувати структурно-

функціональну організацію угруповань літорального зоопланктону та встановити 

закономірності їх змін, які відображають процеси трансформації екосистем 

водосховищ. 

Для досягнення поставленої мети було сформульовано такі завдання: 

1) встановити особливості таксономічної структури, оцінити видове багатство 

угруповань літорального зоопланктону різнотипних водосховищ; 

2) виявити особливості просторово-часового розподілу угруповань 

літорального зоопланктону водосховищ; 

3) встановити роль провідних природних чинників у формуванні структурно-

функціональної організації угруповань літорального зоопланктону водосховищ; 

4) з'ясувати особливості формування літорального зоопланктону в умовах 

динамічної взаємодії з пелагічним зоопланктоном та контурними прибережними 

угрупованнями; 

5) виявити особливості структурно-функціональної організації угруповань 

літорального зоопланктону у водосховищах на різних стадіях трансформації їх 

екосистем; 

6) встановити закономірності змін угруповань літорального зоопланктону в 

ході сукцесії екосистем водосховищ. 

Об’єкт дослідження – трансформація екосистем водосховищ. 

Предмет дослідження – структурно-функціональна організація угруповань 

літорального зоопланктону на різних стадіях трансформації екосистем водосховищ. 

Методи дослідження. Під час проведення досліджень були застосовані 

наступні екологічні методи: спостереження (візуальне, інструментальне), 

моніторинг (добовий, сезонний і багаторічний), моделювання (реальна модель – 

модельні водосховища). 

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті виконання даної 

наукової роботи вперше отримано такі результати: запропоновано концепцію 
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механізму трансформації екосистем водосховищ за участю угруповань літорального 

зоопланктону; встановлено загальну закономірність формування видового багатства 

літорального зоопланктону в різнотипних водосховищах, що полягає в домінуванні 

коловерток; виділено стадії багаторічної динаміки угруповань літорального 

зоопланктону мезотрофних водосховищ; виявлено значимі зміни літорального 

зоопланктону на різних стадіях перебудови його угруповань, що підтверджує низька 

подібність домінуючих комплексів видів у різні часові періоди проведення 

досліджень; з’ясовано, що в ході перебудови угруповань літорального зоопланктону 

різнотипних водосховищ відбувається зростання представленості літорально-

фітофільної і бентосно-фітофільної екологічних груп; виділено загальні 

закономірності трансформації угруповань літорального зоопланктону як наслідок 

сукцесії біоценозів різнотипних водосховищ; для фауни України зареєстровано 

п’ять нових видів моногононтних коловерток і створено перший анотований список 

їх видів. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропонована концепція 

дозволяє здійснювати індикацію короткотривалих сезонних і добових змін, а також 

довготривалих сукцесійних трансформацій екосистем різнотипних мезотрофних 

водосховищ на основі комплексного аналізу структурно-функціональної організації 

літорального зоопланктону.  

Розроблено та апробовано на практиці методику стандартизації організації 

досліджень зоопланктону літоральної зони різнотипних водосховищ (Патент № 

54988 Україна від 2010 року: «Спосіб комплексного моніторингу гідробіонтів 

різнотипних водойм»), яку можна застосовувати для універсалізації системних 

екологічних досліджень водних екосистем. Вона дозволяє обґрунтовано обирати 

кількість дослідних станцій, їх розміщення і методи відбору проб у залежності від 

типу і розмірів водосховищ. 

Дослідження літорального зоопланктону водойм Південноукраїнського 

енергетичного комплексу виконані як складова частина аналізу екологічних 

наслідків підняття рівня води в Олександрівському водосховищі з відмітки 8 м до 

відмітки 14,7 м у 2006 році, а згодом – до 16 м у 2010 році. Даний аналіз сприяв 

введенню в дію двох агрегатів Ташлицької ГАЕС, необхідних для забезпечення 

стабільної роботи Південноукраїнської АЕС. Оптимізації роботи 

Південноукраїнського енергетичного комплексу, який забезпечує 10 % 

енергетичних потреб України, сприяв й прогноз трансформації екосистеми річки 

Бакшала після створення на ній Бакшалинського водосховища. Практичне значення 

роботи представлено в акті впровадження у практику діяльності ВП «Южно-

Українська АЕС» ДП НАЕК «Енергоатом» Мінпаливенерго України з екологічного 

супроводу за темою: «Комплексний геоекологічний моніторинг зони впливу 

Ташлицької ГАЕС та Олександрівського водосховища. Компенсаційні заходи. 

Аналітична записка, висновки та рекомендації» (ISBN 978-966-96903-7-1).  

Отримані наукові дані та узагальнення використовують під час викладання 

загальних і спеціальних курсів «Екологія», «Зоологія», «Гідробіологія», 



 

 

 
4 

«Іхтіологія», а також під час проведення навчальної практики з екології та зоології в 

структурних підрозділах Навчально-наукового центру «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним та 

оригінальним дослідженням. Здобувач розробив нову методику стандартизації 

досліджень зоопланктону літоралі різнотипних водосховищ. Протягом 

восьмирічних польових досліджень провів 40 експедиційних виїздів загальним 

терміном більше шести місяців. Здійснив повну камеральну обробку зібраних 

матеріалів, екологічний і статистичний аналіз отриманих результатів, їх теоретичне 

узагальнення у вигляді розробки нової концепції та виявлення загальних 

закономірностей, а також написав обґрунтовані висновки. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації були представлені 

на: Всеукраїнській науковій конференції, присвяченій 175-річчю заснування 

кафедри зоології “Зоологічна наука у сучасному суспільстві” (Київ-Канів, 2009); VI 

Международной научно-практической конференции молодых учёных “Понт 

Эвксинский – 2009” (Севастополь, 2009); “V з’їзді Гідроекологічного товариства 

України” (Житомир, 2010); Науковій конференції “Сучасні проблеми збереження 

біотичної та ландшафтної різноманітності” (Шацьк, 2010); Международной 

конференции “Современное состояние водных биоресурсов” (Новосибирск, 

Российская Федерация, 2010); 2-ой Международной научно-практической 

конференции “Мониторинг окружающей среды” (Брест, Беларусь, 2010); VІI 

Международной научно-практической конференции молодых учених по проблемам 

водных экосистем «Pontus Euxinus - 2011» (Севастополь, 2011); Международной 

научно-практической конференции “Биомониторинг состояния природной среды 

Полесья (Беларусь-Украина-Россия)” (Брест, Беларусь, 2011); Харківських 

зоологічних читаннях пам’яті професора Юхима Лукіна (Харків, 2014); VІІ з’їзді 

Гідроекологічного товариства України” (Київ, 2015). 

Результати досліджень у вигляді розділу наукової праці “Біорізноманіття та 

адаптивні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля” були 

відмічені Премією Президента України для молодих вчених № 595 за 2012 рік 

(Указ Президента України № 642/2012). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 34 наукові праці, у 

тому числі 25 статтей у фахових виданнях, рекомендованих ДАК, і закордонних 

фахових журналах, з них 8 – у виданнях, включених у міжнародні наукометричні 

бази. Результати досліджень представлені у розділах 2-х монографій і 2-х 

навчально–методичних праць, отримано 2 патенти та 1 акт впровадження. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з вступу, двох 

розділів огляду літератури, матеріалів і методів дослідження, шести розділів результатів 

досліджень та їх обговорення, висновків, списку літератури і додатків. Робота викладена 

на 290 сторінках друкованого тексту (без анотації, списку літератури і додатків), містить 

82 таблиці та 85 рисунків, з яких 9 таблиць представлені у додатках. Список 

використаних джерел складає 388 найменувань, з яких 78 – латинецею. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

 

Огляд літератури 

 

Огляд літератури складається з двох розділів: «Літоральна зона водойм, 

типізація та районування водосховищ» і «Літоральний зоопланктон як компонент 

гідробіоценозів у межах водосховищ річок Дніпро, Південний Буг і Бакшала». 

У першому розділі розглянуто низку питань, які пов’язані з існуванням 

угруповань літорального зоопланктону та їх перебудовою внаслідок сукцесій 

екосистем різнотипних водойм. Вони постають перед екологами та гідробіологами 

під час проведення досліджень прибережних екосистем. Тому перший розділ 

присвячено аналізу змісту термінів, понять і загальних підходів. Особливу увагу 

приділено літоральній зоні різнотипних водойм [Березина Н. А., 1984; 

Зимбалевская Л. Н., 1989; Дубняк С. С., 1996; Хільчевський В. К., 2008], типізації та 

районуванню водосховищ [Буторин Н. В., 1974; Авакян А. Б., 1987; Баканов А. И., 

1990], а також особливостям дослідження літоральних гідробіонтів 

[Зимбалевская Л. Н., 1981; Винберг Г. Г., 1984]. 

Другий розділ присвячений літоральному зоопланктону як екологічному 

угрупованню гідробіонтів. Також розглянуто основні показники його 

структурованості та відомі на сьогодні особливості короткотривалих і 

довготривалих змін структурно-функціональної організації угруповань літорального 

зоопланктону [Sommer U., 1989; Пашкова О. В., 2002]. Для з’ясування особливостей 

перебігу сукцесій екосистем літоралі обрано чотири водосховища (Київське, 

Канівське, Олександрівське і Бакшалинське), що відрізняються між собою за 

розмірними характеристиками і гідроморфологічними особливостями. Для 

подальшого порівняння проаналізовано результати попередніх досліджень 

літорального зоопланктону даних водойм [Зимбалевская Л. Н., 1989; Звіт № 17/12-1-

2008-23/08, 2009; Пашкова О. В., 2010]. 

 

 

Матеріали та методи досліджень 

 

Матеріалом досліджень були проби літорального зоопланктону, до складу 

угруповань якого входять представники різних груп водних тварин: коловертки 

(класи Eurotatoria De Ridder, 1957 і Bdelloidea Hudson, 1884); гіллястовусі 

ракоподібні (клас Branchiopoda Latreille, 1817, ряд Cladocera Latreille, 1829); 

веслоногі ракоподібні (клас Copepoda Milne-Edwards, 1840); черепашкові 

ракоподібні (клас Ostracoda Latreille, 1802); личинкові стадії двостулкових молюсків 

(клас Bivalvia L., 1758, ряд Veneroida H. Adams et A. Adams, 1856), за наявності 

масових скупчень – мізидні ракоподібні (клас Malacostraca Latreille, 1802, ряд 

Mysida Haworth, 1825). Також реєстрували інші групи гідробіонтів, які потрапляли 
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до знарядь відбору проб у вигляді прилову. Приналежність бделоїдних коловерток, 

веслоногих ракоподібних ряду Harpacticoida Sars, 1903 і черепашкових 

ракоподібних визначали до таксономічних категорій надвидового рангу у зв’язку зі 

специфікою ідентифікації, подібно до підходів інших зоопланктологів 

[Зимбалевская Л. Н., 1989; Пашкова О. В., 2010]. 

З метою виявлення загальних закономірностей під час використання 

структурно-функціональної організації угруповань літорального зоопланктону як 

показника трансформації екосистем мезотрофних водосховищ для збору матеріалу 

впродовж 2006-2015 рр. обрали різнотипні водойми (рис. 1): каньйонне мале 

(площею до 2 км
2
) Бакшалинське, каньйонне середнє (11,04 км

2
) Олександрівське, 

рівнинні великі – верхньокаскадне Київське (922 км
2
) і внутрішньокаскадне 

Канівське (675 км
2
) водосховища. Станції на даних водоймах рівномірно охоплюють 

всю акваторію їх літоралі та найбільш характерні прибережні екосистеми, що 

відображено в новій методиці стандартизації організації досліджень зоопланктону 

літоралі водосховищ [Патент 54988 України, 2010; Трохимець В. М., 2011]. 

 

 
Рис. 1. Карта-схема України з районами проведення досліджень. Примітки: 1 – 

Київське, 2 – Канівське, 3 – Олександрівське, 4 – Бакшалинське водосховища. 

 

Для збору матеріалу здійснили близько 40 експедиційних польових виїздів. З 

метою виявлення тенденцій формування структурно-функціональної організації 

літоральних угруповань зоопланктону здійснили сезонні дослідження: навесні, 

влітку та восени. Влітку для з’ясування особливостей добових міграцій проби 

літорального зоопланктону збирали чотири рази на добу: вдень – у проміжку часу 
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від 12 до 14 год., ввечері – від 18 до 20 год., вночі – від 0 до 2 год., зранку – від 6 до 

8 год. Для виявлення особливостей змін угруповань літорального зоопланктону в 

ході сукцесій екосистем водосховищ провели порівняльний аналіз даних з 

опублікованими раніше науковими роботами [Зимбалевская Л. Н., 1989; Звіт № 

17/12-1-2008-23/08, 2009; Пашкова О. В., 2010]. 

Загалом було відібрано: конічною сіткою 820 проб, планктонобатометром – 

120, а пастками «АСТ» – 3456 [Арсан О. М., 2006; Трохимець В. М., 2011]. Обробку 

матеріалу провели на основі стандартних методик лібораторної ідентифікації 

[Мануйлова Е. Ф. 1964; Кутикова Л. А., 1970; Монченко В. І., 1974; Алексеев В. Р., 

2010]. Аналіз результатів здійснили методами математичної статистики, 

застосувавши критерії Жаккара, Жаккара домінантний, індекс домінування, індекс 

Шеннона, дисперсійний аналіз на основі критерія Краскела-Уоліса, однофакторний 

дисперсійний аналіз (One-way ANOVA), багатофакторний аналіз [Лакин Г. Ф., 1990; 

Арсан О. М., 2006; Statistica 12]. 

 

 

Результати досліджень та їх обговорення 

 

Структурно-функціональна організація угруповань літорального 

зоопланктону різнотипних водосховищ. Видове багатство літорального 

зоопланктону всіх досліджених водосховищ характеризується високими 

показниками. У літоралі Київського водосховища зареєстрували 193 види 

зоопланктону, з яких коловертки були представлені 110 видами, гіллястовусі 

ракоподібні – 57, а веслоногі ракоподібні – 26. У літоральній зоні Канівського 

водосховища виявили 166 видів (відповідно 87, 55 і 24), Олександрівського – 126 

(60, 45 і 21), а Бакшалинського – 86 (45, 25 і 16). 

Високе видове багатство в межах рівнинних водосховищ пов’язане з великими 

розмірами цих водойм, у межах яких сформувалися різноманітні біотопи. Крім того, 

високі показники видового багатства спричинені поступовою стабілізацією 

угруповань літорального зоопланктону, що призвело до збереження багатства 

видового складу на фоні зниження щільності та біомаси даної групи гідробіонтів. 

Подібну тенденцію зростання загального видового багатства літорального 

зоопланктону рівнинних водосховищ виявили в межах різних регіонів світу 

[Caramujo V.-J., 2000; Mustapha M. K., 2010]. Для каньйонних водойм високе видове 

багатство є наслідком перетворення річкових угруповань зоопланктону на 

водосховищні в Бакшалинському, а також формуванням вираженої літоральної зони 

після останніх підйомів рівня води в Олександрівському водосховищі. Нові 

угруповання зоопланктону включають річкові реофільні компоненти, зоопланктон 

біофондів і заплавних водойм [Пашкова О. В., 2003; Лазарева В. И., 2010]. 

П’ять видів коловерток вперше виявлено для фауни України: Euchlanis 

dapidula Parise, 1966; Lecane decipiens (Murray, 1913); L. styrax (Harring & Myers, 

1926); Notommata venusta Harring & Myers, 1922; Polyarthra bicerca Wulfert, 1956. З 
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них E. dapidula зареєстрували в літоралі всіх водосховищ, за виключенням 

Бакшалинського. Крім того, веслоногий Colpocyclops dulcis Monchenko, 1977 і 

мізида Katamysis warpachowskyi Sars, 1893 занесені в Червону книгу України 

[Червона книга, 2009]. Кольпоциклопса прісноводного знайшли в трьох 

досліджених водосховищах, крім Київського, а мізиду варпаховського – лише в 

Канівському. Даний вид мізидних ракоподібних виявили в Канівському 

водосховищі вперше, раніше його відмічали лише на півдні України та в середніх 

водосховищах дніпровського каскаду [Червона книга, 2009; Arbaciauskas K., 2016]. 

У фауністичному спектрі угруповань літорального зоопланктону різнотипних 

водосховищ переважають представники ротаторного комплексу (рис. 2), про що 

свідчать результати однофакторного дисперсійного аналізу (One-way ANOVA). Так, 

його домінування у верхньокаскадному Київському водосховищі пов’язане з 

надходженням реофільних коловерток із річок Дніпро і Прип’ять [Пашкова О. В., 

2008], а в каньйонних Олександрівському і Бакшалинському – зі збереженням 

реофільних умов. 

 

 
Рис. 2. Фауністичний спектр літорального зоопланктону різнотипних 

водосховищ України. Примітки: кількість видів у % від загального видового 

багатства; індекс Фішера (кількість вибірок або проб) – F (12) = 122,58 при                

р < 0,01. 

 

Загалом для гірських і каньйонних водосховищ тенденція переважання 

ротаторного комплексу є нормою [Hawkins P. R., 1988; Seda J., 2000; Aka M., 2000]. 

Підтверджує цю динаміку фауністичного спектру літорального зоопланктону й 

інформація про його угруповання в рівнинних водосховищах: африканському Оіун 
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та низці інших [Aka M., 2000; Mustapha M. K., 2010], мексиканському Ітурбайд 

[Ramirez P., 2002], бразильському Паранапанема тощо [Arcifa M. S., 1984; Eskinazi-

Sant’Anna E. M., 2013], китайських водоймах [Lin Q.-Q., 2003]. Проте у багатьох 

наукових публікаціях, присвячених формуванню угруповань літорального 

зоопланктону внутрішньокаскадних рівнинних водосховищ різної трофності, 

надається інформація про превалювання у фауністичному спектрі кладоцерного або 

копеподного комплексів, або про врівноважену представленість різних груп 

зоопланктону. Ця тенденція стосується різних регіонів планети: Європи 

[Зимбалевская Л. Н., 1989; Пашкова О. В., 2010], Північної Америки [Suárez-

Morales E., 1993] і Південної Америки [Nogueira M. G., 2008]. 

Аналіз даних показав, що в угрупованнях літорального зоопланктону окремих 

частин внутрішньокаскадних водосховищ дійсно можуть переважати представники 

кладоцерного комплексу. В той же час у літоралі різних частин водойми видове 

ядро ракоподібних є досить стабільним, а в коловерток воно змінюється. Пов’язано 

це з високою вимогливістю коловерток до умов навколишнього середовища, 

біотопічною приуроченістю та специфікою їх способів живлення [Кутикова Л. А., 

1970; Пашкова О. В., 2008]. Таким чином, на прикладі Канівського водосховища 

з’ясовано, що в літоралі рівнинних мезотрофних внутрішньокаскадних водосховищ 

домінує ротаторний, а не кладоцерний комплекс зоопланктону. 

Це підтверджує й аналіз частоти трапляння видів трьох груп літорального 

зоопланктону в межах різних ділянок водосховищ (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Частота трапляння представників основних таксономічних груп зоопланктону 

різнотипних водосховищ України (%) 

Водосховища 

Групи  

 

Київське 
 

Канівське 
 

Олександрівське 
 

Бакшалинське 

Максимальна частота трапляння 

(100 % ділянок) 

Коловертки 4,5 1,2 18,3 40,0 

Гіллястовусі 7,0 14,5 42,2 44,0 

Веслоногі 26,9 12,5 57,1 62,5 

Мінімальна частота трапляння 

(одна ділянка) 

Коловертки 26,4 36,8 36,7 51,1 

Гіллястовусі 5,3 7,3 26,7 24,0 

Веслоногі 7,7 20,8 4,8 25,0 

 

Так, у розрізі фауністичного спектру угруповань зоопланктону 

прослідковується тенденція зниження частоти трапляння коловерток і зростання 

частоти трапляння в ракоподібних у межах усіх водосховищ. Це пов’язано з 

формуванням у межах різних частин водойм більш стабільних видових ядер 



 

 

 
10 

угруповань ракоподібних і варіабільних у коловерток. При цьому максимальна 

частота трапляння, коли вид зареєстровано в акваторії всіх дослідних ділянок 

водосховищ, значно нижча у коловерток у порівнянні з ракоподібними і вона 

зростає в межах всіх груп зоопланктону при зменшенні розмірів водойми. Натомість 

мінімальна частота трапляння, коли вид зареєстровано лише в межах однієї ділянки 

водосховищ, значно нижча у ракоподібних у порівнянні з коловертками. 

Максимальна частота трапляння видів також зростає при зменшенні розмірів 

водосховищ, що можна пояснити можливістю більш ретельного дослідження 

літорального зоопланктону і значно нижчим біотопічним багатсвом літоралі водойм. 

Порівняльний аналіз за індексом Жаккара також засвідчив значно вищу, ніж у 

коловерток, подібність видового складу ракоподібних у межах різних частин 

водосховищ (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Порівняльний аналіз видового складу основних такосномічних груп 

зоопланктону різних частин водосховищ. Примітки: F (12) = 17,3 при р < 0,05. 
 

Пояснити специфіку формування фауністичного спектру угруповань 

літорального зоопланктону можна відмінністю способів живлення представників 

різних його груп (табл. 2). Так, якщо для коловерток в основному притаманна 

вертикація та її модифікації, то для гіллястовусих і веслоногих ракоподібних – 

фільтрація та захоплення [Кутикова Л. А., 1970; Пашкова О. В., 2008]. При цьому 

вертикація характеризується високою вибірковістю до розмірів кормових часток, 

оскільки останні визначаються розмірами ротового отвору коловерток. У межах 

різних ділянок водосховищ формуються спеціфічні ротаторні комплекси, визначені 

розмірами зважених у воді дрібнодисперсних часток органіки та комплексами 

мікроводоростей. Натомість гідробіонти, для яких характерний спосіб живлення 

шляхом фільтрації чи захоплення, мають ширший спектр кормових об’єктів різного 
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розміру. Тому в межах різних ділянок різнотипних водосховищ гіллястовусі та 

веслоногі ракоподібні за видовим складом формують більш стабільне ядро. 

 

Таблиця 2 

Основні способи живлення представників 

різних таксономічних груп літорального зоопланктону водосховищ 

(частка представленості певного способу живлення у %, M±m) 

Живлення 

Зоопланктон 

 

Вертикація 
Модицікації 

вертикації 

 

Фільтрація 
 

Захоплення 

Коловертки 55±4,5 14±1,3 — — 

Гіллястовусі — — 83±8,2 5±0,2 

Веслоногі — — 5±0,1 50±4,2 

 

На підставі порівняльного аналізу представленості різних таксономічних груп 

гідробіонтів в угрупованнях літорального зоопланктону в межах різних частин 

досліджених водосховищ запропоновано загальну закономірність формування його 

видового багатства: у літоралі окремих ділянок рівнинних внутрішньокаскадних 

водосховищ за видовим багатством переважають гіллястовусі ракоподібні, але у 

літоралі водосховищ у цілому домінують коловертки, подібно до верхньокаскадних 

рівнинних і гірських (каньйонних) водосховищ. 

В екологічному спектрі для угруповань літорального зоопланктону Київського 

водосховища характерне домінування літорально-фітофільної (37,0 % від загальної 

кількості видів) та пелагічної (36,0 %) груп. Пов’язано це з формуванням 

сприятливих умов для зростання видового багатства цих груп зоопланктону: на 

літорально-фітофільну групу впливає наявність складних формацій та асоціацій 

вищих водних рослин у межах великої літоральної зони водойми, а на пелагічну – 

надходження реофільних компонентів із річок Дніпро і Прип’ять [Пашкова О. В., 

2008, 2010]. Подібна ситуація склалася і в Олександрівському водосховищі. У більш 

лімнофільному внутрішньокаскадному Канівському водосховищі переважає 

літорально-фітофільний комплекс (40,0 %), а в межах невеликого Бакшалинського зі 

слабко вираженою літоральною зоною – пелагічна група зоопланктону (44,0 %). 

Таким чином, на формування екологічного спектру літорального зоопланктону 

впливають розміри і тип водосховищ, а також їх розміщення в каскаді. 

У трофічному спектрі переважають представники мирних видів фільтраторів, 

всмоктувачів і збирачів (80,2–82,0 % від загальної кількості видів). До них належать 

консументи першого порядку, що в основному живляться зваженою у воді 

органікою та мікроводоростями. Значно їм поступаються за видовим багатством 

еврифаги (9,5–10,5 %) і хижаки (7,5–10,3 %). Представники всеїдних видів належать 

до консументів першого і другого порядків, а хижаки полюють на консументів 

першого та другого порядку [Мануйлова Е. Ф. 1964; Кутикова Л. А., 1970; 

Монченко В. І., 1974]. 
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В усіх досліджених водосховищах найбільше значення в угрупованнях 

літорального зоопланктону має прісноводна група організмів, на частку якої 

припадає 96,4–99,2 % загального числа видів. Натомість Понто-Каспійські вселенці 

не відіграють серйозного значення у формуванні його угруповань – лише 0,8–3,6 %. 

Просторово-часова динаміка угруповань літорального зоопланктону 

різнотипних водосховищ. Аналіз сезонних змін літорального зоопланктону 

показав, що найвищі показники його видового багатства спостерігаються влітку, а 

навесні та восени вони є нижчими (рис. 4). Порівнянням видових списків 

зоопланктону різних водосховищ виявлено їх низьку подібність: між весняним і 

літнім – J = 14,0–40,0; між весняним та осіннім – J = 22,2–47,8; між літнім і осіннім – 

J = 25,7–40,0. Дана тенденція характерна і для домінуючих комплексів їх видів: між 

весняним і літнім – J дом. = 0,0–30,8; між весняним та осіннім – J дом. = 0,0–20,0; між 

літнім і осіннім – J дом. = 0,0–28,6. 

 

 
Рис. 4. Сезонна динаміка видового багатства літорального зоопланктону 

різнотипних водосховищ. Примітка: F (312) = 61,35 при р < 0,01. 

 

Протягом різних сезонів відбуваються перебудови фауністичного спектру 

зоопланктону. Так, навесні найчастіше переважають представники ротаторного 

комплексу, влітку – ротаторно-кладоцерного чи ротаторного, а восени – 

кладоцерного. Значний вплив на його сезонну динаміку має розміщення водойми в 

каскаді. В екологічному спектрі даної групи гідробіонтів навесні переважають 

представники пелагічної екологічної групи, влітку – літорально-фітофільної, а 

восени – пелагічної чи літорально-фітофільної. Чим більші розміри і меншу 

проточність має водойма, подібно до Канівського водосховища, тим вищою є 

представленість у різні сезони літорально-фітофільної та бентосно-фітофільної груп. 

Натомість домінування протягом різних сезонів пелагічної екологічної групи в 



 

 

 
13 

Бакшалинському та Олександрівському водосховищах пов’язане зі збереженням у 

межах їх літоралі реофільних умов. Зростання влітку частки бентосно–літофільної і 

літорально–фітофільної груп пов’язане з формуванням більш складного 

біотопічного багатства літоральної зони водойм, про що свідчать і дані інших 

дослідників [Пашкова О. В., 1991; Tisheva M., 2013]. 

Значимо варіюють протягом різних сезонів щільність і біомаса зоопланктону 

мезотрофних водосховищ, набуваючи максимальних значень влітку (рис. 5). 
 

а  

 

б  

Рис. 5. Сезонна динаміка кількісних показників угруповань літорального 

зоопланктону різнотипних водосховищ: а – щільності, F (312) = 7,99 при р < 0,01; б 

– біомаси, F (312) = 15,49 при р < 0,01. 
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Дослідження добової динаміки літорального зоопланктону засвідчили значимі 

зміни його кількісних показників у межах всіх дослідних водосховищ. Вдалося 

підтвердити факт міграції зоопланктерів під впливом освітлення внаслідок 

негативного клінотаксизу вночі до берега і поверхні води, а вдень – від берега та до 

дна [Трохимець В. М., 2004]. Тенденеція зростання щільності та біомаси в 

літоральній зоні водосховищ у темну частину доби є характерною для угруповань 

зоопланктону в межах різних біотопів і формацій вищих водних рослин (рис. 6). 
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Рис. 6. Добова динаміка щільності (а) і біомаси (б) угруповань зоопланктону в 

межах різних формацій очерету звичайного та рдесника прони-занолистого літоралі 

водосховищ. Примітка: F (576) = 6,49 і 11,73 при p < 0,05. 
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Таким чином, угруповання літорального зоопланктону формуються внаслідок 

констелюючої дії низки екологічних факторів під впливом сезонних змін і власної 

добової динаміки. Тому під час вивчення їх багаторічної динаміки порівняльний 

аналіз проводили за даними, отриманими в літній період і за подібних погодних 

умов. Однофакторним аналізом встановлено, що значимий вплив на сезонну 

динаміку літорального зоопланктону всіх водосховищ має температура води        

(Н K-W = 10,27–25,44 при p <0,05 за критичного значення Н K-W  = 3). 

Багатофакторним аналізом за 7 факторами (Сезон – сезонність, Частини в-ща – 

різні частини водосховища, V течії – швидкість течії, t – температура, pH – водневий 

показник, О2 – концентрація оксигену, N риби – щільність молоді риб на 

стандартний лов мальковим волоком) у межах досліджених водосховищ виявлено 

залежність видового багатства як окремих таксономічних груп, так й угруповань 

літорального зоопланктону від температури (рис. 7, І). З іншого боку, показники 

щільності та біомаси більшості таксономічних груп літорального зоопланктону та 

його угруповань сформували у всіх дослідних водосховищах окрему групу, залежну 

від невизначеного на той момент фактору значимого впливу (рис. 7, ІІ). 
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Рис. 7. Вплив факторів середовища існування на формування угруповань 

літорального зоопланктону на прикладі Канівського водосховища. Примітки: S – 

кількість видів; N – щільність, тис. екз./м
3
; B – біомаса, г/м

3
; інші – черепашкові 

ракоподібні та планктонні личинки двостулкових молюсків. 

 

З метою виявлення фактору формування щільності та біомаси угруповань 

літорального зоопланктону провели багатофакторний аналіз за 18 факторами 

І 

ІІ 
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(додали ще наявні у воді катіони та аніони, а також біомасу фітопланктону – B ф-ну) 

і з’ясували, що значимий вплив на його щільність і біомасу має біомаса 

фітопланктону як основного кормового об’єкту (рис. 8). 
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Рис. 8. Вплив факторів середовища існування на формування угруповань 

літорального зоопланктону на прикладі Олександрівського водосховища. Примітки: 

S – кількість видів; N – щільність, тис. екз./м
3
; B – біомаса, г/м

3
; інші – черепашкові 

ракоподібні та планктонні личинки двостулкових молюсків. 

 

Біотопічна приуроченність угруповань літорального зоопланктону 

різнотипних водосховищ. У результаті аналізу біотопічного розподілу угруповань 

літорального зоопланктону різнотипних водосховищ виявлено, що найвищі якісні та 

кількісні його показники притаманні для заростей рдесника пронизанолистого 

(Potamogeton perfoliatus L., 1753) в межах зарослого біотопу, а найменші – для 

біотопу, вкритого очеретом звичайним (Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., 

1841), і чистоводу. Подібні тенденції біотопічного розподілу зоопланктону 

відмічали й інші дослідники [Пашкова О. В., 2010]. Загалом же видове багатство, 

щільність і біомаса літорального зоопланктону мають значимо вищі показники в 

зарослому біотопі всіх дослідних водосховищ, ніж на чистоводі (рис. 9). 
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а  

б  
 

в  

Рис. 9. Особливості біотопічного розподілу угруповань літорального 

зоопланктону водосховищ: а – кількість видів, F (312) = 52,5 при р < 0,01; б – 

щільність, F (312) = 4,91 при  р < 0,05; в – біомаса, F (312) = 12,58 при р < 0,01. 
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Таким чином, угруповання літорального зоопланктону в заростях макрофітів і 

на чистоводі характеризуються різними видовим багатством і кількісними 

показниками, але подібними таксономічним спектром, добовою динамікою 

щільності та біомаси, що свідчить про потужний вплив на формування літорального 

зоопланктону водосховищ контурних угруповань. 

Порівняння видового складу зоопланктону різних біоценозів літоралі та 

пелагіалі водосховищ виявило їх низьку подібність (табл. 3), що свідчить про 

наявність відокремлених угруповань зоопланктону в межах зарослого біотопу, 

чистоводу і пелагіалі. Відповідно, літоральний зоопланктон чистоводдя за видовим 

багатством формує специфічне угруповання в порівнянні з фітофільним 

літоральним і пелагічним. 

 

Таблиця 3 

Подібність видового складу зоопланктону 

різних біоценозів літоралі та пелагіалі водосховищ (J, M±m) 

Зони водойм і біотопи Літораль, зарослий Літораль, не зарослий 

Літораль, зарослий —  

Літораль, не зарослий 42,6±12,4 — 

Пелагіаль 34,8±10,2 47,1±11,9 

 

Наведені вище результати досліджень доводять можливість використання змін 

структурно-функціональної організації угруповань літорального зоопланктону 

різних біоценозів для характеристики короткотривалої сезонної та добової динаміки 

екосистем водосховищ. 

Багаторічна динаміка угруповань літорального зоопланктону 

різнотипних водосховищ. З метою з’ясувати можливості використання змін 

структурно-функціональної організації угруповань літорального зоопланктону як 

показника довготривалих сукцесійних трансформацій екосистем водосховищ 

проведено аналіз багаторічної динаміки його літніх угруповань у межах 

досліджених водойм. Водосховища сформувалися внаслідок трансформації річкових 

екосистем, а сукцесія біоценозів їх літоральної зони продовжується по сьогоднішній 

день. За різними класифікаціями даний тип сукцесії належить до антропогенної та 

вторинної [Одум Ю. П., 1986]. Натомість первинні сукцесії притаманні для 

антарктичних прісноводних екосистем, де їх трансформація проходить на місці 

раніше не заселених ділянок середовища. Хоча однією з фонових груп тварин, які 

беруть активну участь у сукцесійних змінах у межах екосистем тимчасових прісних 

водойм Антарктики, є бделоїдні коловертки [Iakovenko N. S., 2015]. 

Невирішеним лишається питання з типізацією етапів трансформації екосистем 

водосховищ. Відомі різні приклади виділення стадій сукцесії для лісових екосистем 

за Ф. Е. Клементсом [Clements F. E., 1916] і для фауни водосховищ за 

М. А. Дзюбаном [Дзюбан Н. А., 1965; Пашкова О. В., 2003]. При цьому для 

характеристики стадій трансформації екосистем використовували довготривалі 
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перебудови угруповань живих організмів. Проте виділені етапи за М. А. Дзюбаном 

не дозволяють повністю розкрити специфіку функціонування і трансформації 

екосистем літоральної зони різнотипних мезотрофних водосховищ. Тому, 

спираючись на отримані дані та дослідження інших фахівців, у ролі маркерної групи 

довготривалих перебудов літоральних екосистем запропоновано використовувати 

структурно-функціональну організацію угруповань зоопланктону, який проходить 

під час сукцесії водосховищ чотири стадії багаторічної динаміки: 

1) формування водосховищного угруповання – на першій стадії сукцесії 

еоксистем відбувається формування первинного нестійкого угруповання 

літорального зоопланктону з представників реофільних річкових видів, а також 

зоопланктерів-мігрантів із біофондів річки та різнотипних заплавних водойм. 

Міграція видів відбувається не на звільнену від життя ділянку середовища 

існування, а види біофондів і заплавних водойм входять до складу ще існуючих 

річкових угруповань зоопланктону. При цьому новоприбулі види проникають не в 

звільнений, а у збільшений і змінений життєвий простір водосховища. Тому на даній 

стадії сукцесії екосистем водосховищ можна припустити, що види ще не вступають 

у пряму конкуренцію між собою. Крім того, на перших стадіях сукцесії в 

літоральній зоні водосховищ активно розвиваються фітоценози вищих водних 

рослин, які сприяють зростанню представленості фітофільних груп зоопланктону. 

При цьому в літоральних угрупованнях зоопланктону зростає видове багатство, 

переважають один (монодомінантне угруповання) або кілька домінантів 

(олігодомінантне), щільність і біомаса є високими. Формування даних угруповань 

зоопланктону триває в середньому 1–3 роки в залежності від розмірів водосховища. 

Пов’язано це з тим, що в невеликих гірських або каньйонних водосховищах не 

утворюються складні фітоценози, а угруповання літорального комплексу дуже 

швидко (іноді за один рік) проходять стадію «формування водосховищного 

угруповання». Натомість у великих рівнинних водосховищах час формування 

фітоценозів більш тривалий, а перебудова угруповань зоопланктону може тривати 

кілька років; 

2) серії угруповань – основним типом біотичної взаємодії між представниками 

зоопланктону стає конкуренція, а його угруповання починають послідовно 

змінювати один одного. Цьому сприяють перебудови фітоценозів, зміни 

гідрохімічного складу води й ускладнення біотичних взаємовідносин. Зберігається 

моно- або олігодомінантність угруповань, а загальні показники видового багатства, 

щільності та біомаси зоопланктону лишаються високими. Натомість відбуваються 

активні зміни домінуючих комплексів видів, а частково й видового багатства. Стадія 

«серії угруповань» може бути слабко виражена в невеликих гірських або 

каньйонних водоймах і тривати десятиріччя у великих рівнинних водосховищах; 

3) зниження щільності та біомаси – відбувається суттєве зниження щільності 

та біомаси зоопланктону на фоні зростання чи збереження високих показників 

видового багатства його угруповань, що відповідає закону екологічної 

різноманітності (біоценотичний принцип Тінемана). У той же час моно- і 
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олігодомінантні угруповання в літоралі водосховищ заміщують полідомінантні. 

Період перебігу даної стадії динаміки угруповань зоопланктону швидкий у малих 

водоймах, а у великих водосховищах може тривати кілька років; 

4) динамічної рівноваги – видове багатство і кількісні показники угруповань 

літорального зоопланктону змінюються на основі специфіки їх показників, 

сформованих під час проходження третьої стадії їх багаторічних змін. Динаміка 

даних показників пов’язана переважно з добовими та сезонними флуктуаціями в 

угрупованнях зоопланктону. У природних умовах літоральна зона подібних водойм 

повинна зазнавати поступового заростання та заболочування. Проте на сьогодні за 

специфічних і багато в чому штучних умов існування водосховищ угруповання 

літорального зоопланктону не здатні сягнути клімаксу. Відповідно в подальшому 

літоральні угруповання зоопланктону можуть довгий час перебувати на стадії 

«динамічної рівноваги». 

Зоопланктон річок Дніпро, Південний Буг і Бакшала, до моменту створення 

водосховищ, характеризувався невисокими показниками видового багатства. В 

угрупованнях зоопланктону річки Дніпро серед основних таксономічних груп за 

кількістю видів переважали представники ротаторного комплексу. У фауністичному 

спектрі вони складали понад 50 % від загальної кількості видів. Подібну тенденцію 

можна пояснити гідрологічними особливостями річки Дніпро до її зарегулювання, в 

проточних водах якої існували умови для розвитку реофільних фільтраторів 

[Зимбалевская Л. Н., 1989; Пашкова О. В., 2003]. Після формування водосховищ 

продовжили домінувати представники ротаторного комплексу, але частка 

коловерток по відношенню до ракоподібних знизилася. 

В угрупованнях зоопланктону річок Південний Буг і Бакшала серед основних 

таксономічних груп за кількістю видів переважали представники кладоцерного 

комплексу. Подібну тенденцію можна пояснити специфікою неглибоких і 

нешироких каньйонних річок, у результаті чого в їх акваторіях переважали 

фітофільні фільтратори з домінуванням кладоцерного комплексу. На стадії 

«формування водосховищного угруповання» відбулося зростання його видового 

складу у 2–3 рази, а кладоцерний комплекс трансформувався на ротаторно-

кладоцерний із переважанням у різні роки або коловерток, або гіллястовусих 

ракоподібних. У літоралі невеликого і середнього каньйонних водосховищ процес 

трансформації зоопланктону на даній стадії тривав один-два роки. Натомість 

перехід на стадію «серії угруповань» зоопланктону в межах великих рівнинних 

водосховищ розтягнувся на довший час. 

На стадії «серії угруповань» відбулися поступові закономірні зміни одних 

угруповань літорального зоопланктону на інші. Спричинені вони були 

конкурентними взаємовідносинами зоопланктерів і пристосуванням до мінливих 

умов існування. В результаті сформувалися нові видові ядра угруповань, в яких 

продовжили відбуватися динамічні процеси. Видовий склад літорального 

зоопланктону варіював у значних межах у різні періоди досліджень, що підтвердив 

порівняльний аналіз на основі індекса Жаккара: Київське водосховище – J = 17,6–



 

 

 
21 

58,7; Канівське – J = 19,2–40,3; Олександрівське – J = 13,6–54,7; Бакшалинське – J = 

10,3–48,6. Найбільшою відмінністю характеризуються угруповання річкового і 

водосховищного зоопланктону, хоча при цьому прослідковується тенденція до 

поступового врівноваження угруповань із часом без досягнення стану клімаксу. 

Крім того, деякі солонуватоводні види зоопланктону й досі продовжують 

проникати вгору по каскадах водосховищ. Так, вночі в літоралі середньої і нижньої 

частин Канівського водосховища зареєстровано червонокнижний вид мізидного 

рака Katamysis warpachowskyi Sars, 1893, який зазвичай зустрічається у нижніх 

водоймах дніпровського каскаду. З іншого боку, частка солонуватоводних видів у 

сучасному видовому списку зоопланктону даних водойм не перевищує 1–3 %. Тому 

ці види беруть участь у формуванні угруповань літорального зоопланктону, але не 

мають на них серйозного впливу (табл. 4). Основу його багатства в літралі 

різнотипних водосховищ складає прісноводна група з часткою 97–99 %. 

 

Таблиця 4 

Представленість видів-вселенців в угрупованнях літорального зоопланктону 

різнотипних водосховищ (% від загальної кількості видів, M±m) 

Період часу  

Зоопланктон 

До створення 

водосховищ 

Після створення 

водосховищ 

Аборигенні види 98,75±0,72 97,97±0,64  

Понто-Каспійські вселенці 1,25±0,72  2,03±0,64  

Примітка: М – середнє арифметичне, ±m – похибка середнього арифметичного. 

 

У річках щільність і біомаса зоопланктону мали «низькі» показники. Після 

створення водосховищ щільність зросла 2,8–43,0 рази, а біомаса – до 216 разів. 

Пояснити подібний спалаховий розвиток можна проходженням угрупованнями 

літорального зоопланктону стадії «формування водосховищного угруповання». 

Варто відзначити, що у великих рівнинних водосховищах становлення літоральних 

угруповань зоопланктону може тривати не один-три роки, а довший термін. 

Пов’язано це з тривалим становленням і сукцесією формацій вищих водних рослин, 

а також із поступовою зміною гідрохімічних умов водойми. По мірі стабілізації 

угруповань літорального зоопланктону щільність і біомаса знизилися – в 4,4–15,2 

рази, але при цьому високим лишалося видове багатство. 

Оскільки загальні тенденції протікання довготривалої трансформації видового 

багатства, щільності та біомаси угруповань літорального зоопланктону виявилися 

характерними для всіх дослідних водойм (лише в Олександрівському водосховищі 

даний процес повторився двічі у зв’язку з дворазовим підняттям рівня води), то 

доцільно детально їх проілюструвати на прикладі Київського водосховища. 

Зоопланктон середньої течії річки Дніпро, що в 30-40-их роках ХХ сторіччя 

відповідала розміщенню Київського водосховища, був представлений 48 видами 

(рис. 10) [Сабанєєв П. Л., 1938; Марковський Ю. М., 1949]. Співробітники Інституту 

гідробіології НАН України в 1960–1980 роках зареєстрували в межах літоральної 
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зони водосховища представників 146 видів [Багнюк В. М., 1972; Зимбалевская Л. Н., 

1989], а в 1990-х – 138 [Пашкова О. В., 2008, 2010]. Під час аналізу власних даних 

виявили 161 вид. 

   

  

Рис. 10. Багаторічна динаміка видового багатства угруповань зоопланктону 

річки Дніпро і літоралі Київського водосховища. Примітки: R
2
 – значимість 

апроксимації; вертикальна стрілка вказує на час створення водосховища. 

 

Щільність зоопланктону у відповідній ділянці річки Дніпро в 1930-40-их 

роках була «низькою» (рис. 11). Після створення Київського водосховища вона 

зросла з 45,9 тис. екз./м
3
 до 244,0 тис. екз./м

3
 (у середньому в 5,3 рази). Пояснити 

подібний спалаховий розвиток можна тим, що дослідження 1960-80-х років припали 

на час проходження угрупованнями літорального зоопланктону стадій «формування 

водосховищних угруповань» і «серії угруповань». У великих рівнинних 

водосховищах це пов’язано з сукцесією формацій вищих водних рослин, а також із 

поступовою зміною гідрохімічних показників води [Багнюк В. М., 1972; 

Зимбалевская Л. Н., 1989; Пашкова О. В., 2003]. 

Дану тенеденцію довготривалої трансформації угруповань літорального 

зоопланктону підтверджують дослідження, проведені співробітниками Інституту 

гідробіології НАН України в 1990-х роках [Пашкова О. В., 2010]. Вони 

продемонстрували невелике зростання щільності літорального зоопланктону, яке 

відбулося за рахунок окремих видів. Подібні особливості притаманні зоопланктону 

на стадії «серії угруповань». За власними даними виявили зниження щільності: 

через 15 років після проведення останніх досліджень вона впала в 4,4 рази. 

Причиною цього є перехід угруповань літорального зоопланктону на стадію 

«динамічної рівноваги». Більш стабільні угруповання зоопланктону на цій стадії 
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характеризуються зростанням видового багатства, зниженням щільності та біомаси 

та заміною монодомінантних угруповань на полідомінантні. 

 

 

 

Рис. 11. Багаторічна динаміка щільності зоопланктону річки Дніпро та 

Київського водосховища. Примітка: R
2
 – значимість апроксимації; вертикальна 

стрілка вказує на час створення водосховища. 

 

Під впливом сукцесійних змін екосистем відбулися й значні зміни біомаси 

зоопланктону (рис. 12), які загалом корелювали зі зміною його щільності.  

 

 
Рис. 12. Багаторічна динаміка біомаси зоопланктону річки Дніпро та 

Київського водосховища. Примітка: R
2
 – значимість апроксимації; вертикальна 

стрілка вказує на час створення водосховища. 
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При цьому після створення Київського водосховища зростання біомаси 

зоопланктону перевищувало динаміку його щільності. Так, біомаса зоопланктону 

після трансформації відповідної ділянки річки Дніпро у Київське водосховище 

зросла у 216 разів. Пов’язано це зі спалахом на стадіях «формування водосховищних 

угруповань» і «серії угруповань» щільності гіллястовусих ракоподібних із великою 

індивідуальною біомасою. Пояснити динаміку змін біомаси зоопланктону на різних 

стадіях сукцесії екосистем можна тими же причинами, що й зміни щільності 

зоопланктону. 

Для довготривалої трансформації структурно-функціональної організації 

угруповань літорального зоопланктону Олександрівського водосховища 

характерною є дещо інша ситуація. Закономірності їх перебудови повторювалися 

двічі після подвійного підйому рівня води в цій водоймі у 2006 і 2010 роках. 

Зоопланктон каньйонної ділянки річки Південний Буг у районі 

м. Первомайська характеризувався низьким видовим багатством зоопланктону – 18 

видів (рис. 13) [Марковський Ю. М., 1927], в той час як у невеликих рівнинних 

річках видове багатство зоопланктону є вищим [Трохимець В. М., 2012]. 
 

 
 

Рис. 13. Зміни видового багатства зоопланктону річки Південний Буг і літоралі 

Олександрівського водосховища. Примітка: вертикальна стрілка вказує на час 

створення водосховища; в легенді наведені дані про різні рівні води у водоймі (у 

2009 р. був пробний підйом води і тільки в 2010 р. її рівень підняли до рівня 16 м). 

 

У 70-80 роках ХХ сторіччя в Олександрівському водосховищі виявили 23 види 

зоопланктону [Звіт № 19/2005-03м-2005]. Переважали річкові форми, що пов’язано 

зі слабко вираженою літораллю в каньйонному водосховищі за рівня води 8 м. 

У перший рік підняття рівня води у водосховищі до 14,7 м видове багатство 

літорального зоопланктону зросло до 32 видів, що пов’язано із затопленням досить 
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великої площі узбережжя і формуванням у водосховищі більш вираженої 

літоральної зони. У результаті вселення з біофондів водойми і заплавної зони видове 

багатство зоопланктону на стадії «формування водосховищного угруповання» 

зросло до 32 видів, а в 2008 році – стабілізувалося на рівні 22. Проте вже в 2009 році 

узбережжя підготували до нового підняття рівня води до 16,0 м і провели пробні 

пуски води. Видове багатство літорального зоопланктону почало знову зростати і 

сягнуло максимуму (56 видів) під час підйому рівня води в 2010 році на стадії 

«формування водосховищного угруповання». На стадії «серії угруповань» (2013–

2015 роки) видовий склад літорального зоопланктону стабілізувався на рівні 30–40 

видів. 

Після створення Олександрівського водосховища умови нагадували річкові, 

тому щільність і біомаса зоопланктону в 1970-80 роках мала «дуже низькі» 

показники – 1 тис. екз./м
3
 і 0,01 г/м

3
. 

У 2006 році щільність угруповань зоопланктону зросла з 1 тис. екз./м
3
 до 

43,2 тис. екз./м
3
 (у середньому в 43,2 рази) (рис. 14). 
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Рис. 14. Багаторічна динаміка щільності зоопланктону Олександрівського 

водосховища. 

 

Пояснити подібне спалахове зростання щільності можна переходом 

угруповань даної групи гідробіонтів від річкового до водосховищного угруповання. 

У 2008–2009 рр. відбувся перехід зі стадії «формування водосховищного 

угруповання» на стадію «серії угруповань» з поступовою стабілізацією щільності на 

новому рівні. У 2010 році рівень води у водосховищі підняли до 16 м і процеси, які 

спостерігали в 2006 році повторилися знову: щільність літорального зоопланктону 
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зросла з 36,5 тис. екз./м
3
 до 80,5 тис. екз./м

3
, тобто в середньому в 2,2 рази. Проте 

зростання щільності було меншим, ніж у 2006 році. Пов’язано це з тим, що в 2006 

році більш річкові угруповання літорального зоопланктону почали 

трансформуватися у водосховищні, а в 2010 році цей процес посилився. На стадії 

«серії угруповань» щільність літорального зоопланктону почала різко падати: з 

80,5 тис. екз./м
3
 до 5,3 тис. екз./м

3
 (у середньому в 15,2 рази). У подальшому вона 

зросла і стабілізувалася в 2014–2015 роках на рівні 20 тис. екз./м
3
. В результаті 

сукцесії екосистем водосховища видове багатство і щільність літорального 

зоопланктону сягнули максимальних значень на стадії «формування 

водосховищного угруповання», а потім стабілізувалися на стадії «серії угруповань». 

Відбулися зміни й біомаси зоопланктону (рис. 15), які загалом корелювали з 

динамікою показників його щільності. Відмінності змін біомаси по відношенню до 

щільності полягали в меншій ролі в угрупованнях зоопланктону коловерток і 

личинок веслоногих із низькою індивідуальною біомасою, а також у більшому 

значенні гіллястовусих і статевозрілих веслоногих ракоподібних із високими її 

показниками. Так, у 2006 році зростання біомаси зоопланктону (в 129 разів) 

перевищило зростання його щільності. Пояснити багаторічну динаміку біомаси 

зоопланктону можна тими же причинами, що й зміни щільності зоопланктону. 
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Рис. 15. Багаторічна динаміка біомаси зоопланктону літоралі Олександрівського 

водосховища. 

 

Дана динаміка якісних і кількісних показників угруповань літорального 

зоопланктону різнотипних водосховищ пов’язана з перебудовою його 

структурованості, яка, у свою чергу, відображає довготривалі сукцесійні 

трансформації екосистем водосховищ. Так, в екологічному спектрі зоопланктону 

відповідної ділянки річки Дніпро переважали представники пелагічної екологічної 
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групи, в якій основну частку складав ротаторний комплекс. Загалом таке 

співвідношення є характерним для річкових угруповань зоопланктону, особливо для 

великих річок із вираженою течією. Після заповнення рівнинних Київського і 

Канівського водосховищ були затоплені великі території суходолу, в результаті чого 

сформувалася виражена літоральна зона. При цьому в угрупованнях літорального 

зоопланктону значно зменшилася представленість пелагічної і зросла частка 

бентосно-фітофільної екологічних груп. Дана трансформація угруповань 

зоопланктону відбулася на стадії «формування водосховищного угруповання». В 

подальшому, протягом усіх періодів дослідження, на стадії «серії угруповань» 

переважали представники літорально-фітофільної екологічної групи, а 

співвідношення пелагічної і бентосно-фітофільної груп поступово змістилося в 

напрямку до останньої. Таким чином, після перебудови річкових угруповань 

зоопланктону на літоральні водосховищні динаміка їх екологічних груп відносно 

стабілізувалася, але вже на новій основі: прибережні літорально-фітофільна і 

бентосно-фітофільна групи сумарно почали переважати пелагічну майже у два рази. 

В річці Південний Буг також незначно переважала пелагічна група на основі 

ракоподібних, а в річці Бакшала домінували представники літорально-фітофільної 

групи. Пояснити відмінності угруповань зоопланктону з річкою Дніпро можна тим, 

що каньйонні річки мали невелику площу літоралі. В річці Бакшала, середня 

глибина якої не перевищувала 2 м, вся акваторія була прибережною. Тому в ній 

сформувалися специфічні угруповання зоопланктону з переважанням літорально-

фітофільної групи, представленої переважно гіллястовусими ракоподібними. Після 

підняття рівня води на 8 м була затоплена каньйонна ділянка і умови стали 

нагадувати річкові. У результаті в Олександрівському і Бакшалинському 

водосховищах сформувався реофільний комплекс видів із переважанням пелагічної 

екологічної групи на стадії «формування водосховищного угруповання». Проте вже 

через кілька років на стадії «серії угруповань» представленість різних екологічних 

груп стабілізувалася. 

У трофічному спектрі річкового і водосховищного зоопланктону переважали 

представники мирних видів. Хоча після створення водосховищ співвідношення груп 

у трофічному спектрі майже не змінилося, але дещо зросла частка всеїдних 

зоопланктерів по відношенню до інших екологічних груп. Подібна динаміка під час 

перебігу «формування водосховищного угруповання» є нормальною, оскільки в 

умовах трансформації екосистем завжди переважають менш спеціалізовані види. 

Такими, в порівнянні з хижаками, є всеїдні та мирні зоопланктери. Проте на стадії 

«серії угруповань» частка всеїдних видів літорального зоопланктону не зменшилася, 

що можна пояснити специфічними умовами існування. До останніх відносять 

ускладнення формацій макрофітів, цвітіння води, вплив антропогенного фактору. 

Як результат проведених досліджень було запропоновано кілька загальних 

закономірностей, які відображають багаторічні зміни структурно-функціональної 

організації угруповань літорального зоопланктону як показника сукцесійних 

трансформацій екосистем різнотипних водосховищ: 
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1) закономірність «Динамічної рівноваги» – багаторічна динаміка угруповань 

літорального зоопланктону за відсутності евтрофікації водосховищ призводить до 

формування стану динамічної рівноваги. Динаміка даних показників пов’язана 

переважно з добовими та сезонними змінами; 

2) закономірність «Зниження щільності та біомаси» – під час переходу до стадії 

«динамічної рівноваги» угруповання літорального зоопланктону зазнають зниження 

кількісних показників, що пов’язано з формуванням у них більш стійкого видового 

складу і полідомінантності; 

3) закономірність «Зустрічного руху» на стадії «зниження щільності та 

біомаси» – під час зниження щільності та біомаси угруповань літорального 

зоопланктону видове багатство характеризується стабільністю в каньйонних або 

зростає в рівнинних водосховищах. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

Сформовано концепцію механізму трансформації екосистем водосховищ за 

участю угруповань літорального зоопланктону. Вперше визначено загальні 

закономірності  комплексних змін структурно-функціональної організації 

угруповань літорального зоопланктону за короткострокової (сезонної та добової) 

динаміки і довгострокових (сукцесійних) трансформацій екосистем мезотрофних 

водосховищ  для оцінки стану водних екосистем. 

1. Розкрито особливості процесів формування видового багатства угруповань 

літорального зоопланктону різнотипних водосховищ України (Київське – 193 види, 

Канівське – 166, Олександрівське – 126, Бакшалинське – 86) як результат 

закономірної послідовної трансформації їх екосистем. Виявлено, що в мезотрофних 

водосховищах частка коловерток у таксономічній структурі становить 47,6–57,0 %. 

Загальною закономірністю формування видового багатства угруповань літорального 

зоопланктону є переважання за видовим багатством у літоралі окремих ділянок 

рівнинних внутрішньокаскадних водосховищ гіллястовусих ракоподібних, а в 

літоралі водосховища в цілому – коловерток, подібно до верхньокаскадних 

рівнинних і каньйонних водосховищ. 

2. Для структурно-функціональної організації угруповань літорального 

зоопланктону водосховищ характерні сезонні зміни видового багатства, щільності та 

біомаси (навесні вони низькі, різко зростають улітку та знижуються восени), а також 

виражена добова динаміка щільності та біомаси внаслідок міграційних процесів, 

спричинених негативним клінотаксисом (вдень зоопланктон опускається до дна і 

мігрує від берега, а вночі – концентрується в літоралі біля поверхні води). 

3. З’ясовано, що визначальний вплив на формування видового багатства 

окремих таксономічних груп та угруповань літорального зоопланктону має 

температура води (особливо у великих водосховищах), а його щільність і біомасу 

визначає біомаса фітопланктону як основного кормового об’єкту.  
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4. Виявлено, що угруповання зоопланктону зарослого біотопу та чистоводу 

літоральних екосистем, а також зоопланктон пелагіалі формують різні біотичні 

угруповання в межах водосховищ: індекс Жаккара варіює від 34,8±10,2 до 47,1±11,9. 

Літоральний зоопланктон чистоводу за видовим складом є іншим біотичним 

угрупованням як за відношенням до фітофільного літорального (42,6±12,4), так і 

пелагічного (47,1±11,9). 

5. Встановлено, що зміна структури угруповань літорального зоопланктону 

відбувається за єдиною схемою, у якій можна виділити наступні стадії: 

«формування водосховищного угруповання» → «серії угруповань» → «зниження 

щільності та біомаси» → «динамічної рівноваги». 

6. Виявлено, що на різних стадіях динаміки угруповань літорального 

зоопланктону виникають нові видові ядра і лише їх невелика частка представлена 

вселенцями (до 3%). При цьому низька подібність домінуючих комплексів видів 

зоопланктону (J дом. = <40,0) під час різних стадій формування угруповань 

літорального зоопланктону в межах різнотипних водосховищ свідчить про активні 

їх трансформацію і перебіг сукцесії в екосистемах водосховищ. 

7. З’ясовано, що під час формування водосховищного угруповання 

характерним є зростання у 2–3 рази видового багатства зоопланктону. При цьому в 

межах літоралі різних за розмірами водосховищ процес трансформації зоопланктону 

на даній стадії триває 1–3 роки. Виявлено, що зміни угруповань літорального 

зоопланктону можуть бути слабко виражені в невеликих гірських (каньйонних) 

водоймах і тривати десятиріччя у великих рівнинних водосховищах. 

8. Встановлено, що під час формування водосховищних угруповань і серій їх 

перетворень щільність зоопланктону водосховищ зростає порівняно з щільністю 

річкового зоопланктону у 2,8–43,0 рази, а біомаса – до 216 разів. По мірі стабілізації 

угруповань літорального зоопланктону їх щільність і біомаса знижується (в 4,4–15,2 

разів), але зберігається високе видове багатство. 

9. Виявлено, що в умовах великих рівнинних водосховищ після трансформації 

річкових угруповань зоопланктону в літоральні, їх екологічний спектр 

стабілізується на основі домінування прибережних літорально-фітофільної і 

бентосно-фітофільної груп, які за якісними та кількісними показниками 

переважають пелагічну групу у 2 рази. В каньйонних водосховищах спочатку 

формується реофільний комплекс видів із переважанням пелагічної екологічної 

групи під час формування водосховищних угруповань. Проте за змін серій 

угруповань і за встановлення динамічної рівноваги в угрупованнях літорального 

зоопланктону переважають фітофільні види. 

10. За умов відсутності евтрофікації водосховищ динаміка угруповань 

літорального зоопланктону призводить до формування стану динамічної рівноваги. 

При переході до нього, під час зниження щільності та біомаси (у 4–15 разів), видове 

багатство угруповань літорального зоопланктону зберігається (у каньйонних 

водосховищах) або зростає (у рівнинних водосховищах в 1,2–1,4 рази). Це пов’язано 

з формуванням більш стійких видових ядер і полідомінантних угруповань 
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літорального зоопланктону. В подальшому динаміка видового багатства, щільності 

та біомаси пов’язана переважно з добовими та сезонними флуктуаціями в 

угрупованнях зоопланктону. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Трохимець В.М. Структурно-функціональна організація угруповань 

літорального зоопланктону як показник трансформації екосистем водосховищ. 

– Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за 

спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Результатом проведених досліджень стало формування концепції розуміння 

структурно-функціональної організації літорального зоопланктону в умовах 

трансформації екосистем водосховищ. При цьому запроваждено новий підхід щодо 

методичної організації досліджень літорального зоопланктону. Нові методичні 

підходи дозволяють стандартизувати організацію досліджень зоопланктону літоралі 

різнотипних водосховищ, які здатні забезпечити репрезентативність і 
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відтворюваність з метою подальшого моделювання сукцесійних процесів у водних 

екосистемах. 

Вперше доведено, що угруповання зоопланктону зарослого біотопу та 

чистоводу літоральних екосистем, а також зоопланктон пелагіалі, формують 

біотичні угруповання, відокремлені в просторі й часі. 

Запропоновано та обґрунтовано новий підхід до виділення стадій 

довготривалих змін угруповань літорального зоопланктону, які мають ознаки 

сукцесійних процесів після створення водосховищ: «формування водосховищного 

угруповання» → «серії угруповань» → «зниження щільності та біомаси» → 

«динамічної рівноваги». На різних стадіях динаміки угруповань літорального 

зоопланктону виникають нові видові ядра і лише їх невелика частка представлена 

вселенцями (до 3%). При цьому низька подібність домінуючих комплексів видів 

зоопланктону (J дом. = <40,0) під час різних стадій формування угруповань 

літорального зоопланктону водосховищ свідчить про активний перебіг сукцесії їх 

екосистем. 

З’ясовано загальні закономірності змін структурно-функціональної організації 

угруповань літорального зоопланктону за короткострокової (сезонної та добової) 

динаміки і довгострокових (сукцесійних) трансформацій екосистем мезотрофних 

водосховищ. Встановлено, що за умов відсутності евтрофікації водосховищ, 

динаміка угруповань літорального зоопланктону призводить до формування стану 

динамічної рівноваги. При цьому динаміка якісних і кількісних показників 

визначається добовими та сезонними флуктуаціями літорального зоопланктону. На 

стадії «зниження щільності та біомаси», під час переходу до стадії «динамічної 

рівноваги», угруповання літорального зоопланктону зазнають зниження щільності 

та біомаси в 4–15 разів. Останнє пов’язано з формуванням більш стійких видових 

ядер і полідомінантних угруповань літорального зоопланктону. Одночасно під час 

зниження щільності та біомаси зоопланктону зберігається (у каньйонних 

водосховищах) або зростає (у рівнинних водосховищах в 1,2–1,4 рази) його видове 

багатство. Пов’язано це з вищим біотопічним різноманіттям, що наявне в літоралі 

рівнинних водосховищ. 

Ключові слова: зоопланктон, структурно-функціональна організація, 

сукцесія, літораль, водосховища. 
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Результатом проведённых исследований стало формирование концепции 

понимания структурно-функциональной организации литорального зоопланктона в 

условиях трансформации экосистем водохранилищ. При этом был предложен новый 

методологический подход исследования литорального зоопланктона, позволяющий 

стандартизировать организацию исследований зоопланктона литорали разнотипных 

водохранилищ, способный обеспечить репрезентативность и воспроизводимость 

результатов с целью дальнейшего моделирования процессов сукцессии в водных 

экосистемах. 

Впервые доказано, что сообщество зоопланктона заросшего биотопа и 

чистоводья литоральных экосистем, а также зоопланктон пелагиали, формируют 

биотические сообщества, обособленные в пространстве и времени. 

Был предложен и получил практическое обоснование новый подход к 

выделению стадий длительных изменений сообществ литорального зоопланктона, 

которые имеют признаки сукцессионных процессов после создания водохранилищ: 

«формирование водохранилищного сообщества» → «серии сообществ» → 

«снижение численности и биомассы» → «динамического равновесия». На разных 

стадиях динамики сообществ литорального зоопланктона возникают новые видовые 

ядра и только их небольшая доля представлена вселенцами (до 3%). При этом 

низкое сходство доминирующих комплексов видов зоопланктона (J дом. = <40,0) на 

разных стадиях формирования сообществ литорального зоопланктона 

водохранилищ свидетельствует об активной сукцессии их экосистем. 

Выяснены общие закономерности изменений структурно-функциональной 

организации сообществ литорального зоопланктона под влиянием краткосрочной 

(сезонной и суточной) динамики и долгосрочных (сукцессионных) трансформаций 

экосистем мезотрофных водохранилищ. Установлено, что при отсутствии 

эвтрофикации водохранилищ динамика сообществ литорального зоопланктона 

приводит к формированию состояния динамического равновесия. При этом 

динамика качественных и количественных показателей определяется суточными и 

сезонными флуктуациями литорального зоопланктона. На стадии «снижение 

численности и биомассы», при переходе к стадии «динамического равновесия», 

сообщества литорального зоопланктона характеризуются снижением численности и 

биомассы в 4-15 раз. Это связано с формированием более устойчивых видовых ядер 

и полидоминантных сообществ литорального зоопланктона. Одновременно при 

снижении численности и биомассы зоопланктона сохраняется (в каньонных 

водохранилищах) или возрастает (в равнинных водохранилищах в 1,2-1,4 раза) его 

видовое богатство. Связано это с более высоким биотопическим разнообразием, 

которое присутствует в литорали равнинных водохранилищ. 

Ключевые слова: зоопланктон, структурно-функциональная организация, 

сукцессия, литораль, водохранилища. 
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ANNOTATION 

 

Trokhymets V.N. Structural and functional organization of littoral 

zooplankton communities as an indicator of ecosystem transformation of reservoirs. 

– Manuscript. 

Thesis submitted for a doctor’s degree of biological science in specialty 03.00.16 – 

ecology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

The result of the research was the formation of concepts in understanding of the 

structural and functional organization of littoral zooplankton as an indicator of the 

ecosystem transformation in reservoirs. A new method of investigation of the littoral 

zooplankton was introduced. The original methodological approaches allow the 

standardizing of the organization of the research of littoral zooplankton of different types 

of reservoirs that can provide representation and reproducibility for further modeling of 

succession processes in aquatic ecosystems. 

The forming of species richness of the littoral zooplankton groups (Kyiv - 193 

species, Kaniv - 166, Alexandrivka - 126 Bakshalynske - 86), their ecological and trophic 

spectra are the result of the legitimate consistent transformation of reservoirs' ecosystems. 

In heterogeneous reservoirs, the rotifers fauna range in littoral zooplankton communities is 

47,6-57,0%. The general pattern of forming of species richness in littoral zooplankton 

groups was established: in some littoral areas of middle lowland reservoirs in species 

richness dominated cladocerans, but generally in the littoral of reservoirs dominated 

rotifers, just as in the plain and canyon reservoirs. For the first time an annotated checklist 

of Monogonont rotifers of Ukraine was created. 

The structural and functional organization of littoral zooplankton communities of 

reservoirs are characterized by distinct seasonal changes in species diversity, density, and 

biomass: in spring they are low, dramatically increase in the summer and lower in autumn. 

In addition, for intertidal freshwater zooplankton it was proved that the daily dynamics of 

density and biomass due to migration caused negative klinotaxis: in the daytime, 

zooplankton lowers to the bottom and migrates from the coast, and at night - is 

concentrated in the intertidal zone at the water surface. This shows that a decisive 

influence on the formation of species richness of littoral zooplankton is the average water 

temperature, and the density and biomass are defined by the phytoplankton biomass as the 

main food objects. 

For the first time, it was demonstrated that zooplankton communities of overgrown 

habitat and freshwater intertidal ecosystems and pelagic zooplankton form biotic 

communities which are separated in space and time. 

The new and reasonable approach to the allocation of long-term changes of stages of 

littoral zooplankton communities is proposed and justified. They have features of 

succession processes after the creation of reservoirs "formation of the reservoir 

communities" → "series of communities" → "decreasing of the density and biomass" → 

"dynamic equilibrium". At different stages of the dynamics of intertidal communities of 

zooplankton species, new cores a small proportion of introduced alien (3%) were shown to 
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appear. This low similarity of the complexes of dominant zooplankton species (J dom. = 

<40.0) during the various stages of the formation of littoral zooplankton communities of 

reservoirs indicates the active flow of the succession of their ecosystems. 

In the stage "formation of the reservoir communities" characteristic is a growth of 

species richness of littoral zooplankton in 2–3 times. The process of transformation within 

the intertidal communities of zooplankton at this stage lasts 1–3 years depending on a 

reservoir size. At the stage of "formation of reservoir communities" and "series of 

communities" zooplankton density increases as compared with the density of zooplankton 

in the river in 2,8–43,0 times, and biomass - up to 216 times. While stabilizing, the littoral 

zooplankton communities at the stage of "dynamic equilibrium" decrease their density and 

biomass (in 4–15 times) if compared with previous stages. However, their high species 

richness is maintained. In reservoirs after the transformation of river zooplankton 

communities into intertidal, their ecological range stops changing. This is due to the 

dominance of the coastal littoral-phytophile and benthic-phytophile groups of 

zooplankton. 

The common patterns of changes in the structural and functional organization of 

littoral zooplankton communities for short-term (seasonal and daily) dynamics and long-

term (succession) transformation of ecosystems of mesotrophic reservoirs were found. It 

was established that in the absence of reservoirs eutrophication, dynamics of the littoral 

zooplankton communities leads to a state of dynamic equilibrium. Herewith, the dynamics 

of qualitative and quantitative indicators is determined by daily and seasonal fluctuations 

of littoral zooplankton. At the stage of "decreasing of the density and biomass" during the 

transition to the stage of "dynamic equilibrium" littoral zooplankton communities decrease 

their density and biomass in 4–15 times. The latter is due to the formation of more stable 

core and specific groups of polydominant littoral zooplankton. Simultaneously, while 

reducing the density and biomass of zooplankton, it is retains (in mountain reservoirs) or 

increases (in lowland reservoirs in 1,2–1,4 times) him species richness. This happens due 

to the higher biotopic variety that is available in the littoral of campaign reservoirs. 

Keywords: zooplankton, structural and functional organization, succession, littoral 

zone, reservoirs. 


