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ВСТУП
�

Наше послання 
адресоване 

спостережливим 
і допитливим 
дослідникам, 

небайдужим до 
природи. Ніколи 
раніше вчені 
не зверталися 
по допомогу до 

людей, які не мають 
спеціальних знань, не 
володіють законами, 

які дозволяють 
кардинально 

зберегти види, що 
зникають. 

Мова тут піде не про юннатів або дорослих 
любителів і захисників природи, і навіть не про 

вчених-екологів, які досліджують стан навколишнього 
середовища. Це послання адресоване для небайдужих 
до тієї неоголошеної війни, яку, людина мимоволі 
почала, намагаючись завоювати пануючу роль у 
природі. Неможливо заперечувати колосальне значення 
технічного прогресу у нашому житті, який дозволяє 
комфортно переживати капризи природи в упорядкованій 
квартирі, не відчувати голод, швидко долати будь-які 
відстані, зв’язуватися один з одним у будь-який час дня 
і ночі тощо. Однак, збільшуючи свою чисельність, а за 
останні сто років населення нашої планети зросло у сім 
разів, перевищивши 7 млрд., ми посилюємо вплив на 
навколишнє середовище, забруднюючи воду, повітря і 
землю. 
Якщо ми захворіли, то звертаємося до лікаря, щоб 

він поставив діагноз – яка ж причина нашої хвороби. 
Тільки тоді лікар призначить ліки, які повернуть нас до 
нормального життя. 
Цей методичний посібник допоможе поставити 

діагноз прибережній зоні моря за допомогою організмів-
індикаторів. Образно їх можна назвати вартовими, 
прикордонниками, або «екологічними дозорними», 
які уважно несуть дозор на кордоні берег-море, де 
щохвилини йде наступ технічного прогресу на природне 
середовище. Якщо ці рослини і тварини гинуть, значить 
наступ посилився. Зовсім погано, коли вони зникають 
зовсім. 
При вивченні життя морів і океанів ставлять 

насамперед дві головні цілі. Перша з них – дослідження 
всіх живих істот, що населяють водне середовище. Для 
цього необхідно обстежити всю водну товщу і все дно, 
оскільки живі істоти зустрічаються всюди, навіть там, де 
життя ще донедавна здавалося неможливим, наприклад 
на дні Чорного моря, де немає кисню, а є сірководень. 
Друга мета – визначення «здоров’я» моря. Останнім 
часом природа, у тому числі і морське середовище, 
почала помітно змінюватися під впливом діяльності 
людини. Одні види, що були масовими, стали рідкісними 
або зовсім зникли, інші, які раніше не зустрічалися, 
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INTRODUCTION
 

Our field guide 
is addressed 
to observant 
and inquisitive 

researchers who 
are not indifferent 
to nature. Never 
before have 

scientists appealed 
to people who 
do not have any 

expert knowledge or 
legal background, 
but who can offer 
their help to turn 
back the situation 
with endangered 

species. 

This publication is not about young naturalists or environmental activists or even about environmental 
scientists who are involved in the study of the fundamental 
principles of environmental science. This message is 
addressed to all people who want to put a stop to the 
undeclared war that man has involuntarily unleashed by 
trying to play a leading role in nature. It is undeniable that 
technological progress plays a major role in our lives: our 
homes with all their modern conveniences protect us from 
the vagaries of nature, we do not experience hunger, and 
we can quickly travel to distant locations and communicate 
with each other at any time of day or night. But by increasing 
the size of our population - the planet’s population has 
grown seven-fold in the past hundred years and has already 
exceeded seven billion people - and by polluting the water, 
air and soil, we are exacerbating existing environmental 
problems. 
If we fall ill, we turn to a doctor who makes a diagnosis 

and determines the cause of our disease. Only after that will 
a doctor prescribe a medication that will put us back on our 
feet. 
This handbook will allow us to make an accurate 

diagnosis of the state of the coastal zone using indicator 
species as a tool. Such species may be called border 
guards or “environmental sentinels” that monitor and 
keep watch over the boundary that divides the sea and the 
shore, the place where technological progress is constantly 
encroaching on the environment. The death of such plants 
and animals is a clear indication that man has intensified 
his offensive. And it is absolutely terrible if such organisms 
become totally extinct. 
There are two main reasons for studying life in the 

seas and oceans. First, to study living organisms inhabiting 
aquatic environments. For this purpose, it is necessary to 
investigate the entire water column and the seabed because 
living organisms can be found practically everywhere, even 
in places where life seemed impossible only a short while 
ago, for instance, on the seabed of the Black Sea, which is 
an anoxic hydrogen sulphide-rich environment. The second 
reason is to determine the health of the sea. In recent times, 
nature and the marine environment have been significantly 
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стали досить поширеними, часом навіть 
масовими, і почали впливати на місцеві 
види і їх угруповання. У результаті, море 
і приморські водойми, зокрема естуарії, 
лагуни та лимани, втратили своє колишнє 
значення як джерело живих ресурсів 
та цілющих речовин, наприклад, ропи і 
лікувальних грязей. 
Виявити різні відхилення у біології 

та екології моря найбільш зручно, 
спостерігаючи за життям морської 
«кромки», там, де вода і суходіл (піщані 
і кам’янисті береги) є сусідами. У науці 
ці місця називаються контурними 
біотопами. Вони населені величезною 
кількістю різноманітних живих істот, 
яких часто не помічають, вважаючи, що 
основні згущення життя знаходяться 
десь у глибині. Тим часом саме ці істоти 
першими зустрічаються з потоками 
речовин, що надходять із суходолу. Ці 
речовини можуть приноситися річками, 
зливовими і талими водами, випускатися 
різними підприємствами і об’єктами 
комунального господарства. Серед них 
зустрічаються і різні небезпечні для живих 
організмів. З віддаленням від берегів ці 
речовини розбавляються у морській воді і 
стають менш токсичними, але біля берега 
їх концентрація може становити серйозну 
небезпеку. 
Таким чином на долю мешканців 

контурних біотопів моря випадає 
найбільший шанс опинитися екологічною 

мішенню небезпечних речовин. Саме тому 
екологічні дозорні зазнають найбільших 
втрат від зовнішніх негативних впливів і 
першими сповіщають про небезпеку. 
Особливе наукове і практичне 

значення цьому явищу додає та обставина, 
що саме в контурних біотопах моря 
скупчуються личинки і мальки переважної 
більшості видів риб, які у дорослому стані 
живуть у товщі води і на дні. Саме тут 
вони знаходять найсприятливіші умови 
для росту і розвитку. У процесі еволюції 
живі істоти «обирали» ці місця тоді, коли 
загрози забруднення моря шкідливими 
речовинами практично ще не існувало. 
Серед екологічних дозорних є багато 

видів, яких можуть розпізнавати і визначати 
лише фахівці за допомогою мікроскопів 
та іншої лабораторної техніки. Але є і 
такі організми, яких можна спостерігати 
неозброєним оком і які мають помітні 
характерні ознаки. Тому до їх виявлення 
та обліку цілком можна залучати і юних 
натуралістів під керівництвом досвідчених 
наставників. У цьому випадку з’являється 
можливість охопити спостереженнями і 
дослідженнями великі ділянки морських 
берегів, недоступні для наукових суден і 
провести те, що називається екологічним 
моніторингом. Моніторинг, у даному 
випадку, означає обстеження природного 
об’єкта (наприклад, прибережної 
зони моря) з метою визначення його 
екологічного «здоров’я». 

Моніторинг, в даному випадку, означає обстеження природного 
об’єкта (наприклад, прибережної зони моря) з метою визначення 
його екологічного «здоров’я». 
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transformed under the influence of human 
activity. Some species that were common 
only a short while ago have become rare or 
even extinct; others that were not previously 
found in a certain area have become 
widespread and sometimes even dominant 
and have begun to exert influence on local 
species and their communities. As a result, 
the sea and coastal bodies of water, for 
instance estuaries, lagoons and limans, 
have lost their former significance as a 
thriving source of living resources and also 
a treasure trove of healing substances, such 
as saline brine and therapeutic mud. 
The easiest way to identify different 

discrepancies in the state of the biological 
balance and marine environment is to 
observe marine life at the edge of the sea 
where water comes in contact with the 
atmosphere, the sandy and rocky coast. 
Scientists call such habitats contour 
(marginal) biotopes. They are inhabited by 
a wide range of different living organisms, 
which are sometimes overlooked, because 
many believe that the main populations 
are located somewhere in the depths of 
the sea. Meanwhile, these organisms are 
the first to meet the surface runoff that 
contains a range of different elements. 
These elements come with rain and melting 
waters from different industrial enterprises 
and utility service facilities and with river 
runoff. Hazardous substances that pose 
a threat to living organisms are frequently 
found in such waters. Once such waters 
reach the sea, they are gradually diluted and 

become less toxic as they flow away from 
the shoreline, but the concentrations of toxic 
elements near the shore pose a serious 
threat to the environment. 
The inhabitants of marine contour 

biotopes can become easy targets for such 
elements. That is why the species inhabiting 
contour biotopes sustain the heaviest losses 
from the adverse impact of runoff, and the 
environmental sentinels’ health can be used 
as a sensitive indicator alerting people to 
possible dangers. 
Keeping track of the health of biotopes 

is important from the scientific and practical 
point of view because contour biotopes are 
inhabited by large numbers of eggs, larvae 
and fry of most species that in their adult life 
move to other areas of the water column and 
the sea bed. Biotopes are exactly the place 
where the early stages of development find 
the most favourable conditions for growth. 
In the process of evolution, living organisms 
occupied these areas because the threat of 
pollution of the sea by hazardous elements 
was practically non-existent. 
The list of environmental sentinels 

contains a large number of species that 
can only be found and identified by experts 
using microscopes and other laboratory 
equipment. But there are also organisms 
with distinctive features that can be seen 
with the naked eye. Therefore, it is quite 
possible to invite young naturalists under 
the guidance of experienced instructors 
to take part in identifying the species and 
arranging record-keeping. As a result, it will 

Monitoring for these purposes means the investigation of a natural site (for 
instance, its coastal zone) for assessing its environmental health. 
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До речі, робота 
з борта наукових 

суден, навіть 
при наближенні 
до прибережної 
зони, дає мало 
шансів на зустріч 
з екологічними 
дозорними, що 

населяють контурні 
біотопи моря. 

Переваги моніторингу морських екологічних дозорних 
(Marine Ecological Sentinels Watch – MES WATCH): 

•	� охоплює всю прибережну зону, недоступну для 
більшості наукових суден, де розташовані основні 
«гарячі» екологічні точки і де відбуваються найбільш 
значні зміни у морській екосистемі; 

•	� дозволяє одночасно провести спостереження 
вздовж усіх берегів Чорного моря зацікавленими 
спостерігачами за єдиною програмою; 

•	� значно дешевший, але більш інформативний, ніж 
традиційні роботи з наукових суден у відкритому 
морі і на великих глибинах, куди екологічні зміни 
доходять в ослабленому вигляді, або не доходять 
зовсім; 

•	� слугує школою екологічної освіти і виховання в дусі 
норм екологічної етики; 

•	� результати дадуть детальну інформацію по 
екологічному стану прибережної зони Чорного моря, 
найважливішої області для відтворення його живих 
ресурсів, для рекреації і таласотерапії та інших видів 
господарської діяльності і для оцінки наслідків 
впливу людини на море. 

Досвід моніторингу MES WATCH на Чорному морі 
може бути згодом поширений на інші моря, зокрема 
Середземне, Північне і Балтійське. 

Мета – створення деталізованої карти м’яких і твердих ґрунтів 
у прибережних контурних біотопах Чорного моря і опис 
розподілу екологічних дозорних у цих біотопах як видів-індикаторів 
антропогенних впливів. 
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Interestingly, 
samples taken from 

research vessels, even 
when such work is 

performed in coastal 
zones, in most cases do 
not include specimens 

of environmental 
sentinels inhabiting 
marine contour 

biotopes. 

be possible to extend observation and research efforts to 
extensive coastal areas inaccessible for research vessels, 
and introduce environmental monitoring practices. 

The advantages of the Marine Ecological Sentinels 
Watch (MES WATCH) include: 

•	� covers the entire coastal zone, which cannot be 
accessed by most research vessels, the zone where 
most environmental hot spots are located and where 
major changes in the marine ecosystem are registered; 

•	� makes it possible for observers to simultaneously 
conduct monitoring under a single program along the 
entire shoreline of the Black Sea; 

•	� is significantly less expensive but more informative 
than traditional research performed from research 
vessels in the open sea at considerable depths where 
the effects of environmental change are diminished or 
totally absent; 

•	� is a school of environmental education cultivating a 
spirit of ethical approach to the environment; and 

•	� the findings offer detailed information about the 
environment of the Black Sea coastal zone, a critical 
area for the reproduction of living resources of the sea, 
recreation, thalassotherapy, other types of economic 
activity, and assessment of human impact on the sea. 

The experience obtained during MES WATCH monitoring 
of the Black Sea may subsequently be extended to other 
seas, in particular, the Mediterranean, the North and the 
Baltic Seas. 

The goal of the study is to create a detailed map of soft and hard 
grounds in coastal contour biotopes of the Black Sea with a description 
of the distribution of environmental sentinels in such biotopes, including 
indicator species, to determine anthropogenic impacts. 
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ТЕРМІНИ ТА ЇХ 

ВИЗНАЧЕННЯ
�

Антропогенно (антропічно) 
перетворена прибережна зона 
прибережна зона, що охоплює піщані і 
кам’янисті контурні біотопи, порушена 
в результаті проведення заходів щодо 
запобігання зсувного і хвильового 
руйнування, спорудження об’єктів 
рекреаційної інфраструктури, населених 
пунктів, портів та інших гідротехнічних 
робіт. 

Біотоп 
відносно однорідна за умовами 
проживання ділянка суходолу або 
водойми, заселена певним угрупованням 
організмів, пристосованих до умов цього 
біотопу. 

Контурний біотоп моря 
біотоп, розташований на межі води, 
атмосфери і берега. Розрізняють піщаний 
(псаммоконтур), кам’янистий (літоконтур) 
і мулистий (пелоконтур) контурні 
біотопи. Піщаний і кам’янистий контурні 
біотопи більш характерні для морського 
узбережжя, а мулистий - для приморських 
естуаріїв, лагун і лиманів. Контурні 
біотопи розташовані між верхньою межею 
досягання хвиль на суходолі і глибинами 
2-4 м у морі. 

Прибережна зона 
моря і лиманів 
прибережна смуга від лінії урізу води 
в сторону берега до межі суцільних 
заростей наземної рослинності. Зазвичай 
має ширину від 10 до 100 м. 

TERMS AND
�
DEFINITIONS
�

Anthropogenically modified 
coastal zone 
means a coastal zone incorporating sandy 
and rocky contour biotopes affected by 
activities aimed at reducing wave-induced 
erosion and storm damage, and also by 
construction of entertainment facilities, 
populated places, ports and performance of 
other hydrotechnical works. 

Habitat 
means an area with relatively homogeneous 
environmental conditions either on the 
shore or in a water body inhabited by a 
certain community of organisms adapted to 
the living conditions in such a biotope. 

Marine contour biotope 
means a biotope located on the border 
between the water, atmosphere and 
the shore. Contour biotopes are divided 
into sandy (psammocontour), rocky 
(lithocontour), muddy (pelocontour) and 
atmosphere (aerocontour) biotopes. Sandy 
and rocky contour biotopes are mostly 
typical of the seashore, while muddy contour 
biotopes occur in coastal estuaries, lagoons 
and limans. Contour biotopes are located 
between the upper border of wave action on 
the shore and depths of 2-4 m in the sea. 

Coastal zone and liman (lagoon) zone 
means the coastal strip from the waterline 
in the direction of the shore up to the limit of 
continuous undergrowth of shore vegetation. 
As a rule, it is from 10 to 100 m wide. 
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1 

2 

3 

4 

ВИМОГИ 
ДО ОПИСУ 
ДОСЛІДЖУВАНОЇ 
ДІЛЯНКИ 
МОРСЬКОГО 
УЗБЕРЕЖЖЯ 

При описі району досліджень необхідно визначити 
ступінь його завантаження відпочиваючими 
за трибальною системою: 

1. 

2. 

3. 

Від 1 до 10 осіб у полі зору до горизонту уздовж 
пляжу - незавантажений; 

Від 10 до 100 осіб - помірно завантажений; 

Понад 100 осіб - масово завантажений. 

Дати характеристику контурного біотопу за панівною 
мінеральною фракцією, яка визначає природу дна 
і особливості його населення, а саме: 

1. Скелі, каміння; 

2. Галька (діаметр переважаючої фракції 1-10 см); 

3. Гравій (0,1-1 см); 

4. Пісок (0,01-0,2 см); 

5. Глина; 

6. Черепашки. 

Якщо у прибережній зоні моря зустрічаються кілька 
біотопів, необхідно позначити координати меж кожного з 
них. Вказати ознаки впливу людини на прибережну зону 
(антропогенно перетвореного узбережжя): гідротехнічні 
конструкції, споруди курортного призначення, наявність 
стоків з боку суходолу і т.д. 

Вказати дату, час і місце (координати меж ділянки 
проведення моніторингу). 

5 

6 
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GUIDELINES FOR 
DESCRIBING 
THE COASTAL 
AREA BEING 
STUDIED 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

When describing the region being studied, it is necessary to 
determine the level of tourist activity based on a three-point 
grading scale: 

1.	� From 1 to 10 persons identified on the beach within 
eyesight up to the horizon - little; 

2.	� From 10 to 100 persons - moderate; 

3.	� Over 100 persons - severe. 

Provide a description of the contour biotope based on the 
dominant mineral fraction that determines the nature of the 
seabed and the distinctive features of the organisms that 
inhabit it, as follows: 

1. Cliffs, rocks; 

2. Pebbles (the diameter of the dominant fraction is 1-10 cm); 

3. Gravel (0.1-1 cm); 

4. Sand (0.01-0.2 cm); 

5. Clay; 

6. Shell rock. 

If a number of biotopes are located in the same coastal zone, 
provide border coordinates of each one. Provide evidence 
of human impact on the coastal zone (anthropogenically 
modified seashore), i.e. hydrotechnical facilities, resort 
facilities, effluents from the shore, etc. 

Specify the date, time and location (coordinates of the initial 
and final points of monitoring). 
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ОБЛІК І ОПИС 
ВИДІВ-
ІНДИКАТОРІВ 
ЯКОСТІ МОРСЬКОГО 
СЕРЕДОВИЩА 

Для кількісного обліку організмів 
використовувати рамку розмірами 20 × 20 
см, виготовлену з дроту. Покласти рамку 
на мокрий пісок поблизу лінії урізу води і 
за допомогою лопатки або вручну вибрати 
пісок з глибини до 10 см, зібравши його у 
пластиковий посуд і заливши морською 
водою. Організми, що мешкають на цій 
ділянці пляжу, виявляться на поверхні 
піску і їх можна легко перерахувати. Для 
кількісного обліку екологічних дозорних 
використовувати трибальну оцінку: 

1. 

2. 

3. 

відсутні; 

одиничні (1-10 особин); 

багато (більше 10 особин). 

SAMPLING 
AND DESCRIPTION 
OF WATER QUALITY 
INDICATOR 
SPECIES 

To estimate the abundance of organisms 
by sampling, use a square frame made of 
wire with the following dimensions: 20 x 20 
cm. Put the frame on wet sand near the 
waterline and using a shovel or your hands 
extract a 10 cm layer of sand, put it in a 
plastic container, and fill it with sea water. 
The organisms inhabiting the respective 
beach area will float to the surface of the 
sand, and it will be easy to count them. To 
estimate the abundance of environmental 
sentinels, use a three-point grading scale: 

1. 

2. 

3. 

absent; 

single specimens (1-10 specimens); 

multiple specimen 
(more 10 specimens). 
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ЕКОЛОГІЧНІ 
ДОЗОРНІ 
ПРИБЕРЕЖНОЇ 
ЗОНИ ЧОРНОГО 
МОРЯ 

Для екологічного 
моніторингу потрібні 
відомості про те, 
коли з’явилися 

мальки біля берега, 
в якому напрямку 

вони йдуть і 
скільки (на око) 

мальків проходить 
протягом години. 
Таку інформацію 
можна отримати, 

спостерігаючи в тиху 
погоду у місцях, де 
немає скупчення 
відпочиваючих. 

З середини липня по вересень уздовж піщаних 
берегів, біля самої лінії урізу води, у тиху погоду можна 
спостерігати зграйки сріблястих мальків кефалі лобана 
і гостроноса довжиною від 10 до 20 мм. Вони з’явилися 
з ікри, яку самки цих риб метають у відкритому морі. 
При довжині тіла близько 5 мм мальки вже прямують 
до берегів, дотримуючись самого верхнього шару води, 
де завжди можна знайти потрібну багату поживу. На 
пошук їжі у водній товщі у мальків кефалі немає ні сил, 
ні часу. Однак, довгий шлях, часом десятки кілометрів, 
біля самої поверхні води небезпечний через можливу 
зустріч з повітряними хижаками - чайками, крячками 
та іншими птахами. Мальків виручає сріблястий колір 
спинок (що нехарактерно для дорослих риб) і поява на 
спинці яскравого повітряного міхура. У такому вигляді 
мальки кефалі і їх зграйки маскуються під неїстівні 
для птахів предмети, на зразок піни. Це знижує ризик 
опинитися жертвою повітряних хижаків і мальки вперто 
продовжують свій рух до берегів. Досягнувши їх, вони 
шукають входи у мілководні затоки, лагуни та лимани, 
багаті їжею, і до настання зимових холодів встигають 
підрости. 
Поява зграйок кефалі біля берегів вказує на те, що 

нерест цих риб у цьому році пройшов успішно, що мальки 
подолали довгий шлях поверхнею моря, не зустрівши 
плям нафти або інших шкідливих для них речовин, уникли 
хижаків і продовжують шлях у лимани. У деяких лиманах 
влаштовані господарства, що вирощують кефаль. 
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ENVIRONMENTAL 
SENTINELS OF 
THE BLACK SEA 
COASTAL ZONE 

For the purposes 
of environmental 
monitoring, it is 

necessary to establish 
the time when the 
fry appear near the 
shore, determine the 
direction in which 

they are moving, and 
estimate how many 

(eyeball estimate) small 
fry pass through the 

vicinity within an hour. 
In calm weather when 
there are no tourists 
it is possible to obtain 
such information by 

observation. 

From the middle of July through September in calm 
weather it is possible to see schools of silver-coloured fry 
of grey mullet, striped mullet and leaping mullet from 10 to 
20 mm in length swimming near the waterline. They were 
hatched from fish eggs that female fish spawned in the open 
sea surface waters. The length of these fry is only 5 mm, 
but they continue swimming in the direction of the shore, 
staying in the top layer of water where they are able to find 
abundant sources of food. Grey mullet fry do not have either 
the energy or the time to search for food in other parts of the 
water column. However, the long voyage near the surface 
of the sea, in many instances dozens of miles long, is quite 
dangerous because of the risk of being caught by such 
predatory birds as gulls, terns and some others. The fry 
have silver-coloured backs (which is not the case for adult 
fish), and there is a bright air bubble on the back of each fry. 
In this disguise schools of grey mullet fry resemble foam 
and inedible objects and avoid being eaten by birds. Thus, 
the risk of falling prey to aerial predators is significantly 
reduced, and the fry continue on their way toward the shore. 
Having reached the area, they try to find a passage into 
shallow gulfs, bays and limans with abundant food where 
they continue to grow until winter, when cold weather sets 
in. The appearance of schools of grey mullet near the shores 
proves that spawning of this species was successful in that 
particular year and that the small fry covered a long distance 
staying close to the surface, that they did not encounter 
oil spills and other hazardous substances along the way, 
avoided predators and safely arrived in the coasts. Grey 
mullet farms have been set up in several Black Sea limans. 
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Мала біла чапля (Egretta garzetta) 
Маса тіла 0,8-1,6 кг, розмах крил 88-95 см. 
Оперення біле, дзьоб чорний, ноги чорні, 
пальці жовті. На пустельних пляжах, на 
лінії урізу води полює на мальків кефалі та 
інших риб, що мігрують уздовж берега біля 
кромки. 

Little egret (Egretta garzetta) 
Body weight can range from 0.8 to 1.6 kg 
and wingspan, from 88 to 95 cm. Plumage 
is white, the beak black, legs black, and feet 
yellow. Can be found on deserted beaches 
at the waterline where it feeds on small fry 
of grey mullet and other fish that migrate 
along the coast moving near the shoreline. 

Мальки кефалі  (Mugil, Liza) 
Близько 10-15 мм довжиною, з повітряним 
міхуром на спині, через що плавають під 
самою поверхнею моря. 

Grey mullet fry (Mugil, Liza) 
Small fry about 10-15 mm in length have an 
air bubble on their back which makes them 
stay close to the surface of the sea. 
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На пустельних відрізках берега, на-
приклад на косах лиманів, можна іноді 
спостерігати чапель, сірих або білих, що 
нерухомо стоять на лінії урізу води і бли-
скавичними клюваннями вихоплюють 
щось з води. Це означає, що мальків 
кефалі у цьому районі досить багато, щоб 
задовольнити харчові потреби цих вели-
ких птахів. Звичайно, чаплі можуть хапати 
і інших риб, що підходять до самого бере-
га, але частіше вони полюють на мальків 
кефалі. У таких випадках у щоденнику спо-
стережень відзначають, що у вказаному 
районі (місце, дата і час) спостерігалися 
чаплі, що вихоплюють їжу з води. 

Сіра чапля (Ardea cinerea) 
Маса тіла 1,0-1,9 кг, розмах крил 120-
140 см. Оперення чорне зверху, білувате 
знизу, ноги жовтувато-коричневі. На 
пустельних пляжах, на лінії урізу води 
полює на мальків кефалі та інших риб, що 
мігрують уздовж берега біля кромки. 

Grey heron (Ardea cinerea) 
Body weight can range from 
1.0 to 1.9 kg and wingspan, 
from 120 to 140 cm. Plumage 
is black above, greyish-white 
below and feet brownish-
yellow. Can be found on 
deserted beaches at the 
waterline where it feeds on 
small fry of grey mullet and 
other fish that migrate along 
the coast moving near the 
shoreline. 

On deserted stretches of shore, for 
instance on liman spits, grey herons 
and little egrets can frequently be seen 
standing motionless near the waterline 
and then making lightning-like strikes with 
their beaks pouncing on something in the 
water. This means that at present there is 
a fairly large number of grey mullet fry in 
the region to support the nutritional needs 
of such large birds. No doubt, herons and 
egrets may also catch other fish species 
that approach the waterline, but more often 
than not they feed on grey mullet small fry. 
In such instances notes in the observations 
diary should mention that herons were 
seen snatching food out of the waterin the 
respective region (location, date and time). 
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КАМ’ЯНИСТІ 
БЕРЕГИ 

Молюск морське блюдечко 
(Patella tarentina) 

Береговий равлик 
(Melaraphe neritoidis) 

Бура водорість 
цистозира 

Властивості екологічних дозорних на кам’янистих 
берегах моря найбільш виразно проявляються 
у заростях великої бурої водорості цистозири 
(Cystoseira), молюсків морського блюдечка 
(Patella) і берегового равлика (Littorina), а також 
у мармурового краба (Pachygrаpsus marmoratus). 

Limpet mollusk
	
(Patella tarentina)
	

Common periwinkle
	
(Melaraphe neritoidis)
	

Brown algae
	
Cystoseira
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ROCKY SHORES	� The following organisms are particularly vulnerable 
to environmental hazards and act as environmental 
sentinels on rocky sea shores: brushwood of large brown 
algae Cystoseira, gastropod mollusc limpet (Patella), 
common periwinkle (Littorina) and also marbled rock crab 
(Pachygrapsus marmoratus). 

Бура 
водорість 
саргассум 

Червона 
водорість 

філлофора 

brown 
algae 
Sargassum; 

Мармуровий Marbled rock 
краб crab 

Поліхета Polychaete
	
спірорбіс Janua
	
(на мідіях) (Janua pagenstecheri)
	

red 
algae 
Phyllophora 
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Бура водорість цистозира бородата 
(Cystoseira barbata) 

Зростає на прибережному камінні і скелях на глибинах 
від 0,5 до 20 м, основна маса - на глибинах до 3 м. Висота 
кущів до 50-120 см. Колір від жовто-бурого до темно-
коричневого. У відгалуженнях видно безліч повітряних 
бульбашок, розміщених групами у вигляді чоток, що 
іноді зливаються в одну довгасту бульбашку довжиною 
до 7 см. Світлолюбна водорість, що росте на камінні. 
Зустрічається на всіх кам’янистих берегах Чорного моря, 
за винятком найбільш опріснених районів. Цистозира -
центральний вид угруповання, що складається з десятків 
видів водоростей, безхребетних і риб. Не переносить 
надлишку сполук азоту та фосфору у морській воді, тому 
зникла на кам’янистих ділянках північно-західного 
узбережжя Чорного моря ще у 1979-1980 рр. 

Цистозира вкрита нитчастими 
водоростями (перша ознака 
її можливого зникнення). 

Для знаходження 
цистозири зовсім не 
обов’язково пірнати 
на глибину, і навіть 
заходити у воду. 
Цистозира легко 
відривається від 

каменів і скель під час 
шторму і виявляється 
викинутою на берег. 
Тут її легко розпізнати 
навіть по засушеним 
залишкам, схожим 
на бороду. Від чого і 
походить її не наукова 
назва «бородань». 
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Brown algae Cystoseira 
(Cystoseira barbata) 
The light-loving Cystoseira grow attached to coastal 
rocks and cliffs at depths ranging from 0.5 to 20 m, but 
predominantly at depths not exceeding 3 m. Abundantly-
furcated bushes may reach 50-120 cm in height. Cystoseira 
vary in colour from brown-yellow to dark brown. Numerous 
groups of small gas-filled bladders in the fronds of algae 
resemble worry beads, but sometimes these groups merge 
into one elongated bladder of up to 7 cm in length. Algae 
are found on practically all rocky coasts of the Black Sea, 
with the exception of brackish areas with low water salinity. 
Cystoseira is the central species that has lent its name to 
the Cystoseira community composed of dozens of different 
algae, invertebrates, and fishes. It is particularly vulnerable 
to high concentrations of nitrogen and phosphorus 
compounds in sea water and for this reason it disappeared 
from the rocky areas of the north-western coast of the 
Black Sea back in 1979-1980. 

Cystoseira covered by filamentous 
epiphyte algae (a clear indication 
that the species may soon disappear) 

In order to find 
Cystoseira you should 

not dive deep or 
even enter the water. 
Cystoseira gets easily 
cut off from stones and 
rocks during storm and 
gets exposed to the 
bank. You can easily 
identify it dry residues, 
looking similar to beard. 
That is why its folt name 

is “beard grass”. 
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Бура водорість 
саргассум верболистий 
(Sargassum salicifolium) 
Стовбур спірально закручений, листові 
пластинки з зазубреними краями. 
Повітряні бульбашки розташовані біля 
основи листових пластинок. Розмір слані, 
як називають тіло водоростей, до 50 см, 
діаметр кулястих повітряних бульбашок 
до 8 мм. Зустрічається на кам’янистих 
ділянках Анатолійського узбережжя 
Чорного моря. Не переносить опріснення 
і евтрофікацію (надлишок сполук азоту 
та фосфору) морської води. Подібно 
цистозирі саргассум може бути виявлений 
на березі у штормових викидах і легко 
визначений за кулястими бульбашками, 
що нагадують виноградні ягоди. 

Brown algae Sargassum 
(Sargassum salicifolium) 

Thallus resembles a curved spiral, and 
laminas have pointed edges. The gas-filled 
floats occur at the base of the laminas. The 
length of the thallus does not exceed 50 
cm; the diameter of the balloon-like gas-
filled bladders may reach 8 mm. Common 
on rocky parts of the Anatolian coast of the 
Black Sea. Highly vulnerable to low salinity 
levels and eutrophication (excessive nutrient 
contamination) of sea water. Similar to 
cystoseira, brown algae, can be found at the 
bank in the residues after storm and easily 
identified by spheric bubbles, looking like 
grape. 
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Червона водорість 
філлофора усічена 
(Phyllophora truncata= Ph. brodiaei) 

Слань має форму кущиків 5-40 см 
висотою, часто з довгим (внизу 
циліндричним, вгорі плоским) стеблом, 
іноді розгалуженим. На вершині стебла і 
його відгалужень розташовані невеликі 
перетинчасті пластини, які мають 
клиноподібну, овальну або серцеподібну 
форму з хвилястим верхнім краєм. Лопаті 
часто розвиваються у великій кількості і 
можуть бути розсічені по верхньому краю, 
набуваючи вигляду віяла. 

Red algae Phyllophora truncata 
(truncata= Ph. brodiaei) 

Thallus resembles a bush 4-50 cm tall, 
often with an elongated stipe (cylindrical 
at the bottom, and flat on top), sometimes 
furcated. Small membranous wedge-
shaped, oval or heart-shaped laminas with 
wavy tips are located at the top of the stipe 
and its side branches. Laminas are often 
abundant and may be split at the tip which 
makes them look like a handheld fan. At 
the bank of storm residues, Phyllophora 
truncata in dry form is almost black. In 
order to identify it more properly one can put 
it into marine water for some time. 

На березі у штормових викидах філлофора усічена в сухому стані має 
майже чорне забарвлення. Для більш точного визначення її на деякий 
час можна опустити в морську воду. 
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Червона водорість філлофора ребриста 
(Phyllophora crispa= Ph. nervosa) 

Водорість має форму кущиків до 50 см 
заввишки. Основа складається з сланких 
пагонів або невеликої підошви. Від 
основи піднімаються вертикальні пагони 
з коротким (в основі циліндричним, вище 
сплощеним) стеблом. Стебло переходить 
в пластинчасту частину слані. Сильно 
розгалужена лінійно-овальна пластина 
має тонкі кучеряві краї. Нові пластини 
виникають на поверхні старої. Довжина 
окремих пластин 2-8 см, ширина 1-2,7 мм. 
Зустрічається на скелях, черепашково-
галькових ґрунтах, на глибині від 0 до 
60 м. Аналогічно до попереднього виду 
філлофору ребристу можна знайти на 
березі у штормових викидах. У сухому стані 
вона також має майже чорне забарвлення. 
Для більш точного визначення її на деякий 
час можна опустити в морську воду. 

Red algae Phyllophora crispa 
(Phyllophora crispa= Ph. nervosa) 

Bush-like algae 50 cm tall. A small algal 
holdfast or a number of runners extend 
from the base of the thallus. Vertical stems 
with short stipes (cylindrical at the base and 
flattened at the top) arise from the base. 
The stipes develop laminas (blades). The 
shape of laminas is linear-oval, abundantly 
furcated with thin curly tips. New blades 
develop on the surface of old ones. The 
lengths of separate laminas are 2-8 cm, 
width 1-2.7 mm. Occurs on cliffs, shelly or 
pebbly substrates at depths from 0 to 60 m. 
Similar to the previous specie, Phyllophora 
crispa can be found at the bank in the storm 
residues. It is in dry form is almost black. In 
order to identify it more properly one can put 
it into marine water for some time. 

Незважаючи 
на те, що всі 
згадані водорості 
мешкають на 
глибині 1-20 м, 
за ними немає 
необхідності пірнати 
в море. Вони міцно 
прикріплюються до 
каменів і скель і, 
відірвавшись після 
шторму, виявляються 
викинутими на 
берег. Для кращого 
розпізнавання 
їх можна знову 
занурити в воду. 
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Молюск морське блюдечко 
(Patella tarentina) 

Черевоногий молюск з будиночком у 
вигляді плоскої конічної шапочки. Діаметр 
основи до 45 мм, висота до 14 мм. Мешкає 
в верхніх шарах води і в зоні заплеску на 
кам’янистому ґрунті. Морське блюдечко 
міцно присмоктується до кам’янистої 
поверхні і в темний час доби пересувається 
на відстань до одного метра і більше, 
в тому числі і над поверхнею моря. 
Харчується одноклітинними водоростями, 
найпростішими та іншими дрібними 
безхребетними, зскрібаючи їх з поверхні 
субстрату. Для цього молюск настільки 
міцно присмоктується до каменів, що 
його практично неможливо відірвати. Вид 
чутливий до забруднення морської води. 

Limpet 
(Patella tarentina) 

Gastropod mollusc with a shell that 
resembles a conical flat hat. Diameter at the 
base is 45 mm; height up to 14 mm. Inhabits 
the upper layers of water in the splash zone 
on rocky surfaces. Limpets cling strongly to 
hard rocky surfaces and during the hours of 
darkness are capable of traveling a distance 
of over a meter, including above water 
surface. They feed on unicellular algae, 
protozoans and other small invertebrates 
they scrape off the rock they live on. For this, 
limpets cling so strongly to stones, that it is 
almost impossible to take it away. Limpets 
are highly vulnerable to water pollution. 
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Береговий равлик 
(Melaraphe neritoidis) 

Черевоногий молюск у вигляді равлика. 
Висота черепашки до 10 мм, ширина 
до 8 мм. Забарвлення черепашки 
жовтувате, сіре або коричневе. Овальна 
кришечка, що замикає вхід у черепашку, 
рогоподібна, темно коричнева. Мешкає на 
камінні в зоні заплеску і деякий час може 
знаходитися вище рівня води. Спосіб 
життя такий же, як і у морського блюдечка. 

Common periwinkle 
(Melaraphe neritoidis) 

Gastropod mollusc resembling a land snail. 
The height of the shell is 10 mm, width up to 
8 mm. The colour of the shell is yellow, grey 
or brown. An oval dark brown operculum 
serves to seal the entrance of the shell. 
Inhabits rocks in the splash zone and can 
stay above water level for a certain period 
of time. Life pattern same as that of limpet. 

На поверхні тіл більшості водних організмів цистозири і інших водоростей, 
стулках мідій і інших молюсків, панцирах крабів та інших ракоподібних, на 
тілі риб і морських ссавців мешкає багато інших організмів, від бактерій і 
одноклітинних водоростей до молюсків і ракоподібних. 

Серед них досить численними ще донедавна були багатощетинкові черви (поліхети) 
спірорбіс (Spirorbis) і спіробранхус (Spirobranchus). Вони ведуть сидячий спосіб життя, 
ховають свої тіла в білих вапняних будиночках, які самі ж будують, і харчуються, фільтруючи 
морську воду. Будиночки у спірорбіса спіральні, а у спіробранхуса змієподібні, 
тригранні. Наразі ці масові екологічні дозорні у багатьох місцях Чорного моря виявилися 
великою рідкістю, а вздовж північно-західних берегів Чорного моря подекуди і зовсім 
зникли. Найлегше білосніжні будиночки цих дрібних тварин виявити на темних (майже 
чорних) стулках мідій, сухих водоростях бороданя або цистозири, а також на панцирах 
крабів. У цьому випадку, їх кількість підраховують на одній стулці мідії, «кущику» (талломе) 
водорості, на інших твердих предметах, вказавши їх розміри. 
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Мармуровий краб 
(Pachygrapsus marmoratus) 

Має панцир шириною 37-42 мм і довжиною 
38-43 мм. Забарвлення поверхні панцира 
коричнево-пурпурове або чорнувате 
з поперечними смугами. Клешні 
червонувато-пурпурові зверху, білі знизу. 
З боків панцира по 3 зубці. Очі майже на 
кутах панцира. Клешні масивні, рівні, з 
ложковидними вершинами. Ходильні ноги 
сплощені, міцні. Краб проводить майже 
половину життя над рівнем моря, час від 
часу занурюючись, щоб намочити зябра. 
Харчується обростанням каменів. 

Marbled rock crab 
(Pachygrapsus marmoratus) 

The carapace measures 37-42 mm wide and 
38-43 mm long. Its colour is purple brown 
or blackish with vertical stripes. Pincers are 
purple red on top and white below. There are 
three spikes on each side of the carapace. 
Eyes are located almost on the sides of the 
carapace. Pincers are massive, equal in 
size with spoon-shaped apices. Legs are 
flattened and durable andall of them are 
used for walking. The crab spends almost 
half of its life above sea level and only 
occasionally goes into the water to wet its 
gills. It feeds on algal overgrowth on rocks. 

Many marine organisms, including bacteria, unicellular algae, molluscs, and 
crustaceans, live on the bodies of most aquatic plants and animals, such 
as Cystoseira and other algae, mussels and other shellfish, crabs and other 
crustaceans, fishes and marine mammals. 
Until very recently, the list of such organisms included coiled polychaete worms 

(Janua) and annelid fanworms (Spirobranchus), which were widely spread species. These are 
sedentary organisms that feed by filtering sea water. In case of danger, they hide their bodies 
in white calcareous shells that they build themselves. Janua builds coiled shell encasings, 
while Spirobranchus, triangular snake-like shells. In many parts of the Black Sea, these mass 
environmental sentinels have lately become quite rare and in some locations along the north-
western coast of the Black Sea, they can no longer be found. The easiest way is to find snow 
while calcareous shells of these small animals in dark (almost black) valves of mussels, dried 
bearded algae or Cystoseira and crabs’ shells. In this case, one should count them at one 
valve of of mussel, “bush” (thallome) of algea, other hard substances, mentioning their sizes. 
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Може бути, що 
комусь пощастить 

зустріти і живу 
устрицю, прикріплену 
до каменю або іншої 

твердої основи? 

Устриця європейська, або устриця їстівна 
(Ostrea edulis) 

Устриця відноситься до зникаючих або вже зниклих 
молюсків Чорного моря. Вона дуже чутлива до збільшення 
мутності морської води, у результаті масового розвитку 
одноклітинних водоростей та інших мікроскопічних 
організмів. Серед викинутих хвилями на берег стулок, 
трапляються і стулки устриці. Вони мають неправильно 
округлу або викривлену форму овалу. Прикріплена до 
твердого предмету стулка більш опукла, з неправильними 
радіальними ребрами на зовнішній поверхні. Вільна 
стулка майже плоска, гладенька або зі слабо помітними 
радіальними зморшками. Устриці прикріплюються до 
каменів, стулок молюсків, утворюючи іноді справжні рифи 
висотою від 1,5 до 10 метрів. Забарвлення брудно-сіре, з 
ліловими (на прикріпленій стулці) або червоно-бурими 
(на вільній стулці) плямами. Довжина раковини може 
досягати 80 мм, а ширина - 25 мм. Слід звертати увагу на 
цілі стулки, що зберегли радіальні зморшки і не покриті 
чорним бактеріальним нальотом, так як вони викинуті на 
берег не настільки давно. 

Вид свіжовикинутих стулок устриці 
з необкатаними радіальними зморшками 

Photo of freshly taken oyster shells with 
unrolled radial riffles 
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May be somebody 
will be lucky enough 

to see an alive 
oyster, clung to stone 

or another hard 
substance, will he/she ? 

European flat oyster or edible oyster 
(Ostrea edulis) 

Oyster belongs to endangered or already extinct mollusks 
of the Black Sea. It is very vulnerable to the increase of 
marine water turbidity due to massive development of the 
unicellular algae and other microscopic organisms. One can 
see oyster valves among valves in the coasts sometimes. 
They have irregular round or oval shape. Valve clung to 
hard substance is more protuberant, with irregular radial 
ribs at the surface. The free valve is almost flat, smooth or 
with weakly exposes radial riffles. Oysters cling to stones, 
shells of mollusks, making sometime reefs with height of 
from 1,5 to 10 m. Coloring is muddy gray, with violet (at the 
clung shell) or brown-red (at free valve) spots. The length 
of shell can reach 80 mm, the width – 25 mm. One should 
look for the unbroken valves with remaining radial riffles 
and without black bacterial cover, so that they can be thrown 
away not a long time ago. 

Початок формування 
устричного рифу 

Start of the oyster reef 
establishment 
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Поліхета Януа 
(Janua pagenstecheri) 

Навіть не всі фахівці знають, що 
спірорбіси, зібрані в Чорному морі, яких 
відносили раніше до виду Spirorbis 
pusilla, насправді є зовсім іншим видом 
– Janua pagenstecheri. Ця поліхета, 
або багатощетинковий черв, мешкає 
переважно у прибережній зоні моря на 
камінні, водоростях, стулках молюсків і 
панцирах крабів. Їх легко визначити за 
твердими вапняними правозакрученими 
спіральними трубках білого кольору 
діаметром до 3 мм. Ця поліхета не 
переносить надлишку поживних речовин 
і забруднювачів у морській воді. 

Polychaete Janua 
(Janua pagenstecheri) 

Not even all experts know that Spirorbis 
polychaetes collected in the Black Sea and 
earlier classified as Spirorbis pusilla are in 
fact an altogether different species - Janua 
pagenstecheri. These polychaete worms 
mostly inhabit the coastal zone and live 
on rocks, algae, shellfish and crabs. Can 
be easily identified because of their hard 
calcareous dextral tubes of white colour 
with a diameter of up to 3 mm. Polychaetes 
are highly vulnerable to excessive levels of 
nutrients and contaminants in sea water. 
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Поліхета спіробранхус тригранний 
(Spirobranchus triqueter= 
Pomatoceros triqueter) 

Прикріплюється до каміння, молюсків, 
водоростей і крабів. Легко визначається 
за твердими змієподібними тригранними 
вапняними трубками довжиною 
до 30-40 мм. Спіробранхус уникає 
опріснених районів моря і не переносить 
надлишку поживних речовин 
і забруднювачів у морській воді. 

Polychaete keelworm Spirobranchus 
triqueter (Spirobranchus triqueter= 
Pomatoceros triqueter) 

Attach themselves to rocks, shellfishes, 
algae and crabs. Can be easily identified 
because of their hard calcareous dextral 
tubes that grow to 30-40 mm. Spirobranchus 
avoids brackish areas of the sea and is 
vulnerable to excessive levels of nutrients 
and contaminants in sea water. 
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ПІЩАНІ
�
БЕРЕГИ
�

На піщаних берегах, в зоні заплеску, де хвилі 
накочуються на пляж і відкочуються назад (в науці ця 
зона називається псевдолітораллю), мешкає багато 
істот, мікроскопічних і більш крупних. Серед крупніших 
організмів, легко доступних для визначення, екологічні 
дозорні в цій зоні це двостулковий молюск донацілла 
і багатощетинковий черв (поліхета) офелія. Обидва 
види віддають перевагу крупному чистому піску без 
домішок частинок ґрунту, глини або токсичних речовин, 
наприклад, нафтопродуктів. При появі таких домішок і 
речовин ці види стають рідкісними або зникають. 

Пошук і збір донацілли і офелії 

Searching and collection of Donacilla and Ophelia 
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SANDY SHORES	� The splash zone on sandy shores where waves roll up and 
down the beach (the scientific term is pseudolittoral zone) is 
inhabited by a range of different life forms, from microscopic 
organisms to larger specimens. The larger environmental 
sentinel species that can be easily identified in this zone 
include the bivalve shell (mollusc) Donacilla cornea and 
the polychaete worm Ophelia bicornis. Both species prefer 
coarse clean sand free of soil or clay particles or toxic 
substances, for instance petrochemicals. Once admixtures 
of such particles appear in the water, the species become 
rare or disappear. 

wet sand 

dri sand 

sea 

шурф - 1 или 0,5 m2 prospect hole - 1 or 0,5 m2 

мокрий пісок 

сухий пісок 

море 
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Двостулковий молюск донацілла 
(Donacilla cornea) 

Черепашки до 25 мм в довжину і 15 мм 
у висоту. Поверхня стулок гладенька, 
блискуча, біла, жовта або помаранчева 
з двома коричневими променями. Легко 
заривається у пісок на глибину від 5-10 
см до 1 м. У недавньому минулому цей вид 
був масовим уздовж північно-західного 
узбережжя моря (до 20 000 особин на 1 
м2) і використовувався для виготовлення 
прикрас і різних сувенірів для туристів. Не 
переносить забруднення піску ґрунтом, 
глиною і токсичними речовинами. 

Bivalve mollusc Donacilla 
(Donacilla cornea) 

Does not exceed 25 mm in length and 15 
mm in height. The surface of the valves is 
smooth, shiny white, yellow or orange with 
two brownish radiating rays. It can easily 
burrow itself into the sand to a depth from 
5-10 cm to 1 m. In the recent past, it was a 
dominant species along the north-western 
coast (up to 20,000 individuals per 1 sq.m) 
and was used for manufacturing souvenirs. 
Vulnerable to accumulation of soil and clay 
particles in the sand and contamination by 
toxic substances. 

Обидва описані види і офелію, і донаціллу слід шукати на самому урізі води 
в зоні вологого піску на глибині 10-20 см. Добре для цього використовувати 
велике сито або мішок, зшитий із протикомахової сітки і навіть рибальської 
сітки з вічком не крупніше 5 мм, промиваючи пісок у морі. Індикатором 
присутності цих тварин можуть слугувати стулки донацілли в штормових 
викидах. 
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Багатощетинковий черв офелія 
(Ophelia bicornis) 

Як і інші поліхети, характеризується 
подовженим тілом, що складається з 
безлічі члеників. Довжина тіла до 45 
мм. Легко заривається головою у пісок. 
Цей вид живе тільки у зоні заплеску 
хвиль, у крупнозернистому чистому піску. 
Офелія заковтує велику кількість піску 
і харчується дрібними організмами, які 
покривають кожне зерно. Якщо пляж 
забруднюється частинками глини, ґрунту 
або токсичними речовинами (наприклад, 
нафтопродуктами), чисельність офелії 
різко скорочується або вона, як чутливий 
біологічний індикатор, повністю зникає на 
даній ділянці узбережжя. 

Polychaete worm Ophelia 
(Ophelia bicornis) 

Like other polychaetes, it is characterized 
by an elongated body consisting of a large 
number of segments. The body is up to 45 
mm long. It can easily burrow itself into 
the sand. The species inhabits only the 
splash zone, provided coarse clean sand is 
available. Ophelia ingests large quantities of 
sand and feeds on the minuscule organisms 
that cover each sand grain. If the beach 
accumulates particles of clay and soil or 
is contaminated by toxic substances, for 
instance petrochemicals, the population of 
Ophelia drops drastically, or, being a sensitive 
biological indicator, completely disappears 
from that particular part of the coast. 

Both described species (Ophelia and Donacilla), one should search at the 
water’s edge in the wet sand zone at the depth 10-20 cm. Сan be used fro this 
large sieve or bag, made of net against insects or even fish net with the mesh 
size not more than 5 mm, washing sand in the sea. Presensence of these animals 
can be indicated by the presence of Donacilla valves in storm litter. 
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НА ВАПНЯКАХ 
І ГЛИНІ 

Уздовж берегів, не тільки піщаних, але і кам’янистих, 
на виходах глини і мергелів можна побачити досить 
глибокі отвори, на дні яких, при певній вправності, 
вдається добути двостулкових молюсків з білими 
тонкостінними черепашками, поверхня яких має 
характерні концентричні і радіальні ребра і зубчасті краї. 
Це - свердлильні молюски, яких називають морськими 
свердлами, каменеточцями, або морськими фініками. 

Порахувавши, скільки таких молюсків припадає на один 
квадратний метр глинистого дна, можна визначити 
ступінь «здоров’я» ділянки морського узбережжя. У 
випадках забруднення прибережної зони, морських 
фініків буває мало (одиниці на один квадратний метр) або 
вони відсутні. 

Двостулковий молюск барнеа 
(Barnea candida) 
Молюск, що свердлить вапняки і 
глину. Поверхня тендітних білих або 
жовтуватих стулок вкрита радіальними і 
концентричними ребрами. Довжина до 65 
мм, висота до 22 мм, ширина до 23 мм. Вид 
чутливий до надлишку поживних речовин 
у морській воді. Часто зустрічається 
поблизу гирла річок. 

Bivalve white angel wing 
(Barnea candida) 
The bivalve bores into limestone and clay. 
Radial and concentric ribs run across the 
surface of its fragile valves that are white 
or yellowish in colour. It is up to 65 mm in 
length, up to 22 mm in height, and up to 23 
mm in width. The species is vulnerable to 
excessive levels of nutrients in sea water. 
Often occurs near estuaries. 

Індикатором присутності обох видів є виявлення стулок молюсків, а також отворів на 
глинистому дні, вапняковому камінні, скелях. 
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ON LIMESTONE 
AND CLAY 

Along sandy and rocky shores in places where clay and 
marlstone come to the surface, it is possible to find rather 
deep holes at the bottom of which, given certain skill, one 
can catch white thin-shelled bivalves that have distinctive 
concentric and radial ribs and serrated edges. These are 
lithodomes, molluscs that include sea rock-boring clams 
Pholadidae and common piddocks. 
By counting the number of such molluscs on one square 
meter of clay-covered sea floor, it is possible to determine 
the state of health of that particular part of the sea coast. In 
case the coastal zone is polluted, the number of piddocks 
is small (single specimens per square meter) or they are 
absent. 

Двостулковий молюск морський фінік 
(Pholas dactylus) 
Свердлить отвори в деревині, вапняку і 
глині. Передній край стулок гострий або з 
дрібними зубцями і, на відміну від барнеа, 
витягнутий вперед. Довжина черепашки 
до 150 мм, висота до 33 мм, ширина до 35 
мм. Вид чутливий до надлишку поживних 
речовин у морській воді. Часто має біле 
забарвлення черепашок. 

Bivalve common piddock 
(Pholas dactylus) 
Bores into wood, limestone and clay. The 
front edges of the valves have small cutting 
teeth, and unlike white angel wing, its valve 
edges are forward-projected. The shell may 
be up to 150 mm in length, up to 33 mm 
in height, and up to 35 mm in width. The 
species is vulnerable to excessive levels 
of nutrients in sea water. The colour of the 
shell is often white. 

Both species can be indicted, if the valves of molluscs or orifices at the clay bottoms, limestone, 
rocks are found. 



ЕКОЛОГІЧНІ ВАРТОВІ ЧОРНОГО МОРЯ

     
      

    
     

 
     

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

     
      

 

38 

ПІСЛЯМОВА
� Може скластися враження, що озброївшись 
отриманою після ознайомлення з цим коротким 

польовим визначником інформацією, природа 
відкриє допитливому спостерігачеві свої таємниці. 
Однак не поспішайте. Не все так просто. Чутливість у 
екологічних дозорних неоднакова. Наприклад, знайти 
буру водорість цистозиру або червону філофору 
набагато легше, ніж молюсків донаціллу і морське 
блюдечко. Ще 50 років тому цистозира, або бородань, 
зустрічалася на кам’янистому субстраті практично по 
всьому периметру Чорного моря, а тепер збереглася 
лише біля берегів Криму, Болгарії, Туреччини та 
Грузії. Поліхета офелія, молюски донацілла і морське 
блюдечко стали настільки рідкісними, що занесені 
до Червоної Книги Чорного моря, яка містить перелік 
зникаючих або дуже рідкісних видів рослин і тварин. 
Щоб знайти каменеточців або морського фініка 
потрібно озброїтись інструментами, адже він цілком 
проникає у камінь або глину і його перебування може 
видати лише невеликий вхідний отвір. 

Таким чином, тільки спостережливі і терплячі зможуть 
відшукати екологічних дозорних. При цьому інтригою 
є той факт, що навіть фахівці не знають, де сьогодні 
можна зустріти більшість описаних видів. Інформація 
ж про місця їх знаходження надзвичайно важлива 
не тільки для встановлення унікальних районів моря, 
можливих ділянок, де будуть створені заповідники, а 
й для того, щоб встановити загальні закономірності 
погіршення або, навпаки, покращення екологічної 
ситуації. Коли інформація про екологічних дозорних 
накопичиться, ми спільними зусиллями зможемо 
створити карту здорових берегів Чорного моря, 
що відрізнятимуться за ступенем їх «екологічного 
здоров’я». 
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CONCLUDING 
REMARKS Itcould seem that once an observer is armed with the knowledge obtained from studying this short field guide, 

nature will open its secrets. Do not rush to conclusions. 
Everything is not as easy as it seems to be. Vulnerability 
of environmental sentinels varies. For instance, it is easier 
to find brown algae Cystoseira or red algae Phyllophora 
than Donacilla cornea or limpet. Some 50 years ago, 
Cystoseira, or bearded Cystoseira, was quite common on 
rocky substrates practically along the entire perimeter of 
the Black Sea, but now it can only be found in Crimea and 
some shores of Romania, Bulgaria, Turkey and Georgia. 
Polychaete Ophelia, mollusc Donacilla cornea and limpet 
have become such rare species that they have even been 
listed in the Black Sea Red Data Book of endangered and 
rare plant and animal species. It is necessary to have the 
necessary tools to find a rock-boring clam or a common 
piddock, since they burrow into rock or clay substrate, and 
their small siphons are the only way their location can be 
revealed. 

Thus, only very observant and patient researchers may 
find environmental sentinels. It is intriguing that even 
experts do not know where most of the species described 
above can now be found. This information is extremely 
important not only for identifying unique marine regions 
and sites that could be declared nature reserves, but 
also for determining consistent patterns showing why 
the environment is deteriorating, or, conversely, growing 
healthier. When we have accumulated enough information 
about environmental sentinels, we will undertake joint 
efforts to create a map of Black Sea coasts with different 
level of “environmental health”. 
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ЗАПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

Дата спостережень : 
число / місяць / рік 

Час: 
початок / закінчення 

Місце: 
(Назва найближчого населеного пункту) 

Координати:
�
(можна визначить за допомогою сучасного телефону) широта
�

Ступінь навантаження довгота
�

відпочиваючими:
�
(число осіб у полі зору)
�

* 
1-10 10-100 > 100 

Біотоп: 

*Необхідне відмітити «галочкою» 

Скелі, каміння * 
Галька (Ø 1-10 см) 
ГравІй (Ø 0,1-1 см) 
ПІсок (Ø 0,1-2 мм) 
Глина 
Черепашник (ракушняк) 

Відмітка про 
чисельність 
видів-
індикаторів: 

Біотоп Вид-індикатор * *  Відсутн. Один. Багато 
Вода Мальки кефалі 

Мала біла чапля 
Сіра чапля 

Скелі і каміння Цистозира 
Філлофора усічена 
Філлофора ребриста 
Саргасум верболистий 
Морське блюдечко 
Береговий равлик 
Устриця європейська 
Поліхета Януа 
Поліхета cпіробранхус 
Краб мармуровий 

Пісок Молюск донацілла 
Поліхета офелія 

Глина 
або вапняк 

Молюск барнеа 
Молюск морський фінік 

**Знайдені види-
індикатори бажано 
сфотографувати і при-
класти знімки до про-
токолу проведених 
спостережень 
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RECORDING THE RESULTS OF ENVIRONMENTAL MONITORING 

Date of observations:
    date/month/year 

Time:
                      start/end 

Location:
                                   (name of closest settlement) 

Geographic coordinates 
(may be determined using a modern smartphone): latitude

               longitude 

Level of tourist activity 
(Number of persons within eyesight): 

* 
1-10 10-100 > 100 

Biotope: 

*please tick found 

Cliffs, rocks * 
Pebbles (Ø 1-10 cm) 
Gravel (Ø 0.1-1 cm) 
Sand (Ø 0.01-2 mm) 
Clay 
Shell rock 

Note about 
indicator 
species 
populations: 

Biotope: Indicator species * * Absent Single
specimens 

Multiple
specimens 

Water Grey mullet small fry 
Little egret 
Grey heron 

Cliffs and 
rocks 

Cystoseira 
Phyllophora truncata 
Phyllophora nervosa 
Sargassum salicifolium 
Limpet 
Common periwinkle 
European flat oyster 
Polichаeta Janua 
Spirobranchus triqueter 
Marbled rock crab 

Sand Donacilla cornea 
Polychaete Ophelia 

Clay or 
sandstone 

White angel wing (Barnea candida) 
Common piddock (Pholas dactylus) 

**If found, it would be 
good to make a photo 
of indicator species and 
attach the photos to the 
Record. 



ЕКОЛОГІЧНІ ВАРТОВІ ЧОРНОГО МОРЯ

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

42 
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ІНФОРМАЦІЯ 
ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ 

Про результати 
проведених 
спостережень можна 
повідомити: 

Інститут морської біології 
НАН України 
вул. Пушкінська 37 
м. Одеса 65011 
УКРАЇНА 

Тел./Факс: 
+38 (048) 725-09-18 

E-mail: imb@nas.gov.ua 

CONTACTS 

You may report your 
observations to: 

Institute of Marine Biology
	
of the National Academy
	
of Science of Ukraine
	
Pushkinskaya St., 37
	
Odessa, 65011
	
UKRAINE
	

Tel./Fax:
	
+38 (048) 725-09-18
	

E-mail: imb@nas.gov.ua
	


