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Родина Syngnathidae у Чорному морі представлена 7 видами риб-голок, 
два з яких - Syngnathus variegates і S. tenuirostris занесені до Червоної книги 
України (2009), A S. acus тільки нещодавно зафіксована у берегів України. У 
Одеській затоці нами виявлено 4 види риб-голок. Найбільш чисельним видом, 
кількість якого в період розмноження може сягати 15-20 екз./м2 є пухлощока 
риба-голка S. abaster. У зв'язку з тим, що прибережна зона знаходиться під 
значним антропогенним впливом (забруднення, періодичний намив піску на 
пляжі, знищення природніх субстратів та ін.), що негативно впливає на усіх 
мешканців цієї зони, вивчення біології риб-голок, що мають велике значення у 
кругообігу органічних речовин є дуже актуальним. S. abaster входить до IUSN 
Red List of Threatened species (2006), як вид з невідомою небезпекою. Масове 
розселення останні десятиріччя S. abaster у прісних водоймах, що продовжується 
і подалі, негативно впливає на процеси природнього відтворення популяцій 
промислових і рідкісних риб у зв'язку з можливістю виїдання їх ікри та молоді. 
Наші дослідження проведено у травні-вересні 2011-2012 рр. на матеріалі 
(N=120), що зібран у різних частинах Одеської затоки біля міських пляжів за 
допомогою легководолазного обладнання. Методом візуального спостереження 
описано переваги даного виду до різніх підводних субстратів, особливості 
поведінки та взаємовідносини з іншими видами, з якими вони співмешкають 
у біотопі. У літературі майже відсутня інформація щодо особливостей 
морфології S. abaster Одеської затоки. Для морфометричного аналізу обрано 
19 ознак, що враховуються найчастіше (Vmsent, 1995; Gurkan, 1997). Отримано 
наступні результати: загальна довжина тіла склала 141.72±2.50 мм, найбільша 
та найменша висота тулуба 3.92±0.29 та 0.70±0.29 мм відповідно, найбільша 
товщина 3.11±0.13 мм, антидорсальна відстань 37.6±0.67 мм, постдорсальна 
відстань 47.69±1.31 мм, антианальна відстань 38.78±0.75 мм, довжина та висота 
дорсального плавця 11.68±0.40 та 2.58±0.14 мм відповідно, висота грудного 
та хвостового плавця 2.30±0.05 та 2.84±0.08 мм. Пластичніі ознаки мали такі 
значення: кількість тулубових кілець 15.92±0.12, кількість кілець від анального 
до хвостового плавця 38.11±0.18, кількість кілець під основою спинного плавця 
9.08±0.09 і кількість променів у грудному, хвостовому та спинному плавцях 
11.80±0.14, 8.93±0.19 і 35.50±0.35 відповідно. Середня кількість ікринок 
у самців склала 69.96±4.03. Що до відомостей про загальну чисельність 
популяції S. abaster, динаміку змін кількості, особливості розмноження та 
взаємовідносини з промисловими видами риб, то вони фрагментарні і неповні, 
тому цей вид ще потребує ретельних додаткових досліджень. 
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