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НАКОПИЧЕННЯ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У КІСТКАХ РИБ ЯК 
БІОІНДИКАТОР 

Пріоритетними забруднювачами поверхневих вод є важкі метали 
(ВМ), які потрапляючи у водойми з поверхневим стоком, постійно 
перебувають в екосистемі, перерозподіляючись між її компонентами. 
Вивчення процесу накопичення важких металів в організмі гідробіонтів є 
важливим для вирішення теоретичних та практичних завдань 
гідроекології, оскільки вміст ВМ є своєрідним індикатором стану водних 
екосистем. 

При недостатньому надходженні есенціальних мікроелементів (МЕ) і 
надлишку в організмі токсичних може порушуватися мікроелементний 
гомеостаз (Погорєлов), тому важливого значення набуває не лише рівень 
вмісту важких металів в організмі гідробіонтів, а й їх співвідношення, 
оскільки, як відомо, мікроелементи характеризуються синергетичними та 
антагоністичними зв’язками. Оптимальний вміст мінеральних речовин в 
організмі зумовлює нормальний перебіг процесів метаболізму і високу 
продуктивність. 

Для вивчення  і порівняння накопичення важких металів було обрано 
представників різних ланок трофічного ланцюга – окунь (Perca fluviatilis 
L.) і карась (Carassius auratus L.). Вміст важких металів визначали у 
кістковій тканині, що є депонуючим органом ВМ. Крім того, вона 
накопичує в собі важкі метали без відповідного симптомного прояву і 
може використовуватись як індикатор якості навколишнього середовища 
(Гусак). 

Дослідження проводили протягом літньо-осіннього періоду – у 
червні-вересні 2010 р. Рибу масою 170-230 г виловлювали траловим 
методом з р. Збруч поблизу м. Волочиськ Хмельницької обл. Вміст Cu, Pb, 
Mn, Fe, Co, Ni, Cd та Zn визначали за допомогою атомно-абсорбційного 
спектрофотометра С115 М1, попередньо спаливши наважки тканин при 
100º С в концентрованій нітратній кислоті з додаванням пероксиду водню. 

У кістках Perca fluviatilis L. та Carassius auratus L. найвищий вміст 
купруму було виявлено у вересні. В загальному вміст металу досить 
невисокий в обох видів риб що, можливо, пов’язано з високими 
концентраціями цинку, і це призводить до дефіциту міді в організмі, бо 
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між Cu і Zn існує певний фізіологічний антагонізм. Так, встановлено, що у 
кістках Perca fluviatilis L. та Carassius auratus L. уміст цинку був 
найвищим з досліджуваних металів (табл.). Концентрація металу в кістках 
карася дещо вища, ніж в окуня, і характеризується зростанням протягом 
періоду досліджень. 

Таблиця 
Вміст важких металів у кістковій тканині Perca fluviatilis L. та 

Carassius auratus L., мг/кг, M±m, n=3 

Місяці вид 
метал 

Cu Pb Mn Fe Co Ni Cd Zn 

Червень 
Окунь 1,19±0,23 3,52±0,517 10,46±2,40 49,88±11,06 2,56±0,13 4,85±0,29 0,95±0,005 72,42±12,41 

Карась 2,99±0,73 4,24±0,01 4,21±0,25 21,00±3,18 4,04±0,20 8,84±0,50 1,01±0,002 84,11±6,86 

Липень 
Окунь 2,18±0,15 8,45±0,42 17,39±1,12 30,04±2,61 2,61±0,22 8,28±0,68 0,81±0,004 71,95±9,74 

Карась 4,7 5,4 5,06 28,6 2,42 13,3 1 78,2 

Серпень 
Окунь 1,97±0,19 5,70±0,25 4,93±1,11 39,00±4,28 3,05±0,009 11,99±0,14 1,06±0,001 75,13±2,59 

Карась 1,84 4,60 3,42 24,40 3,20 15,46 0,92 93,40 

Вересень 
Окунь 2,86±0,37 8,04±0,12 5,85±1,02 51,37±2,08 3,10±0,006 13,52±0,69 1,15±0,004 62,64±2,89 

Карась 5,53±2,21 7,48±0,01 1,96±0,24 41,91±7,89 2,35±0,006 13,54±0,18 1,09±0,003 104,59±8,61 

Максимальний вміст мангану у кістках обох видів риб було виявлено 
в липні. Концентрація металу в організмі окуня вища, ніж у карася, більш 
ніж у 2 рази. Найвищі показники вмісту металу характерні для першої 
половини періоду досліджень. Відомо, що у кістках депонується 
приблизно 30 % мангану. 

Уміст феруму у кістковій тканині Perca fluviatilis L. та Carassius 
auratus L. також досить високий (табл.), особливо у вересні, проте він 
дещо нижчий, ніж уміст цинку. Відомо, що взаємодія цинку та заліза в 
організмі залежить від їх співвідношення. Так, якщо воно не перевищує 
1:1, то їх антагонізм буде мінімальним (Громова). Концентрація металу в 
кістках окуня дещо вища, ніж у карася.  

Кобальт, порівняно з іншими металами, характеризується невисоким 
вмістом у кістках обох видів риб, оскільки порівняно з іншими металами, 
він мало накопичується у тканинах і органах риб (Курант). В організмі 
окуня вміст металу поступово підвищувався протягом літньо-осіннього 
періоду. 

Спостерігалася чітка тенденція до накопичення нікелю у кістках обох 
видів від червня до вересня. У Carassius auratus L. вміст металу дещо 
вищий, ніж у Perca fluviatilis L. Вміст нікелю у обох видів досить високий, 
порівняно з іншими металами, що може свідчити про його накопичення у 
кістковій тканині, оскільки недостатньо даних про значення металу у 
формуванні та функціонуванні кісткової тканини, порівняно з іншими 
металами. 
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Вміст плюмбуму у кістковій тканині окуня дещо вищий, ніж у карася. 
Збільшення вмісту металу виявлено у липні та вересні у обох видів. Вміст 
плюмбуму у кістках Perca fluviatilis L. та Carassius auratus L. досить 
високий.  

У кістках риб вміст кадмію був найнижчим серед досліджуваних 
металів. Максимальні його значення виявлено у вересні. Кадмій в 
ультрамікрокількостях необхідний і за рахунок його синергетичного 
впливу з іонами заліза може підвищуватись негативний ефект впливу 
кадмію на процеси мінералізації кісткової тканини (Гусак). 

В цілому, за результатами дослідів кількісне співвідношення металів 
у кістковій тканині Perca fluviatilis L. та Carassius auratus L. можна 
виразити рядом: Zn>Fe>Ni>Mn>Pb>Co>Cu>Cd. Результати частково 
співпадають з даними (Гусак) щодо середніх значень концентрацій 
мікроелементів у кістках. Досить високий вміст токсичного плюмбуму і 
значно нижчий – ессенціального купруму може бути причиною 
антагонізму, який є основним типом комбінованої дії цих металів. 
Високий вміст токсичних важких металів у кістковій тканині риб свідчить 
про антропогенне навантаження на екосистему водойми.  

Отже, вміст важких металів у кістковій тканині риб є об’єктивним 
відображенням, стану гідроекосистеми, проте необхідно враховувати не 
лише кількісні характеристики, а й характер взаємодії металів та їх 
взаємовплив. 

1. Громова О. А. Клінічна фармакологія взаємодій цинку і заліза / О. А. Громова, 
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ACCUMULATION OF HEAVY METALS IN THE BONES FISH AS B IOINDICATOR 

The content of heavy metals in the bones of carp and perch on the Zbruch. Accumulation of 
heavy metals in fish bones characterized by the expression: Zn> Fe> Ni> Mn> Pb> Co> Cu> Cd. 
The high content of lead and low - copper bone Perca fluviatilis L. and Carassius auratus L. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОСЕТРОВЫХ, 
ВЫРАЩЕННЫХ В ИСКУССТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Физиологическое состояние рыбы зависит от условий ее 
выращивания. Поэтому поиск оптимальных решений, направленных на 
повышение жизнестойкости рыбы и наиболее полной реализации ее роста 
в различных условиях становится все более актуальным (Бойко, 2004). 
Одним из центральных вопросов является поиск наиболее чувствительных 
индикаторов экологического неблагополучия. Исследование крови дает 
достаточно ясную картину даже на самых ранних этапах различных 
заболеваний, а также при изменениях условий обитания рыб, в результате 
которых изменяются как структура популяций рыб, так и 
физиологический статус (Моисеенко, 2000). Правильная и своевременная 
диагностика изменений картины крови позволяет выявить возникающий 
дисбаланс или патологию в организме рыб, поэтому для оценки 
физиологического состояния производителей необходимо проводить 
комплексное гематологическое исследование. Рыбы, как в естественных, 
так и в искусственных условиях выращивания, подвергаются воздействию 
различных по природе и происхождению стресс-факторов. При этом 
стрессовая реакция у рыб сопровождается изменением функционального 
состояния защитных систем организма и отражается, в первую очередь, на 
гематологических и иммунологических показателях. 

Целью наших исследований являлось изучение гемограммы 
двухлеток рыб обоих полов семейства осетровые: сибирский осетр 
(Acipenser baerii) и русский осетр (Acipenser gueldenstaedtii).   

Объектом исследования служили рыбы семейства осетровые в 
возрасте 2 лет обоих полов: сибирский осётр (Acipenser baerii) и русский 
осетр (Acipenser gueldenstaedtii). Осетровые для исследования были  
выловлены в искусственных бассейнах ЗАО «ДагПИРХ» РД. Бассейны, в 
которых содержались рыбы, имеют диаметр 5,5 м, глубину 2 м, с объемом 
воды 42,3 м3. Исследования проводились в весенне-летний период: май-
июнь 2012 года. 

В результате исследования в перириферической крови двухлеток обоих 
полов, семейства осетровые: сибирский осётр (Acipenser baerii) и русский 
осетр (Acipenser gueldenstaedtii) выяснилось, что в лейкоцитарном 
профиле преобладают незернистые лейкоциты: лимфоциты и моноциты. 
Преобладающими клетками у русского и сибирского осетра являются 
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лимфоциты. Они составляют около 70-80% всех лейкоцитов. У 
сибирского осетра лимфоциты небольших размеров, округлой, овальной 
формы. Имеют крупные темно-фиолетовые ядра округлой формы, иногда 
наблюдается небольшая инвагинация. Ядра в большинстве случаев 
располагаются у края клетки. Протоплазма у них однородна, не содержит 
зернышек. Имеется небольшой ободок светло-голубой цитоплазмы, 
окрашиваемой основными красителями. В цитоплазме также часто 
отмечаются выступы и впячивания. При изучении гемограммы крови 
нами были обнаружены клетки овальной с крупным ядром, чаще 
неправильной  формы – моноциты – активные фагоциты крови. 
Цитоплазма, лишенная гранул, слабобазофильная. На окрашенных 
препаратах цитоплазма сохраняет дымчатость. 

Лимфоциты у русского осетра имеют средние размеры и округлую 
форму. Ядра средних размеров, округлой формы. При окрашивании 
приобретают темно-фиолетовый цвет. По сравнению с сибирским осетром 
протоплазма имеет более ровные контуры. Также у русского осетра 
ободок цитоплазмы несколько шире и хорошо заметна перинуклеарная  
зона. У русского осетра встречается и зернистые базофилы. Зернистость 
характеризуется неравномерностью по величине и распределению в 
цитоплазме из-за многочисленности гранул, которые заполняют 
цитоплазму, ядро плохо просматривается. Гранулы имеют вид крупных 
базофильных зерен окрашенных в темно-синий с красным оттенком цвет. 
За счет их некоторого выхода из клетки ее контуры кажутся несколько 
«растрепанными»  

Базофилы отличаются крайне медленной подвижностью и 
способностью к фагоцитозу:  они захватывают частицы разрушенных 
эритроцитов, образуя при этом фагосому. Сенсибилизированные 
базофилы в фагосому выделяют содержимое гранул. У рыб изменения 
химического состава воды приводят к грануляции зерен в базофилах 
(Моисеев, 1981). 

Подводя итоги по данным исследованиям, можно отметить, что в 
целом, белая кровь осетра носит ярко выраженный лимфоидный характер 
– лимфоциты составляют 70–80% лейкоцитов от всех лейкоцитов. 
Обнаруженные нами базофилы возможно влияют на процесс свертывания 
крови, активизируют его за счет содержащихся в них веществ или 
вызывают гипокоагуляцию крови. При дегрануляции базофилов 
освобождаются факторы агглютинации тромбоцитов. За счет гепарина, 
содержащегося в этих гранулоцитах, базофилы могут оказывать 
противоположный эффект на свертывающую систему.  Ухудшение 
условий содержания рыбы (гипоксия, бактериальная и химическая 
загрязненность водоема, голодание) приводит к увеличению 
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фагоцитирующих форм. Увеличение количества этих клеток в крови 
свидетельствует о повышении защитных сил организма. Низкий процент 
моноцитов в лейкограмме изученных нами рыб, семейства осетровыене 
обязательно служит признаком благополучия. Они могут 
концентрироваться в очагах воспаления, трансформируясь здесь в 
макрофаги, что часто наблюдается при длительном воздействии 
неблагоприятных факторов среды. В заключении можно предположить, 
что рыбы семейства осетровые, выращенные в искусственных бассейнах 
Дагестанского полносистемного индустриального рыбоводного хозяйства, 
расположенного на территории Кизлярского района РД находятся в 
удовлетворительном состоянии и для полной оценки функционального 
состояния рыб необходимо провести полный анализ всех 
гематологических параметров крови. 
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PHYSIOLOGICAL STATE OF STURGEON THAT HAVE BEEN GROW N IN 
ARTIFICIAL CONDITIONS 

Were studied haemogram of two-year-olds fishes of both sexes sturgeon family: Siberian 
sturgeon (Acipenser baerii) and Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii)in general, the white 
blood of sturgeon has a pronounced lymphoid character. Sturgeon fish grown in artificial basins are 
in satisfactory condition. 

І.І. Абрам’юк 
Інститут гідробіології НАН України 
просп. Героїв Сталінграда, 12, Київ, 04210, Україна 
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МОЛОДЬ РИБ ГИРЛОВОЇ ДІЛЯНКИ р. ВІТА 

Басейн р. Віти знаходиться на південній околиці Києва (Феофанія, 
селища Хотів, Пирогів, Чапаєвка). Річка бере початок за 2 км на північний 
захід від с. Підгірці і впадає у Дніпро в районі с. Чапаєвка (Стецюк та ін., 
2001).  

Загальне падіння Віти найменше серед усіх малих водотоків Києва і 
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становить лише 2,3 м. Довжина Віти становить 13,9 км при найбільшій 
площі водозбору серед усіх водотоків у районі Києва – 233 км2. 
Пояснюється це тим, що Віта має три значних притоки: Петіль, Сіверку і 
струмок Віта, довжина яких перевищує довжину головної річки. 
Найбільшою з них є р. Сіверка, яка є найдовшою із усіх малих річок 
Київщини і має протяжність 29,2 км при площі водозбору 129 км2. Русло 
Віти прямолінійне, місцями спрямлене (21,5 % довжини), і половина 
довжини річки знаходиться у підпорі від значної кількості штучних озер. 
Швидкість течії незначна протягом року (унаслідок малих похилів) і 
коливається від 0,01-0,1 м/с в межень, до 0,3-0,4 м/с під час водопілля. Ця 
річка чи не єдина з усіх малих водотоків Києва, яка не пересихає і не 
перемерзає упродовж року (Стецюк та ін., 2001). 

Основною особливістю сучасного гідродинамічного режиму Віти є 
вплив на неї коливань рівня Дніпра, пов’язаних з роботою Київської і 
Канівської ГЕС. При підйомі рівня води в Канівському водосховищі в 
гирлову ділянку Віти поступає дніпровська вода, що зумовлює 
виникнення зворотної течії. Відповідно при падінні рівня, маса води з 
гирлової частини прямує в Дніпро (Афанасьев, Цыбульский, 1998). 

Промисловий вилов риби на Віті не проводиться, однак, річка 
інтенсивно використовується для любительського рибальства. За рахунок 
добре розвиненої широкої заплави та значного розвитку болотної і лугової 
рослинності в р. Віта створюються чудові умови для розмноження риб, 
особливо фітофільних видів, таких як плітка, краснопірка, карась, лящ, 
щука, окунь та ін. 

Іхтіофауна р. Віта, згідно з даними Д. Белінга (1928), представлена 41 
видом. Зідно з даними сучасних досліджень (Афанасьев, Цыбульский, 
1998), річку населяють 29 видів риб, що належать до 13 родин. В 
результаті інвентаризації іхтіофауни гирлової ділянки р. Віта у 2006-2007 
рр. (Афанасьев и др., 2007) було встановлено, що іхтіофауна річки 
представлена 21 видом. 

Збір матеріалів дорослих риб проводили у гирловій ділянці р. Віта 
навесні, влітку і восени у 2011-2012 рр. з використанням ставних сіток, 
“телевізорів” та гачкових знарядь вилову (поплавочні вудки, спінінги). 
Проби личинок і мальків риб відбирали у 2012 р. з травня до липня. Місця 
відбору проб вибирали так, щоб охопити різні за екологічними 
особливостями біотопи (русло, перекат, затока; зарості та чистоводні 
ділянки). Вилови здійснювали мальковим сачком з діаметром кільця 35 
см. Визначення молоді здійснювали за визначником (Коблицкая, 1981). 

В результаті досліджень 2011-2012 рр. у р. Віта виявлено 16 видів 
риб, що належать до 6 родин: коропові (карась сріблястий, карась золотий, 
краснопірка, плітка, плоскирка, верховодка, лящ, в’яз, лин, гірчак), 
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окуневі (окунь, судак), щукові (щука), сомові (сом), в’юнові (щипавка), 
голкові (морська голка). 

У зібраному матеріалі малькових виловів виявилось 7 видів риб, всі з 
родини коропових: краснопірка, гірчак, плітка, верховодка, плоскирка, 
лин, карась. Найбільшою кількістю екземплярів представлені краснопірка 
(відносна чисельність 79,6 %)  і гірчак (15,6 % відповідно). Переважають 
дані два види і за зустрічальністю: краснопірка траплялась у 88% проб, 
гірчак – у 50%. 

Молодь всіх перелічених видів тримається зони заростей водяної 
рослинності і практично не трапляється в місцях, де немає рослин. Перш 
за все, це пов’язано з тим, що рослини служать основним нерестовим 
субстратом для даних видів (окрім гірчака, який відкладає ікру в мантійну 
порожнину молюсків), і личинки, що виклюнулись, тримаються заростей, 
що забезпечує захист від хижаків, кормову базу, захист від зносу течією 
тощо. Однак, в розміщенні молоді риб є певні відмінності. Так, личинки і 
мальки таких видів, як краснопірка, плітка, гірчак, верховодка, плоскирка, 
тримаються переважно біля заростей водяної рослинності або на деякій 
відстані від них, в той час як карась і лин тримаються в глибині заростей і 
жодного разу не спостерігались в одному місці з молоддю інших видів. Це 
свідчить про чітке відмежування біотопів цих типових лімнофільних видів 
риб. 

Нами простежені зміни розмірно-вікової структури молоді 
краснопірки в часі: у середині травня молодь представлена виключно 
передличинками (етап В), у червні місяці переважають ранні личинки 
(етапи С1, С2, D1), а в липні у популяції переважають пізні личинки і 
мальки (етапи D2, E, F, G). В той же час, варто зауважити, що навіть на 
початку липня окремими екземплярами ще трапляються передличинки 
краснопірки. Це свідчить про те, що нерест даного виду порційний і 
триває як мінімум до кінця червня. З огляду на високу відносну 
чисельність молоді краснопірки в прибережних угрупованнях молоді риб 
можна говорити про сприятливі умови для її нересту в р. Віта. 
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JUVENILE FISH OF THE RIVER VITA MOUTH AREA 

The report shows current state ofichthyofauna of the River Vita mouth area andthe resultsof 
juvenile fish species composition studies. Asof 2011-2012, 16 speciesbelongingto 6families were 
recorded.Infrysamples, 7 species of fishbelonging to theCarpfamily were found. Alljuvenile 
fishstayed close tothe watervegetation, however, in the distribution ofindividual speciescertain 
characteristics were revealed. Most of theyoung fishwas represented by thecommon rudd, which 
indicates favorable breeding conditions forthisspecies in theVita River. 

Р.Б. Балабан, В.З. Курант  
Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ БІЛКОВОГО ОБМІНУ РИБ ЗА ДІЇ ВАЖКИХ 
МЕТАЛІВ 

Дія токсичних речовини, таких, як важкі метали, нафтопродукти, 
пестициди та ін. проводять до порушеннях метаболізму у клітинах, 
ушкодженнях їх структури, які призводять до функціональних змін; до 
недостатнього забезпечення енергією, насамперед АТФ; порушенні 
систем, які регулюють швидкість і спрямованість метаболічних процесів 
[3]; та модифікації адекватної реакції на дію інших чинників. 

Значна роль у формуванні адаптивної відповіді на дію стрес-чинника 
належить ферментам білкового обміну, зокрема трансамінізам [1]. 

Метою нашого дослідження було вивчення активності 
мітохондріальної та цитоплазматичної форм аспартат- та 
аланінамінотранфераз в печінці та м’язах коропа лускатого, а також 
дослідження динаміки вмісту аланіну та аспарагінової кислоти за дії 
підвищених концентрацій йонів марганцю, цинку, міді та свинцю у воді. 

Досліди проводили на коропах дворічного віку, яких утримували в 
200-літрових акваріумах. Інтоксикацію моделювали внесенням у воду 
солей відповідних металів, в концентраціях, що відповідали їх подвійним 
граничнодопустимим концентраціям. Період акламації становив 14 діб. 
Активність трансаміназ визначали за Пасхіною [2]. 

Отримані дані свідчать про те, що інтоксикація йонами важких 
металів змінює активність трансаміназ в тканинах коропа, як правило, 
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підвищуючи її. З’являються ознаки від’ємного азотистого балансу, що, в 
свою чергу може свідчити про мобілізацію пластичних ресурсів організму, 
оскільки утворення аланіну в м’язах і його перенесення в печінку складає 
частину глюкозо-аланіновоно циклу, а аспартат — використовується в 
орнітиновому циклі як донор аміногрупи в циклі сечовини. Таке 
підвищене використання аспарагінової кислоти у фазі гострого отруєння 
нормализує вміст аміаку в організмі. 

Зареєстровані зміни активності ферментів на тлі динаміки вмісту 
досліджуваних амінокислот в м’язах та печінці риб, можуть свідчити про 
важливість білкового обміну у забезпеченні енергетичних і пластичних 
потреб, мобілізації в організмі існуючих компенсаторних, захисних і 
пристосувальних механізмів. 
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SOME ASPECTS OF PROTEIN METABOLISM UNDER THE INFLUE NCE OF HEAVY 
METALS 

There was investigated the influence of enhanceable concentrations (2 МРС) of heavy metals 
(zinc, manganese, copper and lead) in water environment on the activity of transamination and 
content of some aminoacids in tissues of carp Cyprinus carpio L. 

There was observed changes of the activity of transamination and content of alanine and 
asparaginic acid bear evidence of importance of protein metabolism for mobilization in fish 
organism of existing compensation, protective and adaptive abilities. 
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Ин-т биологии южных морей НАН Украины 
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ВИДОВАЯ СТРУКТУРА ИХТИОПЛАНКТОНА ПРИБРЕЖЬЯ 
СЕВАСТОПОЛЯ В 2012 г. КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СРЕДЫ 

Последние десятилетия ХХ века характеризуются накоплением 
множественных деструктивных изменений в экосистемах Черного моря 
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(Daskalov, 2003; Славинский, 2006). Деградация охватывает все уровни 
экосистемы – от бентосных биоценозов до планктонных сообществ, в 
состав которых входят и планктонные стадии развития рыб. Все эти 
процессы в равной мере прослеживаются в биоразнообразии прибрежья 
Севастополя - в видовой структуре фитопланктона, мезозоопланктона, 
зообентоса, ихтиофауны и ихтиопланктона (Заика и др., 1992; Брянцева, 
2000; Губанова, 2005; Климова, 2005). Взморье Севастополя в начале 90-х 
годов являлось относительно чистым участком побережья по сравнению с 
бухтой Севастопольской. Расширение курортно-санаторного комплекса и 
строительство микрорайона по побережью привело к антропогенному 
загрязнению поверхностного слоя моря, но район все еще остается менее 
загрязненным (Губанов и др., 2002). В Севастопольской бухте 
деструктивные процессы протекают с максимальной интенсивностью, что 
обусловлено особенностями ее строения и гидрологическим режимом. 
Она, как и некоторые бухты взморья – это глубоко вдающиеся в сушу, 
преимущественно узкие, с затрудненным водообменом и высокой 
степенью загрязнения акватории. Антропогенное воздействие в бухтах 
определяется высокой концентрацией широкого спектра веществ – 
загрязнителей – СПАВ, нефтепродуктов, тяжелых металлов и т.д. 
(Павлова и др, 1999). 

Известно, что ранние стадии развития рыб отличаются повышенной 
чувствительностью к изменениям природных и антропогенных факторов. 
Поскольку размножение и ранние стадии развития большинства видов 
черноморских рыб ограничены акваторией шельфа, изучение состояния 
ихтиопланктонных сообществ в шельфовых водах позволяет оценить 
масштабы воспроизводства природных популяций и экологическое 
состояние среды в целом, что особенно актуально для зон экологического 
риска, каковой является прибрежье Севастополя.  

Цель нашего исследования – оценить состояние ихтиопланктона 
взморья Севастополя и бухты Севастопольской в 2012 г.  

Изучение видового состава и численности ихтиопланктона в 
различных по степени антропогенной нагрузки районах прибрежной 
акватории Севастополя проводили с января по октябрь 2012 г. 
Ихтиопланктон собирали с борта мотобота ихтиопланктонной сетью 
(вертикальные ловы – в слое от дна до поверхности, на мелководных 
станциях и в слое 0-20 м над глубиной свыше 20 м, горизонтальные – в 
поверхностном слое в течение 5-и минутной буксировки сети при 
скорости судна 1 узел).  

В ихтиопланктоне узкоприбрежных вод и Севастопольской бухты 
были идентифицированы икра и личинки 18 видов из 19 семейств (15 
видов икры и 13 видов личинок). Средняя численность икры на взморье 
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Севастополя в вертикальных ловах достигала 13,27 экз./м2,в 
Севастопольской бухте – 19,13 экз./м2. Средняя численность личинок на 
взморье и в Севастопольской бухте составила 5,64 экз./м2 и 4экз./м2, 
соответственно. В горизонтальных поверхностных ловах (облавливали 
только в Севастопольской бухте) средняя численность икры в июне 2012 г 
была 90,79 экз./100м3 , личинок – 3,47 экз./100 м3 . В ихтиопланктоне всего 
прибрежья преобладала икра и личинки летненерестующих видов рыб, 
тогда как так на долю икры зимненерестующих видов пришлись 1,15%, а 
личинки отсутствовали. Во всех районах исследования доминировала икра 
хамсы, карася и султанки – на взморье 37,7%, 30,9% и 15,4%, в 
Севастопольской бухте – 67,2%, 12,4% и 10,4%, соответственно. 
Максимумы численности ихтиопланктона были отмечены в июне на 
взморье – для икры промысловых видов – морского карася 76 экз./м2,  
хамсы 44 экз./м2 и султанки 42 экз./м2, для личинокбычка черного 24 
экз./м2 и морского карася 12 экз./м2. Следует отметить, что значительная 
доля исследованной пелагической икры была погибшей или с аномалиями 
в развитии. 

В районе исследований, как и в предыдущие годы, доминировали 
личинки бычков и собачек (Вдодович, 2011) – в бухте демерсальные виды 
составили в сумме 85,8%, на взморье доля личинок промыслового вида – 
мигранта – карася достигала 23,6% (бычков 62,8%). В целом, видовой 
состав икры и личинок был шире на взморье, чем в Севастопольской 
бухте. Индекс видового сходства (Одум, 1986) для ихтиопланктона 
взморья и Севастопольской бухты составил 0,44, в том числе для икры 
0,57 и для личинок 0,27.  

Ранее показано, что в последние 20 лет в прибрежной акватории 
Севастополя произошла коренная перестройка прибрежного 
ихтиопланктона в пользу оседлых непромысловых видов и отмечаются 
стабильно высокие показатели нежизнеспособной пелагической икры 
(Климова, 2005, 2010; Климова, Вдодович, 2010; Вдодович, Климова, 
2010; Вдодович, 2011). Отмеченные изменения подтверждаются и нашими 
данными, но присутствие личинок пелагофильных видов рыб в июне 2012 
г на взморье свидетельствует о некотором и постепенном улучшении 
условий для их эмбрионального и постэмбрионального развития.  

Полученные данные наглядно иллюстрируют, что в условиях 
долговременной и постоянной антропогенной нагрузки на взморье 
Севастополя и в Севастопольской бухте видовая структура и состояние 
ихтиопланктона является тонким индикатором экологического 
благополучия среды.    
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ICHTHYOPLANKTON SPECIFIC STRUCTURE OF SEVASTOPOL CO AST IN 2012 AS 
INDICATOR OF THE ECOLOGICAL CONDITION OF THE ENVIRO NMENT 

The species and number of ichthyoplankton in various anthropogenic pollution areas coastal 
of Sevastopol in 2012 was studied. The larvae of the families Blennidae and Gobiidae dominated in 
the Sevastopol Bay– 85.8% and in the seaside larvae of Gobiidae reached 62,8%. Obtained in the 
conditions of long-term and permanent anthropogenic pollution on the coast of Sevastopol and in 
the Sevastopol Bay the species structure and the state of ichthyoplankton is a subtle indicator of the 
ecological wellbeing of the environment. 
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К ВОПРОСУ О БИОПРЕПАРАТАХ ДЛЯ СЕРОДИАГНОСТИКИ 
И ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ВИБРИОЗА РЫБ 

Аквакультура является одним из важных направлений в рыбной 
отрасли. С ее развитием появилась необходимость разработки экспресс-
методов диагностики, профилактики и лечения инфекционных и 
инвазионных заболеваний рыб и гидробионтов. Одним из особо опасных 
бактериальных заболеваний, которое встречается у рыб, гидробионтов в 
морской, солоноватой и пресной воде, является вибриоз. Впервые он был 
обнаружен у угрей в 1909 г. (Bergmann, 1909). Существует «тепловодный» 
и «холодноводный» вибриоз. Возбудителем «тепловодного» вибриоза 
является грамотрицательная бактерия Vibrio anguillarum. Заболевание 
достигает максимума при температуре воды 19–200 С. Возбудителем 
«холодноводного» вибриоза или «болезни Хитра» считается 
грамотрицательная бактерия Vibrio salmonicida (Egidiusetal, 1981), которая 
имеет более низкий температурный оптимум роста 12–160С, чем Vibrio 
anguillarum, а при 250 С не растет (Holmetal, 1985). 

Возбудитель вибриоза культуры штамма Vibrio anguillarum и Vibrio 
salmonicida периодически выделялись ВНИРО с начала 80-х годов из воды 
Черного моря в районе Северного Кавказа, а также у диких и 
культивируемых рыб, а затем и у мидий данного региона; у 
выращиваемой радужной форели и водной среды пресноводного 
хозяйства и садковых морских хозяйств Балтийского региона, а также 
культивируемой радужной форели в садках Белого моря, затем из воды и 
мидий Белого моря (район Сонострова Кандалакшского залива, р-н 
Соловецких островов), а также у мидий Баренцева моря (Безгачина, 1995; 
2000; 2010; 2012). 

В Республике Карелия у культивируемой радужной форели в садках в 
Белом море в 2006 г. произошла вспышка вибриоза (Дрошнев, 2012). 
Отмечался также вибриоз у рыб естественных популяций. У горбуши он 
был идентифицирован на Камчатке впервые в прибрежных водах 
Карагинского залива в 1993–1999 гг. (Пугаева, 2000). В 2007 г. вибриоз на 
Камчатке был выявлен у дикой горбуши как в Карагинском заливе, так и в 
северо-западной части Тихого океана (Сергеенко, 2008). В 2010 г. он был 
обнаружен у северной двухлинейной и желтоперой камбалы Берингова 
моря (Бочкова, 2011). 

ВНИРО и ВГНКИ научно-исследовательские работы по 
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серодиагностике и вакцинопрофилактике проводили с 80-х годов. За это 
время был изготовлен и испытан целый ряд биопрепаратов. Были созданы 
моновалентные и бивалентные агглютинирующие сыворотки для 
экспресс-диагностики возбудителя «тепловодного вибриоза» – культуры 
штамма Vibrio anguillarum и «холодноводного вибриоза» – культуры 
штамма Vibrio salmonicida; изготовлены антигены для РИД и РНГА; 
разработан ИФА для идентификации культуры штамма Vibrio anguillarum. 

Была изготовлена отечественная бивалентная инактивированная 
вакцина против вибриоза рыб сначала в лабораторных условиях, которая 
успешно прошла испытание в различных пресноводных и морских 
форелевых хозяйствах, как в Черноморском, так и в Балтийском регионах 
страны. В дальнейшем ВНИРО, ВГНКИ и Щелковским биокомбинатом г. 
Москвы была создана промышленная отечественная бивалентная 
инактивированная вакцина против вибриоза рыб (патенты на изобретение 
№ 2284830 и № 2284831 от 31 октября 2006 г.), которая также успешно 
прошла испытания на форелевых хозяйствах России и в настоящее время 
при необходимости может изготавливаться и использоваться для 
профилактики и лечения заболевания при культивировании рыб. 

Применение экспресс-методов серодиагностики позволит в 
кратчайшее время выявить возбудителя вибриоза при выращивании рыб 
на рыбоводных хозяйствах и предотвратить распространение эпизоотии. 
Осуществление вакцинопрофилактики против вибриоза рыб значительно 
улучшит их физиологическое состояние и сохранит весомое количество 
рыбной продукции. 
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ABOUT THE BIOPREPARATIONS FOR SERODIAGNOSTICS AND V ACCINE 
PROPHYLAXIS OF FISH VIBRIOSIS 

The biopreparations for serodiagnostics and vaccine prophylaxis of fish vibriosis are 
described in the paper. Its pathogene is shown to be the culture strains Vibrio anguillarum and 
Vibrio salmonicida.  
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ХЛОРОРГАНІЧНІ ПЕСТИЦИДИ У РИБАХ ВОДОЙМ 
ПОЛІССЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЯ 

ПРОБЛЕМИ 

На території України виділяють основні зони аквакультури 
(рибництва) та рибопродуктивності по регіонах України: Полісся, 
Лісостеп та Прикарпаття, Північний Степ та Південний Степ. Зокрема, 
Полісся охоплює Волинську, Рівненську, більшу частину Житомирської, 
північні райони Київської, Чернігівської, Сумської та Львівської областей, 
а також Хмельницьку та Тернопільську області. 

Пестициди – один із найнебезпечніших факторів забруднення 
навколишнього середовища. Згідно з даними ЮНЕСКО, пестициди в 
загальному обсязі забруднення біосфери Землі займають  місце після 
таких речовин, як нафтопродукти, поверхнево-активні речовини, фосфати, 
мінеральні добрива, важкі метали, окиси азоту, сірки, вуглецю. Більшість 
пестицидів, не розчиняються у воді і для практичного використання їх 
випускають у таких різноманітних препаративних формах: емульгуючі 
концентрати, при розведенні водою утворюють водні емульсії; порошки, 
що змочуються, при розбавленні водою утворюють повільно осідаючі 
суспензії; концентрати технічної речовини, що призначені для 
обприскування рослин; гранульовані препарати, які містять діючу 
речовину і наповнювач (Врочинський, Маковський, 1979). 

Інтенсивне застосування пестицидів, особливо хлорорганічних, у 
сільському господарстві для боротьби із шкідниками та хворобами 
агрокультур у середині 20-го століття привело до включення їх в 
інтенсивний колообіг речовин у природі та проникнення у водне 
середовище, де вони прямо контактують із різними гідробіонтами і, так чи 
інакше, з ними взаємодіють (Брагинский, 1972). Однак раніше ці хімічні 
сполуки широко застосовувались при боротьбі із малярійним  комаром у 
40-50-ті рр. минулого століття. Тобто, реально маємо потенційні загрози 
маси депонованого ДДТ у гідроекосистемах боліт українського Полісся.   

Хлорорганічні пестициди мають здатність накопичуватись в органах 
та тканинах риб, в особливості – в жировій тканині. Відмінною якістю 
ряду цих пестицидів є наростання їх концентрації у наступних ланках 
трофічного ланцюга. Накопичення ДДТ у гідробіонтах може 
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перевищувати концентрацію у воді на 1-2 порядки. Ці пестициди належать 
до речовин політропної дії, що уражають переважно центральну нервову 
систему та паренхімні органи (печінка), а також порушують функції 
ендокринної та серцево-судинної систем, крові та нирок. При їх 
циркуляції у довкіллі відбувається поступове накопичення їх по мірі 
переходу від більш простих до більш складних організмів (Брагинский, 
1972; Справочник …, 1974). 

У доступній нам науковій літературі вдалося виявити небагато робіт 
про вміст хлорорганічних пестицидів у рибах водойм Полісся. Це не 
дивно, бо до 1991 р. подібна інформація була закритою і лише зрідка 
друкувалась у матеріалах для службового використання. 

Екологічною нормою для води рибогосподарських водойм була і є 
повна відсутність хлорорганічних пестицидів. Висока стійкість ДДТ 
(30−50 років) та ГХЦГ – (близько 15 років) у довкіллі за властивості 
накопичення у рибах, особливо у їх жировій тканині, становила певну 
загрозу довкіллю. Усього за 15 років до заборони у 1965 р., у Західному 
Поліссі було використано з активно діючою речовиною близько 10 000 т 
ДДТ та 8 000 т ГХЦБ (Гриб, 2009). У 70-80-ті рр. ХХ-го ст. у рибах 
водосховищ і ставків Західного Полісся України у басейнах річок Устя, 
Горинь, Західний Буг фіксувався вміст хлорорганічних пестицидів, а саме 
ДДТ – 500–2800 мкг/кг сирої маси, ДДД – 640–1230; ДДЕ – 300–5000 
мкг/кг сирої маси. У коропі із оз. Луки (Шацькі озера) було зафіксовано 
200 мкг/кг сирої маси ДДТ і 340 мкг/кг сирої маси ДДЕ (Гриб, 2009). У 
рибі оз. Світязь у 1975 р. було знайдено ДДТ (70,0–90,0 мкг/кг сирої маси) 
і ДДД+ДДЕ (110,0 – 200,0 мкг/кг сирої маси) (Гриб, 2009). 

Дослідження вмісту хлорорганічних пестицидів у рибах водойм і 
водотоків українського Полісся входило у програму експедиції по 
визначенню екологічного стану транскордонних ділянок річок басейну 
Дніпра на території України у 2000 – 2001 рр. (Васенко, Афанасьев, 2002). 
Згідно з результатами  проведених  досліджень встановлено, що стійкі 
хлорорганічні пестициди (г-, б-, в- ГХЦГ, ДДТ, ДДД, ДДЕ) є у всіх 
зразках різних видів риб (як мирних, так і хижаків – лин, карась золотий, 
карась сріблястий, лящ, плоскирка, краснопірка, щука, окунь, сом) та 
водних безхребетних у гідроекосистемах річок Прип’ять, Стохід, оз. 
Нобель, Горинь, Уборть, Десна, Сейм, Київському водосховищі. 
Хлорорганічні пестициди поза забороною їх застосування визначаються 
як залишкові концентрації, що накопичені у жировій тканині та інших 
органах риб. Рівень їх вмісту в окремих ділянках Полісся знижується, 
однак залишається високим через глобальний характер забруднень ХОП. 

Отже, тривалий час, особливо у 70-80-ті роки минулого століття, у 
наукових колах та серед громадськості України підтримувалася думка, що 
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проблеми хлорорганічних забруднювачів довкілля не існує і внесені 
пестициди практично розпалися. Однак, дослідження проведені у другій 
половині 90-х рр. ХХ ст. та на початку ХХІ ст. показали, що ці 
твердження помилкові. Згідно з дослідженнями, проведеними у басейні 
Дніпра (Васенко, Афанасьєв, 2002), у всіх зразках органів та тканин риб 
знайдені стійкі хлорорганічні пестициди та їх метаболіти. Рівні 
накопичення їх різні для різноманітних видів та різних типів 
гідроекосистем, проте вони скрізь фіксуються і зовсім не розпалися чи 
деградували, а постійно перерозподіляються по компонентах 
гідроекосистем, накопичуючись у гідробіонтах вищих трофічних ланок. 

СанПіН  42-123-4540-87, що діє на території України дотепер 
регламентує санітарні норми вмісту пестицидів у харчових продуктах. 
Згідно з ними, сумарний вміст ізомерів гексахлорциклогексану не повинен 
перевищувати для прісноводної риби 0,03 мг/кг, а ДДТ та його метаболітів 
– 0,3 мг/кг. 
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CHLORORGANIC PESTICIDES IN FISHES RESERVOIRS POLISS YA UKRAINE: THE 
PRESENT STATE OF THE RESEARCH PROBLEM 

Studying and analysis of available data on chlororganic pesticides, determine their levels of 
income, accumulation and continuous redistribution of the components hydroekosystem. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 34  
 

Г.С. Білоконь, О.М. Маренков, Т.В. Ананьєва 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара 
пр. Гагаріна, 72, м. Дніпропетровськ, 49050, Україна 
a_belokonn@list.ru, gidrobs@yandex.ru 

ВМІСТ РАДІОНУКЛІДІВ В М’ЯЗАХ ТА ІКРІ РІЗНОВІКОВИХ 
ОСОБИН ЛЯЩА Abramis brama (L.) ЗАПОРІЗЬКОГО 

ВОДОСХОВИЩА 

Радіоекологічна ситуація в Запорізькому водосховищі визначається 
дією забруднень, пов’язаних із аварією на ЧАЕС, періодом глобальних 
опадів з атмосфери, особливостями формування природного 
радіоактивного фону, наслідками роботи підприємств первинного ядерно-
паливного циклу в районі м. Дніпродзержинськ та м. Жовті Води 
(Коровин, 2001; Білоконь, 2009; Маренков, 2010).  

Радіонукліди накопичуються рибами і по харчовому ланцюгу 
надходять до організму людини (Волкова, 2005). У зв’язку з цим 
актуальним є вивчення як накопичення радіонуклідів, так і їх розподіл в 
ланках харчових ланцюгів. Також важливим є дослідження 
закономірностей накопичення радіонуклідів залежно від біологічних 
показників риб (статі, віку, характеру живлення тощо). 

Метою наших досліджень було визначення вмісту штучних (цезій-
137, і стронцій-90) та природних (радій-226, калій-40, торій-232) 
радіонуклідів в тканинах різновікових особин ляща Запорізького 
водосховища. 

Об’єктом досліджень були мальки та промислові особини ляща 
Abramis brama (L.). Матеріалом слугувала ікра та м’язи, зібрані при 
проведенні контрольних науково-дослідних виловів в акваторії 
Запорізького водосховищі у весняно-літній період 2012 року. Проби 
відбирали відповідно до загальноприйнятих методик (Методи 
гідроекологічних досліджень…, 2006) і опрацьовувалися за допомогою 
сцинтиляційного спектрометру енергії гамма-випромінювання СЕГ – 001 
«АКП-С» та спектрометрі бета-випромінювання СЕБ-01-150 в 
сертифікованій лабораторії. Активність радіонуклідів розраховували в 
Бк/кг сирої маси. 

Найбільший вміст 137Cs виявили у молоді риб: у цьоголіток – 
15,2±2,13 Бк/кг, у дволіток – 7,14±1,8 Бк/кг. Вміст стронцію для молоді 
риб коливався в межах 4,2 – 4,7 Бк/кг. 

Найбільша кількість природних радіонуклідів відмічена у цьоголіток 
ляща, що, насамперед, пов’язано з фізіологічною активністю молодих 
організмів (Маренков, 2011). Серед природних радіонуклідів у цьоголіток 
ляща спостерігалася найбільша кількість калію- 40 – 249 Бк/кг, найменша 
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–радію-226 – 57 Бк/кг. В організмі дволіток ляща вміст калію-40 та радію-
226 зменшувався майже вдвічі і сягнув 121 Бк/кг та 27,8 Бк/кг відповідно. 
Вміст торію-232 коливався в межах від 10,3 до 12,1 Бк/кг. 

Після переходу на живлення бентосом у віці 2+ і вище вміст 
радіонуклідів в м’язах промислових особин ляща не змінювався і був на 
рівні 6,26±0,7 Бк/кг для цезію та 4,45±0,25 для стронцію. При настанні 
статевої зрілості та при закладці ікри спостерігається незначне 
підвищення вмісту радіонуклідів, що пояснюється фізіологічною 
активністю організму. Вміст цезію в ікрі ляща складав 4,25±0,27 Бк/кг, 
стронцію – 2,93±0,31 Бк/кг.  

У особин в промислі (від триліток до п’ятиліток) вміст калію–40 був в 
межах від 90,66 до 103,47 Бк/кг. Вміст радію-226 становив від 20,99 до 
23,96 Бк/кг. Вміст торію-232 коливався від 9,3 у триліток до 10,8 Бк/кг у 
п’ятиліток. Загалом найбільші показники вмісту природних радіонуклідів 
у м’язах промислових особин були відмічені у п’ятиліток. Вміст 
природних радіонуклідів в ікрі ляща був у 1,3-2,0 раза меншим, ніж у 
м’язовій тканині риб. Для всіх радіонуклідів критичними є статеві залози, 
бо вони найбільш уразливі і навіть при малих дозах радіації в них 
відбуваються істотні зміни. Полютанти здатні впливати на розвиток ікри і 
подальше виживання личинок риб (Шеханова, 1983). Тому вивчення 
рівнів вмісту, процесів накопичення та розподілу радіонуклідів в ікрі риб 
під час оогенезу становить інтерес для прогнозування можливих 
віддалених наслідків подальшого забруднення водойм. 

Найбільшими коефіцієнтами накопичення 137Cs відносно води у 
досліджуваних видів риб характеризувалась м’язова тканина цьоголіток 
ляща – коефіцієнти накопичення 137Cs сягав значення 506,7. 

З збільшенням віку риб простежується зниження величини 
коефіцієнта накопичення цезію м’язовою тканиною ляща, і для особин 
віком від 1+ до 4+ коефіцієнти накопичення знаходилися в межах від 186 
до 238. Коефіцієнт накопичення цезію ікрою ляща складав 141,6. 

Коефіцієнт накопичення стронцію-90 в м’язах дослідних риб 
коливався в межах від 40,0 до 94,0. При цьому максимальний коефіцієнт 
накопичення був відмічений у цьоголіток ляща, а мінімальний –у 
триліток. 

Загалом, накопичення радіонуклідів рибами залежить від спектру 
живлення та від їх фізіологічної активності: чим активніше їх 
життєдіяльність та чим молодший організм, тим більше радіонуклідів 
накопичується в органах і тканинах.  

Вміст досліджуваних радіонуклідів у рибах Запорізького 
водосховища не перевищував ГДК для риби як харчового продукту. 
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CONTENT OF RADIONUCLIDES IN MUSCLES AND CAVIAR OF D IFFERENT AGES 
OF BREAM ABRAMIS BRAMA (L.) IN THE ZAPOROZHIAN RESERVOIR 

Studied the radioecological condition of individuals of different ages bream in the 
Zaporozhian Reservoir. Established that most artificial radionuclides and naturally occurring 
radionuclides accumulate by fry fish of bream. The process of accumulation of radionuclides fish 
depends on the power and range of the physiological activity of fish: the more active, their activity 
and the younger the organism, the more radionuclides accumulate in organs and tissues. 
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КОРЕЛЯЦІЙНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ ВМІСТОМ МЕТАЛІВ ТА 
НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ У ОРГАНІЗМІ РИБ ЯК ІНДИКАТОР 

ЗАБРУДНЕННЯ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Підвищення концентрації токсикантів у водному середовищі 
призводить до надмірного їх акумулювання в організмі гідробіонтів 
(Ваганов А.С., 2011). Аналізуючи взаємозв’язок між рівнем накопичення 
металів в тканинах риб та метаболічні показникі білкового, енергетичного 
та нуклеїнового обміну, можна опосередковано оцінити стан забруднення 
навколишнього водного середовища йонами металів. Для досягнення 
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поставленого завдання було розраховано коефіцієнт кореляції Пірсона для 
кількості акумульованих металів у тканинах та вмістом РНК. 

Відомо, що кореляційні зв’язки між вмістом металу та кількістю 
нуклеїнових кислот у печінці риб більш виражені для РНК. Це 
підтверджено в роботі Евтушенко Н.Ю. (1991), коли в експериментах на 
плідниках коропа за дії міді та марганцю встановили вірогідні зміни 
вмісту РНК на фоні стабільного рівня ДНК в печінці та зябрах риб. 

При аналізі кореляційних зв’язків між вмістом металу у тканинах та 
кількістю рибонуклеїнової кислоти в печінці коропа відмічається 
зменшення вмісту РНК за збільшення кількості акумульованого заліза, 
марганцю і міді та зростання її вмісту за нагромадження кобальту і цинку. 
У м’язах коропа спостерігається підвищення вмістуРНК за зростання 
вмісту кобальту, марганцю та цинку, а за збільшення вмісту заліза та міді 
у м’язах рівень РНК знижується. 

У тканинах карася позитивна кореляція спостерігається між вмістом 
РНК та вмістом заліза, кобальту і цинку у печінці та цієї ж нуклеїнової 
кислоти і усіх досліджуваних металів, за винятком заліза у м’язах.  

У печінці окуня зміна кількості кобальту та цинку викликає 
підвищення вмісту РНК, накопичення заліза та марганцю, а також 
зниження вмісту РНК. В м’язах підвищення вмісту досліджуваних 
металів, за винятком міді, викликає зростання РНК. 

Негативна кореляція у тканинах печінки та м’язів спостерігається 
щодо заліза. Зміна вмісту марганцю та міді спричиняє зниження 
концентрації нуклеїнової кислоти у печінці та її підвищення у м’язах 
щуки. 

Між вмістом металів та рибонуклеїнової кислоти у тканинах риб 
простежуються чіткі кореляційні зв’язки. Так, спостерігається позитивна 
кореляція між кількістю акумульованих кобальту, марганцю і цинку та 
рівнем нуклеїнових кислот у м’язах всіх досліджуваних видів риб. 
Встановлено позитивну кореляцію між вмістом кобальту та цинку і 
кількістю РНК в печінці усіх досліджуваних видів риб. Негативні 
кореляції для всіх видів риб відмічено між кількістю марганцю та вмістом 
РНК у печінці.  

Слід відмітити, що біогенні метали, внесені в воду в низьких 
концентраціях, стимулюють обмін нуклеїнових кислот в тканинах риб. 
При дослідженні впливу марганцю (0,1 мг/дм3) на вміст нуклеїнових 
кислот в організмі коропа (Курант В.З., 1990) було виявлено збільшення 
вмісту РНК в м’язах. Аналогічну дію на нуклеїновий обмін в риб 
спричиняють йони цинку (Курант В.З., 1991). 

Отже, метали, навіть в незначних концентраціях, впливають на обмін 
нуклеїнових кислот в тканинах риб і можуть бути використані як 
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ефективний засіб спрямованої дії на метаболічні процеси в їх організмі. 
1. Ваганов А. С. Содержание тяжелых металлов в тканях и органах щуки 
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производителей карпа в репродуктивный период / Н. Ю. Евтушенко, 
А. С. Потрохов, О. Г. Зиньковский // Материалы II Всес. конф. по рыбохоз. 
токсикол, (С.-Петербург, ноябрь, 1991 г.). –С.-Петербург, 1991. – Т.1. – С. 177–178. 
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CORRELATIONS METAL CONTENT AND NUCLEIC ACIDS IN FIS H 

Based on the analysis of the relationship accumulationlevel of metal in tissues of fish and 
nucleic acids, can assess the status of water pollution by metal ions. Accordingly, the correlation 
coefficients were calculated between the amount of metals accumulated in the tissues and RNA 
content. These indicators can be used to characterize the quality of the aquatic medium. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ 
ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЫ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА 

Мониторинговые ихтиологические исследования в прибрежной зоне 
Крымского полуострова осуществляются нами уже на протяжении уже 18 
лет, но трудно указать год, который не был бы отмечен изменениями 
видового состава, количественного соотношения видов, вспышек 
численности не только обычных, но и относительно редких видов рыб. В 
обобщающей ихтиологической сводке (Болтачев, Карпова, 2012) для 
исследованной акватории описывается 93 морских, 7 проходных, 16 
солоноватоводных по своему происхождению рыб – всего 116 видов. 
Причем, в этой работе не учитывалось около 15 видов, которые более 50 
лет официально не регистрировались у берегов Крыма, хотя присутствуют 
в списках видов рыб полуострова. К середине 2013 г. разнообразие 
морских рыб увеличилось сразу на 5 видов. Два из них – зубатый групер 
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Epinephelus caninus (TL 410 мм), впервые зарегистрированный в Черном 
море, и атлантический землерой Lithognathus mormyrus (TL 220 мм)были 
пойманы в одной точке юго-западного Крыма, в 2,7 км к востоку от входа 
в Балаклавскую бухту донной ловушкой, установленной на глубине 40 м, 
26 апреля и 23 июня 2013 г. соответственно. Оба экземпляра были 
выловлены в живом виде, а групер до настоящего времени содержится в 
Севастопольском демонстрационном аквариуме. Малек 
средиземноморского долгопера Dactylopterus volitans (TL40 мм) был 
пойман парящим на поверхности воды в районе севастопольского пляжа 
п.г.т. Любимовка. Все эти три находки к настоящему времени мы относим 
к категории случайных. Двавидабычков Gammogobius steinitzi и 
Chromogobius quadrivittatus были обнаружены в подводных пещерах 
Тарханкутского полуострова О. Ковтуном (2012; 2013), причем, первый из 
них впервые указан для Черного моря, и вероятно, уже освоили укромные 
участки скальных биотопов Крыма. В целом, из 18 новых для прибрежной 
зоны Крыма морских видов рыб 9 натурализовались и обитают постоянно, 
Chelon labrosus - является сезонным и, возможно, спорадическим мигрантом, 
статус Syngnathusacus не установлен, а остальные 7 относятся к случайным 
видам. Из редких для побережья Крыма видов интересна находка кефали 
головача Liza ramada в октябре 2012 г., предыдущий экземпляр был пойман в 
2006 г., также в октябре и тех же координатах возле Балаклавы, а более 
ранние находки датируются лишь 1930 г. (Световидов, 1994; Болтачев и др, 
2009). Обращает на себя внимание увеличение частоты встречаемости в 
теплое время текущего года в районе юго-западного Крыма и численности 
таких сравнительно недавно вселившихся средиземноморских рыб, как 
сальпы Sarpa salpa и золотистого спара Sparus auratus. Дать реальную 
количественную оценку их популяций не представляется возможным, но 
можно констатировать тенденцию улучшения этого показателя. Так, по 
данным визуальных наблюдений дайверов нередко сальпа встречается в 
стаях, насчитывающих до 100 особей массой до 1 кг, и к настоящему 
времени она распространилась вдоль Южного берега Крыма вплоть до 
Аю-Дага. Золотистый спар держится одиночно, но только за май с.г. от м 
Херсонес до м. Айя его было поймано, по доступной нам информации, 
более 10 особей массой от 1400 до 2500 г. Неожиданным было появление 
в летнее-осенний сезон 2012 в уловах рыболовов-любителей пеламиды 
Sarda sarda практически вдоль всего черноморского прибрежья Крыма, 
включая Керченский пролив, и даже в Азовском море у м. Казантип. В 
Азовском море этот вид последний раз встречался у Темрюка более 50 лет 
тому назад (Световидов, 1964). Существенно увеличилась численность 
луфаря Pomatomus saltatrix, который в прошлую зиму концентрировался 
на шельфе преимущественно Южного берега Крыма, а также в 
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Балаклавской бухте. Уловы траулеров составляли от нескольких десятков 
до сотен кг, максимально до 2,5 т, а ставных неводов – до сотен кг. Мы не 
касаемся состояния промысла традиционных в последние десятилетия 
видов рыб, хотя и здесь не без сюрпризов. Обозначим лишь один – 
появление крупной формы черноморской ставриды Trachurus 
mediterraneus ponticus TL 250 – 400 мм, которая давала вспышку 
численности в 50-е гг. ХХ века, одновременно с луфарем и пеламидой. 

Количество солоноватоводных рыб увеличилось на один за счет 
бычка гонца Neogobius gymnotrachelus, один экземпляр которого был 
пойманв Карантинной бухте Севастополя (Чесалина и др., 2009). Обычно 
этот вид обитает в реках и в эстуарных зонах (Дирипаско и др., 2011).  

Пресноводные рыбы, по мнению большинства исследователей, 
начиная с П.С. Палласа и К.Ф Кесслера, являются неотъемлемым 
компонентом ихтиофауны Черного моря, что определяет ее самобытность. 
В черноморской прибрежной зоне Крыма пресноводные рыбы в научных 
публикациях до недавнего времени упоминались крайне редко. Согласно 
полученным нами данным, обычными обитателями распресненных 
участков Каркинитского залива в местах впадения рек Самарчик, 
Воронцовка, Чатырлык и сбросных каналов рыбоводных прудов являются 
плотва Rutilus rutilus, красноперка Scardinius erythrophthalmus, уклея 
Alburnus alburnus, карп Cyprinus carpio и серебряный карась Carassius 
auratus, здесь же встречаются солнечный окунь Lepomis gibbosus и судак 
Stizostedion lucioperca, последний неоднократно отмечался в Балаклавской 
бухте и возле Карадага. У западного побережья Крыма, в районе впадения 
реки Альмы, в море встречался горчак Rhodeus amarus. В верхней части 
Севастопольской бухты в эстуарии реки Черная, зарегистрированы 
гамбузия Gambusia holbrooki, амурский чебачок Pseudorasbora parva, 
солнечный окунь и серебряный карась. Последний вид нередок возле 
Керченского полуострова (Шаганов, 2013). Совершенно неожиданным 
было обнаружение карпа в бухтах Круглая и Стрелецкая (Севастополь) во 
второй половине января 2013 г, очевидно, проникшего из рыбоводных 
прудов, расположенных примерно в 20 км к северу от места их 
обнаружения. Всего удалось исследовать 5 экземпляров рыб, масса 
которых составляла от 600 до 800 г. Все особи были малоподвижны, 
имели белую радужку глаза, т.е. были слепыми, также, как и судаки, 
выловленные под Севастополем, что связано с высокой соленостью 
черноморской воды (18‰) для пресноводных рыб.  

В Азовском море, более пресном и, соответственно, более 
благоприятном для пресноводных рыб, у берегов Крыма 
преимущественно в районе мыса Казантип, включая распресненные 
участки Восточного Сиваша в местах сброса вод Северо-Крымского 
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канала отмечен 16 видов традиционных для этого бассейна рыб. 
Исключение составили белый амур Ctenopharyngodon idella и белый 
толстолобик Hypophthalmichthys molitrix, появление которых у 
азовоморских берегов Керченского полуострова связано с прорывом 
плотин рыбохозяйственных прудов. Всего возле берегов Крыма нами 
зарегистрировано 20 пресноводных видов рыб. 

Таким образом, согласно полученным данным, современная 
ихтиофауна прибрежной зоны Крымского полуострова насчитывает 142 
вида рыб, из которых 98 являются морскими, 7 – проходными, 17 – 
солоноватоводными и 20 пресноводными. 

A.R. Boltachev, E.P. Karpova 
A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas NAS, Ukraine 

THE MODERN STATE OF THE CRIMEAN PENINSULA COASTAL Z ONE 
ICHTHYOFAUNA 

The results of the monitoring ichthyologic studies in the Black and Azov seas coastal zone of 
Crimea have been given. According to the data obtained, modern ichthyofauna of the Crimean 
peninsula coastal zone includes 142 fish species, of which 98 are marine, 7 – diadromous, 17 – of 
brackish water and 20 – fresh water species. About 15 fish species, which more than 50 years were 
not met near the Crimean coast are not included into the list. 

В.А. Бондарев 
Институт биологии южных морей НАН Украины 
пр. Нахимова, 2, г. Севастополь, 99011, Украина 
va-bondarev@yandex.ru 

БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ВНУТРИВИДОВАЯ 
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ И ОСОБЕННОСТИ МИГРАЦИЙ 
ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКОЙ СЕЛЬДИ Alosa pontiсa 

(EICHWALD, 1838) В ВОДАХ ЮГО-ЗАПАДНОГО КРЫМА 

Основные исследования черноморско-азовской сельди относятся к 
пред- и нерестовому периодам ее хода в нерестовые реки (Дон, Дунай, 
Днепр, Днестр) и последующего ската отнерестившихся производителей в 
море. В то же время в научной литературе практически отсутствуют 
сведения о морском периоде жизни сельди (Федоренко Л.В., 2006).  

Задачей данного исследования является изучение морфометрических 
и биологических характеристик сельди, нагуливающейся и зимующей у 
юго-западных берегов Крымского п-ова с целью ее внутривидовой 
идентификации, определения сроков и путей нерестовых миграций 
взрослых особей и поведения неполовозрелых рыб в морской период 
жизни. 
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Пробы сельди были получены из уловов жаберных сетей, ставных 
неводов и при удебном лове в районе м. Херсонес – п. Любимовка 
(г. Севастополь) на глубинах 10-60 м в период с ноября 2009 до ноября 
2012 г. Биологический анализ выполнен общепринятым методом 
(Правдин, 1966). Возраст определялся по чешуе с использованием 
бинокуляра БМС-9 согласно методики (Чугунова, 1952). Всего было 
промерено 1104 экз. (длина по Смиту), 843 экз. подвергнуты полному 
биологическому анализу.  

На основаниинашихисследований в 2009-2011 гг. (Бондарев, 2012) 
было сделано предположение, что сельдь, зимующая в районе 
Севастополя, относится к днепровской популяции проходной 
черноморско-азовской сельди. 

Для уточнения этого предположения в 2012 г. были выполнены 
дополнительные исследования. С этой целью в качестве внутривидового 
таксономического признака изучали количество тычинок на первой 
жаберной дуге. У исследованных особей (около 500 экз.) их количество 
составляло от 43 до 71, М – 53, среднее кол-во – 54,4; среднее по годам: 
2010 – 53,4, 2011 – 55,1, 2012 – 56,0. По отдельным месяцам среднее 
количество жаберных тычинок для разных возрастных групп изменялось 
очень незначительно – от 53,7 в октябре до 55,1 в августе, что должно 
свидетельствовать о биологической и таксономической однородности 
сельди. 

Таким образом, результаты изучения таких систематических и 
биологических признаков, как количество жаберных тычинок, 
соотношение полов, упитанность с данными литературных источников 
(Владимиров, 1961, Межжерин, 2009, Павлов, 1959), дают основание 
утверждать, что в прибрежных водах юго-западного Крыма нагуливается 
и зимует днепровская сельдь. 

После окончания зимовки в феврале-марте взрослые особи сельди 
начинают нерестовую миграцию. В 2012 г. в начале марта отмечалась 
очень высокая температура воздуха, что привело к быстрому прогреву 
прибрежных мелководных участков моря, особенно закрытых бухт. В 
середине марта все теплолюбивые виды рыб, зимовавшие на глубине 
(спикара, ставрида, хамса), переместились в бухты. Мигрирующая сельдь 
двигалась близко к берегу и в массе также заходила в севастопольские 
бухты, особенно в Казачью и в Севастопольскую, где активно питалась 
хамсой и покинула бухты и прибрежные воды Севастополя только в 
середине апреля.  

В марте-апреле облавливалась сельдь возрастом 4 и 5 лет. Рыба имела 
длину 19,7–28,0 см, (средняя длина 24,9 см) и массу 88–280 г, (средняя – 
188,5 г.). Половые продукты всех особей как самцов, так и самок 
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находились на третьей стадии зрелости. Сельдь активно питалась хамсой, 
наполнение желудков в среднем составляла 1,5 балла, что значительно 
выше, чем в другие сезоны.  

В весенне-летний период (май–июль) в севастопольских водах 
нагуливается неполовозрелая сельдь в возрасте 1–3 года, единично 
встречаются незрелые четырёхгодовики. В 2012 году преобладали особи 
возрастом 2 года. Рыбы имели длину 13–25 см, преобладали особи 
размером 16–20 см. Как и в предыдущие сезоны, в весенне-летний период 
2012 г. процентное соотношение особей возрастом 2, 3 и 4 года 
изменялось по месяцам, что указывает на то, что неполовозрелые особи 
совершают нагульные миграции в продуктивные северо-западные районы 
Черного моря (Бондарев, 2012). 

В августе в уловах начинают встречаться рыбы возрастом 4–5 лет – 
это половозрелые особи первыми отнерестившиеся и завершившие 
посленерестовую миграцию из Днепра.  

В летний период у юго-западного побережья Крыма скопления 
сельди, как правило, разрежены и непостоянны. Более стабильные и 
плотные концентрации сельдь образует в осеннее время в районе п. 
Любимовка– м. Херсонес. Связано это с тем, что основная масса 
днепровской популяции проходной сельди зимует в районе м. Фиолент, и 
происходит некоторое накопление рыбы перед районом зимовки, т.е. в 
прибрежных водах Севастополя. В этот период сельдь питается шпротом 
и мигрирующей на ЮБК хамсой, поэтому количество сельди и плотность 
ее концентрации зависит от наличия объектов питания. В 2012 г. как 
летом, так и осенью скопления сельди в районе Севастополя были очень 
разрежены и непостоянны, что связано с отсутствием кормовых объектов.  

Сигналом к зимовальной миграции сельди является температурный 
фактор. Первыми начинают миграцию самые мелкие неполовозрелые 
особи возрастом до 3 лет. Обычно это происходит в конце ноября. В 
начале декабря уходят впервые нерестовавшие особи возрастом 4–5 лет. В 
конце декабря завершают миграцию самые крупные сельди 6–7 летнего 
возраста. В начале января, когда уже от Любимовки до м. Херсонес сельди 
нет, последние косяки крупной сельди отмечаются восточнее м. Херсонес 
на глубинах 40–60 метров. Рыба движется вдоль южного берега на восток, 
и не доходя до м. Фиолент уходит на большие глубины где и зимует.  

В 2009 и 2010 годах в осенних скоплениях сельди отмечались особи в 
возрасте 6–7 лет. В 2011 г. в уловах старшевозрастные сельди 
отсутствовали, а в 2012 году отмечен всего один экземпляр в возрасте 6 
лет. Этот факт указывает на то, что основная масса старшевозрастных 
особей сельди не зимовала в районе ЮБК, а закончила зимовальную 
миграции, вероятно, где-то южнее Тарханкута, что является, по-
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видимому, результатом общего потепления в регионе. Наиболее 
морозоустойчивые крупные старшевозрастные особи в теплые зимы 
выдерживают температурный режим в северных районах моря и могут 
обходиться без традиционных зимовальных миграций на юг. Тенденция 
эта, вероятно, сохранится, тем более, что основной пищевой объект 
сельди черноморская хамса также последние годы в массе зимует в 
северо-западной части моря. 

Таким образом, сельдь, нагуливающаяся и зимующая в прибрежных 
водах юго-западного Крыма, по совокупности морфологических, 
биологических и экологических признаков является днепровской формой 
черноморско-азовской сельди. Половозрелые особи сельди в возрасте 4–7 
лет, зимующие в районе мыса Фиолент, ежегодно в феврале-марте 
начинают миграцию к месту нереста – р. Днепр. Неполовозрелая молодь в 
возрасте 1–3 года с апреля по ноябрь обитает в районе юго-западного 
побережья Крыма и периодически совершает нагульные миграции в 
продуктивные северо-западные районы Черного моря. Наиболее крупные 
особи сельди старших возрастов (6–7 лет) морозоустойчивы и в теплые 
зимы могут обходиться без традиционных зимовальных миграций на юг, 
оставаясь в северо-западной части моря. 

V. A. Bondarev 
Ichthyology Department of the Institute of Biology of the Southern Seas NAS of Ukraine 

BIOLOGICAL CHARACTERISTIC, INTRASPECIFIC DIFFERENTI ATION AND 
MIGRATION FEATURES OF THE BLACK SEA HERRING Alosa pontica (EICHWALD, 

1838) IN THE WATERS OF SOUTH-WESTERN CRIMEA 

On the basis of 2009–2012 year studies it has been discovered that herring, fattening and 
winteringin the coastalwaters of the south-western Crimea is the Dnieperform ofthe Azov-Black 
Seaherring. 4–7year old sexually mature herring, winteringin Cape Fiolent, migrates tothe spawning 
place-Dnieper Rivere very year in February and March, and comesback in autumn. Largest fish of 
the eldest group (6–7 years) are cold-resistant andcan be without traditional winter migrations on 
the southin warm winters, remaining in the north-western part of thesea. 

К.И. Буцкий, А.Ю. Пуговкин 
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН Украины 
ул. Переяславская, 23, г. Харьков, 61015, Украина 
kirill_buz@list.ru, cryo@online.kharkov.ua 

ИЗМЕНЕНИЕ КАЧЕСТВА НАТИВНОЙ И 
КРИОКОНСЕРВИРОВАННОЙ СПЕРМЫ БЕЛОГО 

ТОЛСТОЛОБА (Hypophthalmichthys molitrix) ПРИ РАЗЛИЧНОЙ 
ГОРМОНАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ 

С каждым годом все больше используется искусственное осеменение 
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для получения более продуктивного потомства в животноводстве, при 
выращивания редких и промысловых видов рыб в рыбоводстве, для 
получения беременности при патологиях у человека. Одними из основных 
факторов, влияющих на качество половых продуктов, полученных 
искусственным путем, являются: гормоны стимулирующие дозревание 
сперматозоидов и яйцеклеток, температура, время стимуляции и 
получения половых продуктов (т.е. соответствие стимуляции 
естественным ритмам). 

Многие авторы (Kayim, 2010; Alavi, 2012) анализируют влияние 
различных гормонов на рыби определяют такие характеристики, как: 
объем эякулята, подвижность спермы, время подвижности и др., однако 
никто на сегодняшний день не объяснил, за счет чего  изменяется качество 
спермы под действием различной гормональной стимуляции. 

Для сохранения исчезающих видов рыб, транспортировки и хранения 
половых продуктов большое значение имеет криоконсервирование. Задача 
ученых на сегодня состоит в том, чтобы не только успешно заморозить 
сперму, но и получить как можно высокое ее качество после отогрева, в 
чем большое значение имеет исходное качество спермы. На данный 
момент известно лишь несколько работ по изучению влияния некоторых 
гормональных препаратов на качество спермы после 
криоконсервирования (Ding, 2012). Для получения спермы высокого 
качества было решено осуществить подбор оптимального типа 
гормональной стимуляции. 

Цель данной работы – оценить влияние различной гормональной 
стимуляции на качество нативной и криоконсервированной спермы 
белого толстолоба. 

Эксперимент был проведен на самцах (n=25) белого толстолоба 
(Hypophthalmichthys molitrix) на рыбном хозяйстве (пос. Мироновский, 
Донецкая обл.). Самцы содержались в бассейнах с проточной водой при 
температуре t=25°C. Инъекции проводились утром (900–1100), половые 
продукты получали через 20–22 ч. Для инъекций использовались 
следующие препараты: гипофиз сазана (2,5 мг/кг), сурфагон (1 мкг/кг, 
синтетический аналог гонадотропин-релизинг гормона млекопитающих), 
сурфагон (1мкг/кг) + метоклопрамид (5мг/кг, блокатор дофаминовых 
рецепторов), «овопель» (0,5 гранулы/кг). 

От самцов была получена сперма с уровнем подвижности/временем 
подвижности: 80±17%/41±7с при стимуляции гипофизом, 59±27%/42±10с 
для стимуляции смесью сурфагон + метоклопрамид, после инъекции 
препарата «овопель» 85±13%/44±4с, самцы, проколотые  сурфагоном, не 
созрели. В результате показано, что сперма с наибольшим уровнем 
подвижных клеток получена после стимуляции гормональным препаратом 
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«овопель», также высокий уровень подвижных сперматозоидов 
наблюдается после стимуляции гипофизом (не имеется значимых 
различий при p<0,05 со стимуляцией препаратом «овопель»). При этом 
время движения спермы значительно не отличается. Имелись значимые 
различия в объеме полученного эякулята: после стимуляции рыб 
гипофизом получено до 25мл эякулята, что значительно превысило объем, 
полученный после стимуляции другими веществами. В дополнение к 
этому была рассчитана концентрация клеток в нативной сперме: после 
стимуляции смесью сурфагон + метоклопрамид 13,3±0,9 млрд/мл, 
препаратом «овопель» 10,7±0,8 млрд/мл. 

Несмотря на то, что были значительные различия исходного качества 
спермы, после криоконсервирования получены следующие результаты: 
33±10%/39±6с – гипофиз,  30±15%/44±8с – сурфагон + метоклопрамид, 
32±15%/46±11с – «овопель». Как видно, данные практически не 
отличаются, что может быть вызвано различной криоустойчивостью 
клеток. Также возможно, что часть спермиев, неактивных в нативной 
сперме, активируется под действием стрессовых факторов окружающей 
среды. Различия в криорезистентности можно объяснить различной 
исходной концентрацией спермы: после стимуляции сурфагоном с 
метоклопрамидом наблюдается более высокий уровень сохранности 
клеток. Для выяснения механизмов этих различий необходимы 
дальнейшие исследования. 

1. Murathan Kayim. Comparing the Effect iveness of Ovopel and Carp Puritary Extract 
(CPE) on Artificial Spawning of Scaly Carp (Cyprinus carpio) / Murathan Kayim, Yusuf 
Bozkurt, Fatih Ogretmen // J. Animal @ Veterinary Advances. – 2010. – №9(20).– 
Р. 2589–2592. 

2. Alavi S.M. Sperm characteristics and androgens in Acipenser ruthenus after induction of 
spermiation by carp pituitary extract or GnRHa implants / Alavi S.M., Hatef A., 
Mylonas C.C.et. al.// Fish Physiology and Biochemistry. –2012. –№38(6). – P. 1655–
1666. 

3. Fuhong Ding. Effect of hormone implantation on cryopreservation of Atlantic halibut 
(Hippoglossus hippoglossus L.) sperm / Fuhong Ding, Joyce E. Milley, Melissa 
Rommens et. al. // Cryobiology. – 2012. – № 65. – P. 51–55. 

К. Butskyi, А. Pugovkin  
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, NationalAcademy of Sciences of Ukraine 

CHANGES IN THE QUALITY OF FRESH AND CRYOPRESERVED S PERM OF WHITE 
SILVER CARP (Hypophthalmichthys molitrix) AT DIFFERENT HORMONAL 

STIMULATION 

The sperm motility (time of motility, percent of motility) of white silver carp after injection of 
3 different hormonal compositions before and after cryopreservation was studied. The received 
experimental data have shown thatsperm quality significantly lower after stimulation using 
surfagon+metoclopramide (59±27%/42±10s) in comparasion with carp pituitary extract and ovopel 
(80±17%/41±7s;85±13%/44±4s). The sperm motility after cryopreservation was not significantly 
different for the surfagon+metoclopramide, pituitary extract and ovopel stimulation 
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(33±10%/39±s30±15%/44±8s; 32±15%/46±11s). The sperm of white silver carp stimulated by 
surfagon+metoclopramide have shown 30% higher concentration than after other stimulations, that 
can explain the changes in cryoresistance. 

И.А. Бурлаков 
Астраханский государственный технический университет 
ул.Татищева, 16, г. Астрахань, 414025, Россия 

МОДЕЛИРОВАНИЕ УСЛОВИЙ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ В 
ВОДОЕМАХ ДЕЛЬТЫ ВОЛГИ 

В последнее время в рыбном хозяйстве Волго-Каспийского региона 
наблюдается снижение биологических запасов практически всех объектов 
рыболовства. Это является следствием проявления ряда причин как 
природного, так и антропогенного характера. К главным природным 
факторам следует отнести: изменение объемов речного стока, колебание 
уровня моря, зависимость биологических циклов рыб от графика работы  
Волжской ГЭС; к антропогенным – массовое браконьерство в рыбной 
отрасли, отсутствие системы мелиорации водотоков в дельте и авандельте 
Волги, а также несовершенство правил рыболовства 

Основным методическим подходом к анализу и прогнозированию 
поведения сложных рыбохозяйственных систем является имитационное 
моделирование. В связи с обычно большой размерностью имитационных 
моделей природных и природно-хозяйственных систем, значительной 
длительностью и сложным переплетением отражаемых в моделях 
процессов функционирования и развития этих объектов, в работе 
использовалась технология одного из алгоритмических направлений 
имитационного моделирования, обладающая наибольшей наглядностью. 
В имитационных моделях можно достаточно надежно оценивать влияние 
на результаты функционирования моделируемых систем каждого 
отдельного отраженного в модели фактора их функционирования. 
Поэтому возможность оценки влияния на устойчивость промыслового 
запаса моделируемой популяции, структуры её биоразнообразия не 
вызывает сомнений. И поскольку оценка именно собственного влияния 
биоразнообразия на устойчивость и продуктивность популяции 
представляет собой основную проблему экономической оценки 
биоразнообразия, перспективы успешного решения этой проблемы на 
полноразмерной имитационной модели популяций основных 
промысловых рыб изучаемого региона не вызывают сомнений.  

В рыбохозяйственных системах показатели объектов обычно 
изменяются в широких пределах и возможно несколько вариантов 
управления. Из них выбирают вариант с максимальной эффективностью 
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управления. Чтобы сопоставить результаты наблюдения различными 
способами, принимают критерий качества, а при единой количественной 
оценке затрат и результатов – критерий оптимальности. 

Рационально организованная иерархическая система должна 
удовлетворять по крайней мере следующим требованиям: 

- каждый уровень системы n управляет уровнем (n-1) и одновременно 
уровнем (n+1); 

- все уровни информационно связаны между собой; 
- информация от объекта наблюдения в системе движется от нижних 
уровней к верхним и постепенно уменьшается в объеме; обычно 
низший уровень управления предстает перед высшим как «черный 
ящик», сообщающий о результатах своего функционирования, а не 
о внутренних процессах, связанных с их реализацией. 

I.А. Burlakov 

Astrakhan state technical university, Russia 

A DESIGN OF TERMS OF EXTERNAL ENVIRONMENT IS IN RES ERVOIRS OF 
DELTA OF VOLGA 

The basic methodical going near an analysis and prognostication of behavior of the difficult 
fisheris systems is an imitation design. 

А.В. Ващенко, Н.М. Матвієнко, М.А. Сидоров 
Інститут рибного господарства НААН України 
вул. Обухівська, 135, м. Київ, Україна  
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ВПЛИВ РІЗНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ ПРЕПАРАТУ МАГРОЗИМ 
НА ОРГАНІЗМ КОРОПОВИХ РИБ 

Нині неможливо уявити годівлю риб, без застосування біологічно 
активних добавок (БАД) у складі комбікормів. Серед них слід виділити: 
вітамінно-мінеральні премікси, стимулятори росту, адаптогени й 
лікувально-профілактичні біологічно активні добавки. Одна із БАДів 
вітчизняного виробництва  є препарат «Магрозим»,  що містить у своєму 
складі пектинліазу, амілазу, ендо- і екзо-β-глюканази,  целюлазу, 
ксиланазу, протеазу, пентозаназу, целобіазу і ін. «Магрозим» 
стандартизується за  амілазною активністю – не менше 250 од/г, 
пектинліазною активністю – 1500 од/г, β-глюканазною  активністю – не 
менше 200 од/г. 

«Магрозим» призначений для введення в комбікорми і кормові суміші 
на пшеничній або ячмінній основі. Ефекти від застосування, згідно даних, 
одержаних від розробників препарату, полягають у: 

- сприяє руйнуванню пектинових речовин; 
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- руйнує стінки рослинних клітин, підвищуючи доступність для дії 
ферментами травного тракту тих речовин, що містяться в них : крохмалю, 
протеїну, ліпідів; 

- підвищує перетравлення  поживних речовин і покращує їх 
всмоктування в тонкому кишечнику; 

- усуває негативний ефект антипоживних і таких, що інгібують 
чинників, що впливають на абсорбцію і засвоєння поживних речовин ; 

- знижує вартість раціону, використовуючи дешевшу вітчизняну 
сировину, без зниження продуктивності с/г тварин і птахів. 

У лабораторії іхтіопатології ІРГ НААН препарат «Магрозим» був 
апробований.  

Метою досліджень було вивчити вплив  різних концентрацій 
препарату «Магрозим» на  організм риб. Дослідження проводились в 
умовах акваріальної ІРГ НААН. Були сформовані контрольні та дослідні 
групи з однорічок коропа, середня наважка риб була 27,25г. Проводили 
дослідження наступних концентрацій магрозиму: 0,5 мг/кг корму ,  1 мг/кг 
корму. Дослід тривав 20 діб. Температура води на початку експерименту 
становила   180С, а в кінці підвищувалась до  240С. Концентрації кисню  
впродовж експерименту знаходилась в межах 7 мг/л.  

Клінічні та патологоанатомічні дослідження проводили згідно 
загальноприйнятих методів (Мусселіус, 1983). 

Визначення ДНК-азної активності виділених штамів бактерій 
проводили  на ДНК-азо агарі виробництва фірми “DIFCO” шляхом 
виявлення прозорих зон деполімеризації дезоксирибонуклеїнової кислоти 
навколо колоній ДНК-азопозитивних бактерій.   

Фізіологічний стан риб оцінювали в порівнянні з контрольною 
групою за поведінкою, зовнішнім виглядом риб, станом зяберного апарату 
та станом внутрішніх органів. 

У поведінці риб контрольних та дослідних груп не було виявлено 
аномальних відхилень – риби вели себе спокійно, плаваючи по всій товщі 
води. При зовнішньому огляді риб звертали увагу на стан шкіряних 
покривів, плавців, органів зору. У контролі та у досліді стан риби 
характеризувався енергійністю, округлістю спини, пружністю м’язів. 
Шкіра риб була помірно ослизнена, крововиливів, виразок не відмічали. 
Впродовж експерименту не відмічено помітних змін у стані поверхневих 
покривів (забарвлення, ослизнення) піддослідних риб, що витримувались 
при вказаних концентраціях препарату та у контролі.  

У риб в контролі та досліді зябра були кровонаповненні, яскраво-
червоного кольору, зяберні пелюстки рівні, лежали паралельно, вільний їх 
край утворював рівне півколо відносно зяберної дуги. 

При патологоанатомічному розтині риби, визначали стан внутрішніх 
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органів, зокрема досліджували консистенцію, кровонаповнення, 
дегенерацію органів і тканин. При розтині  у риби, яка споживала корм з 
магрозимом, а також у контрольних риб, патології внутрішніх органів  не 
встановлено. 

Нами також проводились дослідження щодо дії препарату на 
мікрофлору риб. В результаті проведення мікробіологічних досліджень 
встановлена наявність умовно-патогенної мікрофлори. Бактеріальні 
ізоляти, виділені із зовнішній покривів, контрольної та дослідних риб, і 
були віднесені до роду Aeromonas. Ці штами  бактерій були досліджені на 
ДНК-зну активність. Встановлено, що досліджені ізоляти мали низьку 
ДНК-зну активність, це свідчить про те, що умовно-патогенна флора 
знаходиться в незначній кількості, та не може викликати патологічного 
процесу. Бактеріальні ізоляти в переважній більшості відносяться до 
нормальної флори, що характерна для водних біооб’єктів. 

Отже, препарат «Магрозим» при введені в раціон коропових риб у 
дозі 0,5 та 1 мг/кг корму не викликає видимих патого-анатомічних змін в 
організмі цьоголіток коропа. Препарат також не викликає пригнічення 
нормальної мікрофлори риб, що б привело до розвитку патогенної флори. 
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EFFECT OF DIFFERENT CONCENTRATIONS OF “MAHROZYM” ON  THE 
ORGANISM CARP FISH 

This paper presents the results of studies on the possibility of using biologically active 
supplements "Mahrozym" in pisciculture. The effect of the drug on the organism the fish and its 
effect on the microflora of fish. 
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Черноморская атерина – одна из наиболее массовых мелких рыб, 
держится стаями, относится к рыбам прибрежно-пелагического 
комплекса. Личинки и мальки черноморской атерины эвригалинны, 
встречаются с мая по сентябрь вдоль всего побережья Черного моря 
(Дехник, 1973). Несмотря на широкое распространение, атерина в Черном 
море не является объектом промысла, однако, в прибрежных водах этот 
вид играет существенную роль, прежде всего как конкурент в питании 
другим видам рыб и как объект питания для хищных рыб.  

В задачу настоящего исследования входило изучение 
физиологического статуса и пищевого поведения сеголеток атерины. 

Материал для данного cообщения был собран в летний период 2012 г. 
в трех Севастопольских бухтах (б. Голубая, б. Карантинная, б. Омега). 
Всего проанализировано 65 экз. сеголеток атерин. Обработка сеголеток на 
питание производилась согласно инструкции (Дука, Синюкова, 1976). 
Биохимические параметры в тканях сеголеток пересчитывали на 
концентрацию белка в пробе, последнюю определяли по методу Лоури 
(Чиркин, 2002). Количественную оценку микрофлоры кишечника атерин 
проводили с помощью проточной цитометрии (CytomicsFC 500, 
BeckmanCoulter). Содержимое кишечников предварительно 
ресуспендировали в фильтрате (<0,2 мкм) морской воды. 
Цитометрический анализ проб проводили после их окрашивания 
флуорохромом SYBRGreenI (Marie et al., 1997). Долю метаболически 
активных бактериальных клеток определяли на основе данных о 
внутриклеточном содержании нуклеиновых кислот (Lebaron et al., 2001). 
Фотоавтотрофные микроорганизмы идентифицировали по 
автофлуоресценции пигментов (Veldhuis and Kraay, 2000).  

В б. Голубая отмечены самые низкие размерные показатели 
сеголеток. Так, в бухтах Омега и Карантинная длина атерины колебалась 
от 19 до 26 мм, в среднем –22 мм, в Голубой бухте от 14 до 20 мм, в 
среднем –17 мм. Качественный состав пищи сеголеток отличался в 
зависимости от времени и места сбора проб. В б. Омега основу рациона 
составляла молодь гастропод (личинки Bivalvia и личинки Gastropoda). Их 
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доля в пищевом комке доходила до 98% от общего количества 
потребленных организмов. Доля амфипод, кладоцер и гарпактикоид в 
питании была незначительна. В питании сеголеток из бухт Голубая и 
Карантинная доминировали фитофильные и псаммофильные 
гарпактикоиды (Ectinosoma melaniceps, Ectinosoma sp., Harpacticus 
littoralis, Harpacticus sp., Tisbe furcata, Tisbe dilatata, Tisbe sp., Mesochra 
pygmaea, Mesochra sp., Heterolaophonte uncinata, Heterolaophonte curvata 
curvata), составляя 94% от общего количества потребленных 
организмов.Средняя длина потребленных гарпактикоид колебалась от 2,20 
мм до 0,55 мм. Вторым объектом питания были амфиподы (Amphipodagen. 
sp., Stenothoe monoculoides), средняя длина которых варьировала от 0,275 
мм до 0,650 мм. Ракообразные, и яйца мелких гидробионтов отмечены в 
единичных экземплярах. 

Цитометрический анализ микрофлоры кишечников сеголеток атерин 
не выявил наличия в нихём фотоавтотрофных микроорганизмов – в 
неокрашенных пробах уровень сигнала по каналу FL4 (хлорофилл, 675 
нм) был низкий. Окраска проб SYBR Green I показала присутствие 
гетеротрофных микроорганизмов двух размерных классов – 0,54 (пико) и 
2,35 мкм (нано). Первая из них была представлена бактериями, общая 
численность которых в кишечнике составляла 1,6 млн. кл. Доля 
метаболически активных бактерий с высоким внутриклеточным 
содержанием нуклеиновых кислот (HNA-бактерий) была относительно 
низкой и составляла около 50%.  

Обзор литературных данных показал, что имеются отличия в 
качественном составе пищи сеголеток в зависимости от района 
исследования. Так, в 1985 г. питание сеголеток атерины было изучено 
Даниловой М.М. в прибрежных районах Чатырлыкского залива 
(Данилова, 1991). Основой питания сеголеток (длиной 17–22 мм) были 
науплиальные и взрослые формы копепод. Кроме того, в рационе 
присутствовали водоросли, яйца копепод, морские грибы, бактерии и 
нематоды. Интересно отметить, что наименьшую часть животной пищи 
составили личинки двустворчатых моллюсков (Данилова, 1991). В 1967–
1968 гг. на материалах, собранных в б. Омега, б. Ласпи и Суджукской 
лагуне, было показано, что основу питания молоди атерины составляли 
планктонные Copepoda – в среднем до 70%. Отмечен широкий спектр 
питания, включающий растительные формы, личинки Mollusca, 
науплиусы Cirripedia, Tanaidacea, Ostracoda, Polychaeta, Amphipoda, 
Pantopoda (Дука, Гордина, 1971). 

Проведенное исследование показывает, что молодь атерины имеет 
широкую степень пластичности в питании, пищевые предпочтения 
менялись в зависимости от времени и места отбора проб.  
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FEEDING OF O-GROUP SILVERSIDE (ATHERINIDAE) IN THE COASTAL WATERS 
OFF SEVASTOPOL (THE BLACK SEA) IN SUMMER 2012 

Physiological status and feeding behaviour of 0-group of the Black Sea silversides 
(Atherinidae) have been studied in the coastal waters off Sevastopol during summer 2012. The diet 
of the silverside juveniles changed monthly and was affected by local environmental conditions. 
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НОВЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ ДЛЯ АНАЛИЗА 
НЕОДНОРОДНЫХ СКОПЛЕНИЙ ХАМСЫ, ВЫЛОВЛЕННОЙ 

У БЕРЕГОВ КРЫМА 

Одним из видов, чья популяционная структура и миграционные пути 
в Азово-черноморском бассейне вызывают сомнения и дискуссии среди 
ихтиологов, является анчоус (Engraulis encrasicolus) или хамса. Данный 
вид играет большую роль в рыбном промысле, составляя более 50-60% в 
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общем вылове рыб всеми причерноморскими государствами (в том числе 
и Украиной). Признано существование двух форм анчоуса, отличающиеся 
по многим морфологическим признакам, которые были выделены в два 
подвида: Engraulis encrasicolus ponticus Aleksandrov и Engraulis 
encrasicolus maeoticus Puzanov. Знание популяционной структуры хамсы в 
Азово-черноморском бассейне необходимо для организации 
рационального промысла, так как эти два подвида  имеют различные 
квоты вылова и себестоимость за каждую выловленную тонну. 

Однако были проведены работы, показавшие более сложную видовую  
структуру европейского анчоуса. На основе полученных результатов было 
сделано предположение, что структура анчоуса в Черном море, 
представляет собой: группировки азовской популяции, черноморской 
популяции, азово-черноморских гибридов и черноморской популяции с 
механической или генетической примесью атлантического анчоуса.  
Также предполагается наличие прибрежной формы по морфологическим 
признакам близкой к азовской популяции. 

В настоящее время для идентификации рас используется индекс 
отолитов l/d. Этот критерий позволяет оперативно и одновременно с 
определением возраста анчоуса по отолитам, устанавливать и 
популяционную принадлежность особей. Однако использование данного 
индекса в качестве различительного внутривидового признака имеет ряд 
проблем требующих критического анализа. Установлено, что с учетом 
погрешности расчета данного параметра его необходимо округлять до 
десятых, потому что ошибка метода составляет 0,1. Значения индекса 
отолитов для азовской и черноморской хамсы следует рассматривать в 
качестве интервала: для азовского анчоуса 1,9–2,1 и для черноморского 
2,1–2,3. Использование только данного критерия в качестве 
различительного признака является недостаточным, так как значение 2,1 
является характерным как для азовской, так и для черноморской 
популяции. Требуется установить дополнительные морфологические 
параметры для анализа смешанных группировок хамсы. 

Помимо различий в значении индекса l/d, отолиты азовского и 
черноморского анчоуса имеют различную форму (для азовской популяции 
характерна эллипсовидная, а для черноморской – веретеновидная). Они 
отличаются вырезкой между рострумом и антирострумом, но 
количественной оценки данный параметр не имеет. 

Цель работы разработать методику количественной оценки 
эллипсовидной и веретеновидной форм отолитови сопоставить ее 
информативность с действующим l/d индексом. 

Объектом для исследования послужили пробы анчоуса (Engraulis 
encrasicolus), собранные у побережья Крыма в ноябре-декабре 2011 года. 
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Возраст рыб определяли по сагиттальным отолитам. Отолиты 
препарировали из свежемороженой рыбы, просветляли в глицерине и 
измеряли при помощи окуляр-микрометра МБС-10. У каждой особи 
измеряли длину (l) и ширину (d) отолита с точностью до 0,025 мм.  По 
этим данным рассчитывали индекс отолитов, как отношение длины 
отолита к его ширине. В качестве морфологического отличительного 
критерия форм отолитов был выбран угол β, который строился через 
вершину рострума, основание центральной борозды и вершину 
антирострума отолита. Для измерения угла все отолиты 
фотографировались с помощью камеры Olympus C-5060 widezoom при 
помощи адаптера RT5248 и светового микроскопа Biolar. Исследовалась 
зависимость параметра l/d и угла β. Статистическая обработка и 
графическое оформление полученных результатов проведены с 
применением стандартного пакета Microsoft Excel 2007. Достоверность 
различий оценивали при помощи t-критерия Стьюдента. Проверка 
нормального закона распределения проводилась методом хи-квадрат, 
теоретические частоты рассчитывались с помощью функции Лапласа. 
Симметричность нового морфологического параметра для левого и 
правого отолита оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни. 

Всего было изучено 260 отолитов: м. Тарханкут – 54, Евпатория – 46, 
Севастополь – 88, Керчь – 72. Значения индекса отолита и угла β 
варьировали от 1,9 до 2,5 и от 650 до 1610 соответственно. 

Рассчитана погрешность измерения нового морфологического 
параметра, которая составила 40, симметричность значений угла β для 
левого и правого отолита была подтверждена с помощью U-критерия: 
U=716, Uкрит=559. В дальнейшем у каждой особи замерялся угол у левого 
и правого отолита, затем рассчитывалось среднее значение угла с 
округлением до единиц. 

Исследована зависимость параметра l/d и угла β. Коэффициент 
детерминации R2=0,9484. Необходимо отметить, что с увеличением 
значений l/d величина угла уменьшается (это подтверждается данными из 
литературы). Для значений индекса отолита характерных для азовской 
хамсы среднее значение угла β варьирует в интервале 1140–1100, что 
соответствует эллипсовидной форме отолита. Между l/d равным 2,1 и 2,2 
наблюдается перепад в значении угла, после чего он варьирует от 970 до 
870, что характерно для веретеновидной формы отолита и соответственно 
черноморской хамсы. 

Анализ частотного распределения угла отолитов показал, что 
совокупности хамсы из Азовского моря и около мыса Тарханкут являются 
однородными. Значения их пиков равны соответственно 1200 и 1080. При 
этом, анализ кривых распределения  l/d индекса различия между этими 



 
 56  
 

двумя гурппами не выявил. Ранее говорилось о существовании 
«прибрежной» группировки по морфологическим признакам близкой к 
азовской популяции. Возможно, отличие в величине угла является 
различительным критерием этих двух групп хамсы. 

Подтверждена неоднородность группы выловленной у берегов 
Севастополя, при этом по разнице высоты пиков можно судить о 
преобладании азовской популяции. Значения пиков равны 1200 и 850, что 
характерно для азовской и черноморской популяций. Неожиданным 
явилось наличие двух вершин у группы полученной из района Донузлава 
(1200 и 900), так как при этом кривая распределения l/d индекса является 
одновершинной. Это объясняется тем, что величины индексов отолитов 
близки по своим значениям, и при частотном распределении смешанной 
группировки с примерно одинаковым соотношением азовской и 
черноморской хамсы возможно возникновение ложных одновершинных 
кривых. Так как значения угла имеют широкий диапазон, такая ситуация 
исключена. 

Таким образом, в результате проведенных исследований предложен 
новый морфологический критерий – угол отолита β, характеризующий 
открытие центральной борозды. Проведенный двухфакторный анализ в 
системе «l/d индекс – β угол» позволил установить достоверные различия 
между черноморской и азовской популяциями (р<0,05). Отмечено, что для 
анализа смешанных скоплений анчоуса Engraulis encrasicolus в Азово-
Черноморском бассейне целесообразно использовать значения β угла 
отолита, так как он дает более широкий диапазон распределения значений 
признака. 

E.A. Vodiasova  
Institute of Biology of the Southern Seas National Academy of Sciences of Ukraine, Sevastopol 

NEW MORPHOLOGICAL CRITERION FOR THE ANALYSIS OF HET EROGENEITY 
OF ANCHOVY CAUGHT NEAR THE COAST OF CRIMEA 

A new morphological criterion was proposed – the otolith angle β, which characterizes the 
opening of the central sulcusand permits distinguishing two otolith forms of anchovy (ellipsoid and 
fusiform). Two-factor analysis conducted in the system «l/d – β» allowed us to establish reliable 
differences between the Black Sea and the Azov populations (p <0.05). 
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ГРЕБЕНЧАТЫЙ ГУБАН Ctenolabrus rupestris: ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ У БЕРЕГОВ КРЫМА(ЧЁРНОЕ МОРЕ) 

Гребенчатый губан Ctenolabrus rupestris (Linnaeus, 1758) – редкий 
представитель сем. Labridae, известный в акватории Чёрного моря лишь 
по единичным находкам. Отмеченный Палласом в 1811 г., этот 
средиземноморский мигрант, полностью натурализовался в Чёрном море, 
но в настоящее время остаётся малоизученным видом (Световидов, 1964). 
В последнее десятилетие у берегов Крыма его регистрировали у берегов 
Севастополя (Гордина, 2004; Болтачёв, 2012), у м. Тарханкут (Ковтун, 
2011), у м. Алчак (Шаганов, 2009), включалив списки видов Карадага и 
Крыма (Костенко, 2004, Болтачёв, 2003). Особый интерес к 
распространению и особенностям биологии этого вида вызван тем, что он 
находится под охраной и внесён в Красную книгу Украины (2009). 
Причинами малой изученности гребенчатого губана является охраняемый 
статус, а особенности этологии не позволяют обловить его используя 
стандартные орудия лова. 

Материалом для исследований послужили результаты подводных 
визуальных наблюдений, проведённых на различных участках акватории 
Черноморского прибрежья Крыма. Район наблюдения включал 
прибрежные акватории у м. Тарханкут, Севастополя от п. Кача до м. 
Сарыч, Карадагского природного заповедника (КаПриЗ), Двуякорной 
бухты. Погружения организовывали в разные сезоны, начиная с июня 
2001 по август 2013 года. Подводные наблюдения проводили по методике 
адаптированной для Черного моря (Гетьман, 2007). Погружения 
проводили в прибрежье на глубинах до 60 м. 

Гребенчатый губан, как и другие лабриды, которые населяют 
прибрежную зону Крыма, предпочитает биотопы со сложным рельефом, 
сформированные сочетанием монолитных и блочных грунтов. Типичными 
условиями обитания для этого вида являются участки побережья с явно 
выраженным свалом глубин, который образован выходами материнской 
породы или навалами крупных фракций твёрдых пород (глыб и валунов). 
Важными факторами, от которых зависит выбор местообитания, являются 
наличие мест укрытий и прозрачность воды.  

Согласно нашим наблюдениям, гребенчатый губан чаще всего 
держится поодиночке в подводных пещерах, кавернах, под карнизами 
подводных террас и редко отплывает от места укрытия, которое охраняет. 
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Береговая зона Черноморского побережья Крыма изобилует биотопами 
привлекательными для гребенчатого губана, однако он распределен 
неравномерно. Наибольшее число рыб было зарегистрировано нами в 
акватории Севастополя, у мысов Херсонес и Айя, на глубинах 12–24 м. До 
2005 года это были единичные находки, но в последующие годы, с 
увеличением прозрачности воды в прибрежной акватории, численность 
рыб увеличилась. Ареал расширился на большую часть побережья от м. 
Толстый до м. Сарыч с характерными для этого вида биотопами, где они 
были отмечены на глубинах от 3 м. В летний период гребенчатый губан 
нами регулярно отмечался у мыса Тарханкут на глубинах от 6 до 12 м. В 
прибрежье урочища малый Атлеш в августе 2013 г. Ковтуном О. А. за 
одно погружение было отмечено более 20 особей (устн. сообщ.). У 
восточного побережья Крыма гребенчатый губан был отмечен всего 
дважды в акватории КаПриЗ на глубине 9 м в конце июня 2009 г, и в 
Двуякорной бухте на глубине 2 м в августе 2013 г. Сезонная динамика это 
вида совпадает с календарными сроками, по мере прогревания толщи 
воды в весенне-летний период увеличивается как численность рыб, так и 
глубина их распространения. В прибрежной акватории Крыма мы 
регистрировали гребенчатого губана с середины апреля до конца ноября 
на глубинах от 3 до 27 м при tw от 9°С.Осенью по мере понижения twдо 12 
°С, численность рыб резко уменьшается. 

При анализе многолетней динамики, можно отметить тенденцию к 
увеличению численности гребенчатого губана вдоль побережья от м. 
Сарыч до м. Тарханкут с 2005 г. До этого времени он был весьма 
малочисленным и отмечался нами не на всех участках акватории. У 
берегов восточного Крыма его численность остаётся предельно низкой. 

На данный момент мы можем утверждать, что гребенчатый губан 
является постоянным компонентом ихтиоцена твёрдых грунтов. На 
некоторых участках побережья он встречается постоянно, что может 
свидетельствовать о стабильном состоянии его популяции. Для охраны 
этого вида, как и других редких видов рыб, можно рекомендовать 
расширение морских охраняемых акваторий у Черноморского побережья 
Крыма, особенно у мысов Херсонес, Сарыч и Тарханкут. 
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GOLDSINNY-WRASSE Ctenolabrus rupestris: DISTRIBUTION FEATURES OFSPECIES 
ALONG THE CRIMEAN COAST (BLACK SEA) 

Based on the underwater visual observations and analysis of the literature, new information 
on the distribution and biology of Goldsinny-wrasse Ctenolabrus rupestris (L., 1758) along the 
Crimean coast of the Black Sea is given. This species is the permanent component of the 
ichthyocenes of the hard soils. Thehighestabundanceof Goldsinny-wrasse recorded in summer time 
(July-August) tw18–23 °С at the depth of 6–21 m. We registered the highest occurrence of the 
species near Sevastopol (cape Khersones and Aya) and cape Tarkhankut.Goldsinny-wrasseisrare 
speciesin the ichthyocenes in the easterncoast of Crimea. Since 2005, there was positive dynamic 
ofincreasing the abundance of this species from cape Tarkhankut to cape Sarich. For the protection 
of this species, we can recommend the expansion of marine protected areas in the Black Sea coast 
of Crimea. 

И.В. Головина, О.Л. Гостюхина 
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины 
пр. Нахимова, 2, г. Севастополь, 99011, Украина 
ivgolovina@yandex.ua 

ОБРАТНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ АКТИВНОСТИ КАТАЛАЗЫ И 
ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОЦЕССОВ ПЕРОКСИДНОГО 

ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ В ТКАНЯХ ЧЕРНОМОРСКОЙ 
КАМБАЛЫ КАЛКАН В ПЕРИОД НЕРЕСТА 

Окислительные процессы с участием активированных кислородных 
метаболитов – неотъемлемое условие существования живых организмов, а 
также первоочередное и наиболее лабильное звено адаптаций при 
экстремальных воздействиях (Колісник, 2009). Одним из универсальных 
биохимических маркеров благополучия организма является 
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интенсивность процессов пероксидного окисления липидов (ПОЛ) и 
состояние его антиоксидантной системы (АОС). 

Особенности АОС и ПОЛ исследуются у рыб, в том числе различных 
видов камбал, в связи с эколого-физиологической спецификой видов, 
паразитарной инвазией рыб, антропогенным загрязнением водоемов 
(Силкина, 2005, Ferreira, 2005, Lushchak, 2006). Установлены 
многочисленные аномальные гистоморфологические изменения в органах 
камбал, которые, по-видимому, являются, результатом хронического 
воздействия загрязнения, ведущего к физиологическому ослаблению 
особей и снижению пополнения популяций (Сясина, 2000, Ханайченко, 
2008).  

Целью настоящей работы был поиск индикаторных показателей, 
отражающих взаимосвязь процессов, происходящих в АОС 
синтенсивностью ПОЛ в различных тканях самцов и самок ценного 
промыслового вида рыб – черноморской камбалы калкан, в норме и при 
кратковременном голодании. 

Объектом исследования служили половозрелые экземпляры 
черноморского калкана Scophthalmus maeoticus (Pallas, 1814) длиной 35–45 
см, выловленные в апреле – мае 2006 г. в открытых прибрежных водах в 
районе Севастополя в период нереста. Калкан относится к рыбам с 
порционным нерестом, по шестибальной шкале особи находились на 
стадии зрелости гонад VI-IV и VI-V. 

Препарирование, гомогенизацию и центрифугирование тканей 
камбалы (печени, гонад, жабр, красных и белых мышц) проводили 
общепринятыми методами при температуре 0–4оС. Активность ферментов 
измеряли в 1-сантиметровых кварцевых кюветах объемом 3 мл при 
температуре 25оС на СФ-26. В супернатанте определяли активность 
ферментов АОС – каталазы (1.11.1.6), пероксидазы (1.11.1.7), 
глутатионпероксидазы (1.11.1.9), глутатионредуктазы (1.6.4.2), в 
гомогенате – содержание восстановленного глутатиона и малонового 
альдегида (МДА) методами, описанными ранее (Гостюхина, 2010). 

Для двух из шести исследованных показателей у особей обоего пола 
установлена обратная зависимость: чем выше в ткани активность 
каталазы, тем меньше в ней был уровень ПОЛ, что свидетельствовало о 
взаимозависимости и сбалансированности антиоксидантных и 
прооксидантных процессов в тканях камбалы в период нереста. Так, 
активность каталазы (мкмоль Н2О2 мин-1 мг-1 белка) у самок понижалась в 
ряду жабры (28,33) > печень (21,64) > красные мышцы (9,35) > белые 
мышцы (4,77), а содержание ТБК-АП составляло для этих же тканей 98,65 
≤ 98,89 < 133,01 < 171,40 мкмоль МДА г-1 белка. У самцов активность 
каталазы (мкмоль Н2О2 мин-1 мг-1 белка) снижалась в ряду жабры (62,06) 
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>красные мышцы (19,20) > печень (12,98) > белые мышцы (10,18) и 
соответственно содержание ТБК-АП в ряду этих же тканей повышалось 
29,84 < 89,30 < 119,15 < 171,40 мкмоль МДА г-1 белка. В гонадах эта 
взаимосвязь была выражена незначительно. 

При кратковременном выдерживании рыб в аквариуме с проточной 
морской водой без кормления (до 8 суток) наблюдалась флуктуация 
активности ферментов АОС на разных сроках содержания. 
Существенного сдвигапрооксидантно-антиоксидантного баланса не 
произошло, обратная взаимосвязь активности каталазы и уровня ПОЛ 
сохранялась в белых мыщцах и жабрах. В белых мышцах активность 
каталазы у контрольных и опытных рыб четырех и восьми суток 
акклимации составляла 6,48 <8,79 > 5,01 мкмоль/мин мг белка, а уровень 
ПОЛ у этих групп был соответственно 95,08 > 68,58 < 113,34 мкмоль 
МДА г-1 белка. Активность каталазы в жабрах у контрольных и опытных 
камбал была 25,72 <34,78<93,94 мкмоль/мин мг белка, а уровень ПОЛ 
соответственно 98,98 > 79,1 > 25,22 мкмоль МДА г-1 белка. 

Полученные результаты отражают значительную роль каталазы, 
утилизирующей пероксид водорода и гидроперекиси в высоких 
концентрациях, в поддержанииопределенного уровня ПОЛ в тканях. 
Именно активность каталазы и содержание МДА предложены в качестве 
составляющих интегрального биохимического индекса стресса у рыб в 
числе 9 показателей, относящихся к разным звеньям метаболизма 
(Сидоров, 2001). Предложенный индекс был протестирован на шести 
видах рыб, в том числе и речной камбале. 

Таким образом, активность каталазы и содержание МДА могут быть 
использованы в качестве индикаторов интенсивности антиоксидантных и 
прооксидантных процессов втканях рыб, как в норме, так и в условиях 
стресса. 
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INVERSE RELATIONSHIP BETWEEN ACTIVITY OF CATALASEAN D LIPID 
PEROXIDATION INTENSITY IN THE TISSUES OF THE BLACK SEA 

TURBOTDURING THE SPAWNING SEASON 

The antioxidant complex and processes of lipid peroxidation in the tissues of males and 
females of the Black Sea turbot have been investigated during the spawning season. The activity of 
catalase (1.11.1.6), peroxidase (1.11.1.7), glutathioneperoxidase(1.11.1.9), glutathione reductase 
(1.6.4.2), and level of glutathione and TBA-reactive productsin liver, red and white muscles, gills 
and gonads have been determined. In tissues of both males and females inverse relationship 
between catalase activity and TBA-reactive products content have been found. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ІХТІОФАУНУ РІЧКИ ОСКІЛ 

Оскіл – ліва, найбільша притока Сіверського Дінця - бере початок у 
Курській області Росії та впадає у С.Донець на початку його середньої 
течії, на кордоні Харківської та Донецької областей України. Загальна 
довжина річки 472 км., площа водозбору 14 800 км2. 

Перші літературні відомості про риб Осколу відносяться до другої 
половини 19 століття (Чернай, 1852; Дублянский, 1886). Важливим етапом 
у вивченні Осколу взагалі та його іхтіофауни зокрема стали дослідження, 
що передували заповненню у 1958-1959 роках Червонооскільського 
водосховища – найбільшої водойми у регіоні. У подальші роки 
превалюючою тематикою досліджень стали питання, пов’язані з 
промисловим освоєнням водосховища з акцентом на промислові види риб, 
інші ж види, як і мешканці руслової ділянки Осколу, залишилися майже 
без уваги. Лише у останні роки, напередодні та у процесі створення 
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Національного природного парку «Дворічанський», до складу території 
якого увійшла 24-км. ділянка річки, на ній відновилися регулярні 
іхтіологічні спостереження (Гончаров, 2011). 

За  результатами аналізу наукової літератури, ловів мальковою 
волокушею, ставними сітками, пастками типу “ятер”, гідробіологічним 
сачком, любительськими знаряддями, підводних візуальних спостережень, 
а також опитувань фахівців-зоологів, що працювали на цій території, і 
рибалок-аматорів, до фауністичного списку парку нами внесено 40 
представників безщелепних та риб. Із них безпосередньо у річці та її 
притоках трапляються 39 видів і  форм. Станом на середину 2013 року 
нами достовірно підтверджено мешкання у водоймах НПП 25 видів 
променеперих риб 5 рядів. Зокрема, це 15 видів родини Cyprinidae, по 2 
види родин Cobitidae, Percidae и Gobiidae. Родини Nemacheilidae, Siluridae, 
Esocidae и Syngnathidae мають у фауні одного представника. Знайдені 
також і щипавки роду Cobitis гібридного поліплоїдного морфотипу, які 
досить часто трапляються у регіоні взагалі (Шандиков, Кривохижа, 2008).  

У наших уловах були присутні європейський гірчак Rhodeus amarus, 
сріблястий карась Carassius gibelio, донський коротковусий пічкур Gobio 
brevicirris, донський білоперий пічкур Romanogobio tanaiticus, лящ 
Abramis brama, верховодка Alburnus alburnus, білизна Aspius aspius, 
плоскирка Blicca bjoerkna, волзький підуст Chondrostoma variabile, 
верховка Leucaspius delineatus, ялець Данилевського Leuciscus danilewskii, 
плітка Rutilus rutilus, краснопірка Scardinius erythrophthalmus, 
європейський головень Squalius cephalus, сибірська щипавка Cobitis 
melanoleuca, щипавки з Cobitis taenia hybrid complex,  північна золотиста 
щипавка Sabanejewia baltica, вусатий слиж Barbatula barbatula, 
європейський сом Silurus glanis, звичайна щука Esox lucіus, пухлощока 
морська голка Syngnathus abaster, звичайний йорж Gymnocephalus cernuus, 
звичайний окунь Perca fluviatilis, бичок-пісочник Neogobius  fluviatilis, 
західний тупоносий бичок Proterorhinus  semilunaris. 

За даними О.Д. Масловського (Масловский, 1956), отриманими у  
результаті ловів  мальковою волокушею у прилеглій до селища Дворічна 
ділянці Осколу у 1953 році, у її уловах були присутні 20 видів риб. Із них 
нами не відмічені азовська шемая Аlburnus leobergi, синець Ballerus 
ballerus та йорж-носар Gymnocephalus acerinus. Натомість у уловах 
Масловського були відсутні аборигенні щипавки родів Cоbitis та 
Sabanejewia, західний тупоносий бичок, адвентивна пухлощока морська 
голка, яка з’явились у басейні С.Дінця наприкінці 1990-х років, та 
сріблястий карась.  

Звичайний карась Carassius carassius хоча і зустрічається на території 
парку у деяких озерах, у річці та її притоках ні Масловським, ні нами не 
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відмічався. 
Із фауністичного списку НПП до Червоної книги України (Червона…, 

2009) занесені 6 видів: українська мінога Eudontomyzon mariae (категорія 
«зникаючий»), звичайний карась (категорія «вразливий»), волзький підуст 
(категорія «вразливий»), ялець Данилевського (категорія «зникаючий»), 
сибірська щипавка (категорія «вразливий»), минь Lota lota (категорія 
«вразливий») та йорж-носар (категорія «зникаючий»). Синець, 
європейський головень, минь та йорж-носар занесені також до чинного на 
момент написання статті Червоного списку Харківської області 
(Перелік…, 2001). Однак, згідно з останніми науковими рекомендаціями 
до цього списку (Види …. 2012),  додатково до перелічених вище видів 
особливої охорони на території області взагалі і національного парку 
зокрема потребують також і в’язь Idus idus , північна золотиста щипавка 
та вусатий слиж, у той час як стан популяції європейського головня 
особливої турботи не викликає.  

Українська мінога, європейський гірчак (у складі виду Rhodeus 
sericeus), донський білоперий пічкур (у складі виду Romanogobio 
albipinnatus), білизна, синець, волзький підуст (у складі виду 
Chondrostoma nasus), верховка, в’юн Misgurnus fossilis, європейський сом, 
багатоголкова південна колючка Pungitius platygaster, пухлощока морська 
голка, бичок-пісочник та західний тупоносий бичок (у складі виду 
Proterorhinus marmoratus) – взагалі 13 видів - занесені у Додаток ІІІ до 
Бернської конвенції (Конвенція…, 1998). 

Отже, нашим дослідженням підготовлено підґрунтя для подальшої 
інвентаризації іхтіофауни НПП та запровадження програми моніторингу її 
стану, як складової частини водних екосистем цього нещодавно 
створеного об’єкту природно-заповідного фонду України, що досить 
динмічно розвивається. 
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TO THE QUESTION ABOUT FISH FAUNA OF THE OSKOL RIVER  

List of fish fauna of “Dvorichansky” National Park was made and modern existence of 25 fish 
species as well as hybrid forms of the spined loaches was confirmed. The research was based on 
author’s field investigations, inquiries and critical analyses of published literature. Taxonomic and 
conservation analyses were undertaken for 40 species and forms which enter in the list.   
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ПРОДУКЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕННОСТИ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОМЫСЛА ШПРОТА В ЧЁРНОМ МОРЕ 

Почти за полувековую историю промысла черноморского шпрота 
Sprattus sprattus phalericus (Risso) стремительный рост его уловов 
пришелся на последнее десятилетие. Если в 1965 г. было выловлено около 
5 тыс. т, то в 1979 г. улов составил 74 тыс. т, а в 2011 г. – 121 тыс.т. 
(Prodanov, 1997; Daskalov, 2012). На фоне роста общего вылова произошло 
значительное сужение диапазона размерного состава шпрота на 
черноморском шельфе Украины (Шляхов, 2011). Попытки разных авторов 
объяснить изменения, произошедшие в размерно-массовой структуре 
траловых уловов шпрота, привели к противоположным выводам. Одни 
считают, что “нетипичность” возрастного состава в уловах шпрота 
свидетельствует о неблагополучном состоянии популяции, обитающей у 
крымского побережья в результате перелова (Зуев, 2007), другие – 
перераспределением промысловой нагрузки на мелководную часть его 
промыслового ареала, где обычно обитает большая часть мелкого шпрота 
(Шляхов, 2011).  

Настоящая работа посвящена изучению продукционной системы 
шпрота в её функциональном аспекте с целью биологического 
обоснования величины перелова шпрота в Чёрном море. Для достижения 
поставленной цели особый интерес представляет анализ соотношения 
динамики продукции и биомассы шпрота. За десятилетний период 
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характер этих взаимоотношений не был постоянным. До 2005 г состояние 
популяции, характеризовалось высокой биомассой и низкой продукцией, 
затем сменилось на противоположное. Параллельный анализ межгодовой 
изменчивости и динамики размерной структуры популяции отчётливо 
показал тенденция к прогрессирующему снижению средней длины особей 
шпрота в украинских водах. Первая половина десятилетия (2000–2005 гг.) 
характеризовалась высокими показателями среднего размера особей в 
популяции, поскольку основу численности размерного ряда составляли 
особи длиной 70–90 мм при средней длине 74 мм. Во второй половине 
средняя длина составила 61 мм,  

По нашим расчетам при средней длине рыб 6,5 см популяция шпрота 
в Чёрном море имеет максимальную годовую продукцию 150 тыс. т., в то 
время как биомасса не превысит средние показатели 350–400 тыс.т. При 
средней длине  8,0 см популяция шпрота к концу сезона будет иметь 
максимальную биомассу и минимальную продукцию. Точка перегиба 
кривой биомассы совпадает с достижением максимального значения 
продукции. Замедление нарастания продукции наступает в точке перегиба 
кривой нарастания биомассы. 

На основании проведённого анализа можно сделать вывод о том, что 
между биомассой и продукцией шпрота имеются достаточно выраженные 
количественные связи, позволяющие говорить о закономерных 
количественных отношениях между общим допустимым уловом, 
сравнимым с продукцией и биомассой рыб.  

Анализ многолетних данных о динамике ежегодной продукции и 
вылова шпрота в Чёрном море показал, на протяжении 2000–2010 гг. 
промысел находился в состоянии недолова. В относительно 
благополучные по значениям продукции годы изъятие было 
минимальным – около 25–30% от продукции. Такая стратегия освоения 
запаса не менялась на протяжении всего периода. Исключением стали 
лишь отдельные годы (2001–2003 и 2009), когда уловы вплотную 
приблизился к допустимому уровню, соответствующему величине 
годовой продукции. 

Результаты сопоставления многолетней динамики вылова с 
величиной ОДУ (35,5% от биомассы) и годовой продукцией показывают, 
что если бы промыслом было реализовано рекомендованное изъятие в 
размере ОДУ (35,5% от биомассы), то это превысило бы величину 
ежегодной продукции в несколько раз. Исключением были только 2005-
2007 гг., когда величина общего допустимого улова была сравнима с 
продукцией. Подобные несоответствия между годовой продукцией и 
общим допустимым уловом свидетельствуют, что регулирование 
промысла шпрота на основе концепции общего допустимого улова может 
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привести к превышению общего вылова над годовым приростом 
биомассы.  

При интенсивности вылова до 60 тыс. т. промысел слабо влияет на 
биомассу популяции. Нарастание промысла до максимальной отметки 150 
тыс. т. сопровождается снижением биомассы, и ростом продукции  
популяции. Вылов, соответствующий максимальной продукции можно 
назвать максимально устойчивой величиной вылова. Интенсивность 
промысла, при котором вылов превышает максимальную продукцию 
можно назвать переловом. Черноморский шпрот имеет максимальный 
годовой прирост 150 тыс. т при средней длине рыб 6,5 см и среднегодовой 
биомассе 350-400 тыс. т. 

Выводы: 
1. Анализ многолетних данных о динамике ежегодной продукции и 

вылова шпрота в Чёрном море показал, на протяжении 2000-2010 гг. 
промысел находился в состоянии недолова. 

2. Несоответствия между годовой продукцией и общим допустимым 
уловом свидетельствуют, что регулирование промысла шпрота на основе 
концепции общего допустимого улова может привести к превышению 
общего вылова над годовым приростом биомассы.  

3. Интенсивность промысла, при котором вылов превышает 
максимальную продукцию можно назвать переловом. Черноморский 
шпрот имеет максимальный годовой прирост 150 тыс. т при средней 
длине рыб 6,5 см и среднегодовой биомассе 350–400 тыс.т.  
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DESCRIPTIONS OF PRODUCTS AND FEATURES OF ADJUSTING OF TRADE Sprattus 
sprattus phalericus IN BLACK SEA 

The average annual values of products are expected the Black Sea sprat  of Sprattus sprattus 
phalericus (Risso) for period from 2000 to 2010 Correlations of products are analysed, forecast 
biomassy (supply) and fishing-out sprat. Disparities are rotined between annual products, by a 
fishing-out. If to examine the numbers of withdrawal that, in spite of their growth the last years, 
they, nevertheless, below than size of products.  
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ВПЛИВ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ НЕРЕСТОВИЩАМИ НА 
РИБОПРОДУКТИВНІСТЬ І ВИДОВИЙ СКЛАД 

АБОРИГЕННОЇ ІХТІОФАУНИ РІЧКОВОЇ МЕРЕЖІ 
СЕРЕДНЬОЇ ТЕЧІЇ р. ДНІСТЕР 

Функціонування річкових екосистем тісно пов’язано з забезпеченістю 
складовими елементами блоку відтворення аборигенної іхтіофауни: 
зимувальними ямами, нерестовищами,  шляхами міграцій, скочування 
молоди, кормовою базою, збереженням маточного поголів’я.Басейни 
приток першого порядку середньої течії р. Дністер – р.р. Збруч, Нічлава, 
Золота Липа, Серет, Стрипа значно трансформовані господарською 
діяльністю людини. Непродумане гідробудівництво в заплавах річок, 
меліоративні роботи, забруднення недостатньо очищеними комунально-
побутовими стічними водами призвело до погіршення іхтіологічної та 
екологічної ситуації, що в значній мірі відобразилося на стані нерестовищ. 

Природні нерестовища як складова частина тріади життєвого циклу 
риб відіграють поряд із зимувальними ямами ключову роль у відтворенні 
іхтіофауни. Однак замулення перекатів, утворення кос між основним 
руслом і придатковою мережею, одностороннє регулювання річок без 
виходу паводкових вод на заплаву, слабка повінь без затоплення заплави 
значно погіршили нерестові умови для риб. 

Забезпеченість природніми нерестовищами є одним з критеріїв 
благополуччя іхтіоценозов. Зниження їх кількості може відбуватися через 
відсутність необхідного субстрату для нересту, надмірне заростання 
мілководь вищими водними рослинами, зниження швидкості течії річок 
(для реофільних видів), замулювання і заростання вищою водною 
рослинністю гравійних перекатів (для літофільних видів). 

Як свідчать отримані розрахункові дані, найбільша площа нерестовищ 
повинна знаходитися в заплаві р. Збруч (20,20 га), а найменша – р. Стрипа 
(10,80 га). Фактично найбільш забезпеченою природними нерестовищами 
виявилася р. Серет (9,8 гектарів, 60,87% від розрахованої величини), а 
найменш забезпеченою –р. Нічлава (1,1 гектарів, 9,24% від розрахованої 
величини).  

З’ясувалося, що зростання питомої площі, яка припадає на 
екологічний мінімум нерестовищ, викликає адекватне зменшення 
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біорізноманіття. Коефіцієнт кореляції між цими показниками склав 0,93, 
що свідчить про дуже тісний зв’язок. Найбільш оптимальне 
співвідношення розрахункових та існуючих величин площ нерестовищ 
визначено для р. Серет, що разом з іншими чинниками визначило високу 
чисельність іхтіофауни в цій річці (9,653 екз./сіткодоба). Найнижчим таке 
співвідношення було для р. Нічлава, де відносна чисельність іхтіофауни 
становила 7,274 екз./сіткодоба. 

Отже, проведені розрахунки і натурні спостереження показали 
незадовільний стан досліджених річок середньої течії р. Дністер щодо 
забезпеченості їх нерестовищами. Реабілітація екосистем цих малих річок 
може здійснюватись через будівництво штучних заплавних (фантомних) 
озер як компенсація втрачених природних нерестовищ, виявлення і 
охорона наявних місць нересту та зимувальних ям з добре розвиненою 
кормовою базою, покращення біологічного очищення комунальних та 
стічних вод, впорядкування ведення сільського господарства в 
прибережних водоохоронних смугах річок. 
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INFLUENCE OF THE PROVISION OF PLACES FOR SPAWNING F ISH ONTHE 
PRODUCTIVITY AND SPECIES COMPOSITION OF NATIVE FISH  FAUNA OF LEFT 
TRIBUTARIES OF THE FIRST ORDER OF THE MIDDLE STREAM  IN THE RIVER 

DNISTER 

The modern condition of  the fishing places  for spawning has been analyzed on the rivers of 
the Centralno-Podilske Prjdnistrovya of Ukraine – the left tributaries of the first order of the middle 
stream in the river Dnister. The unsatisfactory condition of the provision with this ecotones in the 
rivers has been established, it resulted in the low indices relative quantity of fish. Proposed, to cape 
with this problem by the way of fishing reclamations measures. 
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ 
ТОКСИЧНОСТИ СРЕДЫ ДЛЯ РЫБ 

Проблема физиолого-биохимических индикаторов "благополучия" 
состояния организмов при разных условиях существования 
разрабатывается с середины 50-х годов ХХ ст. одновременно с проблемой 
морфофизиологических индикаторов. Их преимущества над последними 
заключаются в направленности на важнейшие функциональные 
характеристики организмов и популяций, использование малых выборок, 
высокая точность [1, 15]. Большинство биохимических маркеров 
интоксикаций основано на установлении отклонений отдельных 
показателей метаболизма организмов или на появлении в их клетках 
неспецифических молекул (белков, ферментов, липидов, 
низкомолекулярных метаболитов, например продуктов пероксидного 
окисления липидов и т.п.) в ответ на токсичное действие. Такой подход 
оправдан в тех случаях, когда выявленный показатель является 
действительно результатом высокоспецифичного действия токсиканта и 
ответа организма на это воздействие. В настоящее время предложены как 
физиолого-биохимические маркеры интоксикаций конкретными 
веществами или их смесями сотни показателей. 

Нами выявлены и апробированы ряд таких индикаторных 
показателей:  

а) содержание отдельных метаболитов, присутствующие в клетках 
при нормальном ходе метаболизма, концентрация которых при действии 
токсичного фактора достоверно возрастает или снижается относительно с 
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контрольными значениями, например, увеличение концентрации 
отдельных аминокислот [3] при действии комплекса неблагоприятных 
факторов в процессе зимовки животных; изменение состава разных 
липидных фракций, особенно фосфолипидов и ненасыщенных жирных 
кислот, в составе мембран клеток при действии токсикантов [13, 14]. 

б) изменение белкового (соотношение альбумины/глобулины) и 
липопротеидного состава крови при действии ионов тяжелых металлов 
[12, 16] и т.д.;  

в) биосинтез (появление в клетках) неспецифических для 
метаболизма в норме т.н. адаптивных метаболитов и форм биомолекул : 
биосинтез металлтионеинов при интоксикации тяжелыми металлами [17]; 
накопление продуктов пероксидного окисления липидов и белков при 
интоксикациях или изменение соотношения скоростей их образования и 
дектоксикации (прооксидантная/антиоксидантная системы) в организме 
[8] и т.п. 

г) конформационная и функциональная модификация макромолекул : 
образование метгемоглобина вследствие необратимого окисления 
токсикантами гемового железа гемоглобина [9]; структурные 
модификации белков крови путем амидирования [10]; пероксидные 
модификации липидов и белков клеточных мембран [8] и т.п.;  

д) изменение активности имеющихся или синтез новых изо- или 
множественных форм ферментов : изменение активности 
цитохромоксидазы и сукцинатдегидрогеназы при токсичном действии 
аммиака, ионов тяжелых металлов и др.[1, 3]; активация щелочной 
фосфатазы, чувствительной к ряду токсикантов [3, 7]; 

е) появление индуктируемой токсикантами новой (адаптивной) 
формы глутаминсинтетазы при отравлении водных животных [2]; 
изменение активности ацетилхолинэстеразы мозга рыб [7, 13] и т.п.; 

д) изменения дыхания гидробионтов [3, 11].  
Использованию биохимических методов способствует то, что они 

позволяют наблюдать изменения клеточного метаболизма раньше от 
поведенческих и морфологических отклонений [1, 15]. Вместе с тем, 
принимая во внимание большое количество метаболических отклонений в 
организме при действии токсикантов, многообразие откликов организма 
на действие одного и того же токсиканта в зависимости от его химической 
формы, концентрации и времени действия, однообразие метаболической 
реакции клеток на действие различных по природе и степени токсичности 
веществ, модуляции токсичного воздействия большим количеством 
гидрофизических и гидрохимических и биологических факторов, был 
сделан вывод о необходимости поиска или избирательных 
токсикоспецифических показателей интоксикаций, или использование 
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интегрального подхода − одновременный учет комплекса 
взаимосвязанных показателей обеспечения биохимического ответа и 
физиологического гомеостаза клетки. Например, исследования, 
проведенные на нескольких десятках видов рыб водоемов с разной 
степенью антропогенной нагрузки (неорганические и органические 
загрязняющие вещества, в том числе тяжелые металлы, нефтепродукты и 
т.п.) с использованием биохимических методов, позволили оценить 
вариабельность около 200 индивидуальных показателей белкового, 
липидного, углеводного, нуклеопротеидного метаболизма и показали 
большое разнообразие изменений индивидуальных биохимических 
показателей в зависимости от характера и длительности действия разных 
концентраций токсиканта, что утруждает однозначную оценку степени, 
интенсивности и опасности для организма данного загрязнения. 
Основываясь на оценке степени отклонения от естественных пределов 
вариабельности исследованных биохимических показателей, во всех 
экспериментах определяли количество показателей, близких к крайним 
пределам вариабельности, или даже тех, которые выходят за их пределы, 
и выражали их количество в процентах к общему количеству 
исследованных показателей. Эту интегральную величину условно назвали 
интегральным биохимическим индексом (ИБИ) [1, 11, 15]. Индекс зависит 
от видовой принадлежности и возраста рыбы, а также от токсичности 
загрязнителя. Величина ИБИ в токсикологических экспериментах 
соотносится с принципом "доза–эффект", то есть с ростом дозы 
токсиканта усиливается и вызываемый им эффект.  

Однако такие маркеры отображают или индивидуальное действие 
веществ, иногда только в определенных концентрациях, чаще всего в 
острых опытах, или индивидуальную метаболическую реакцию. Они 
могут быть необъективными при действии токсикантов в природных 
условиях и в смесях. Поэтому развивается подход, который основывается 
на оценке интегральных функций организма.  

В целом, изменения в биологических системах, вызываемые 
токсикантами, проявляются в: нарушениях метаболизма в клетках 
(генетическая или модификационная детерминация); структурных 
повреждениях молекул и мультимолекулярных образований, которые 
приводят к необратимым функциональным изменениям и увеличению 
количества неполноценных молекулярных и надмолекулярных 
новообразований; недостаточном снабжении клеток энергетическими и 
восстановительными эквивалентами и предшественниками биосинтеза; 
нарушении систем, которые регулируют скорость и направленность 
метаболических процессов; нарушении взаимодействия макромолекул, 
клеток, тканей и органов, увеличении количества случайных и 
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нерегулируемых взаимодействий; нарушении физиологичных функций 
органов и систем, в первую очередь гомеостаза и энантиостаза 
(постоянство состояния, поддержание уровня функций) [3]. В целом 
физиолого-биохимическую активность, которая определяет барьерную и 
детоксикационную функции клеток, обеспечивают субстратный баланс, 
направленность и скорость метаболических превращений, регулируемых 
состоянием субстрат-энергетического баланса. Осуществляет этот процесс 
комплексная, целостная структурно-функциональная системы гепато- и 
гемато- энцефалического барьеров [1, 3, 7, 13, 14]. 

На основе системного анализа развития патологий при интоксикациях 
нами выявлены интегральные характеристические показатели 
диагностики биологической опасности водной среды [1]:  

1) соотношение скорости и направленности субстратсинтезирующих 
и субстратпревращающих метаболических путей ключевых 
детоксицирующих систем (индикативным коэффициентом является 
положительная корреляция отклонения показателя соотношения от 
контрольных значений); 

2) коэффициента стабильности протекания метаболических 
процессов, например перекисного окисления– коэффициент 
антиоксидантного состояния (КАС); 

3) граф-схемы относительных изменений соотношения 
направленности и скорости превращения в метаболических системах, 
например, энергогенерирующих цепях клеток (как показатель 
индикативности рассматривается степень отклонения (деформации) граф-
схемы в условиях интоксикации относительно контрольного состояния) 
[1, 3, 11];  

4) содержание и скорость образования и превращения ключевых 
(регуляторных) метаболитов основных адаптивных метаболических 
систем;  

5) белковые коэффициенты крови разного характера в зависимости от 
уровня токсичности и природы токсикантов. 

Отмеченные подходы позволяют оценивать токсичное поражение не 
по одному индикативному показателю, а на основе учета системных 
нарушений, которые отображают глубину повреждений более объективно 
и нагляднее, чем при традиционных подходах. 

Однако, наиболее полной является оценка по комплексным 
адаптивным реакциям.В настоящее время в экологических науках 
достигнуто понимания того, что динамика экологического пространства в 
связи с его нарушениями ускоряется. Очевидно, что антропогенные 
факторы вызывают необратимые изменения структуры и свойств 
ландшафтов, включительно и биоты, главным образом через урбанизацию 
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и благодаря усилению токсичного пресса на организмы. В связи с этим 
качественно изменяется экологическое пространство, возобновление 
которого в первичное состояние невозможно, поскольку невозможно 
возобновление его первичной(предыдущей) структуры (начального 
дискретного состояния). Однако изменения в окружающей среде 
обязательно вызывают новые приспособления организмов 
(континуальный переход), которые постоянно развиваются, закрепляются 
и вследствие этого в измененных экологических условиях новые свойства 
приобретают и биологические системы (популяции, виды, биоценозы, 
экосистемы, биосфера) [4-6]. Протекает так называемый процесс 
адаптации. Интерпретировать экспериментальные данные 
токсикологических и экотоксикологических исследований с позиций 
адаптации, на наш взгляд, корректно лишь в случае получения 
комплексной (интегральной) картины долговременных структурно-
функциональных изменений, возникающих как результат действия 
токсиканта(-ов), которые не привели к системным нарушениям 
биологической успешности(биопотенции) организмов и их сообществ, и 
доведя их закрепление в биосистеме как определенного нового 
дискретного состояния по отношению к предыдущему стационарному 
состоянию [6]. В ином случае исследователь пользуется 
параметрическими характеристиками континуального процесса 
(физиолого-биохимическими показателями). 
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ІХТІОЦЕНОЗИ ТЕХНОГЕННО-ТРАНСФОРМОВАНИХ 
ЕКОСИСТЕМ ДНІПРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА (1927-

1941 рр.) 

Для кардинального вирішення проблеми дніпровських порогів, що 
«…являли собою пасмо скель, котрі стирчали з води на висоту до п’яти 
метрів і майже суцільною масою перекривали ріку»,  перешкоджаючи 
судноплавству по Дніпру, в кінці 20-х – на початку 30-х років XX ст., 
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планувалося розпочати будівництво Дніпровської гідроелектричної 
станції (Дніпрогес). Розпочалося  будівництво Дніпрогесу15 березня 1927 
р. на скелі «Кохання» біля м. Запоріжжя. Але спорудження велетенської 
греблі, необхідної для цього, могло докорінно змінити гідрологічний 
режим порожистої ділянки Дніпра з  проточного (реофільного) на 
застійний (стагнофільний), що призвело б до не прогнозованого та 
непередбачуваного впливу людини на оточуюче природне середовище. 
Враховуючи гігантські, навіть за сучасними оцінками, масштаби 
будівництва Дніпрогесу, вплив цієї новобудови на оточуюче природне 
середовище теж був би гігантським.  

Виходячи з актуальності цієї проблеми, Рада Народних Комісарів 
(тогочасний уряд) України, в серпні 1927 року, затвердила пропозицію 
про заснування Дніпропетровської державної гідробіологічної станції, 
якій доручалося проведення гідробіологічних досліджень, пов’язаних з 
будівництвом Дніпрогесу, тобто – вивчення гідрологічного, 
гідрохімічного і гідробіологічного режимів порожистої ділянки Дніпра 
(природної екосистеми реофільного гідробіологічного комплексу) з 
подальшим відстеженням гідробіологічних наслідків будівництва 
Дніпрогесу (процесу трансформації реофільного гідробіологічного 
комплексу в комплекс стагнофільний). Першим директором 
Дніпропетровської гідробіологічної станції було затверджено Дмитра 
Онисифоровича Свіренка. Д.О. Свіренко народився 24 жовтня (5 
листопада) 1888 року в с. Мерчик Харківської губернії, в селянській 
родині. З 1908 по 1912 рр. Д.О. Свіренко навчався на природничому 
відділенні фізико-математичного факультету Імператорського 
Харківського університету, спеціалізувався у видатного альголога В.М. 
Арнольді. В 1927 році Д.О. Свіренко включається в роботу з організації 
Дніпропетровської гідробіологічної станції, яка мала б стати центром 
вивчення впливу Дніпрогесу на техногенно-трансформовані прісноводні 
екосистеми бувшої порожистої ділянки Дніпра. 

22 травня 1928 року співробітники Дніпропетровської 
гідробіологічної станції провели перший випробувальний експедиційний 
виїзд в район порожистої ділянки Дніпра. Цей день став днем початку 
наукової роботи Дніпропетровської гідробіологічної станції. Усього за 
період з 1928 до 1933 років було проведено п’ять наукових експедицій 
(перша – 1928 р.; друга – 1930 р.; третя – 1931 р.; четверта - 1932 р.; п’ята 
– 1933 р.).      

Іхтіофауна та весь комплекс іхтіолого-рибницьких робіт з моменту 
заснування Дніпропетровської гідробіологічної станції займали провідне 
місце в дослідженнях дніпропетровських гідробіологів. У 
додніпрогесівський період на порожистій ділянці Дніпра щорічно 
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виловлювали більщ ніж 50000 пудів риби, з яких до 500 пудів припадало 
на осетра і більш ніж 500 пудів – на оселедця. З приток порожистої 
ділянки Дніпра помітне рибальство було в Самарі (від гирла до м. 
Новомосковська), в гирлі якої зустрічалися такі прохідні та напівпровідні 
види: білуга, осетр, оселедець, вирезуб та інші. Серйозні дослідження 
порожистої ділянки Дніпра розпочалися з 1926–1927 рр. після організації  
Дніпропетровської гідробіологічної станції. Під час експедицій по 
порожистій ділянці Дніпра накопичувалися та систематизувалися знання 
зі складу іхтіофауни, кормової бази риб. Роботи співробітників станції з 
вивчення складу фауни риб Середнього Дніпра стали основою для 
характеристики вихідної іхтіофауни з подальшим порівнянням 
трансформації під час зарегулювання Дніпра. Найважливіше місце у 
рибальстві на порожистій частині Дніпра належить таким видам як підуст, 
усач (марена), налим, белізна, жерех, що в масових кількостях мешкали 
безпосередньо на порогах і там нерестилися (Сироватський та Гудимович, 
1927). В роботах І.І. Короткого наводяться детальні повідомлення про 
іхтіофауну порожистого Дніпра. Він відмічає, що якщо до спорудження 
греблі, в порожистій частині Дніпра були широко розповсюджені 
реофільні види риб – усач, підуст, жерех, голавль, налим та інші, то після 
спорудження греблі зайняли лімнофільні форми – плітка, лящ, 
краснопірка та інші. І.І. Короткий  з риб порожистої ділянки Дніпра 
наводить 46 видів і 1 підвид риб та рибоподібних, що населяли води ріки. 
Деякі з них були прохідними та напівпровідними формами: білуга, осетр, 
севрюга, оселедець понтичний, тарань, рибець, вирезуб та ін. Згідно з 
даними І.Я. Сироватського та П.К Гудимовича (1927), Ф.Ф. Єгермана 
(1929), Л.С. Берга (1948), С.П. Федія (1952), П.Г. Сухойвана (1956), В.І. 
Владимирова, П.Г. Сухойвана та К.С. Бугая (1963) осетрові та оселедець 
для нересту піднімалися значно вище порогів, особливо високо по Дніпру 
піднімалися білуга та стерлядь. В пороги та дещо вище порогів для 
нересту піднімалися і деякі напівпровідні риби (коропові – тарань, рибець, 
вирезуб та ін.). В порожистій частині Дніпра деякі з риб – представників 
фауни лимано-каспійського комплексу були і постійними мешканцями: 
стерлядь, бички (5 видів). Після спорудження греблі Дніпрогесу 
іхтіофауна водосховища змінилася, змінився її видовий склад. Результати 
вивчення перших стадій становлення гідрофауни, у тому числі і 
іхтіофауни, в умовах зарегулювання порожистої ділянки Дніпра та 
первинного формування гідрологічного режиму водосховища надруковані 
в монографії Д.О. Свіренка «Дніпровське водосховише». Створення 
Дніпровського водосховища, погіршило умови відтворення для багатьох 
видів, привело до подальшого спрощення структури іхтіоценоза, його 
незбалансованості. Зникають прохідні та напівпровідні види, деякі 
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реофіли новоствореного водосховища. З початку створення Дніпровського 
водосховища, дніпропетровські іхтіологи та рибники ініціювали питання 
про необхідність його рибогосподарського використання, приймали 
активну участь в організації у Вільнянці, на берегу водосховища, 
рибзаводу. Постійно проводилися наукові консультації у Самарському 
рибозі, Сухачівському рибколгоспі, Нікопольському рибтресті та інше. В 
1932 р. з ініціативи професора Д.О. Свіренка, були проведені досліди з 
проблеми «Однорічне рибне господарство». На озері в селі Березанівка 
вивчалася можливість вирощування, на протязі одного вегетаційного 
періоду, з ікринки коропа рибу товарного розміру (400 гр.). Результати 
дослідів виявилися досить успішними. В 1940 р. на замовлення 
Дніпропетровської обласної інспекції рибопромислового нагляду 
Наркомрибпрому УРСР, НДІ гідробіології Дніпропетровського 
університету провів паспортизацію водойм області для закріпленя їх у 
безстрокове та безкоштовне користування за сільгоспартілями та 
рибколгоспами.  

На основі вивчення гідроекологічних процесів формування 
Дніпровського водосховища вченими дніпропетровської гідробіологічної 
школи під керівництвом проф. Д. О. Свіренка, було сформовано новий 
напрямок гідробіології - гідробіологію водосховищ.  

В 1941 році плідна робота НДІ гідробіології була перервана 
вторгненням фашистських загарбників. Кадри, обладнання та частина 
майна інституту були евакуйовані до м. Оренбург.  

A. І. Dvorezkiy1, L. А. Baydak2 
1Dnipropetrovsk State Agrarian University, Ukraine 
2Institute  of Biology of the Dnipropetrovsk National University is the Name of О. Gonchar 

ICHTIOCENOSIS OF THE TECHNOGENIC-TRANSFORMED ECOSYS TEMS OF 
DNEPR STORAGE POOL (1927-1941) 

Cited data and her varieties and industrial fishing-outs of fishes in relation to history of researches 
of ichtiofaune in the Dniper storage pool in 1927-1941. 
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РАРИТЕТНА ІХТІОФАУНА ПРИРОДООХОРОННИХ 
ТЕРИТОРІЙ АЗОВСЬКОГО МОРЯ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ 

ОХОРОНИ 

Охорона рідкісних та зникаючих видів флори та фауни згідно 
законодавства України відбувається завдяки створенню спеціальних 
природоохоронних територій і акваторій та обмеження використання 
окремих видів, які включені до різноманітних списків охорони.  

Так, в межах України в Азовському морі нині налічується 4 
природоохоронні території: 
• Азово-Сиваський НПП –5282 га морських акваторій, з яких 2582 га це 

однокілометрова ділянка Утлюцького лиману, 2700 га – Азовського 
моря. Ці ділянки знаходяться в однокілометровій зоні коси Бірючий 
острів.  

• Приазовський НПП у своєму складі налічує 62053,57 га морських 
акваторій, до яких відноситься вся акваторія Молочного лиману 
(22072 га), частина Утлюцького лиману (13500 га) і безпосередньо 
двокілометрова зона Азовського моря (26481,57 га).  

• НПП «Меотида» налічує 14377,2766 га акваторій Азовського моря, 
які розміщені навколо кіс Кривої та Білосарайської.  

• Казантипський природний заповідник – 56 га, акваторія Азовського 
моря шириною 50 м навколо м. Каазнтип. 

• Охорона конкретних видів риб відбувається в рамках законодавчих 
актів та міжнародних документів. Так існує 5 природоохоронних 
списків, які тим чи іншим шляхом вимагають з боку держави 
охороняти конкретні види, а саме: 

• Червона книга України. Нова редакція списку відбулася в 2009 році. 
Це основний документ, в якому узагальнено матеріали про сучасний 
стан рідкісних і таких, що знаходяться під загрозою зникнення, видів 
тварин і рослин, на підставі якого розробляються наукові і практичні 
заходи, спрямовані на їх охорону, відтворення і раціональне 
використання. 

• Червоний список Міжнародного союзу охорони природи. Юридично 
в Україні статус даних видів не закріплений. 

• Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин (Боннська 
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конвенція). Україна підписала та ратифікувала у 1999 році. 
• Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, 

що знаходяться під загрозою зникнення (СITES) (Вашингтонська 
конвенція). Україна приєдналася у 1999 році. 

• Конвенція про охорону дикої флори та фауни та природних 
середовищ існування в Європі (Бернська конвенція). Підписана 
Україною в 1996 році, ратифікована у – 1999. 
Аналізуючи іхтіофауну вказаних ділянок, необхідно зазначити, що в 

Азовському морі в межах природоохоронних територій мешкає 20 видів 
риб, які включені до 5 природоохоронних списків різної категорії: 
Червона книга України, Європейський червоний список МСОП, Список 
Вашингтонської конвенції, Список Бернської конвенції, Список Боннської 
конвенції. 

Сучасний видовий склад червонокнижних видів водойм північно-
західної частини Азовського моря представлений 7 видами, серед яких 
шемая азовська, осетер російський, білуга звичайна, севрюга звичайна, 
бичок-пуголовок зірчастий реєструються значно частіше ніж морський 
коник довгокрилий та тригла жовта. Останні за період досліджень були 
відмічені в уловах лише декілька разів. 

Зі списку МСОП в акваторіях природоохоронних територій відмічено 
9 видів риб. Боннська конвенція включає два додатки, що містять переліки 
видів, які знаходяться під загрозою зникнення (додаток 1) та види, стан 
яких є несприятливим (додаток 2). В акваторіях Азовського моря 
траплялися лише 3 види, які є представниками родини Осетрових, і всі 
вони включені до додатку 2.  

Конвенція СІТЕS є одним з найкрупніших договорів з охорони дикої 
природи. Підписано її було з метою боротьби з браконьєрством та 
торгівлею найуразливішими біологічними об’єктами ще в 1973 році у 
Вашингтоні. Усі види, торгівля якими регулюється, поділені та три 
категорії відповідно до додатків 1, 2 та 3. Чотири види з 2 додатку даної 
конвенції зареєстровані в акваторіях Азовського моря. Треба зазначити, 
що до цього додатку відносяться види, які на даний час не обов'язково 
перебувають під загрозою зникнення, але можуть опинитися під такою 
загрозою, якщо торгівля зразками таких видів не буде суворо 
регулюватися з метою уникнення такого використання, що несумісне з 
їхнім виживанням. Зі списку видів риб Бернської конвенції у акваторіях 
Азовського моря відмічається 13 видів. Всі вони відносяться до 3 додатку 
конвенції.  

Прагнення держави до євроінтеграції та міжнародного 
співробітництва зумовило підписання низки міжнародних конвенцій та 
угод з охорони біологічного різноманіття, але, на жаль, слід визнати, що 
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зараз державний контроль за виконанням вимог міжнародних угод зі 
збереження біологічного різноманіття практично відсутній. 

Підсумовуючи систему охорони видів риб в Азовському морі, слід 
зазначити низку проблем: 

- недосконалість існуючої законодавчої бази; 
- відсутність чітко визначеної стратегії її розвитку системи охорони 
рідкісних видів; 

- низький рівень досліджень стану популяцій рідкісних видів; 
- низький рівень фінансового та матеріально-технічного забезпечення 
установ природно-заповідного фонду; 

- невідповідність системи державної охорони природно-заповідних 
територій сучасним вимогам; 

- недостатній рівень екологічної освіти та інформованості населення 
зумовлюють загрозу для ряду раритетних видів риб. 

V.O. Demchenko, N.A. Demchenko 
Interdepartmental Laboratory of Monitoring the Azov Sea Basin Ecosystems of Odessa Branch 
Institute of Southern Seas Biology Of Melitopol State Pedagogical University named after Bogdan 
Khmelnitsky, Ukraine 

RARE ІHTІOFAUNA ON THE PROTECTED AREAS OF THE AZOV SEA AND T HEIR 
PROTECTION 

The rare species protection system in the Azov Sea occurs in to two directions. The first way 
includes organization system ofprotected areas. The second is control of species using, which are 
protected under international agreements and legislation of Ukraine.The current level of 
environmental protection measuresdoes not provide an appropriate level of rarity ichthyofauna of 
the sea. 

Ю.В. Дубровський 
Науковий центр екомоніторингу та біорізноманіття мегаполісу НАН України 
вул. Академіка Лебедєва, 37, м. Київ, 03143, Україна 
uvdubr@mail.ru 

ПРО ПОТЕНЦІЙНУ РИБОПРОДУКТИВНІСТЬ МАЛИХ 
ПРІСНОВОДНИХ ВОДОЙМ УКРАЇНИ 

Малі водойми України (до 1000 га) переважно придатні для 
рибництва, але вони значно розрізняються за своїми біопродукційними 
властивостями. При рибницькому освоєнні різних водойм постійно 
виникає необхідність хоча б приблизної оцінки їх рибопродукційних 
можливостей за зовнішніми типологічними ознаками.   

На основі узагальнення власних та літературних (Гринжевський, 
2000; Иванов, 1988; Козлов, 1991; Рыжников, 1987; Шпет, 1962) даних 
здійснена оцінка потенційної рибопродуктивності основних типів малих 
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прісноводних водойм, що використовуються у рибницьких цілях. Власні 
дані про рибопродуктивність 112 малих водойм були зібрані під час їх 
досліджень у Волинській, Донецькій, Житомирській, Київській, 
Львівській, Полтавській, Рівеньській, Сумській, Харківській, Херсонській, 
Черкаській, Чернігівській областях.  

Величини потенційної рибопродуктивності малих прісноводних 
водойм  узагальнені за умов застосування стандартних рибницьких 
технологій. Їх попередня рибницька типологія розроблена з урахуванням 
режимів експлуатації, еколого–гідрологічних умов та трофічних 
особливостей водойм. Значно точніший прогноз рибопродуктивності 
водойм можна зробити за показниками прозорості води (Ковальчук, 2001). 
Основні типи прісноводних рибницьких водойм характеризуються такими 
середніми показниками потенційної рибопродуктивності: 

1. Малі водосховища, неспускні нагульні стави та водойми 
багатоцільового комплексного використання (площею більше 200 га, 
евтрофні) – 4 ц/га. 

2. Обмежено спускні із напівінтенсивним рибництвом, а також – 
пасовищно-спускні (площею 5–200 га, високоевтрофні) – 10 ц/га. 

3. Спускні з інтенсивним рибництвом (із середньою площею 30–50 га, 
гіпертрофні) – 18 ц/га. 

4. Дуже малі яристо-балкові (площею менше 5 га, високоевтрофні) – 8 
ц/га. 

5. Дуже малі низинні (копані, наливні та ін., площею менше 5 га, 
гіпертрофні) – 9 ц/га. 

6. Високопроточні та природно-заплавні (евтрофні) – 6 ц/га. 
7. Кар’єрно-котлованні (глибокі, мезотрофні) – 3 ц/га. 
8. Водойми специфічного гідроекологічного режиму (дуже 

заболочені, торфові улоговини, рисові чеки та ін., від дистрофних до 
гіпертрофних ) – 2 ц/га. 

Для більшості досліджених водойм фактичні показники 
рибопродуктивності виявились нижчими за потенційні. Отже, 
впровадження режимів експлуатації водойм, що відповідають їх 
типологічним особливостям, сприятиме одержанню додаткової 
рибопродукції. 
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ON THE FISH PRODUCTION POTENTIAL OF SMALL WATER BOD IES IN UKRAINE 

The values of potential fish productivity (centners per hectare) for 8 different types of small 
water bodies in the use of standart fish breeding technology are shown.   

А.В. Диденко, А.Б. Назаров 
Институт рыбного хозяйства НААН Украины 
ул. Обуховская, 135, г. Киев, Украина 

ВИДОВОЙ СОСТАВ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ БЫЧКОВ В 
ДНЕПРОДЗЕРЖИНСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 

В последнее время в экологической и ихтиологической литературе 
большое внимание уделяется бычкам Понто-Каспийского происхождения, 
которые являются инвазивными видами, как в Европе, так и в Северной 
Америке и которые значительно расширили свой ареал с 90-х гг. ХХ века 
(Jurajda et al., 2005; Ricciardi and MacIsaac, 2000). Их распространение 
связано с разными путями переноса, включая балластные воды, днища 
кораблей, а также естественное расширение популяций. 

В настоящее время девять видов бычков отмечено для днепровских 
водохранилищ: звездчатая пуголовка, Benthophilus nudus; пуголовка 
Браунера, Benthophiloides brauneri; книповичия длиннохвостая, 
Knipowitschia longicaudata, западный тупоносый бычок, Proterorhinus 
semilunaris; бычок-кнут, Mesogobius batrachocephalus; бычок-песочник, 
Neogobius fluviatilis; бычок-кругляк, Neogobius melanostomus; бычок-
гонец, Neogobius gymnotrachelus; и бычок-головач, Neogobius kessleri 
(Булахов и др., 2008) 

Целью данного исследования было изучить видовой состав, 
распространение и избираемость биотопов бычков Днепродзержинского 
водохранилища. В работе представлен материал, собранный в 2011-2012 
гг. в рамках ежегодной мальковой съемки на водохранилищах 
днепровского каскада. Лов рыбы проводился с помощью мальковой 
волокуши (10 м × 1 м, размер ячеи 1 мм). Дополнительно лов 
осуществлялся с помощью крючковых орудий лова. В месте лова 
регистрировался тип субстрата, водная растительность, площадь облова. В 
общей сложности, было обловлено 67 контрольных участков в 9 локациях 
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(Кременчуг, устье р. Псел, Келеберда, Дериевка, Мишурин Рог, 
Светлогорское и устье р. Ворскла, водозабор канала Днепр-Донбасс, 
Верхнеднепровск, Аулы). Было идентифицировано 7 типов субстрата 
(песок, заиленный песок, ил, глина, камни, песок+камни, 
песко+ракушняк), степень зарастаемости макрофитами оценивалась 
визуально как отсутствие растительности, слабая зарастаемость 
(отдельные растения), средняя зарастаемость (группы растений, 
покрывающие менее 50% поверхности дна), большая зарастаемость 
(растения покрывают более 50% поверхности дна). Для каждого вида 
бычков рассчитывалась частота встречаемости (процент уловов, 
содержащих конкретный вид), относительная численность (улов на 
единицу усилия – количество рыб на 100 м2 площади облова). 
Избираемость бычками субстрата или степени зарастаемости 
анализировалась с помощью индекса элективности Ивлева.  

В общей сложности, во время проведения мальковой съемки было 
зарегистрировано 7 видов бычков: бычок-песочник (76,27% по частоте 
встречаемости), западный тупоносый бычок (32,20%), бычок-гонец 
(31,36%), бычок-кругляк (14,41%), бычок-головач (10,17%), бычок-кнут 
(1,69%), бычок-ратан, N. ratan (Nordmann, 1840) (1,69%). Бычок-кругляк, 
бычок-кнут и бычок-ратан также ловились с помощью крючковых орудий 
лова, а один экземпляр бычка-гонца был выловлен с помощью 
дночерпателя с глубины 6 м. Среди отмеченных видов, бычок-ратан был 
зарегистрирован впервые для данного водохранилища. Несколько 
экземпляров разных размеров было отмечен в районе водозабора Днепр-
Донбасс.  

В показателях относительной численности, бычок-песочник был 
наиболее многочисленным видом (60,97 экз./100 м2), после которого 
следовали бычок-гонец (17,01 экз./100 м2), западный тупоносый бычок 
(15,38 экз./100 м2), бычок-кругляк (6,93 экз./100 м2), бычок-головач (1,02 
экз./100 м2), бычок-кнут (0,07 экз./100 м2) и бычок-ратан (0,03 экз./100 м2). 
Наибольшая численность бычков отмечалась на глинистом субстрате (в 
основном, за счет молоди бычка-песочника), после которого следовали ил, 
заиленный песок и песок. Наблюдалось значительное различие по 
относительной численности бычка-песочника на разных субстратах, а 
наибольшее различие отмечалось между песком и камнями (критерий 
Тьюки-Крамера). Что касается западного тупоносого бычки, то не 
отмечалось значительного различия по его относительной численности на 
разных субстратах, однако его численность в уловах на участках с густой 
зарастаемостью значительно превышала его численность на других 
участках.  

Все бычки показали некоторое предпочтение в отношении 
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определенного типа субстрата и степени зарастаемости. Взрослые 
экземпляры бычка-песочника предпочитали песчаный субстрат (+0,28) и 
участки без растительности (+0,17) и участки со слабой степенью 
зарастаемости (+0,13) и избегали каменистый субстрат и участки с 
сильной степенью зарастаемости (-0,46). Молодь бычка-песочника 
предпочитала глинистый субстрат (+0,61) и густую растительность (+0,30) 
и избегала участки без растительности (-0,43). Взрослый тупоносый бычок 
предпочитал ил (+0,31) и заиленный песок (+0,26), а также густую 
растительность (+0,31), и избегал камни (-0,79) и отсутствие 
растительности (-0,38). Взрослый бычок-гонец показал некоторое 
предпочтение в отношении песка (+0,14) и заиленного песка (+0,14), а 
также редкой (+0,54) и густой растительности (+0,25), избегая другие 
типы субстрата, в то время как его молодь предпочитала заиленный песок 
(+0,22) и участки со слабой степенью зарастаемости (+0,29). Взрослый 
бычок-кругляк больше всего предпочитал камни (+0,70) и, в некоторой 
степени, ил (0,27), и отсутствие водной растительности (+0,33), 
одновременно избегая глину (-1,00) и песок+ракушняк (-1,00), в то время 
как его молодь предпочитала песок+камни (+0,79). Бычок-головач показал 
предпочтение таких субстратов, как песок+ракушняк (+0,38), глина 
(+0,29) и песок+камни (+0,24), а также участки со средней степенью 
зарастаемости (+0,30).  
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SPECIES COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF GOBIIDS IN THE 
DNEPRODZERZHINSK RESERVOIR 

Seven gobiid species were recorded in the Dneprodzerzhinsk reservoir during 2011-2012: 
Proterorhinus semilunaris, Neogobius fluviatilis, N. melanostomus, N. kessleri, N. gymnotrachelus, 
N. ratan, Mesogobius batrachocephalus, Among them, N. ratan was recorded for the first time for 
this region. The most frequently encountered was N. fluviatilis (76,27%), followed by P. 
semilunaris and N. gymnotrachelus (31,36% for both species), while N. ratan was the rarest 
(0,85%). All gobiids showed preferences for certain mesohabitat features such as bottom substrate 
and aquatic vegetation density. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПАРАЗИТИЧЕСКОЙ НЕМАТОДЫ 
Eustrongylide sexcisus у РЫБ ЗАПОРОЖСКОГО 

(ДНЕПРОВСКОГО) ВОДОХРАНИЛИЩА 

Экосистема больших водохранилищ, к которым относится и 
Запорожское водохранилище (около 30 тыс. га), характеризуется довольно 
стойкими межпопуляционными  взаимоотношениями, в том числе и 
отношениями типа паразит − хозяин. Нарушение их стабильности 
свидетельствует о серьезных изменениях в биоценотическом балансе, 
последствия которых могут привести к необратимым явлениям. В 
этойсвязи обращает на себя внимание резкое увеличение численности 
паразитической нематоды Eustrongylide sexcisus у рыб Запорожского 
водохранилища за последние несколько лет. Цель наших исследований 
состояла в изучении современного состояния инвазированности рыб 
Запорожского водохранилища нематодами р. Eustrongylides и анализе 
причин их распространения.  

Исследования проводились методом полного паразитологического 
вскрытия рыб (Быховская-Павловская, 1969) с последующей 
идентификацией паразитов (Определитель, 1987). Анализу подвергались 8 
видов рыб, составляющие основу промысла в водохранилище − плотва, 
лещ, карась серебряный, окунь, судак, сом речной, густера, щука, а также 
бычок-кругляк − объект любительского лова. Все виды были 
представлены старшими возрастными группами. Количественные 
показатели паразитов оценивали по интенсивности инвазии (ИИ, 
экз./рыбу), экстенсивности инвазии (ЭИ, %) и индексу обилия (ИО). 

В научной  литературе периода 70−80-х годов прошлого столетия 
(Анцышкина, 1975; 1977) отсутствуют какие-либо данные об 
обнаружении эустронгилидесов у рыб Запорожского водохранилища, а 
также расположенного выше по каскаду Днепродзержинского 
водохранилища (Анцышкина, 1971). В последующие двадцать лет 
паразитологические исследования рыб в Запорожском водохранилище, 
очевидно, не проводились, поскольку сведений о состоянии 
паразитофауны рыб за этот период мы не встречали.  

Впервые Eustrongylide sexcisus Jagersklold, 1909 мы обнаружили 
летом 2008 года у окуня в нижней части Запорожского водохранилища. 
Личинки имели нитевидную форму, красного цвета, длиной 35−55 см.  На 
головном конце 12 папилл, располагающихся в 2 круга по 6 в каждом. 
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Папиллы наружного круга мельче папилл внутреннего круга. Хвостовой 
конец ассиметричный у личинок-самцов и симметричный, закругленный − 
у личинок-самок. Паразиты локализовались в полости тела на 
поверхности печени и кишечника. Личинки были преимущественно на ІІІ 
стадии развития, в свободном состоянии. Показатели заражения рыб 
составляли: ЭИ − 8 %, ИИ − 1,2±0,06 экз./рыбу, ИО − 0,12. 

В 2011 году зараженность окуня эустронгилидесами увеличилась до 
18 %, ИИ − 2,6±0,08 экз./рыбу, ИО − 0,64. В этом же году паразиты были 
обнаружены в бычке  − в 6-ти экземплярах из 8-ми обследованных, с ИИ  
− 4−8 экз./рыбу. В 2012 году отмечено возрастание численности нематод и 
расширение круга их хозяев. У окуня ЭИ составила 37 %, ИИ возросла до 
5,5±0,11 экз./рыбу, ИО − 3,3. Из других видов рыб  эустронгилидесы 
встречались у судака, но показатели заражения были ниже − ЭИ − 11 %, 
ИИ − 2,6 ±0,08 экз./рыбу, ИО − 0,33. Весной 2013 года паразиты 
зафиксированы у окуня и сома. Зараженность разных локальных 
популяций окуня колебалась от 20 до 67 %, ИИ − 17,2 ± 1,53(2−68) 
экз./рыбу, ИО − 9,55. Личинки паразита локализовались в полости тела 
(17−50 %), во внутренних органах − печень, гонады (9−12 %), в 
мускулатуре (до 50 %) и были как в свободном состоянии (ІІІ стадия), такв 
соединительнотканной капсуле (IV стадия). Иногда в капсуле 
присутствовали по 2 паразита. При высокой зараженности паразитами 
отдельные экземпляры окуня в преднерестовый период имели 
недоразвитые половые продукты. У сома паразиты были обнаружены у 
одного экземпляра из двух обследованных с ИИ 24 экз./рыбу. Таким 
образом, за последние пять лет популяция паразитических нематод 
р. Eustrongylides увеличила свою численность и показатели 
инвазированности рыб почти в 10 раз. Кроме того, увеличилось 
количество видов рыб, зараженных этим паразитом.  

Известно, что в цикле развития эустронгилидесов рыбы выполняют 
роль как второго промежуточного, так и паратенического (резервуарного) 
хозяев. Первым промежуточным хозяином являются малощетинковые 
черви − олигохеты. Взрослые нематоды паразитируют в слизистой 
желудка бакланов. Для развития E. excisus наибольшее значение имеют 
хищные рыбы, особенно окунь, который является паратеническим 
хозяином. Пути проникновения паразита в Запорожское  водохранилище 
могут быть различные, но наиболее вероятный связан с перелетами 
инвазированных бакланов. Местами потенциального заражения птиц 
нематодами могут быть днепровские лиманы и затоки, где имеются очаги 
высокой инвазии рыб (бычковых) эустронгилидесами (Квач, 2010; 
Моргун, 2012). Попав в водохранилище, паразит быстро адаптировался и 
наращивает свою численность. Здесь сложились благоприятные условия 
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для его развития − достаточно высокая биомасса олигохет (до 20 г/м2) и 
многочисленная популяция тугорослой прибрежной формы окуня, в 
пищевом рационе которой преобладают бентосные беспозвоночные, в том 
числе и олигохеты.  

Патологическое воздействие эустронгилидесов на рыб еще 
недостаточно изучено. Известны случаи паразитической кастрации 
окуней, гиперемии слизистой желудка у сомов, гнойного воспаления 
почек у осетровых (Гаєвська, 2004). Остается также спорным вопрос о 
патогенном воздействии паразита на млекопитающих и человека. 
Поскольку E. еxcisus относится к семейству диоктофимовых, к которому 
принадлежит и  Dioctophyme renale – возбудитель опасного заболевания 
диоктофимоза у человека, многие относят эустронгилидесов к 
потенциально опасным паразитам. В связи с тем, что заражение рыб 
Eustrongylides excisus в Запорожском водохранилище приобретает 
характер эпизоотии, изучение ареала распространения и патогенных 
свойств этого паразита требует пристального внимания как со стороны 
науки, так и со стороны служб ветеринарного контроля. 
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THE SPREAD OF PARASITIC NEMATODES IN FISH Eustrongylides excisus 
ZAPOROZHYE (DNIPRO) RESERVOIR. 

Contamination of fish in the Zaporozhye Reservoir nematode Eustrongylides excisus acquires 
the character of an epizootic. This is facilitated by high biomass of intermediate and paratenic hosts 
of the parasite. 
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ИСТОЧНИКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ РЕКИ ДЕСНА В ГРАНИЦАХ 
ЧЕРНИГОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ВЫЛОВ 

РЫБЫ 

Гидрографическая сеть Черниговской области принадлежит к 
бассейнам больших рек Днепра и Десны. Эти бассейны, согласно 
Государственному водному кадастру, в пределах области разбиты на 
водохозяйственные участки (бассейн р. Днепр ─ 7 участков, бассейн 
р. Десна ─ 6 участков). В бассейне реки Десна формируется около 22% 
поверхностного стока Днепра или 15% стока всех рек Украины. Водные 
ресурсы Десны являются источником питьевого и хозяйственного 
водоснабжения г. Киева, а также технического водоснабжения 
промышленных предприятий и теплоэнергетики г. Чернигова. Река Десна 
относится к разряду крупных незарегулированных равнинных рек 
Южного Нечерноземья с естественным режимом водопользования. Эта 
река оказывает существенное влияние на гидрологический, 
гидрохимический и гидробиологический режимы реки Днепр, являясь 
важнейшим его притоком (левый приток 1-порядка). Ее длина в границах 
Украины составляет 591 км. Большая часть реки протекает в границах 
Черниговской области (552 км), лишь ее нижняя часть находится в 
Киевской области. Водосборный бассейн р. Десна по географическому 
положению находится на территории Украины и Российской Федерации и 
составляет 88,9 тыс. км2. В пределах территории Украины бассейн Десны 
занимает площадь 34,2 тыс. км2 (Черниговская область – 71,0%, Сумской – 
26,6 % и Киевская– 2,4%). В 2012 году общий забор воды в Черниговской 
области, согласно данным государственной статистической отчетности, 
составил 172,7 млн. м3, что на 11,4% больше по сравнению с 2011 годом. 
Из поверхностных водных объектов было забрано 122,7 млн. м3, это на 
18,9% больше чем в 2011 году. Полученные данные, в основном, 
объясняются увеличением забора воды КЭП "Черниговская ТЭЦ" ООО 
фирмы "ТехНова" и ЧАО «Черниговрыбхоз». Общий объем забора 
подземных вод составляет 50,0 млн. м3, что на 3,3% меньше по сравнению 
с 2011 годом.Общий сброс сточных вод в 2012 году уменьшился против 
прошлого года на 1,9% и составил 125,6 млн. м3 (Нагалюк С., 2013).  

Экологическое состояние водных экосистем может быть оценено 
путем изучения качества воды рек, на формирование которого оказывают 
влияние элементы природной среды и антропогенные факторы. 
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Формирование химического состава вод обусловлено совокупностью 
физических, химических и биологических процессов, происходящих на 
водосборе и в самом водоеме. Главными источниками загрязнения 
р. Десны являются предприятия коммунального хозяйства, которые в 2012 
году сбросили 18,54 млн. м3 недостаточно очищенных сточных вод, что 
составило – 99,9% сбросов от общего объема сточных вод. Одним из 
основных предприятий, которое сбрасывает недостаточно очищенные 
сточные воды, является КП "Черниговводоканал" (в 2011 году было 
сброшено 16,1456 млн. м3). Приоритетными загрязняющими веществами, 
которые сбрасываются со сточными водами после их очищения в 
р. Белоус (правобережный приток р. Десна) с превышением 
установленных нормативов, являются нитриты, нитраты, хлориды и, 
особенно, фосфаты. Поэтому на основе ИЗВ (индекса загрязненности 
воды) р. Белоус, по комплексной оценке качества воды относится к IV 
классу (загрязнена). Гидрохимические показатели качества 
поверхностных вод бассейна р. Десна преимущественно отвечают 
предельно допустимым концентрациям (ПДК) для водоемов 
рыбохозяйственного назначения, кроме общего железа, марганца, 
фосфатов и солей аммония. Превышение содержимого общего железа и 
марганца в воде рек происходит за счет их вымывания из кристаллических 
пород Украинского щита. Черниговское и Новгород-Сиверское Полесья 
относятся к гумидной зоне, грунтовые и дренажные воды которой имеют 
повышенную концентрацию органических соединений гуминового ряда 
(гумусовые кислоты). Главным источником поступлений гумусовых 
кислот (гуминовой и фульвокислоты) в грунтовые, дренажные и 
поверхностные воды являются почвы и торфяники болотистой и лесистой 
местности области, из которых они вымываются дождевыми и 
дренажными водами. Повышенное содержание гумусовых соединений в 
воде приводит к нарушению кислородного режима в водоемах и каналах в 
сторону его ухудшения, особенно в условиях повышенной температуры 
воздуха. Особенно чувствительный к этим изменениям марганец, в 
анаэробных условиях он способен накапливаться в значительном 
количестве. Таким образом, содержание марганца в дренажных и 
поверхностных водах имеет естественное происхождение. Органические 
соединения фосфора, который образуется на протяжении вегетационного 
периода в результате жизнедеятельности, а также при разложении 
отмерших водных организмов и обмена с донными отложениями, 
присутствуют в поверхностных водах в растворимом, взвешенном и 
коллоидном состоянии. Минеральный фосфор попадает в естественные 
воды в виде ионов полифосфата, это примеси удобрений, компоненты 
хозяйственно-бытовых сточных вод. Таким образом, содержание 



 
 91  
 

соединений фосфора в дренажных и поверхностных водах имеет как 
естественное, так и антропогенное и техногенное происхождение. 
Загрязнение солями аммония связано с поступлением органических и 
биогенных веществ с дождевыми водами из урбанизированных 
территорий. Источником аммиачных соединений являются 
азотосодержащие вещества, которые попадают в поверхностные и 
дренажные воды различными путями: из животноводческих ферм, из 
накопленных твердых отходов несанкционированных свалок мусора, 
накопленных органических отходов жизнедеятельности 
сельскохозяйственных животных, за счет сбросов хозяйственно-бытовых 
сточных вод, остатков минеральных удобрений и пестицидов, 
минерализации донных отложений каналов. Образования нитритов и 
нитратов (нитрификация) происходит путем последующего окисления 
аммиачных соединений (Доповідь, 2012). Кроме "Черниговводоканал" 
следует отметить неэффективную работу очистных сооружений ЗАО 
"Новгород-Северский сырзавод" (г. Новгород-Северский). К загрязнению 
бассейна р. Борзенко приводит неудовлетворительная работа 
очистительных сооружений КП "Бахмач-Водсервис" (г. Бахмач). В 
результате антропогенной нагрузки, низкой естественной способности к 
самоочистке, малые реки бассейна Десны (Сейм, Цата,  Стрижень, Ирпа, 
Удай, Остер, Снов, Судость) преимущественно принадлежат к 3 классу 
качества воды (умеренно загрязненные).По комплексной оценке качества 
воды на основании индекса загрязняющих веществ р. Десна и ее средние 
притоки относятся ко 2 классу (вода чистая) и3 классу – умеренно чистая, 
в зависимости от места взятия проб воды. 

Возможно поэтому фактический вылов рыбы в Десне и озерах за 
последние годы (2010, 2011) уменьшился и находится в пределах 9,5–8,8 
т/год. Утвержденный лимит вылова рыбы за последние пять лет 
практически не менялся и находится в пределах 46,7 тонн. В границах 
Черниговской области на р. Десна и озерах наибольшее количество рыбы 
в уловах приходится на леща – 3,21 т (36% от общей массы), потом идут 
синец – 1,51 т (16,97% от общей массы), густера – 1,41 т (15,79%), плотва 
– 0,834 т (9,37%), щука – 0,392 т (4,4%) и другие виды рыб. 

Таким образом, в границах Черниговской области в реке Десна 
основными загрязняющими веществами, концентрация которых 
превышает установленные нормативы, являются общее железо, ионы 
марганца, фосфат-ионы, нитриты, нитраты, хлориды, что связано с 
главным источником загрязнения воды – коммунальным хозяйством 
(99,9%). Фактический вылов рыбы за последние два года уменьшился и 
находится в пределах 9,5–8,8 т/год. 
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SOURCES OF CONTAMINATION THE RIVER DESNA WITHIN BOU NDS OF THE 
CHERNIGOV AREA AND INFLUENCE OF THEM ON THE FISHING -OUT OF FISH 

In the article is given the date about the river Desna sources of contamination within bounds 
of the Chernigov area and basic substances the concentration of which exceeds the set norms for 
reservoirs, where fish is. 
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ЖИВЛЕННЯ МАЛЬКА ДНІСТРОВСЬКОЇ СТЕРЛЯДІ (Acipenser 
ruthenus) В УМОВАХ ЗАМКНУТИХ СИСТЕМ 

В Україні гострим є питання з природним відтворенням зникаючих, 
рідкісних видів риб, які занесені до Червоної книги. Головна причина 
полягає у зменшенні придатних для відтворення нерестових площ, 
зимувальних ям та погіршення умов нагулу, спричинених антропогенним 
тиском різного характеру (Сондак В.В). Стерлядь звичайна (Acipenser 
ruthenus) належить до таких зникаючих видів, які в Дністрі формують 
ізольовані популяції, однак їх чисельність з року в рік зменшується. 
Порівняльні генетичні та фенотипічні дослідження показали, що 
популяція стерляді з Дністра суттєво відрізняється від інших популяцій, 
які часто використовуються в Україні з промисловою метою, тому її 
збереження є надзвичайно актуальним питанням. Доцільним є 
використання технологічних засобів аквакультури для штучного 
відтворення цього виду з метою додаткового зарибнення у її потенційні 
біотопи басейну Дністра. 

Одна з проблем, яка при цьому виникає – повноцінне забезпечення 
мальків, які є найбільш вразливими на ранніх стадіях свого розвитку, 
цінними поживними речовинами. Дослідження з покращення умов 
живлення личинок стерляді в умовах замкнутих систем,  було проведено 
нами разом з Інститутом прісноводного рибництва (Ольштин, Польща) та 
Варшавським університетом наук про життя (Варшава) на одній з 
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дослідних баз Інституту рибного господарства – приватному господарстві 
«Ішхан», Чернівецької області, де зберігається саме ця Дністровська 
популяція стерляді.  

В процесі ембріонального розвитку існує три критичних моменти, 
нормальне проходження яких, забезпечує виживання малька – 5, 13 та 18 
стадії розвитку ікри (Kolman R., 2010). В постембріогенезі такими 
періодами є перехід на екзогенне живлення, яке в стерляді дністровської 
наступає на 9 день після виходу з ікри та короткий етап метаморфозу 
травної системи, який наступає на 24 день після виходу. Для збільшення 
частки виходу з личинкової стадії, а також для покращення темпу росту 
було проведено експеримент із вивчення впливу годівлі личинок 
наупліями артемій (Artemia salina), збагаченими поліненасиченими 
жирними кислотами та пробіотиками.  

Годівлю здійснювали живими наупліями щогодини, аналізували 
темпи росту личинок та їх смертність. Кожних 7 днів відбирали по 1 граму 
личинок для аналізу активності травних ферментів. Активність амілази 
визначали методом Джінг Фу (1998), використовуючи 2-хлоро-4-
нітрофеніл-α-D-мальтотріозу при температурі 25оС (Ying Foo,1998). 
Активність трипсину та ліпази визначали за методикою, модифікованою 
M. Кaмашевським (Кamaszewski, 2010). Для вивчення морфологічних 
структур печінки 10 личинок кожної проби фіксували в розчині Буена. 
Для знаходження кислих і нейтральних вуглеводів на зрізах, їх 
забарвлювали альціаном голубим в комбінації кислоти Шиффа (AB/PAS). 

Виявлено, що споживання личинками стерляді збагачених науплій 
поліненасиченими жирними кислотами збільшує приріст їх маси на 3% 
після 24 діб годівлі, а смертність за цей період знижується на 5%. 
Протягом попередніх 20 діб вірогідних змін у масі контрольних та 
дослідних груп не спостерігалось. 

 Годівля збагаченими пробіотиками науплій також збільшує темпи 
росту за 24–добовий період на 5%, однак вірогідної різниці у смертності 
між дослідною та контрольною групами - не виявили. 

Протягом 22 діб лінійний ріст у дослідних групах та контрольній 
йшов, приблизно, однаково, також не було виявлено вірогідної різниці 
між активністю досліджуваних травних ферментів. Після 23 доби годівлі 
виявлено незначний підйом активності трипсину на 3% у риб, які 
отримували пробіотики. У них також спостерігається зниження 
амілолітичної активності відносно контрольної групи на 42%. Очевидно, 
пробіотики на даному етапі розвитку не вплинули на основні ферментні 
процеси, хоча стійкість риб до стресових чинників і живучість - 
покращилась.  

У мальків стерляді, які отримували збагачені поліненасичені жирні 
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кислоти, після  23 доби почала зростати активність трипсину, яка на 31 
добу була вищою на 32% відносно контрольної групи. Аналогічно зросла 
активність ліпаз – на 56%, хоча карбогідразна активність не відрізнялася 
від тієї, що в контролі.  

Гістологічні дослідження показали, що на 31 добу експерименту на 
8,5% збільшилась поверхня гепатоцитів у риб, які отримували збагачену 
артемію жирними кислотами. В цитоплазмі гепатоцитів тієї групи риб 
були виявлено менші за розмірами ліпідні вакуолі і було більше включень 
глікогенових гранул, ніж у групи риб, які споживали звичайні науплії 
артемій. Така ситуація дозволяє більш ефективніше регулювати 
метаболізм жирів в організмі і не сприяє ожирінню печінки, що особливо 
важливо на пізніх стадіях розвитку осетрових риб.  

Отже, збагачення науплій артемій поліненасиченими жирними 
кислотами та регулярна годівля активізує травні процеси, які стимулюють 
розвиток личинок та мальків, і забезпечують зростання їх маси на 5% та 
зниження смертності на 5%, що більш ефективно дозволяє 
використовувати репродуктивний потенціал дністровської стерляді, яка 
утримується в замкнутих системах. 
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THE FEEDING OF THE LARVAE DNISTERS STERLET ( ACIPENSER RUTHENUS) IN 
RECYRCULATE WATER SYSTEM 

Effects of enriched of nauplias (Artemia salina) in polyunsaturated fatty acids and probiotic 
on the enzyme activity and digestive tract morphology of Dniester sterlet larvae to study.  In order 
to determine the growth rate, enzymatic activity, and histological changes inthe digestive system, on 
day 1, 8, 15, 23, 31 post hatching. The feeding of enriched of nauplias processes of the digestive to 
activate and survival to raise.   
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ОЦІНКА СТАНУ СЕРЕДОВИЩА ІСНУВАННЯ РИБ 
ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК РЕЗУЛЬТАТУ ПРОЦЕСІВ 

ТОКСИФІКАЦІЇ ТА САМООЧИЩЕННЯ 

Запорізьке водосховище знаходиться в центрі промислово 
навантаженого Придніпровського регіону і характеризується посиленим 
антропогенним тиском у зв’язку з функціонуванням потужних аграрних, 
промислових та енергетичних виробництв, які застосовують технології з 
низьким рівнем екологічної безпеки. Це негативно впливає на водне 
середовище, біоресурси та екосистему в цілому (Федоненко О.В., 2009). У 
результаті розвитку процесів порушення рівноваги між авто- і 
гетеротрофними організмами, погіршення якості води в Запорізькому 
водосховищі склалася напружена екологічна ситуація, яка веде до 
зниження біопродукційного потенціалу водойми, зокрема її 
рибопродуктивності, оскільки водні організми більше залежні від 
властивостей середовища в силу більш високого рівня метаболізму у 
водних екосистемах у порівнянні з таким у наземних (Хубларян, 2009). 
Рибогосподарський фонд водосховища є основною складовою водних 
біоресурсів регіону, а за його рахунок забезпечується переважна частина 
промислового вилову риби, що за 2 останні десятиріччя зменшився з 0,9 т 
до 0,5 т на рік. Тому виникає необхідність управління процесами 
функціонування штучних водних екосистем, до яких належить і Запорізьке 
водосховище, із метою збільшення обсягів якісної рибної продукції. 

При цьому одним з основних завдань є керування якістю води, і перш 
за все, розробка й впровадження заходів, спрямованих на посилення 
процесів самоочищення по всій водоймі, розглядаючи її як екосистему, в 
якій протікають процеси забруднення й самоочищення. Здатність 
прісноводних водойм до самоочищення здійснюється в результаті 
біологічного круговороту речовин, що включає процеси створення 
органічних речовин, їхню трансформацію й руйнування, здійснювані через 
трофічні (харчові) зв'язки бактеріального, тваринного й рослинного 
населення вод (Мітіна, 2011). В умовах антропогенної токсифікації 
показник самоочищення водойми (співвідношення між величинами 
первинної продукції та деструкції органічної речовини) виявляється 
недостатнім. Взагалі не існує єдиного універсального критерію оцінки всіх 
антропогенних впливів. Але оскільки вода є середовищем існування 
водних організмів, її якість може бути оцінено тільки стосовно живих 



 
 96  
 

систем (Хубларян, 2009). Тому більш адекватну відповідь про загальний 
стан водногосередовища дає метод біотестування з використанням гідробіонтів 
як тест-об'єктів та індекс токсичності як інтегральний показник процесів 
токсифікації й самоочищення. Ураховуючи необхідність комплексної оцінки 
сучасної гідроекологічної ситуації Запорізького водосховища, проводиться 
визначення гідрохімічних, гідробіологічних та токсикологічних показників. 

В умовах антропогенного впливу на якість водного середовища відгук 
водних екосистем на дію негативних чинників відбувається шляхом 
компенсаторних структурно-функціональних перебудов біоти на різних 
рівнях її організації. В основі таких змін гідробіоценозів лежать механізми 
адаптації гідробіонтів до комплексу шкідливих екологічних факторів, 
визначальними з яких є порушення гідрологічного режиму, хімічне та 
радіонуклідне забруднення водного середовища. Гідробіонтам притаманна 
екологічна реактивність, при цьому чим вищим є рівень організації живої 
системи, тим більш істотноює затримка реагування на дію екологічного 
чинника, тобто виділити норму й патологію на більш низьких рівнях 
організації живого легше (Хубларян, 2009). 

У водних біоценозах особливості біоти зумовлюють швидкість та 
ефективність процесів самоочищення, умови формування фізико-хімічних 
властивостей води. Фітопланктон – найнижчий за ієрархією, але 
найважливіший компонент гідробіоценозу, первісна ланка трофічного 
ланцюга, що чутливо реагує на будь-які зміни зовнішніх факторів 
(Сучасний, 2005). Трофічні умови Запорізького водосховища формуються 
в основному під впливом стоку, що є джерелом як біогенів, так і хімічних 
та радіоактивних забруднювачів. Сезонна динаміка біомаси фітопланктону 
двовершинна. Весняний максимум зумовлений розвитком діатомових, 
регулюється температурою води (від 2-3оС до 8оС) і повеневим притоком 
біогенів. У 2012 р. спостерігався в березні – до 22 мг/дм3. Другий пік, 
зумовлений розвитком синьозелених водоростей Microcystys aeruginosa, 
спостерігався з липня до початку жовтня – до 75 мг/дм3. Сапробіологічний 
стан водосховища за показниками фітопланктону відповідає β-мезосапробній 
зоні. Згідно екологічної класифікації (Методика, 1998), вода відповідала ІІІ 
класу 4 категорії якості (задовільна; слабко забруднена), а під час 
«цвітіння» - ІІІ класу 5 категорії (посередня; помірно забруднена) якості 
поверхневих вод.  

Регуляція процесів самоочищення базується на взаємовідносинах бактерій 
і мікроводоростей. Просторовий розподіл за акваторією Запорізького 
водосховища гетеротрофної бактеріофлори, як чутливого індикатора 
присутності у воді лабільних органічних речовин, є досить неоднорідним. 
Сапробіологічні характеристики коливаються від β-олігосапробної до β''-
мезосапробної води. У фарватері водосховища вода, за екологічною 
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класифікацією (0,1– 1,0  тис. кл/см3), належить до І класу1 категорії (дуже чиста); 
різке підвищення показників гетеротрофної бактеріофлори (5,0– 8,0 тис.кл/см3) 
відмічається у воді припливів, ці ділянки є слабко забрудненими – ІІІ клас 4 
категорія якості. За допомогою кореляційного аналізу прослідкований 
взаємозв'язок між показниками бактеріо- та фітопланктону, виражений у 
періоди масового розпаду останнього (r=0,66-0,76). 

Дослідження основних гідрохімічних показників, за якими визначають 
якість води та які найбільше впливають на розвиток планктону, показало, що, 
відповідно до екологічної класифікації (Методика, 1998), вода ряду ділянок 
Запорізького водосховища, по середніх величинах вмісту амонійного, 
нітритного азоту, а також легкоокислювальних органічних речовин 
належить переважно до ІІІ-V класів, 5-7 категорій (помірно забруднена –дуже 
брудна). Вода інших ділянок належить до І-ІІ класів, 1-3 категорій (дуже 
чиста – досить чиста). Проаналізовані коефіцієнти кореляції гідрохімічних 
показників і фітопланктону були особливо високими з біогенами в періоди 
максимума розвитку мікроводоростей (r =0,95 із фосфатами та амонійним 
азотом). 

Біотестування води – інтегральний метод визначення її загальної 
токсичності – із найбільш зручним тест-об’єктом (Daphnia magna) 
показало, що у фіксованих раніше токсобних зонах вода залишається 
забрудненою (ІІІ-V класи, 5-7 категорії: помірнозабруднені – дуже брудні 
(Методика, 1998). Вода більшості ділянок Запорізького водосховища була 
нетоксичною, що, імовірно, свідчить про гарні відновлювальні спроможності 
екосистеми. Кореляційним аналізом встановлені залежності між індексом 
токсичності та розвитком бактеріо- (r =0,99 і r =-0,4 – -0,48) і фітопланктону (r =-
0,47 – -0,56).  

Отриані дані свідчать про те, що основною закономірністю, яка впливає на 
формування процесів самоочищення водосховища, є зв’язокміж 
гідробіологічними, гідрохімічними та токсикологічними показниками, 
провідну роль в якому відіграє «цвітіння» фітопланктону. Тобто, 
автотрофна ланка первинної продукції антропогенно навантаженої 
екосистеми в умовах слабкої проточності відповідає за авторегуляцію її 
самоочищення. Гідробіологічні процеси не тільки залежать від 
гідрохімічного режиму й токсикологічних умов водойми, але й впливають 
на них через посилення процесів її евтрифікації (з наступною 
токсифікацією) чи самоочищення, результат яких відображає інтегральний 
показник – індекс токсичності. Виявлені залежності можна використати для 
розробки моделей з управління якістю води та відтворенням водних живих 
ресурсів, у першу чергу рибних. 
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ESTIMATION OF THE STATE OF ENVIRONMENT OF EXISTENCE  OF PISCES 
ZAPORIZHZHYA  STORAGE POOL AS TO RESULT OF PROCESSES OF 

TOXIFICATION AND SELF-WIPING 

Established that the basic pattern that influences the formation process of self-purification 
anthropogenic pressures reservoir, there is a connection between hydrobiological, hydrochemical 
and toxicological indicators lead which plays a "bloom" of phytoplankton. These dependencies are 
important for the development of models to manage water quality and fish productivity. 
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ВПЛИВ ПІДВИЩЕННЯ АТМОСФЕРНОГО ТИСКУ НА 
РУХЛИВІСТЬ БИЧКА-КРУГЛЯКА Neogobius melanostomus В 

ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ 

Оцінка впливу різних екологічних факторів на активність риб є 
предметом багатьох наукових досліджень. Експерименти з вивчення цього 
питання на даній групі хребетних проводяться як в лабораторних так і в 
природних умовах. 

Результати досліджень з вивчення активності риб широко 
використовуються в господарчій діяльності людини, що дозволяє 
збільшувати улови промислових видів риб (Матишов, Зензеров и др., 
2009), дає можливість точніше оцінювати обсяг споживання кормів у 
садкових рибоводних господарствах (Степанюк, Баландина, 2007). Крім 
того, такі дані входять до системи прогнозування небезпечних природних 
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явищ – землетрусів, наближення цунамі, тайфунів і циклонів (Степанюк, 
Фролова, 2011). 

Дослідження активності риб мають не тільки прикладне значення, але 
також є важливими для фундаментальної науки, оскільки дозволяють 
оцінювати вплив космогеофізичних факторів на біосферу. Як критерій 
такого впливу часто використовують рухову активність тварин (Матишов, 
Зензеров и др., 2009). 

Вплив атмосферного тиску на рухову активність риб оцінюється 
дослідниками по-різному. Одні автори відзначають відсутність зв'язку між 
зміною атмосферного тиску і руховою активністю риб (Войчишин, 
Михайловский, 1970), інші вказують на збільшення або зменшення 
активності організмів при коливанні атмосферного тиску (Цветков, 1982; 
Libosvarsky, Darrag, 1975). 

Проведення експериментів в лабораторних умовах при використанні 
сучасних технічних пристроїв дає можливість оцінити вплив окремих 
факторів на рухову активність риб, змінюючи їх в необхідному діапазоні. 
Тому метою даних досліджень було – вивчити в лабораторних умовах 
вплив підвищення атмосферного тиску на рухову активність одного з 
найбільш численних видів донної іхтіофауни північно-західної частини 
Чорного моря – бичка-кругляка Neogobius melanostomus. 

Дослідження проводили в акваріальній кафедри гідробіології та 
загальної екології Одеського національного університету імені 
І.І. Мечникова. Для проведення експерименту використовували таке 
обладнання: акваріум з органічного скла, який мав скляну кришку, що 
герметично закривалася; компресор повітряний для підвищення 
атмосферного тиску над поверхнею води акваріума; цифрові 
відеореєстратори для запису рухів риби; персональний комп’ютер для 
аналізу відеозображення; барометр лабораторний для контролю 
атмосферного тиску над поверхнею води; тести для вимірювання 
основних гідрохімічних параметрів; зовнішні фільтри для очистки 
акваріумної води. 

П’ять особин бичка-кругляка (двох самців і трьох самок, які мали 
загальну довжину тіла 13–15 см) утримували в природній морській воді 
протягом декількох місяців. Проведено дві серії лабораторних 
спостережень – при підвищенні атмосферного тиску на 5 і 10 міліметрів 
ртутного стовпчика (мм рт. ст.). Рухову активність риб фіксували кожні 20 
хвилин протягом 6 годин. Для порівняння активності риб у зазначених 
часових інтервалах був застосований непараметричний критерій 
Вілкоксона (Wilcoxon, 1945). 

Спочатку була вивчена рухова активність риб, безпосередньо до 
підвищення тиску. Рухливість бичків у 20-ти хвилинних інтервалах часу 
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протягом однієї години до підвищення тиску вказують на те, що величини 
рівня значущості p в усіх випадках виявилися істотно більшими, ніж 0,05. 
Це означає, що середня рухливість риб у 20-ти хвилинних інтервалах до 
підвищення тиску істотно не відрізнялася. 

Величини середньої активності риб після підвищення тиску на 5 і 10 
мм рт. ст. у відповідних часових інтервалах щодо їх середньої активності 
за одну  годину до підвищення тиску дозволяють зробити висновок, що в 
обох випадках середня активність риб значно зростає після підвищення 
тиску. Але, при підвищенні тиску на 5 мм рт. ст., рухливість риб через 20 
хв. починає істотно знижуватися і через 40 хв. практично повертається до 
первинного рівня.  

Протягом перших 20 хв. після підвищення тиску рухливість риб 
істотно відрізнялася (p<0,05) від їх активності протягом всіх інших 
часових інтервалів. Рухливість бичків у проміжку від 20 до 40 хв. після 
підвищення тиску також відрізнялася від їхньої активності до початку 
експерименту. В той же час активність риб в інтервалі 40-60 хв. і тим 
більше протягом наступних 20-ти хвилин (60-80 хв.) вже не мала значних 
відмінностей (тобто статистично значимих), в порівнянні з рухливістю 
риб до підвищення тиску. 

У разі підвищення тиску на 10 мм рт. ст. у першому 20 хв. інтервалі 
також спостерігалося значне підвищення рухливості риб, яке потім 
поступово знижувалося. Необхідно відзначити, що середня величина 
відносної активності риб у відсотках більше, а її загасання відбувається 
більш повільно, ніж у випадку після підвищення тиску на 5 мм рт. ст. 

В результаті проведених досліджень відпрацьована методика 
спостереження за руховою активністю риб в штучних умовах утримання. 
З’ясовано, що риби стають більш рухливими в перші 20 хвилин після 
підвищення атмосферного тиску на 5 і 10 мм. рт. (22,7% і 24,1% 
відповідно).  
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EFFECT OF INCREASING ATMOSPHERIC PRESSURE ON THE MO BILITY OF 
ROUND GOBY Neogobius melanostomus IN VITRO 

Was refined technique of fishʼs physical activity in vitro. It was found that the fish become 
more agile in the first 20 minutes after the increase in atmospheric pressure for 5 and 10 mm. Hg. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ БЫЧКА-
КРУГЛЯКА Neogobius melanostomus (PALLAS) В ОТДЕЛЬНЫХ 

ВОДОЕМАХ ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ 

Мелководность и существенное влияние речного стока на северо-
западную часть Черного моря образуют сложную и разнообразную сеть 
замкнутых и открытых акваторий со специфическими условиями, которые 
способны обеспечить оптимальное существование многих видов рыб. 

Бычок-кругляк Neogobius melanostomus (Pallas) относится к 
прибрежным эвригалинным эвритермным видам рыб. В северо-западной 
части Черного моря этот вид широко распространен, образует 
промысловые скопления, как в прибрежной зоне, так и на значительном 
расстоянии от берега на подводных возвышенностях, включая воды 
острова Змеиный. 

Исследования популяционной организации данного вида рыб имеет 
не только фундаментальный научный интерес, но и большое практическое 
значение. Представление о его популяционной структуре лежит в основе 
научного обоснования рациональной эксплуатации запаса бычка-кругляка 
в северо-западной части Черного моря. 

Для группировок кругляка, населяющих разные акватории Одесской 
области характерны определенные морфо-биологические отличия 
(Заморов, Олейник и др., 2005; Олейник, Заморов и др., 2005). Поэтому 
целью наших исследований являлось выявление у бычка-кругляка 
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морфологических признаков, которые соответствуют групповой 
изменчивости этого вида. 

Материалом для исследований послужили особи бычка-кругляка из 
разных водоемов Одесской области, выловленные с 2008 по 2010 годы. 
Морфометрическому анализу подвергнуто не менее 50 экземпляров из 
каждого района исследований (прибрежные морские акватории острова 
Змеиный, села Санжейка и Одесского залива, средняя часть лимана 
Тилигул и низовье озера Ялпуг). Для анализа были отобраны самцы 
одного возраста (3+), их стандартная длина варьировала в пределах 11,0–
14,0 см.  

Изучение рыб проводили по 18 пластическим показателям. 
Значительное количество исследуемых признаков не имело нормального 
распределения, поэтому для их сравнения использовали 
непараметрический U-критерий Манна-Уитни (Гублер, Генкин, 1973; 
Mann, Whitney, 1947). 

Для оценки сходства исследуемых популяций применяли кластерный 
анализ. Величины пластических признаков представлены в относительных 
единицах (%). Индексы нормированы для приведения их к единому 
масштабу. Дискриминантный и кластерный анализы, применения U-
критерия Манна-Уитни проведены с использованием программы Statistica 
8. 

По результатам дискриминантного анализа установлено, что при 
использовании 18-ти пластических признаков точность определения 
принадлежности каждой особи бычка-кругляка к конкретному водоему 
составляла 80-100%. В частности, для озер Ялпуг и Тилигул – 100 %, 
район села Санжейка – 92 %, острова Змеинный – 80%, Одесского залива 
– 81%. 

Применение U-критерия показало, что 10 из 18 пластических 
признаков оказались значимыми (p<0,05), т.е. различия по этим признакам 
можно считать достоверными. Среди них наиболее важными признаками 
являлись соотношения длин рыла и головы, а также, особенно для 
выловленных рыб в море, соотношения длин брюшной присоски и тела 
рыбы. Кроме того, дискриминантный анализ позволил определить 
избыточные (дублирующие) признаки, которые несут малую 
дополнительную информацию, поскольку они выражены через другие 
морфометрические показатели. 

Дискриминантный и кластерный анализы пластических признаков 
рыбы показали, что наибольшее фенотипическое сходство было 
характерно для бычков из акваторий острова Змеиный, Одесского залива и 
района села Санжейка. Рыбы из Тилигульского лимана и озера Ялпуг 
значительно отличались друг от друга, а также от морских бычков, что 
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вполне объяснимо особенностями условий их обитания. 
Такой результат также сохраняется, если использовать только 

признаки, описывающие строение головы. Для определения расстояния 
между кластерами применялись методы одиночной и полной связей, 
метод Варда, которые показали, что исследуемый материал имеет 
устойчивую структуру. 

У исследованных нами экземпляров бычка-кругляка также четко 
прослеживалась тенденция к изменению морфометрических показателей 
брюшного плавника в зависимости от глубины и качества субстрата, на 
котором обитают данные особи. 

По признакам, характеризующих строение брюшного плавника, рыбы 
распадаются на три кластера: первый – бычки острова Змеинный, второй – 
особи из Одесского залива, района села Санжейки и Ялпуга, третий – 
рыбы из Тилигула, занимает промежуточное положение. 

Наиболее мощно развитый брюшной плавник был характерен для 
экземпляров, выловленных в прибрежной зоне Одесского залива и в 
районе села Санжейка, где рыба обитает на сравнительно небольших 
глубинах (3-6 м), в то время, как в акватории острова Змеиный бычки 
находятся на больших глубинах (10-20 м), поэтому у них были 
наименьшие размеры этого плавника.  

Сравнение индексов морфологических признаков головы также 
указывает на значительное сходство морских бычков по сравнению с 
рыбами, обитающими в лимане и озере. Вероятно, это связано с 
различием в их пищевых рационах, что и отразилось, в первую очередь, на 
пропорциях отдельных частей головы рыб. 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что 
наиболее показательными пластическими признаками для различия 
популяций бычка-кругляка можно считать индексы, относящиеся к 
голове, а также брюшную присоску. 
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VARIABILITY OF PLASTIC CHARACTERISTICS ROUND GOBY Neogobius 
melanostomus (PALLAS) IN DIFFERENT RESERVOIRS IN ODESA REGION 

We are identificate round goby morphological characters that match the group variation of 
this species. The results of these studies suggest that the most indicative signs of plastic for different 
populations of round goby can be considered as the symbols relating to the head and abdominal 
sucker. 
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ОЦЕНКА ЧИСЛЕННОСТИ БЫЧКА-КРУГЛЯКА Neogobius 
melanostomus (PALLAS) В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ОДЕССКОГО 

ЗАЛИВА 

Первые результаты исследований ихтиофауны у берегов Одессы 
опубликованы в начале ХХ века (Киселевич, 1908; Яцентковский, 1909). 
Приведенный авторами список рыб включал 75 видов, из числа которых 
непосредственно в заливе обнаружено 58. 

Изменение прибрежных биотопов во второй половине прошлого 
столетия, явилось результатом проведенных противооползневых 
берегоукрепительных работ, которые включали строительство 
гидротехнических сооружений и намыв песчаных пляжей. Реконструкция 
побережья наряду с возросшей антропогенной эвтрофикацией и 
промысловой нагрузкой, повлекли за собой качественную и 
количественную перестройку прибрежных ихтиоценов. Список 
представителей ихтиофауны Одесского залива, составленный по 
материалам исследований 70–90-х годов ХХ века (Замбриборщ, 
Винникова и др., 1995), включал 47 видов. Уже тогда, в структуре 
ихтиоцена Одесского залива проявились признаки упрощения: на фоне 
исчезновения крупных хищников (луфаря Pomatomus saltatrix (L.), 
атлантической скумбрии Scomber scombrus L.) стали доминировать мелкие 
короткоцикличные виды (европейский шпрот Sprattus sprattus (L.), 
черноморский мерланг Merlangius merlangus (L.), черноморская атерина 
Atherina pontica (Eichwald), бычковые рыбы и др. 

Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду, 
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обусловленное кризисом 90-х годов, оказало положительное влияние на 
состояние морской экосистемы северо-западной части Чёрного моря в 
целом, и Одесского залива в частности. Процесс самовосстановления 
морских биоценозов проявился в увеличении видового состава рыб и их 
численности. В конце 90-х годов у берегов Одессы обнаружено 55 видов 
рыб. Стало больше видов морских собачек Blennidae; выросла 
численность камбалы калкана Psetta maxima maeotica (Pallas) и морского 
конька Hippocampus guttulatus (Cuvier). Среди донных рыб самыми 
массовыми видами оставались бычки (кругляк Neogobius melanostomus 
(Pallas), рыжик Neogobius eurycephalus (Kessler), кнут Mesogobius 
batrachocephalus (Pallas), сурман Neogobius cephalargoides Pinchuk) и 
атерина (Ткаченко, Хуторной, 2001; Хуторной, 2003; Ковтун, Тарасенко, 
2005). 

В первом десятилетии нынешнего столетия в прибрежной акватории 
Одесского залива обнаружено 49 видов рыб. Подавляющее большинство 
видов (81%) было представлено демерсальными рыбами (Черникова, 
Заморов, 2011). Нами в сетных уловах отмечено 45 видов. Рыбы 
принадлежали к двум подклассам, 15 отрядам, 23 семействам и 36 родам. 
Наибольшим количеством таксонов представлен отряд окунеобразных 
(Perciformes) – 11 семействами, 13 родами и 17 видами. В состав 
семейства бычковые (Gobiidae) входило наибольшее число видов (6), 
которые принадлежали к трем родам. Наиболее многочисленными в 
уловах по-прежнему оставались бычковые рыбы (в среднем – 62 %). 

Представленные выше данные литературы свидетельствуют о том, 
что изученность видовой структуры ихтиоцена акватории Одесского 
залива в настоящее время достаточно высока. Дальнейшие исследования 
ихтиофауны прибрежных вод Одессы должны быть направлены на 
изучение популяционной структуры массовых донных рыб. Одним из 
таких видов является бычок – кругляк Neogobius melanostomus (Pallas). 

Бычок-кругляк относится к прибрежным эвригалинным эвритермным 
видам рыб. В Северо-Западном Причерноморье этот вид распространен 
повсеместно, образуя промысловые скопления в прибрежных зоне моря и 
лиманах.  

Формирующиеся в этих акваториях группировки кругляка обладают 
рядом характерных биолого-экологических показателей. В связи с чем, 
исследование популяционной организации данного промыслового вида 
рыб представляет не только фундаментальный научный интерес, но и 
имеет большое практическое значение. 

Представление о динамики его численности является необходимой 
научной основой для рациональной эксплуатации запаса бычка-кругляка в 
отдельных районах Черного моря. 
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Для Азово-Черноморского бассейна оценка численности бычка-
кругляка проведена только на песчано-ракушечном субстрате в Азовском 
море (Костюченко, 1970) и на каменистом грунте в акватории острова 
Змеиный (Заморов, Леончик, 2011). В доступной нам литературе данных 
по расчету его количества в заливах Черного моря не обнаружено. 
Поэтому целью настоящих исследований была оценка численности бычка-
кругляка в прибрежной зоне Одесского залива. 

Исследования проводили в районе Малого Фонтана с первых чисел 
сентября до середины ноября 2011 г. Для оценки численности рыб 
выбрали участок акватории (площадью 15 га), грунты которого 
представлены песком с примесью ракушечника и каменистыми грядами, 
образованными понтическим известняком. Лов осуществляли на глубине 
6-10 м жаберными сетями и удой. 

Рассчитывали численность кругляка по методу Петерсена-Чепмена 
(Рикер, 1979), основанного на результатах мечения рыбы. Из уловов 
выбирали наиболее активных особей. У отобранных бычков ножницами 
отрезали переднюю верхнюю часть второго спинного плавника, после 
чего рыб сразу же выпускали в море. Для сбора информации о случаях 
поимки помеченных рыб были оповещены все рыбаки, осуществляющие 
удебный лов бычков в районе проведения исследований. Всего пометили 
300 рыб, из них выловили 34 особи. При отборе пробы применяли прямую 
перепись рыб, заранее установив ее величину – 2500 экз. Расчеты были 
проведены с использованием модуля «Пакет анализа» в программе Excel. 

На основании проведенных расчетов численность бычка-кругляка на 
каменисто-песчаном субстрате площадью 15 га в районе Малого Фонтана 
Одесского залива составила 21509 экз. или 1434 экз./га. Согласно методу 
Клоппера-Пирсона (Clopper, Pearson, 1934) с доверительной вероятностью 
95% оценка величины возврата меченых рыб составляет от 24 до 46 экз. 
Таким образом, предполагаемое количество рыб может колебаться в 
пределах как 16017-30112 экз. на исследуемом участке акватории или 
1068-2007 экз./га. 

По результатам предыдущих исследований (Острів Зміїний…, 2008; 
Заморов, Леончик, 2011) численность бычка-кругляка в акватории острова 
Змеиный на валунах равнялась 5682 экз./га, на смешанном субстрате 
(валуны, песок, мидийный ракушечник) была в два раза меньше (2840 
экз./га). В Азовском море на ракушечно-песчаного грунта ее величина 
составляла 704 экз./га (Костюченко, 1969, 1970).  

Наши результаты и данные литературы указывают на соответствие 
рассчитанных величин численности рыб из разных районов Черного и 
Азовского морей, а также на предпочтение бычком-кругляком 
каменистого субстрата. 
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Представленные выше данные позволяют утверждать, что 
применяемый нами метод Петерсена-Чепмена для расчета численности 
рыб по результатам их мечения, вполне корректен для оценки плотности 
скоплений бычка-кругляка в прибрежных морских акваториях.  
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THE ESTIMATION OF THE ROUND GOBY Neogobius melanostomus (PALLAS)IN THE 
COASTAL ZONE OF THE ODESA GULF  

Were calculated the number of round goby Neogobius melanostomusby Chapman-Petersen 
method, which based on the results of fish tagging. These results correspond to the calculated 
values of the number fish from other areas of the Black and AzovSeas. Also indicate the preference 
for round goby rocky substrate. It is concluded about possibility of applying this method to estimate 
the density of round gobies groups in the coastal waters of the sea. 
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ТРОФІЧНИЙ СПЕКТР ЛЯЩА Abramis brama 
В ПРИДУНАЙСЬКИХ ОЗЕРАХ 

Лящ Abramis brama (Linnaeus, 1758) важливий в господарському 
відношенні промисловий вид. Його біоценотична роль у водоймах 
достатньо велика. Завдяки своїй високій стійкості до коливань факторів 
навколишнього середовища він зустрічається в більшості водойм України 
[Фауна України, 1983]. 

Лящ численний представник іхтіофауни придунайських озер і вже 
давно є об'єктом промислу; часто він - один з головних об'єктів 
розведення в ставкових господарствах. Біологія цього виду риб вивчена 
досить досконало, зокрема, досліджена вікова, розмірно-масова структура 
його популяцій, живлення, т.д. Однак, екологічна ситуація у водоймах, у 
тому числі і в придунайських озерах, постійно змінюється, в першу чергу 
під антропогенним впливом. Тому, незважаючи на тривалий період 
вивчення іхтіофауни цих водойм, залишається актуальним продовження 
досліджень промислових видів риб озер. Значення таких досліджень 
зросло в останні роки на багатьох водоймах у зв'язку з підвищенням 
впливу на них рибогосподарської діяльності спеціалізованих підприємств. 
Подібна ситуація, зокрема, складається і на більш великих за площею 
придунайських озерах – Ялпуг і Кугурлуй. У зв'язку з цим, метою роботи 
було – вивчити живлення ляща в озерному комплексі Ялпуг-Кугурлуй. 

Матеріал зібрано співробітниками кафедри гідробіології та загальної 
екології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова на 
придунайських озерах Ялпуг і Кугурлуй протягом трьох сезонів у 2011 
році. Рибу ловили неводом і зябровими сітками. 

Повний біологічний аналіз риб здійснювали за загальноприйнятими 
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іхтіологічними методиками (Правдин, 1966). За час досліджень 
проаналізовано 102 харчові грудки ляща. Таксономічну належність 
кормових об’єктів визначали за монографією (Определитель 
пресноводных беспозвоночных…, 1977). Для аналізу матеріалу 
використовували індекси: таксономічної подібності (ІТП, %), харчової 
подібності (ІХП, %) і відносної значимості (ІВЗ, %). 

В озерах Ялпуг і Кугурлуй протягом всіх сезонів в живленні ляща 
знайдено організми зообентосу і планктону, які належать до 4 типів, 7 
класів, 17 рядів і 26 родин. Більшість представників класів Nematoda, 
Oligochaeta, Crustacea, Insecta були дуже перетравлені, тому вони часто 
ідентифікувались до достатньо високої систематичної групи – ряду або 
родини. До роду чи виду, в основному, визначали молюсків і 
членистоногих. Представники цих двох типів тварин мали найбільшу 
кількість визначених таксонів організмів із раціону ляща – 7 і 14 
відповідно. 

Найбільшу кількість таксонів кормових організмів в харчових грудках 
риб визначено восени в Ялпузі – 20, та весною в Кугурлуї – 24. В озерах 
самий вузький харчовий спектр лящ мав влітку (8 і 10 відповідно), що 
пов’язано, в першу чергу, з високою швидкістю перетравлення їжі в 
кишечнику риб у цей сезон. Влітку в його раціоні серед молюсків була 
лише дрейсена Dreissena polymorpha. В той же час, таксономічних груп 
червив, ракоподібних і комах в харчових грудках ляща було знайдено на 
40% менше ніж весною.  

Харчовий спектр риб, що живилися влітку значно відрізнявся від їх 
раціону весною (ІХП – 51,7%) і восени (ІХП – 42%). Весною величина 
індексу таксономічної подібності була максимальною (72,7%) при 
порівнянні живлення риб із різних водойм. 

При вивченні кількісних показників окремого виду корму проведено 
порівняльний аналіз харчових спектрів самців і самок ляща. Для цього 
використовували середні величини індексів таксономічної і харчової 
подібності особин різної статі в цілому для обох озер. Величини цих двох 
показників дорівнювали – 82,5% і 79,6% відповідно. Враховуючи значну 
подібність якісного та кількісного складу раціонів самців і самок 
дослідженого виду, подальше вивчення динаміки його харчової поведінки 
проводили без урахування статі особин. 

За частотою зустрічальності окремих груп кормових організмів в 
раціоні ляща протягом всього року в обох озерах домінували серед 
бентосних форм малощетинкові черви та личинки комарів дзвінців 
(Chironomidae). 

Весною в озерах основними організмами живлення, які мали 
домінуючу роль за кількістю, були олігохети, хірономіди, нематоди та 
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остракоди (Ostracoda), а влітку ще і амфіподи (Amphipoda). Черевоногих 
молюсків зустрічали в раціоні ляща тільки восени в Ялпузі і весною в 
Кугурлуї, але вони мали малу чисельність. Достатньо високу кількість в 
харчових грудках риб мали представники рядів Odonata та Coleoptera. За 
цим показником дрейсена домінувала в їжі ляща тільки восени в Ялпузі.  

В обох озерах в раціоні риб за масою найбільш важливими були 
личинки комарів дзвінців, Odonata, малощетинкові черви, а також 
дрейсена. Можна вважати, що лящ активно споживає дрейсену та 
представників ряду Odonata протягом всього року, Coleoptera  – влітку, 
Oligochaeta – навесні і влітку. 

Для визначення ступеня подібності живлення риб, використовують 
індекс харчової подібності, який базується на відносних величинах маси 
кормових компонентів в раціонах риб, що порівнюються. 
Використовуючи цей показник можна оцінити на скільки важливими були 
кормові організми, які зустрічались в раціонах риб в різні сезони року. В 
озерах Ялпуг і Кугурлуй, незалежно від сезону, головною їжею ляща 
були: дрейсена, хірономіди та олігохети. Ці кормові об’єкти також суттєво 
впливали на величину харчової подібності ляща при порівнянні його 
живлення в різні періоди року: весна – літо (ІХП – 51,7%), літо – осінь 
(ІХП – 38,6%), весна – осінь (ІХП – 42%). 

Інтегрованим показником важливості окремого об’єкту живлення в 
раціоні риб є індекс відносної значимості, який об’єднує в собі всі 
кількісні характеристики кормових організмів. Згідно його величин в 
озерах весною і влітку в раціоні ляща головними є хірономіди і олігохети. 
Восени підвищується значення дрейсени і представників ряду Odonata. 

За результатами досліджень з’ясовано, що в придунайських озерах 
Ялпуг і Кугурлуй спектр живлення ляща достатньо широкий, до його 
складу входять організми із 26 таксонів. За масою найбільш важливими 
були личинки комарів дзвінців (Chironomidae), Odonata, малощетинкові 
черви, а також дрейсена.  

Подальше вивчення живлення інших риб-бентофагів озер, а також 
отримання даних щодо сучасного стану макрозообентосу водойм дадуть 
можливість підготувати рекомендації по забезпеченню сталого і достатньо 
високого рівня використання кормової бази промисловими рибами, що 
надалі сприятиме підвищенню рибопродуктивності придунайських озер. 

1. Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР (планктон 
и бентос). – Л.: Гидрометеоиздат, 1977. – 512 с. 

2. Правдин И. Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных). – 
М.: Пищевая пром-сть, 1966. – 375 с. 

3. Фауна України. Т. 8. Риби. Вип. 2. Часть 2. / Мовчан Ю.В., Смірнов А.І. – К.: Наук. 
думка, 1983. – 360 с. 
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DIET OF BREAM Abramis brama IN THE DANUBE LAKES 

The food spectrum of bream from Danube lakes Yalpug and Kugurluy include organisms 
from 26 taxa. By weighing the most important were chironomids larvae (Chironomidae), Odonata, 
oligochaetes (Oligochaeta), and dreysena Dreissena polymorpha. 
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ЯКІСНИЙ І КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ЖИВЛЕННЯ БИЧКА-
КРУГЛЯКА Neogobius melanostomus (PALLAS) В ОЗЕРІ ЯЛПУГ 

Бичок-кругляк Neogobius melanostomus  (Pallas) належить до 
прибережних евригалінних евритермних видів риб і є представником 
«понтичної реліктової фауни». Експансія кругляка за останні 20 років 
охопила багато водойм за межами його звичного ареалу (Північна 
Америка, Балтійське море) (Биологич. инвазии..., 2004). В басейні 
північно-західної частини Чорного моря його розповсюдження охоплює і 
основні русла рік Дністра, Дніпра, Дунаю. При цьому до останнього часу 
було невідомо про його присутність у прилеглих до них водоймах. 

У 2004 році було відмічено новий етап розширення ареалу бичка-
кругляка в озерах північно-західного Причорномор’я, який пов’язаний з 
розповсюдженням цього виду в придунайських озерах. В Ялпузі на одну 
бочку ятеря (розмір вічка 22 мм) за добу виловлювали 2 кг риби, або в 
середньому 30–40 екземплярів дорослих особин бичка-кругляка, які були 
різні за віком, що дозволяє припустити можливість реалізації його 
високого біологічного потенціалу (Заморов, Джуртубаев и др., 2004). 
Зміни фізико-хімічних показників цих озер (обміління, евтрофікація), 
скорочення чисельності аборигенних риб-бентофагів створили умови для 
інтенсивного і успішного засвоєння екосистеми озер бичком-кругляком. 

Зважачи на здібність бичка-кругляка до багаторазового нересту 
впродовж всього теплого періоду року, активний захист потомства з боку 
самця, агресивність в нерестовий період, використання широкого спектру 
кормів, присутність цього виду в придунайських озерах і лиманах може 
бути серйозною як екологічною, так і господарською проблемою 
(Биологич. инвазии..,2004). У зв’язку з цим вивчення біологічних 
особливостей бичка-кругляка, який колонізує придунайські озера, 
можливості його натуралізації, з подальшою оцінкою наслідків його 
впливу на аборигенні водні екосистеми мають значний науковий і 
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практичний інтерес. Тому метою наших досліджень було вивчення 
живлення бичка-кругляка в найбільшій придунайській водоймі – озері 
Ялпуг. 

Матеріал для дослідження зібрано мальковою волокушею і вудками в 
озері Ялпуг у 2011 році. Повний біологічний аналіз бичків здійснювали за 
іхтіологічними методиками (Правдин, 1966). Протягом досліджень 
проаналізовано 130 харчових грудок бичка-кругляка. Таксономічну 
належність кормових об’єктів визначали за монографією 
(Определитель…., 1977). 

Протягом року в раціоні бичка-кругляка в озері Ялпуг знайдено 
організми макрозообентосу і донних риб, які належать до 4 типів, 6 класів, 
6 рядів і 7 родин. Індекси видової і харчової подібності особин різної статі 
бичка дорівнювали 79,8% і 93,8% відповідно. Враховуючи значну 
подібність якісного та кількісного складу раціонів самців і самок 
кругляка, подальше вивчення динаміки харчової поведінки цього виду 
проводили без урахування статі риб. 

Інтегрованим показником важливості окремого об’єкту живлення в 
раціоні риб є індекс відносної значимості, який об’єднує в собі всі 
кількісні характеристики кормових організмів. Згідно з його величинами в 
раціоні кругляка впродовж всіх сезонів і в цілому за рік найбільш 
важливою була дрейсена Dreissena polymorpha (13097–16465%). Друге 
місце займала молодь риб: влітку – 1431%, в цілому за рік – 481%. 
Хірономіди були наступні: взимку – 1145%, за рік – 105,8%. Весною і 
влітку достатньо високі в раціоні кругляка були показники фаготії – 140% 
і 733% відповідно. 

Важливим показником інтенсивності живлення риби є 
співвідношення маси кормових об’єктів з травного каналу до маси її тіла – 
спеціальний індекс наповнення. В цілому за рік перші місця за цим 
показником посідали черевоногі молюск Fagotia acicularis (140,80/000) і F. 
esperi (980/000), після них дрейсена (8,50/000). 

Треба також враховувати, якому корму риба віддає перевагу при 
живленні. Для цього використовують індекс вибірковості, який вказує на 
здатність риби споживати кормові компоненти в іншій пропорції, ніж 
вони є в навколишньому середовищі. Згідно з цим індексом бичок-кругляк 
в озері Ялпуг найбільш активно розшукував, а потім інтенсивно вживав 
черевоногих молюсків (в основному фаготій) – 3,8. Друге місце серед 
кормових організмів, які є улюблені для кругляка, посідає дрейсена. 
Величина її індексу не така велика як у фаготій, тому що маса дрейсени в 
пробах бентосу озера була значно вищою, ніж у черевоногих молюсків.  

Враховуючи представленні результати вважаємо, що улюбленою 
їжею кругляка в озері є молюски – фаготія і дрейсена. 
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DIET OF ROUND GOBY Neogobius melanostomus (PALLAS) IN THE LAKE YALPUG 

In the Danubian Lake Yalpug studying the diet of  round goby Neogobius melanostomus. The 
research results allow to conclude that the main food of round goby were molluscs Dreissena 
polymorpha, Fagotia esperi and F. acicularis.  
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УДЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ 137Cs У БИОТЫ ВОДОЕМА-
ОХЛАДИТЕЛЯ ЧАЭС НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЕГО 

ТРАНСФОРМАЦИИ 

В конце 2000 г. Чернобыльская АЭС прекратила вырабатывать 
электроэнергию. Поэтому резонно возникает вопрос о необходимости 
поддержания эксплуатационных характеристик ее водоема-охладителя 
(ВО). В настоящее время разрабатываются различные сценарии 
прекращения поддержания уровня воды ВО, что приведет к осушению 
значительной части его ложа, соответственно перераспределению 
радионуклидов в трансформируемой экосистеме ВО. За счет прекращения 
подпитки водой из р. Припять площадь ВО сократится в несколько раз. С 
2012 г. уже проводятся инженерные работы по отсечению водозаборного 
и водосбросного каналов от основной части ВО.  

В этой связи представляется необходимым изучение «нулевого фона» 
удельной активности радионуклидов, в том числе 137Cs,в биоте ВО в 
период его трансформации в несколько замкнутых водоемов. 

Отбор, подготовка и измерения образцов выполнена сотрудниками 
ИЯИ НАН Украины по стандартным методикам. 

В 2011-2012 гг. уровни удельной активности 137Cs у рыб ВО 
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находились в пределах 0,77-7,61 кБк/кг сырой, естественной массы. Как и 
ранее, с 1990 г., максимум удельной активности 137Cs характерен для рыб 
высоких трофических уровней.  

В этот период в моллюсках рода Dreissena удельная активность 137Cs 
находилась на уровне 0,30-0,93 кБк/кг сырой, естественной массы.  

К маю 2013 г. удельная активность 137Cs в этих гидробионтах 
существенно не изменилась и у рыб составляла 0,92-4,37 кБк/кг; у 
моллюсков – 0,13-0,4 кБк/кг. 

Удельная активность 137Cs в растительности ВО в 2011-2012 гг. 
варьировала: надводная часть тростника (Phragmites australis (Cav.) – 0,42-
1,32 кБк/кг, уруть (Myriophyllum spicatum) – 6,80-10,11 кБк/кг воздушно-
сухой массы при естественной влажности. К 14.05.2013 удельная 
активность 137Cs в растительности значительно повысилась и в отдельных 
образцах составила: обрастания – до 21,00 кБк/кг, уруть – до 23,64 кБк/кг, 
тростник – до 85,12 кБк/кг воздушно-сухой массы при естественной 
влажности. 

Для проверки достоверности полученных результатов данные 
образцы прошли дополнительные измерения в ИЯИ НАН Украины и в 
«Экоцентре» (г. Чернобыль). Различия находятся в пределах ошибки 
измерений (7-15 %). 

В настоящее время мы не можем объяснить такое резкое повышение 
удельной активности 137Cs в водной растительности ВО.  

O.L. Zarubin, N.E. Zarubina, V.A. Kostyuk, I.A. Maljuk 
Institute for nuclear researches of NAS of Ukraine, Kyiv 

SPECIFIC ACTIVITY OF 137CSAT A BIOTA OF COOLING-POND OF CHNPP AT THE 
PRESENT STAGE OF ITS TRANSFORMATION 

Levels of specific activity of 137Cs in components of an ecosystem of a cooling-pond of the 
Chernobyl atomic power plant were studied in 2011-2012 and in May, 2013. Essential changes in 
specific activity of 137Cs at fishes did not observe in a period of researches. It was in limits of 772-
7608 Bq/kg of fresh weight. Specific activity of 137Cs in some species of the higher aquatic plants 
and encrustations has increased several times in May, 2013 in comparison with 2011-2012. The 
maximum of specific activity of 137Cs was registered in Myriophyllum spicatum (to 24 kBq/kg of 
dry weight) and Phragmites australis (Cav.) (to 70 kBq/kg of dry weight). At present time we 
cannot explain the cause of an increase of specific activity of 137Cs at some species of the higher 
aquatic plants of the cooling-pond of the Chоrnobyl atomic power plant. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОФАУНИ ДОБРОТВІРСЬКОГО 
ВОДОСХОВИЩА ТА ПЕРСПЕКТИВИ   ЙОГО 
РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

Добротвірське водосховище створене шляхом зарегульовання стоку р. 
Західний Буг і розташоване у Кам'янсько-Бузькому районі  Львівської  
області. Основне призначення водосховища – охолодження 
рециркуляційної води  Добротвірської ТЕС, крім того використовується 
для промислового водопостачання Радехівського цукрового заводу і 
Добротвірського заводу "Буддеталь".  

Метою дослідження було визначення передумов для створення на 
водосховищі СТРГ. 

Наукові дослідження  проводились протягом останніх восьми років. 
Результати показали, що вода водосховища за класифікацією Альокіна 
середньомінералізована і відноситься до гідрокарбонатного класу групи 
кальцію. Вміст розчиненого у воді кисню в  зазначений період становив 
5,2–5,6 мг/л, але при високих щільностях посадки риби, підвищенні 
температури води  та наявності великої  кількості неутилізованої органіки  
існує ймовірність виникнення заморних  явищ. В цілому, вода відповідає 
вимогам  до рибогосподарських водних об’єктів і при суворому 
дотриманні норм посадки риби та недопущенні додаткового евтрофування 
водойми придатна для вирощування основних об'єктів аквакультури 
України.  

Серед вищої водної рослинності на прибережних ділянках  
домінували очерет, лепешняк, аїр пахучий, на плесі – рдесники 
блискучий, кучерявий, нитчастий, елодея, жабурник. Фітомаса ВВР у 
водоймі може бути оцінена в 250  т, ступінь заростання 5 % загальної 
площі водного дзеркала. Середня біомаса фітопланктону при розвитку 
синьо-зелених, евгленових, вольвоксових та діатомових може бути 
оцінена у 7,7 г/мЗ, продукція у перерахунку на фотичний шар – 22,2 тис.т. 
Біомаса зоопланктону в цей період, формувалась, в основному, за рахунок 
гіллястовусих ракоподібних. Найбільш чисельною групою були 
коловертки. Середня біомаса зоопланктону зможе бути визначена, як 1,7 
г/мЗ, продукція за вегетаційний період складала 0,73 тис.т. В зообентосі 
переважали личинки хірономід та малощетинкові черв’яки і його біомаса 
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становила 2,5 г/м2, продукція –  108 т. Отже, стан природної кормової бази 
водосховища за показниками розвитку фіто-,зоопланктону та зообентосу 
можна оцінити, як задовільний. 

Іхтіологічні дослідження свідчать про те, що в промислових уловах 
переважали, в основному, сріблястий карась та товстолоби. Разом з тим, 
траплялися окунь, щука та верховодка.  

Згідно з даними контрольних уловів, найбільш чисельним видом був 
сріблястий карась, основу його стада (80,5 %) складали особини чотирьох 
- шестилітнього віку довжиною 16-22 см і масою 130-310 г, граничний вік- 
8 років. Коефіцієнти вгодованості за Фультоном коливались від 2,81 до 
3,97, що свідчить про добрі умови нагулу та сприятливі перспективи 
збільшення промислового запасу цього виду, який в 2009 р. становив 43 т 
з можливістю вилучення 12,9 т. 

Короп контрольних уловах цей вид  був представлений 6 віковими 
групами – від дво- до семиліток, основу стада складали три- чотирилітні 
особини  довжиною 24-37 см і масою 395-1400 г. Погіршення 
характеристик промислового стада коропа у даній водоймі, насамперед, 
пов'язане з недостатніми обсягами зариблення. Разом з тим, показники 
лінійного та вагового росту коропа, а також коефіцієнти вгодованості (в 
середньому 2,56 за Фультоном) свідчать про нормальні умови нагулу 
цього виду у Добротвірському водосховищі. Основний вилов коропа, як за 
чисельністю, так і масою,  припадав на сітки з а=70мм, тобто його 
іхтіомаса є доступною для раціонального промислу. 

Достатньо чисельним  був окунь, який був представлений три - 
п'ятилітками довжиною 13-18 см, проте в уловах зафіксовані семилітні 
особини довжиною 26 см і масою 350 г. Частка особин довжиною більше 
20 см складає 20 % від загальної чисельності даного виду, тобто 
зариблення посадковим матеріалом з наважками менше 10 г буде у даній 
водоймі неефективним. Інший хижак – щука, в уловах  була представлена 
дво-трилітками довжиною 35-43 см і масою 460-770 г. Загалом частка 
хижаків в промисловій іхтіофауні Добротвірського водосховища, за 
даними уловів, склала 2,4 % за чисельністю та 2,2 % за іхтіомасою, що 
нижче рекомендованих для водойм, де здійснюється пасовищна 
аквакультура рослиноїдних риб та коропа. 

Товстолоби (білий, строкатий та їх гібриди) були представлені дво-
восьми- літками довжиною 34-81 см і масою 0,92-10,9 кг. Основу їх стада 
(80 %) складали три-чотирилітні особини середньою масою 2,1 кг. 
Відповідно, ці вікові групи формували і середньовиважені показники 
промислового стада: вік – 2,9 років,  довжина – 50,1 см та маса – 2,99 кг 
Дані з лінійного та вагового росту товстолобів у даній водоймі  свідчать 
про сприятливі умови нагулу, середній приріст маси у чотирьох- 
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шестилітніх особин становить 2,2 кг, що є достатньо високим показником, 
навіть для водойм-охолоджувачів.  

Маса товстолобів на 2009 р. може бути оцінена в 23,7 т, що, при 
нормативному вилученні 25 % від запасу дає очікуваний улов на рівні 5,92 
т. Але простежується недовикористання промислового запасу товстолобів, 
що можна пояснити умовами та організацією промислу. 

Для заселення водойм комплексного призначення необхідно 
підбирати такі види риб та інших гідробіонтів, які найбільш ефективно та 
збалансовано використовують різні види кормових ресурсів, забезпечують 
завдяки цьому необхідні експлуатаційні характеристики води, та 
підвищують загальну рибопродуктивність водойми. Найбільш 
ефективним заходом для Добротвірського водосховища є вселення  
білого, строкатого товстолобиків та коропа.  

При цьому білий товстолобик буде споживати фітопланктон (а також 
частково детрит) та впливати на перші ланки пасовищних ланцюгів 
живлення, а короп – зообентос, тобто буде забезпечений необхідний вплив 
на загальний трофічний статус екосистеми водосховища. Вселення 
товстолобиків у Добротвірське водосховище буде водоохоронною 
технологією, застосування якої обумовлене особливостями екосистеми 
даної водойми та її призначенням для технічного водопостачання. 
Біологічна меліорація, згідно постанові КМУ від 17.09.1997 р. № 1147 
(відповідно до ст. 17 Закону України "Про охорону навколишнього 
природного середовища") віднесена до природохоронних заходів. 

Аналіз показників розвитку основних груп гідробіонтів показує, що у 
даній водоймі утворені певні резерви природної кормової бази, які на 
сьогодні не використовуються рибами. Введення в іхтіофауну 
господарсько-цінних споживачів фіто- і зоопланктону та зообентосу 
дозволить забезпечити раціональне використання біопродукційного 
потенціалу водойми та підвищити його рибопродуктивність до 50-60 кг/га, 
що для водосховища комплексного призначення  є достатньо високим 
показником. 

I.L. Zakharchenko1, S.A. Krazhan1, O.R. Zaitsev2, O.P. Vergeles2 
1Institute of Fisheries of the NAAS, Ukraine 
2VP NUBiP "Nemishaevo agrotechnical college", Ukraine 

CURRENT STATE OF FISH FAUNA OF THE DOBROTVIR RESERV OIR AND 
PERSPECTIVES OF ITS FISHERIES EXPLOITATION  

There has been analyzed current state of the Dobrotvir reservoir from the point of view of 
conditions of forming commercial fish stocks. It was shown that as a whole, the reservoir is suitable 
for pasture aquaculture with further intensive commercial fish harvest. It was found that the 
reservoir has certain reserves of food base, which allow increasing its fish productivity up to 50-60 
kg/ha due to measures of artificial propagation of fish fauna.  
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ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ОБМІНУ РЕЧОВИН В 
ЕМБРІОНАЛЬНИЙ ТА РАННІЙ ПОСТЕМБРІОНАЛЬНИЙ 

ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ РИБ 

Процеси обміну речовин в ембріогенезі та ранньому постембріогенезі 
цікавлять багатьох вчених, свідченням чого є багаточисельні дослідження 
як вітчизняних (Гош Р.И., 1985; Коновалов Ю.Д., 1984; Ким Е.Д., 1978; 
Овен Л.С., 1976; Озернюк Н.Д., 1985; Юровицкий Ю.Г., 1973), так і 
зарубіжних дослідників (Браше Ж., 1961; Касаткіна А.Е., Щербина М.А., 
1999; Нефедова З.А., Сидоров В.С., 1996 та ін.). 

Разом з тим, аналіз літературних даних свідчить про те, що перебіг 
цих процесів значною мірою визначається багатьма чинниками, які 
формують відповідний стартовий хімічний склад статевих продуктів риб. 
Життєздатність ембріонів значною мірою визначається потенційними 
можливостями, закладеними в ікринці.Накопичення в гонадах достатньої 
кількості відповідних компонентів жовтка, необхідних у подальшому для 
забезпечення нормального рівня розвитку ембріонів та отримання 
високоякісних, життєстійких нащадків пов’язано з наявністю певних 
умов, а саме: 

- з генетичними особливостями плідників; 
- з високим рівнем фізіологічного статусу риб; 
- з наявністю у водоймі відповідної до певного виду риб природної 
кормової бази; 

- з екологічними умовами, що забезпечують процеси живлення та 
трансформації поживних речовин в гонади; 

- з екологічними умовами зимівлі плідників; 
- з екологічними умовами нересту, зокрема, нерестовим сезоном 

(осіннім чи весняним), оскільки від цього залежить тривалість 
процесу накопичення поживних речовин в ооцитах. Також 
наявністю відповідного гідрологічного режиму водойми та 
субстратів для відкладання ікри тощо. 

Якість статевих продуктів риб та їх хімічний склад значною мірою 
залежить від віку плідників. Відомо, що середні вікові групи мають 
набагато більшу робочу плодючість та життєстійке потомство. Тоді як 
старші та молодші вікові групи відрізняються нижчою якістю ікри. 

У одного і того ж виду, але за різних екологічних умов його 
утримання і годівлі різною за хімічним складом їжею утворюються статеві 
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клітини різної якості. Очевидно, що якість статевих продуктів у риб з 
весняно-літнім розмноженням суттєво відрізняється від риб з осіннім або 
осінньо-зимовим нерестом. Процес накопичення поживних речовин в 
ооцитах багатьох видів риб з весняно-літнім розмноженням закінчується 
до зими і самки зимують зі статевими клітинами, що знаходяться у 
кінцевих фазах вітелогенезу (щукові, окуневі, деякі коропові). У деяких 
видів (краснопірка, пічкур, салака) процес інтенсивного вітелогенезу 
відбувається весною, незадовго до нересту.У риб з осінньо-зимовим 
нерестом (сиги та ін.) накопичення поживних речовин в ооцитах 
спостерігається восени і триває недовго (Кошелев Б.В., 1988) 

Разом з тим, в природних умовах існує дуже багато чинників, які 
мають негативний вплив напроцеси гаметогенезу, оогенезу і вітелогенезу. 
Наслідком дії яких на організм плідників є низька якість статевих 
продуктів. Фізіолого-біохімічними дослідженнями доведено, що за 
змінами в білковій і ліпідній структурах ооцитів відбуваються суттєві 
порушення і морфології жовтка та оболонки (Гераскин П.П. и др. 1989). 

Основною причиною порушень процесів росту і розвитку ембріонів 
та личинок є зміна якісного складу статевих продуктів, оскільки певна 
частка резервних речовин використовується в адаптаційних процесах до 
стрес-факторів, таких як відсутність природних нерестовищ, різноманітні 
антропогенні чинники та забруднення. Зміни гідрологічного та 
гідрохімічного режимів водойм рибогосподарського призначення 
викликають модифікації річних біологічних циклів риб, наслідком чого є 
порушення процесів відтворення, зокрема нормального розвитку гонад і 
статевих клітин.У водоймах із зміненим гідрологічним і гідрохімічним 
режимами, значно токсифікованих, у багатьох видів риб відмічається 
резорбція статевих клітин. 

Наявність у водному середовищі забруднюючих речовин як в 
переднерестовий так і в нерестовий періоди призводить до суттєвих 
порушень процесів гаметогенезу, оогенезу та вітелогенезу плідників риб, а 
наявність токсикантів у середовищі інкубації викликає значні порушення 
процесів ембріонального та постембріонального розвитку та росту 
ембріонів та передличинок, а також знижує їх життєстійкість.Причиною 
появи деяких видів аномалій часто є не прямий вплив токсикантів на 
статеві залози і клітини, а порушення обміну речовин і гормональний 
дисбаланс в організмі риб. Токсичні речовини пошкоджують систему 
репродукції, що має негативний вплив на процес розмноження, а також 
викликає відхилення у розвитку і появу нежиттєздатних нащадків (Лукин 
А.А., Шарова Ю.Н., 2002; Овен Л.С., 2004). Під час дії на плідників 
антропогенних факторів, обмін речовин їх спрямований на процеси 
адаптації до змін середовища, замість формування якісних статевих 
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продуктів, що негативно відображається на життєстійкості ікринок та 
личинок риб. Все це сприяє порушенню природного відтворення риб, що 
значною мірою пов’язане із забрудненням нерестовищ, ураженням 
токсикозом плідників (розвитком патологічних змін в ястиках та 
сім’яниках), загибеллю ікри, викльовом личинок з масово вираженими 
патологічними змінами та їх подальшою загибеллю. 

Згідно з Б.В. Кошелевим (1988), особливості розвитку і 
функціонування репродуктивної системи у риб можуть слугувати 
показниками зміни водного середовища. А зміни в репродуктивних 
циклах можуть бути критерієм ступеня впливу антропогенних факторів на 
рибне населення водойм.  

Питання особливостей ранніх періодів розвитку, функціонування 
репродуктивної системи риб, а також впливу на них антропогенних 
чинників, на думку науковців є одним з найменш вивчених і в той же час 
найбільш актуальним в проблемаекосистем природних та штучних 
водойм. 
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PROBLEMS OF STUDYING METABOLIC PROCESSES DURING EMB RYONIC AND 
EARLY POSTEMBRYONIC PERIODS OF FISH 

Metabolic processes in embryogenesis and early postembryogenesis interest of many 
scientists. The viability of embryos is largely determined by the potential possibilities inherent in 
caviar, which in turn depends on the physiological condition sires, environmental conditions, 
reproduction and development, as well as many other factors. The issue features the earliest periods 
of development is relevant to the problem of sustainability and productivity of natural ecosystems 
and artificial reservoirs. 



 
 121  
 

М.Ю. Євтушенко, М.І. Хижняк, П.Г. Шевченко, С.В. Дудник, Ю.А. Глєбова 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 
вул. Генерала Родимцева, 19, корп.1, м. Київ, 03041, Україна 
gidrobio@ukr.net 

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗРОБКИ ТЕОРЕТИЧНИХ 
ОСНОВ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ БІОМОНІТОРИНГУ 

ВОДОЙМ РИБОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Зазвичай якість води водойм різного типу оцінюється шляхом 
визначення фізико-хімічних показників, порівнюючи їх з нормативними 
характеристиками, які базуються на розроблених гранично допустимих 
концентраціях тих чи інших речовин. Проте такий підхід не відображає 
комплексного впливу існуючих у воді токсичних речовин на живі 
організми та не дозволяє встановити ефективність їхньої дії в залежності 
від температури, кисневого режиму тощо. З метою стандартизації 
характеристик стану водних об’єктів Директивою 2000/60 Європейського 
Парламенту та Ради рекомендовано залучення для оцінки якості води 
структурних змін основних екологічних угруповань гідробіонтів, тобто 
індикаторних організмів, які відображують сукупний вплив 
навколишнього середовища на якість поверхневих вод. У цьому контексті 
нами були проведені комплексні дослідження відгуків складових водних 
екосистем різних типів водойм з метою теоретичного обґрунтування 
можливостей і особливостей біомоніторингу якості поверхневих вод в 
Україні. У результаті проведених досліджень з урахуванням особливостей 
структурно-функціональних характеристик основних представників 
флори і фауни водойм рибогосподарського призначення нами розроблені 
концептуальні підходи до оцінки екологічного стану водойм 
рибогосподарського призначення за допомогою індикаторних організмів і 
визначені принципи їх застосування у системі біомоніторингу водойм. 
Важливим кроком у цьому напрямку стала розробка методичних підходів 
до вибору індикаторних організмів, зокрема це стосується індикаторних 
організмів бактеріопланктону, фіто-, зоопланктону, зообентосу та 
іхтіофауни безпосередньо для конкретних водойм комплексного та 
рибогосподарського призначення (р. Інгулець, озера Шацького 
національного природного парку, рибничі стави Київської 
області).Загальний комплекс методичних підходів до оцінки якості 
природних вод за біологічними показниками базується на біологічній 
індикації із застосуванням індексно-бального підходу (біотичні індекси) 
до вибору видів-біоіндикаторів. Біоіндикація якості води з використанням 
бактерій базується на даних про їх склад, кількість і функціональну 
активність за індексом Романенка (Романенко, 1985). Для фітопланктону 
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об’єктивні результати забезпечуються системою Кольквітця-Марсона у 
модифікації Пантле-Бука і Зелінки-Марвана. У сучасних умовах в 
індикації стану зоопланктону суттєва роль відводиться 
мікрозоопланктонузі встановленням сапробної валентності видів, зокрема 
інфузоріям, коловерткам, гіллястовусим ракоподібним. Організмам 
зообентосу приділяється найбільша увага, оскільки бентосні угруповання 
є важливими компонентами водних екосистем, які відображують 
напрямок трансформації забруднюючих речовин у водоймах. Для оцінки 
екологічного стану донних угруповань об’єктивним нині є метод 
Вудівісса, який поєднує принципи індикаторного значення окремих 
таксонів донних безхребетних і зміни розмаїтості фауни в умовах 
забруднення. Вибір риб-біоіндикаторів стосується створення певної 
системи відбору, яка передбачає: високу чисельність виду; існування, 
розмноження і розвиток риб у зоні впливу; місцеве промислове значення. 
Перший етап ранжованого відбору риб-біоіндикаторів стосувався 
розрахунків вірогідних коефіцієнтів кількості (екз./проба) спостережень, 
зручних для порівняння видів риб між собою. На другому етапі 
здійснювалися розрахунки просторових коефіцієнтів питомої ваги 
(частка/проба). На третьому етапі оцінювалася присутність видів в регіоні. 
Четвертий етап стосувався встановлення просторово-часових коефіцієнтів 
стабільності видів. П’ятий етап – встановлення значимості виду у 
промислі. Підсумкове ранжування здійснювалося за всіма цими 
показниками.Класифікуючись за різними екологічними групами, риби 
виступають носіями інформації щодо екологічного стану різних ділянок 
водойм. Зміни риб-індикаторів або їх реакції на дію антропогенних 
чинників, у тому числі і забруднення водойм, підпадають під дію певних 
принципів, кожен з яких відображує якісні і кількісні відхилення від 
вихідного стану. На прикладі сукупності відгуків іхтіофауни на зміни в 
навколишньому середовищі, виділені такі основні принципи, які 
відображують стійкі взаємодії «риба – оточуюче середовище»: 1) 
присутність – відсутність; 2) видозміни від початкового стану; 3) якісна і 
кількісна перебудова іхтіофауни; 4) перебудова структури видової 
популяції; 5) взаємозв’язок продукційних процесів; 5) принцип первинної 
ланки. 

Важливим етапом розробки інформаційної системи біомоніторингу є 
визначення оціночних інформаційних показників індикаторних організмів 
та теоретичне обґрунтування цих біомаркерів у системі біомоніторингу. 
Для оперативного контролю якості води водойм рибогосподарського 
призначення доцільно застосовувати показники, які відповідають 
наступним вимогам: можуть бути доступними у отриманні будь-якою 
лабораторією безпосередньо у рибничих господарствах чи на природних 
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водоймах; адекватно відображують екологічну ситуацію у водоймах у 
будь-який період року; легко інтерпретуються з точки зору відповіді 
організму на комплексну дію токсичних речовин, характеризуються 
простотою реєстрації; дають відповідь на забруднення протягом 
короткого часу. Для рибогосподарських водойм такими тест-функціями 
(біомаркерами) об’єктивно можуть бути використанні БСК1,5, структура 
бактеріопланктону, структура фітопланктону, продукційно-деструкційні 
процеси, відношення концентрації окремих забруднюючих компонентів 
до їх ГДК, рівень виживання гідробіонтів, темп росту риби, гематологічні 
показники риб, індекси печінки, селезінки, серця, гонадосоматичний 
індекс, фізіологічний стан залозистого апарату зябер. 

Висновки. У результаті проведених комплексних наукових досліджень 
на водоймах різного типу встановлено зв’язок між ступенем їх трофності 
або забруднення токсичними речовинами і гідробіологічними, 
іхтіологічними та фізіолого-біохімічними показниками, які відображають 
сукупну дію забруднюючих речовин на біоту та можуть 
використовуватися для створення інформаційної системи відповідностей у 
біомоніторинзі. Застосування Інформаційної системи біомоніторингу 
дозволяє здійснювати оцінку якості води і екологічного стану водойм 
комплексного та рибогосподарського призначення шляхом реєстрації 
зміни показників, які відображають реакцію водних організмів на 
комплексне забруднення води.Погіршення якості води призводить до 
збіднення видового складу гідробіонтів та різноманіття, що позначається 
на рівні їх чисельності та біомасі. Морфологічні зміни показників 
залозистого апарату зябер відображують неспецифічну реакцію організму 
риб на комплексне забруднення водойм, а фізіолого-біохімічні показники 
є біомаркерами фізіологічного статусу риб. 

1. Романенко В.И. Микробиологические процессы продукции и деструкции 
органического вещества во внутренних водоемах / В.И. Романенко – Л.: Наука, 
1985. – 295 с. 

M. Yevtushenko, M. Khyzhnyak, P. Shevchenko, S. Dudnyk, Y. Glebova 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE DEVELOPMENTOF THEORET ICAL BASES 
AND INFORMATION SYSTEMS OF BIOMONITORING OF FISHERY  WATERS 

As a result of the carried out complex scientific research on the reservoirs of different types of 
Kiyvcommunication was established between the degree of their riches and toxic contamination and 
hydrobiological, ichthyological and physiological-biochemical indicators that reflect the combined 
effects of pollutants on biota and can be used for creation of the information system in 
Biomonitoring. 
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РАДІОНУКЛІДНЕ ЗАБРУДНЕННЯ ІХТІОФАУНИ РІК 
ПРИП’ЯТЬ ТА ДНІСТЕР 

Міграція радіонуклідів у річкових екосистемах визначається 
переважно динамікою гідрологічних процесів, а також біогеохімічною 
циклічністю переміщення речовин у навколишньому середовищі. Серед 
седиментаційних і сорбційних процесів депонування радіонуклідів у 
донних відкладах та осадженні на зависях важливе значення має їх 
акумулювання гідробіонтами. Особливого значення при вивченні 
поведінки тривалоіснуючих радіонуклідів у компонентах водних 
екосистем набувають дослідження риб, що займають у гідробіоценозах 
верхні трофічні рівні та входять до раціону харчування людини. 

Треба зазначити, що радіонуклідне забруднення риб таких важливих 
для населення України рік як Прип’ять та Дністер вивчене недостатньо. 
Тому нашою метою було проаналізувати рівні радіонуклідного 
забруднення іхтіофауни згаданих водних об'єктів, що в тій чи іншій мірі 
зазнали радіонуклідного забруднення внаслідок аварії на Чорнобильській 
АЕС.  

Досліджували 5 хижих видів (облігатних та факультативних 
іхтіофагів) та 11 «мирних» видів риб, представники яких належали до 
зоопланктонофагів, бентофагів, фітофагів та перифітонофагів, що були 
виловлені в 2010–2012 рр. З руслової ділянки та затону «Щепочка» р. 
Прип’ять (у межах Чорнобильської зони відчуження) були досліджені 
cудак звичайний (Sander lucioperca L.), сом європейський (Silurus glanis 
L.), щука звичайна (Esox luceus L.), окунь звичайний (Perca fluviatilis L.), 
чехоня звичайна (Pelecus cultratus L.), синець звичайний (Ballerus ballerus 
L.), лящ звичайний (Abramis brama L.), плоскирка європейська (Blicca 
bjoerkna L.), лин звичайний (Tinca tinca L.), плітка звичайна (Rutilus rutilus 
L.), краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus L.), товстолобик 
строкатий (Aristichthys nobilis Richardson), а з р. Дністер (в межах 
Городенківського району Івано-Франківської обл.) були досліджені cудак 
звичайний (Sander lucioperca L.), окунь звичайний (Perca fluviatilis L.), чоп 
звичайний (Zingel zingel L.), марена звичайна (Barbus barbus L.), карась 
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сріблястий (Carassius gibelio Bloch), підуст звичайний (Chondrostoma 
nasus L.). Виловлені риби були віком від 2 до 6 років. 

Найбільш важливою з радіоекологічної точки зору є ділянка р. 
Прип’ять, що протікає у межах Чорнобильської зони відчуження. Нами 
було досліджено руслову ділянку ріки поблизу м. Чорнобиль та затон 
«Щепочка» з уповільненим водообміном. Питома активність 137Cs та 90Sr в 
представниках хижих риб руслової ділянки р. Прип’ять була, відповідно, в 
межах 25–224 (в середньому 90) Бк/кг (тут і далі питома активність 
наведена на кілограм сирої маси) та 3–16 (в середньому 8) Бк/кг, а у 
«мирних» видах риб – 12–60 (в середньому 32) і 3–14 (в середньому 8) 
Бк/кг. У затоні «Щепочка» питома активність 137Cs в представниках як 
хижих, так і «мирних» видах риб практично не відрізняласьвід риб 
руслової ділянки ріки, проте вміст 90Sr в іхтіофагах збільшився до 11–113 
(в середньому до 39) Бк/кг, а в «мирних» видах цей показник зріс до 51–
221 (в середньому до 120) Бк/кг. При цьому максимальні значення 
питомої активності 90Sr більш ніж у 6 разів перевищували допустимий 
рівень (ДР) радіонукліду для рибної продукції відповідно до діючих в 
Україні нормативів – 150 Бк/кг для 137Cs і 35 Бк/кг для 90Sr (Допустимі, 
1997). Проте слід зазначити, що90Sr практично увесь зосереджений в 
неїстівній частині риби – лусці, плавцях, кістках та голові. 
Співвідношення 90Sr/137Cs у риб руслової ділянки ріки для хижих риб 
становило 0,06–0,52, а для мирних – 0,15–0,23. В затоні «Щепочка» для 
іхтіофагів таке співвідношення складало 0,25–1,33, а для представників 
«мирних» риб зросло до 1,01–2,46. Як видно з наведених вище даних на 
руслових ділянках р. Прип’ять процеси самоочищення представників 
іхтіофауни від радіонуклідів відбуваються набагато швидше, ніж у 
затонах. Крім того, у затонах та старицях р. Прип’ять з уповільненим 
водообміном, вочевидь, накопичуються розчинні, біологічно-доступні 
форми 90Sr, які у даний час продовжують надходити з забруднених 
територій водозбору та залучатися до біогеохімічного кругообігу, 
концентруючись у біотичних компонентах водних екосистем. Власні 
дослідження підтвердили, що у більшості проточних водойм загальний 
вміст 137Cs в тілі риб значно перевищує цей показник для 90Sr, що 
відповідає традиційним уявленням про співвідношення радіонуклідів, які 
надійшли з глобальними випадіннями (Кузьменко, 2010), але така 
закономірність не завжди спостерігається для риб слабопроточних ділянок 
рік, що знаходяться в межах Чорнобильської зони відчуження і мають 
специфічне співвідношення фізико-хімічних форм радіонуклідів, яке 
обумовлене аварійними викидами (Гудков, 2007, 2008; Каглян, 2012). 

Щодо питомої активності радіонуклідів у риб р. Дністер, то вона у 
всіх випадках не перевищувала допустимі рівні, які є чинними в Україні. 
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Так вміст 137Cs та 90Sr в хижих видах риб знаходився в межах 3,6–36,0 (в 
середньому 20,2) Бк/кг та 0,6–2,3 (в середньому 1,7) Бк/кг, відповідно. 
Вміст радіонуклідів у «мирних» видів риб був відповідно 16–34 (в 
середньому 25,9) та 0,9–6,4 (в середньому 3,4) Бк/кг. Співвідношення 
90Sr/137Cs для досліджуваних видів р. Дністер було в межах 0,05–0,42. 

Отже, вміст радіонуклідів у представників іхтіофауни р. Дністер 
знаходиться значно нижче ДР, що діють в Україні. В той час, як питома 
активність 137Cs в рибі р. Прип’ять тільки в окремих випадках незначно 
перевищує ДР (переважно в риб-хижаків), вміст 90Sr в рибах, що виловлені 
з слабопроточних затонів ріки, як наприклад, «Щепочка» перевищує ДР в 
середньому в 2–3 рази. 
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RADIOACTIVE CONTAMINATION OF ICHTHYOFAUNA OF PRIPYA T AND DNISTER 
RIVERS 

The results of studies of radioactive contamination of ichthyofauna of Pripyat (Chornobyl 
exclusion zone) and Dnister (Horodenka District, Ivano-Frankivsk Region) rivers have been 
presented. The specific ratio of137Cs and90Sr concentration in fishes of various trophic levels in 
reaches of rivers with low and high flowage as well as different distance from the Chornobyl NPP 
has been determined. 
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БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ МОЛОДИ КЕТЫ И 
ГОРБУШИ В ПРОЦЕССЕ ОСЕННЕ-ЗИМНИХ МОРСКИХ И 

ОКЕАНИЧЕСКИХ МИГРАЦИЙ 

Морские и океанические миграции тихоокеанских лососей являются 
звеном их жизненного цикла. Несмотря на важное значениеэтих миграций 
в формировании и реализации жизненных стратегий лососей, к 
настоящему времени недостаточно изучены их физиолого-биохимические 
аспекты (Nomura et al., 2000; Kaga et al., 2006; Ерохин, 2010). 

Молодь горбуши и кеты, скатившись из рек Охотского побережья в 
мае-июне, после непродолжительной адаптации в прибрежной зоне, 
откочевывает в открытые морские воды, где откармливаются до глубокой 
осени. Затем она мигрирует в Тихий океан на зимовку. Анализ материалов 
по динамике биохимических показателей мышечной ткани молоди 
лососей в осенний период нагула в северной и южной частях Охотского 
моря и зимний – в северо-западной части Тихого океана позволил 
получить представление о механизмах сезонных физиологических 
перестроек, происходящих в организме рыб в их первый морской год 
жизни.  

Основная роль осеннего нагула в жизненном цикле тихоокеанских 
лососей заключается в быстром росте и активном накоплении 
энергетических резервов, необходимых рыбам во время зимних миграций. 
Установлено, что только в процессе нагула молоди кеты и горбуши в 
северной части Охотского моря в период с сентября до середины октября 
происходит интенсивное депонирование липидов в мышцах рыб до 2,4–
9,3% от сырой массы ткани. Последнее обусловлено наличием 
оптимальных температурных и благоприятных кормовых факторов в это 
время в данном районе (Дулепова, 2002; Ерохин, 2010). В конце осеннего 
нагульного периода (конец октября-начало ноября) в южной части 
Охотского моря, перед самой миграцией в океанические воды на зимовку, 
уровень липидов у лососей уменьшается до 2,2–6,1%. Этот факт 
объясняютперераспределением энергетического обмена в затратной части 
в сторону активных (двигательных) тратрыб (Ерохин, 2010). Необходимо 
отметить, что в осенний период в составе пище молоди лососей 
доминируют высококалорийные зоопланктонные ракообразные – 
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гиперииды, копеподы и эвфаузииды.  
В процессе зимних миграций (февраль-март), в северо-западной части 

Тихого океана, у молоди кеты и горбуши происходит активная трата 
липидов, накопленных в мышечной ткани в осенний период, их 
содержание падает до 0,6–0,8% от сырой массы ткани, т.е. в 4–12 раз. В то 
же время происходят изменения качественного состава липидов в 
направлении снижения концентрации мононенасыщенных жирных кислот 
в 2–3 раза, что обусловлено использованием их в качестве основных 
источников энергии в зимний период. При этом одновременно 
повышается доля полиненасыщенных жирных кислот ω-3 серии 
(преимущественно докозагексаеновой кислоты), участвующих в 
адаптации рыб к низким температурам воды. Выявленные изменения в 
содержании и составе липидов в мышечной ткани кеты и горбуши 
отражают изменения их пищевого статуса в зимние месяцы. Установлено, 
что зимой в эпипелагиали биомасса зоопланктона уменьшается примерно 
в 2 раза по сравнению с летом (Шунтов, 2011). В этот период в составе 
пищи молоди лососей, по сравнению с осенним нагулом, отмечают 
преобладание низкокалорийных кормовых организмов — 
кишечнополостных и сагитт (Чучукало, 2006).  

Анализ собственных и литературных данных показал, что стратегия 
зимнего нагула молоди тихоокеанских лососей направлена на адаптацию к 
условиям ухудшения пищевой обеспеченности и низких температур воды, 
и для нее характерны снижение скорости роста и колоссальные траты 
энергетических ресурсов рыб.  
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BIOCHEMICAL CHARACTERISTICSIN JUVENILE CHUM AND PIN K SALMONS IN 
THE COURSE OF FALL-WINTER COASTAL AND OCEAN MIGRATI ONS  

Analyzed dynamics of pink and chum salmons’ muscle tissue biochemical characteristics in 
the course of fall migrations to the Okhotsk Sea and winter migrations to the north-west part of 
Pacific Ocean provided an insight about the trophic situation for feeding and seasonal energy 
reversions in organisms of fish during their first ocean year. The principle role of the fall feeding in 
the life history of Pacific salmon consists in providing quick growth and intense deposition of fats, 
as principle energy reserves. In the course of winter migrations juvenile chum  and pink salmons 
demonstrate intense spending the lipids, deposited in the muscle tissue in the fall, and 
transformation of the composition of fatty acids toward the lower level of monounsaturated acids 
and higher relative part of the ω-3 polyunsaturated fatty acids (especially of the docosahexaenoic  
acid). Low lipid content and the changes in fatty acids profiles of muscle tissue indicates higher 
energy costs of salmon organism in winter, required for adaptation to low water temperature and 
worsening conditions of  food supply.  
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НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЫЧКОВ (GOBIIDAE) 
АКВАТОРИИ МЫСА КАЗАНТИП 

В Азовском море семейство Gobiidae отличается разнообразием и 
насчитывает21 вид, принадлежащий к 10 родам (Дирипаско, 2012), из 
которых в прибрежной зоне мыса Казантип нами зарегистрировано около 
половины - 11 видов из 6 родов.  

Материал собран во время экспедиций ИнБЮМ в весенне-летний 
период с 2007 по 2013 гг. в прибрежной зоне в районе мыса Казантип. В 
2007 г. проводился анализ бычков из уловов гундерного ставного невода, 
жаберных сетей с ячеей 25-30 мм и рыб, собранных в прибрежной зоне во 
время замора. В остальные годы облов осуществлялся жаберными сетями 
с ячеей 10-30 мм, вершами с ячеей 6,5 мм и удебными снастями. 
Стандартную длину (SL) измеряли от начала рыла до конца уростиля, 
возраст определяли по отолитам sagitta. Температура поверхности воды 
во время исследований в разные месяцы колебалась от 12°С (апрель 2013 
г.) до 31,5°С (июль 2007г.), соленость воды изменялась от 10,26 до 
12,01‰. 

Согласно полученным результатам, к массовым видам относятся 
солоноватоводные понто-каспийские бычки мартовик Mesogobius 
batrachocephalus, кругляк Neogobius melanostomus, песочник N. fluviatilis, 
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ратан N. ratan, рыжик N. eurycephalus и сурман N. cephalargoides, к 
малочисленным и встречаемым единично - бычки сирман N. syrman и 
цуцик Proterorhinus marmoratus, а также пуголовки Benthophilus stellatus и 
Benthophiloides brauneri. На песчаных мелководных участках массовым 
также является мелкий вид морского экологического комплекса – 
леопардовый лысун Pomatoschistus marmoratus. 

Уникальные данные были получены при сравнении количественного 
соотношения видов бычков и их размерно-частотных характеристик, 
полученных в результате анализа рыб в из уловов гундерного ставного 
невода, жаберных сетей с ячеей 25 – 30 мм и погибших в результате 
замора с 28 по 31 июля 2007 г. Так, SL бычка кругляка, выловленного 
ставным неводом колебалась от 28,6 до 129,0 мм, в среднем 84 мм (n = 
222), жаберными сетями – 82,8 – 158,1, в среднем 114,6 мм (n = 76) и 
погибшего при заморе – 65,8 – 165,7, в среднем 112,8 мм (n = 58). В 
последнем случае отсутствовала селективность орудий лова, что 
позволило получить реальное соотношение различных видов бычков в 
прибрежном ихтиоцене. По численности преобладал кругляк, доля 
которого составляла 40,2%, далее следовали мартовик – 29,6%; песочник – 
18,9%; прочие (ратан, рыжик и сурман) – 11,3%. В то же время, в орудиях 
лова процентное соотношение видов было иным: доминирующим во все 
периоды наблюдений был кругляк - от 56,2 до 85,3%. Доля песочника 
колебалась от 2,0 до 40,2%, достигая максимального значения в мае, затем 
по численности следовал рыжик - от 0,4 - 10,9%), ратан - 0,3 – 6,9%, 
отсутствовавший в уловах в апреле 2013 г., и сурман - 1,1 – 2,3%, 
отмечавшийся только в июле – августе. Следует отметить, что мартовик в 
уловах, как правило, встречался единично. Отмечено увеличение видового 
разнообразия бычковых от весенних месяцев к летним. Количественное 
соотношение основных видов бычков у Казантипа существенно 
отличается от северо-западной части Азовского моря, где по результатам 
регулярных учетных съемок по численности после доминанта – кругляка 
(84,9%) идут сирман (7,9%), песочник (7,1%) и мартовик (0,1%) 
(Дирипаско и др., 2012).  

Наиболее массовым и значимым с хозяйственной точки зрения из 
бычков в Азовском море является кругляк. Популяция кругляка в районе 
исследований представлена четырьмя возрастными генерациями от 
сеголеток до четырехлеток, но и во всех возрастных группах наблюдается 
большой размах колебаний SL. Самки в возрасте одного года (апрель 2013 
г) имели SL 78,2 – 108,2, в среднем 93,8 мм, двух лет – 83,9 – 133,7, в 
среднем 102,3 мм, трех лет – 123,2 – 138,5 мм. Двухлетки 1+ (июль 2007 г) 
достигали SL 46,5 – 98,0, в среднем 72,4 мм, трехлетки 2+ – 81,7 – 109,4, в 
среднем 94,1 мм, четырехлетки 3+ – 103,0 – 138,5 мм. Самцы во всех 
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возрастных группах превосходили самок по SL, достигая в годовалом 
возрасте в апреле 2013 г 72,4 – 136,5, в среднем 108,9 мм, в двухлетнем - 
77,4 - 158,6, в среднем 126 мм, и трехлетнем – 108,3 - 151,2, в среднем 
131,1 мм. В июле 2007 г. самцы возрастных групп 1+ и 2+ имели SL 
соответственно 49,6-97,8 мм, в среднем 77,2 мм и 82,4-124,4, в среднем 
101,3 мм, четырехлетки встречались единично. Размерно-частотные 
характеристики самцов и самок кругляка заметно отличаются, в целом в 
более крупных размерных группах преобладают самцы. При сравнении 
данных размерого состава бычка кругляка в конце 60-х годов ХХ в., 
которые характеризовались чрезвычайно высокой интенсивностью 
эксплуатации запасов этого вида в Азовском море (Апанасенко, 1973; 
Дирипаско и др., 2012), с полученными нами результатами, 
прослеживается увеличение средней и максимальной SL самцов и самок в 
каждой возрастной группе, что может свидетельствовать об 
удовлетворительном состоянии популяции в исследованном районе в 
последние годы. С апреля по июль самки в уловах преобладают над 
самцами особенно к середине июля, что соответствует пику нереста, но в 
августе количество самцов и самок уравнивается. В период размножения 
визуально отмечалась явная нехватка нерестового субстрата – каждый 
камень использовался несколькими самцами, устраивающими гнезда 
практически вплотную друг к другу. Установка донных искусственных 
рифов или нерестовых субстратов способствовала бы увеличению 
численности запасов бычка кругляка.  

Бычок песочнок в уловах находится на втором месте по численности. 
Крайние размеры SL этого видаколебались от 66,4 до 168,8 мм, а средние 
значения зависили от времени и орудий лова и составляли от 99,6 до 129,2 
мм. В апреле 2013 г.средняя SL самок была существенно меньше, чем в 
мае 2011 г. – 101,9 мм и 121,5 мм соответственно, причем, еще более 
значительным было отличие модальных значений - 94,4 мм и 129,3 мм 
соответственно, что может свидетельствовать о более позднем подходе в 
прибрежную зону крупных особей. Среди самцов, напротив, в апрельских 
выборках наблюдались разноразмерные, в том числе самые крупные 
особи, в мае же присутствовали только представители наименьших 
размерных классов, преимущественно годовики, в то время, как самцы 
старших возрастных групп, очевидно, в этот период охраняли кладки 
икры и не покидали гнезд.  

Массовый материал бычка мартовика, полученный вследствие 
замора, позволил установить, что районе м. Казантип популяция этого 
вида представлена особями SL47 – 247 мм, в среднем 149,6 мм, пятью 
возрастными генерациям от сеголеток до пятилеток (0+ до 4+), размерно-
массовые характеристики азовской популяции не отличаются от 
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черноморских - района Севастополя и Каркинитского залива. 
Вокруг заповедной акватории Казантипа по нашим наблюдениям 

промысел бычков достигает существенных величин. По периметру 
протяженностью около 10 км верши выставлялись на расстоянии около 5 
м друг от друга. Минимальный улов на вершу в сутки составлял не менее 
2 кг бычков и, таким образом, в суточный вылов - не менее 4 т бычков, а в 
месяц – более 120 т. Для сравнения, только за 3 дня замора в районе 
Казантипа в июле 2007 г. погибло, по нашим оценкам, около 100 тонн 
бычков (Болтачев и др., 2007 ). 
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SOME CHARACTEISTICS OF GOBIES (GOBIIDAE), INHABITIN G CAPE KAZANTIP 
AQUATORIUM 

The family Gobiidae is represented by 11 species from 6 genera in the cape Kazantip coastal 
zone according to the ichthyological investigations results, which were completed in the period of 
2007 – 2013. The goby species quantitative correlation in the catches and as a result of fish kills is 
being analyzed. The size-age characteristics of the main species – round goby is included; 
conclusion concerning the satisfying state of its population is made. The size composition of 
monkey goby and goad goby is observed. Minimal catch of gobies by the basket bow nets in the 
spring period in the cape.Kazantip aquatorium is estimated of about 120 t a month. 
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ЗМІНИ У ВИДОВОМУ СКЛАДІ РИБ НА ПРИБЕРЕЖЖІ 
ЧОРНОГО МОРЯ В РАЙОНІ ОДЕСИ У РАНКОВИЙ 

ПЕРІОД ДОБИ 

Протягом 2011-2012 рр. проведено лов риби на прибережних мілинах 
(глибина лову 1-1,5 м) Одеської затоки (район санаторія «Молода 
Гвардія»), а також у Чорному морі в районі селища Бугово. Риба 
відловлювалася в різні сезони за допомогою волокуші (довжина 10 м, 
вічко 6 мм в крилах і 4 мм в кутці). Лов відбувався за такою схемою. По 
два поступових притонення по 50 м довжиною кожне проведено за годину 
до світанку, під час світанку і за дві години по світанку. Кожний 
наступний лов проводився на тих самих ділянках, де проводився 
попередній лов. Для порівняння іхтіофаун використовувався індекс 
Чекановського-Сьоренсена. 

В районі Молодої Гвардії у 2011 р. відзначено 11 видів риб, у 2012 р. 
– 9видів риб.В районі Бугова лов проведений лише у 2012 р., відзначено 7 
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видів риб. У більшості випадків домінувала атерина піщана Atherina 
boyeri, частка якої склала від 28% (восени 2012 в районі Молодої Гвардії) 
до 96% (весною в районі Бугова). Весною 2012, в районі Молодої Гвардії, 
за дві години по світанку, відзначено домінування іглиці пухлощокої 
Syngnathus abaster–56,6%. Восени 2012 р. в районі Молодої Гвардії весь 
вилов був складений із сингіля Liza aurata, який відловлювався за годину 
до світанку, а подальші лови не дали результатів. Подібність між ловом до 
світанку і під час світанку склала 57,14% в районі Молодої Гвардії і 
71,43% в районі Бугова. Подібність між ловом під час світанку і після 
світанку склала 80% в районі Молодої Гвардії і 75% в районі Бугова. 
Подібність між ловом до світанку і після світанку склала 71,42% в районі 
Молодої Гвардії і 60% в районі Бугова. Таким чином, на обох ділянках 
відзначається зменшення кількості відловлених риб і збіднення їх 
видового складу з часом. Але район Бугова відрізняється більшою 
однорідністю у видовому складі риб протягом зміни світової доби. 

Показано, що видовий склад риб на прибережних ділянках районів 
Бугова і Молодої Гвардії у весняний період за даними Індексу Сьоренсена 
співпадає на 50%. Повний видовий склад на обох ділянках спостерігався 
весною за дві години до світанку. Весняний і осінній улови в районі 
Молодої Гвардії збіглися лише на 36% (на Бугові осінній лов не 
проводився). Подібність між районом Молодої Гвардії та Бугова склала 
50%. 

Нами відзначена тенденція до збіднення видового складу вилову риб 
від темної частини доби (найбагатший вилов) до світлої (найбідніший, 
іноді безрезультативний). 

Yu. Kvach, О. Drobinyak 
A.O. Kovalevsky Institute of Biology of the Southern Seas NAS, Ukraine 

CHANGES IN SPECIFIC COMPOSITION OF PISCES OF BLACK SEA IN DISTRICT OF 
ODESA IN A MORNING PERIOD OF TWENTY-FOUR HOURS 

Noted tendency to impoverishment of specific composition of fishing-out of fishes from dark 
part of twenty-four (richest fishing-out) hours to light (the poorest, sometimes nonrezalt). 
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СОСТОЯНИЕ ИХТИОПЛАНКТОНА СЕВАСТОПОЛЬСКОЙ 
БУХТЫ В 2002 -2011 гг. 

Численность и распределение ихтиопланктона, являясь составной 
частью мезопланктона, в значительной степени зависят от состояния 
планктонного сообщества, а видовой состав - от состояния черноморской 
ихтиофауны. Негативные изменения в морских экосистемах в первую 
очередь затрагивают районы «экологического риска», к каковым 
относятся прибрежные воды и, прежде всего, акватории портов.  

Проанализировано состояние ихтиопланктонного комплекса 
прибрежной акватории Севастополя у выхода из бухты Севастопольской в 
период с 2002 по 2011 гг. Данный район находится в так называемой зоне 
«краевого эффекта», где с одной стороны размножаются рыбы оседлых 
видов рыб, обитающих в опресненной полузамкнутой акватории 
Севастопольской бухты, а с другой стороны – промысловые виды, 
мигрирующие в этот район на нерест. Работа выполнена на материалах, 
собранных в ходе мониторинговых ихтиопланктонных исследований в 
период 2002–2011 гг. и архивных материалах ИнБЮМ НАНУ (1988–2000 
гг.). Сбор материала проводился с мотобота «Вяземский» от одного до 
трех раз в месяц. На станции облавливали слой от дна до поверхности и 
поверхностный горизонт моря в режиме циркуляции при скорости судна 
около 1 узла в течение 10 минут. Ихтиопланктон и желетелый 
макропланктон собирали сетью Богорова-Расса (ячея сита 400-500 мкм, 
диаметр входного отверстия 50 см). Мезопланктон собирали сетью Джеди 
(ячея сита 120 мкм, диаметр входного отверстия 37 см).  

Для полузамкнутой акватории Севастопольской бухты в условиях 
долговременной и постоянной антропогенной нагрузки определяющим 
фактором колебания средней численности, видового разнообразия и 
выживания ихтиопланктона, являлась динамика вод (Гордина и др., 2003). 
Увеличение антропогенной нагрузки на шельфе Черного моря в конце 
1960-х гг. вызвало нарушение биологического равновесия в экосистеме 
шельфа. К началу 1990-х гг. произошла деградация планктонных 
сообществ, а увеличение рыбного промысла привело не только к коллапсу 
в рыболовстве, но и подрыву нерестовых запасов хамсы, чьи икра и 
личинки доминировали в ихтиопланктоне. Негативные изменения в 
ихтиопланктонных комплексах наблюдались вплоть до 2001 г.  
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Как известно, негативные изменения в любой экосистеме в первую 
очередь отражаются на видовом разнообразии изучаемого сообщества 
(Одум, 1986). Индексы разнообразия рассчитаны по данным вертикальных 
ловов. В 1988 г. индекс доминирования был очень высоким – 0,89 
(доминировали икра и личинки хамсы), а индексы видового разнообразия 
и выравненности – очень низкими 0,48 и 0,53 соответственно. В 1989 г. в 
результате резкого снижения нерестовых запасов хамсы, произошло 
изменение структуры видового состава икры и личинок рыб. Если доля 
икры хамсы в летнем ихтиопланктоне 1988 г. составляла 95%, то в 1990 г. 
она не превышала 9%. Личинки хамсы из доминирующих перешли в 
разряд редко встречающихся «прочих» видов, а более 70 % общей 
численности личинок занимали представители сем. Blenniidae и Gobiidae. 
В 1989–1991 гг. увеличение количества видов, низкий индекс 
доминирования способствовали кратковременному увеличению 
показателей индексов видового разнообразия до 2,9–3,4, а выравненности 
– до 2,7–3,0. В последующие годы вплоть до 1998 г. в связи с ухудшением 
кормовой базы личинок рыб после вселения и массового развития 
конкурента в их питании Mnemyopsis leydii и, как следствие, снижением 
их численности и уменьшению количества видов, индексы разнообразия 
снизались вдвое. Нерестовые запасы хамсы начали восстанавливаться уже 
к середине 1990-х гг. Одновременно восстанавливалась и структура 
видового состава икры рыб, так в летний период 1999 г. икра хамсы здесь 
составляла уже 57 % от общей численности. К 1998 г. количество видов в 
ихтиопланктоне было сопоставимо с данными 1989 г., что, наряду с 
низкой степенью доминирования, способствовало увеличению 
показателей индексов видового разнообразия и выравненности до 2,8 и 2,9 
соответственно. Появление в конце 1990-х гг. в планктоне нового 
гребневика Beroeovata, объектом питания которого является гребневик M. 
leydii, способствовало положительным изменениям в структуре 
планктона, а также улучшению кормовой базы личинок рыб. Тем не 
менее, средняя численность личинок в ихтиопланктоне до 2001 г. не 
превышала 7 экз./м-2. В период с 2002 по 2011 гг. в ихтиопланктоне 
Черного моря были идентифицированы уже 65 видов икры и личинок рыб, 
в том числе в Севастопольской бухте – 45 видов. Не смотря на увеличение 
численности пелагической икры в пробах 2000-2003 гг. доля личинок из 
пелагической икры не превышала 3%. В связи с высокой степенью 
доминирования индексы разнообразия были сравнительно не высоки и 
колебались от 2,0 до 2,4, а индексы выравненности – от 1,8 до 2,0. В 2004 
г. возросло количество видов, а низкая степень доминирования 
способствовала увеличению показателя индекса видового разнообразия до 
3,5. Максимальные показатели индексов видового разнообразия (3,7) и 
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индекса видового богатства (24,8) наблюдались в 2008 г., при 
минимальном индексе доминирования (0,11). В последующие годы 
исследований индексы видового разнообразия в среднем составляли 3,0, а 
индексы выравненности – 2,4. Продолжалось восстановление видовой 
структуры личинок рыб, о чем свидетельствовало постепенное увеличение 
доли личинок промысловых видов-мигрантов: в 2010 г. она достигла 47 %. 
В период наших исследований в кишечниках личинок рыб 
(поверхностный горизонт) количественные доли науплий копепод 
варьировали от 77 % в 2002 г. до 67 % в 2011 г. Тем не менее, по весу в 
пищевом комке лидировали крупные формы (кладоцеры и копеподитные 
стадии копепод), доля которых колебалась от 53% в 2002 г. до 79% в 2007 
г. В пищевом комке личинок обитающих в слое 0 – 10 м доля науплий 
копепод до 2009 г. была заметно ниже, чем в слое 0 м. Раннее появление 
гребневика берое в летний период 2008–2010 гг. привело к уменьшению 
пресса мнемиопсиса на микро- и мезозоопланктон, ослаблению пищевой 
конкуренции с личинками рыб на черноморском шельфе. Если в 2004 г. 
численность кормового зоопланктона в вертикальных ловах не превышала 
100*103 экз./м-2, то в 2009–2010 гг. она поднялась до 400*103 экз./м-2 

(Аболмасова и др., 2012). Начиная с 2009 г. мелкие пищевые организмы 
стали доминировать в кишечниках личинок рыб и в слое 0-10 м, достигнув 
89% по численности и 78 % - по весу. Важно отметить, что увеличение 
мелких пищевых объектов в кишечниках личинок рыб, существенно 
повлияло и на увеличение размерно-весовых показателей личинок рыб. 
Так, средние показатели длины массового представителя пелагического 
комплекса – личинок хамсы увеличилась с 4,9 мм в 2002 г. до 7,0 мм в 
2011 г., показатели веса увеличились с 0,3 мг до 0,5 мг соответственно. 
Очень важным показателем благополучного состояния 
ихтиопланктонного комплекса, является наличие в сборах личинок 
старших возрастных групп, перешедших на питание более крупными 
пищевыми организмами, в 2010 г. доля таких личинок достигла 40%. 

Таким образом, в период с 2004 по 2011 гг. происходило 
восстановление видовой структуры личинок рыб (возросла доля 
промысловых видов-мигрантов), произошло улучшение кормовой базы 
личинок рыб, увеличились средние показатели длины и веса тела личинок, 
возросла доля личинок старших возрастных групп.  
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STATE OF OF SEVASTOPOL BAY IN 2002-2011 

The diversity of species, abundance of ichthyoplankton and feeding of fish larvae in the 
coastal waters of Sevastopol during the period from 2002 to 2011have been analyzed. In the period 
of 2004 - 2011 restoration structure of species composition of fish larvae was observed. The early 
appearance ctenophore Beroe ovata in summer 2008–2010 reduced the effect of Mnemiopsis leidy i 
on the micro-and mesozooplankton. 
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НОВИЙ СТИМУЛЯТОР НЕРЕСТОВОГО СТАНУ ПЛІДНИКІВ 
РИБ ПРИ ЇХ ШТУЧНОМУ ВІДТВОРЕННІ 

При штучному відтворенні більшості видів риб овуляцію ікри і 
сперміацію у плідників викликають ін’єкцією водної суспензії препарату 
гіпофізів риб, в яких містяться гонадотропні гормони. Однак на практиці 
інколи виникають ускладнення, від негативної реакції плідників на 
стимуляцію до їх загибелі.  

Об’єктивні причини ускладнень полягають в тому, що препарат 
гіпофізів не має стандартної активності, містить значний обсяг 
шкідливого «баласту» для організму риби-реципієнта і вимагає 
застосування антибіотиків, що не проходить без наслідків для організму 
риби. До того ж, коштує препарат недешево, а його водна суспензія 
нестійка при зберіганні.  

Використання гіпофізів при штучному відтворенні риб протягом 
тривалого часу не мало альтернатив. Але сьогодні в більшості країн з 
розвиненою аквакультурою перейшли на синтетичні замінники гіпофізів 
риб, що містять в основі синтетичні аналоги нейрогормонів, які 
стимулюють секрецію власних гонадотропних гормонів в гіпофізі риби-
реципієнта. Ці препарати мають ряд переваг перед препаратом гіпофізів: 
стерильність, стандартна активність, зручність при використанні, 
тривалий термін придатності, м’який вплив на організм плідників рибі 
менша ринкова ціна (Мотлох, 2005). 

В ряді рибних господарств України замість препарату гіпофізів 
використовують синтетичні стимулятори російського (серія препаратів 
«Нерестин») та угорського виробництва («Овопель»). Ці препарати довели 



 
 138  
 

свою ефективність при штучному відтворенні коропових риб і активно 
впроваджуються в процес риборозведення осетрових та сомових риб 
(Балтаджі, 2001; Коваленко, 2006; Шумова, 2009).  

Відсутність конкуренції на українському ринку товарів для 
риборозведення, підсилена періодично виникаючим дефіцитом препарату 
гіпофізів і відповідним зростанням його ринкової вартості, стимулювала 
постачальників препаратів «Нерестин» і «Овопель» до збільшення цін на 
препарати. Наприклад, вартість «Нерестинів» впродовж останніх 8-ми 
років зросла майже на 40% і наблизилась до ціни на препарат гіпофізів 
коропових риб. 

Один із авторів доповіді впродовж 15 років досліджував проблему 
штучної стимуляції нерестового стану плідників риб при заводському 
способі відтворення. Результатом цих досліджень стала розробка 
експериментального препарату для одержання статевих продуктів від 
плідників коропових риб з робочою назвою «Vatadilen». За механізмом 
стимулюючого впливу на організм риб цей препарат є аналогом 
«Нерестинів» і «Овопелю».  

Коригування складу і відпрацювання дозувань препарату 
проводились впродовж 2008–2010 рр. в інкубцеху фермерського 
господарства «Еверест» (Донецька обл.) на 4-х видах риб: коропі, білому і 
строкатому товстолобиках, білому амурі.  

Виробничі випробування препарату на рослиноїдних рибах були 
проведені в інкубцеху Немішаївської рибдільниці НУБіП України (2009 р. 
– на білому амурі, 2011 р. – на білому амурі і строкатому товстолобику), в 
інкубцеху рибгоспу «Миронівка» ПрАТ «Донрибкомбінат» (2010 р., на 
білому товстолобику і білому амурі).  

При випробуваннях, проведених в 2009–2012 р. у ФГ «Еверест» на 
рослиноїдних рибах, контролем для експериментального препарату 
«Vatadilen» був препарат «Нерестин-1». В дослідженнях щороку були 
задіяні не менше 30-ти екземплярів представників кожного виду риб обох 
статей. Наводяться деякі результати цих випробувань (дослід/контроль): 

1. Білий товстолобик: позитивна реакція самок на стимуляцію, % – 
92,5 / 91,3; запліднення ікри, % – 89,4 / 92,6; вихід личинок з ікри, 
% - 69,8 / 70,3. 

2. Строкатий товстолобик: позитивна реакція самок на стимуляцію, 
% – 96,5 / 94,2; запліднення ікри, % – 90,6 / 92,1; вихід личинок з 
ікри, % – 72,5 / 71,3. 

3. Білий амур: позитивна реакція самок на стимуляцію, % – 92,0 / 
90,1; запліднення ікри, % – 93,5 / 92,0; вихід личинок з ікри, % –
73,1 / 69,9. 

Як видно, препарат «Vatadilen» показав виражений стимулюючий 
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вплив на плідників рослиноїдних риб і за кількісними показниками 
інкубаційної кампанії не поступався визнаному закордонному аналогу. 

Унаслідок вдалих випробувань препарату «Vatadilen» господарство, 
на базі якого проведено основний обсяг експериментальних робіт (ФГ 
«Еверест»), з 2010 р. повністю перейшло на його використання в роботі з 
рослиноїдними рибами, а в інкубаційній кампанії 2013 р. у ПрАТ 
«Донрибкомбінат» при штучному відтворенні рослиноїдних риб було 
використано майже 1000 доз цього препарату.  

Робота над модифікацією препарату для плідників коропа триває, 
адже стабільно високих результатів його стимулюючої дії ще не 
отримано, хоча позитивна реакція риб на ін’єкцію препарату в 
експерименті становить не менше 60% для самок і 80% – для самців.  

У квітні-травні 2013 р. в інкубцеху Немішаївської рибдільниці НУБіП 
України було проведено перше випробування активності препарату у 
модифікації «Vatadilen-2» на вперше нерестуючих самках стерляді. 
Контролем для експериментального препарату слугували препарати 
гіпофізів осетрових риб і карася. У випробуваннях, що пройшли у два 
тури, було використано 27 самок стерляді. Всі самки дослідної групи 
прореагували овуляцією ікри на ін’єкцію препарату, що дало підставу для 
продовження досліджень у цьому напрямку. 

Отже, експериментальний вітчизняний препарат «Vatadilen» після 
завершення випробувань здатний вже у найближчій перспективі скласти 
конкуренцію його зарубіжним аналогам і препаратам гіпофізів риб на 
вітчизняному ринку товарів для риборозведення. Ринковою перевагою 
цього препарату є також менша на 35-40 % ціна, ніж на препарати 
гіпофізів риб та російський «Нерестин».  
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NEW STIMULANT OF A SPAWNING STATE IN FISH SPAWNERS DURING 
ARTIFICIAL REPRODUCTION  

The main testing results presented here display the use of a new product “Vatadilen” for 
stimulation of spawning state in herbivorous fish while breeding them in captivity in fish farms of 
Ukraine. The product is not inferior to foreign analogues regarding the intensity of its effect on fish 
and on results of incubation campaign. Conclusions are made on the prospects of continuing the 
testing of the product on carp and sterlet. 
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Чернігівський національний  педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка 
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kovalchernigov@gmail.com 

ВПЛИВ ІОНІВ ЦИНКУ НА МОРФОЛОГІЧНІ ТА ФІЗІОЛОГО-
БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРОПА ЛУСКАТОГО 

Однією з найгостріших проблем сучасності  є глобальне антропогенне 
забруднення гідросфери. Серед хімічних речовин, що забруднюють 
континентальні водойми, значну небезпеку для водних тварин, у тому 
числі і риб, представляють іони важких металів. Деякі з них мають високу 
біологічну активність і здатні акумулюватись в різних тканинах 
гідробіонтів, порушуючи метаболічні і фізіологічні процеси в їх організмі, 
що приводить до ослаблення, захворювання окремих особин. Цинк є 
життєво необхідним металом для риб, бо він приймає участь у метаболізмі 
нуклеїнових кислот, білків, жирів; впливає на ріст, розвиток та 
розмноження риб. 

Метою роботи було вивчення впливу підвищеної концентрації іонів 
цинку на морфологічні та фізіолого-біохімічні показники коропа 
лускатого. 

Дослідження проводились в лабораторних умовах на дворічках 
коропа лускатого (Cyprinus carpio L.) масою 200-250г. Риб тримали  в 200-
літрових акваріумах з відстояною водопровідною водою, в умовах 
стандартного газового і гідрохімічного режимів. Умови інтоксикації 
моделювали шляхом внесення у водне середовище солі ZnSO4·7H2O у 
концентрації, що відповідають 2 рибогосподарським ГДК. Період 
аклімації становив 14 діб, що вважається достатнім для формування 
захисних фізіолого-біохімічних механізмів до дії токсикантів. Для 
визначення морфологічних показників риб вимірювання проводили згідно 
з методичними рекомендаціями (Методи…, 2006). Визначали такі 
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пластичні ознаки,  як зоологічна та промислова довжина риб, найбільша 
та найменша висота тіла, а також визначали масу риб, масу нутрощів, 
печінки, селезінки. Розраховували коефіцієнт вгодованості за Фултоном 
(Кф); індекси: печінки (печіночно-соматичний індекс), селезінки, висоти 
тіла риб, відносної товщини тіла риб, компактності риб, м’ясистості риб.  

Для дослідження активності ферментів використовували 
цитоплазматичну і мітохондріальну фракції печінки  та м’язів коропа. В 
цитоплазматичній фракції печінки визначали активність 
лактатдегідрогенази, глюкозо-6-фосфатдегидрогенази, глюкозо-6-
фосфатази і фруктозо-1,6-дифосфатази. Мітохондріальну фракцію 
використовували для визначення активності сукцинатдегідрогенази. 
Визначення активності ферментів проводили по загальноприйнятим 
методикам (Методи…, 1968). Ферментативну активність Г-6-Фази і Ф-1,6-
ДФази оцінювали за неорганічним фосфором, який визначали за Фіске – 
Суббароу. Кількість білку у пробах визначали за методом Лоурі. 

Аналіз результатів дослідження показав, що у піддослідних риб, які 
утримувались в акваріумі з іонами цинку у концентрації 2 ГДК протягом 
чотирнадцяти діб спостерігались певні зміни. Так при зовнішньому огляді 
зябер коропа, у третини риб зафіксовано світле забарвлення пелюсток. 
При огляді внутрішніх органів, селезінка риб мала  темно-червоне 
забарвлення, а також виявлено збільшення її розмірів, в порівнянні з 
контрольною групою. 

Результати, одержані при вивченні морфометричних показників 
коропа  лускатого в умовах токсикозу показали, що серед розрахункових 
індексів величина жодного з них  вірогідно не змінювалася. Помітні зміни 
спостерігаються щодо коефіцієнту вгодованості. Так, в експериментальній 
групі коефіцієнт вгодованості (за Фултоном) був на 27% менший ніж 
контролі (експеримент –1,56+0,15, а в контроль – 2,15+0,14). Дія іонів 
цинку призводила до незначного збільшення печінково-соматичного 
індексу на 9% та збільшення індексу селезінки на 25%. Це можна 
пояснити тим, що селезінка є кровотворним органом, а важки метали 
здатні викликати функціональні порушення органів кровотворення (Мур, 
1987), крім того вітчизняні вчені (Шамрай, 2010) встановили у коропа кої 
при дії важких металів у 80% випадків запалення кишечнику та 
селезінки. 

Дослідження виявили, що іони цинку у  концентрації 2 ГДК по-
різному впливають на активність ферментів енергетичного та 
вуглеводного обміну в організмі коропа. Так, активність 
сукцинатдегідрогенази, одного з ферментів циклу трикарбонових кислот, 
збільшується на 7% у печінці та на 28% (Р<0,05) у м’язовій тканині. 
Активність глюкозо-6-фосфатдегідрогенази теж зростає: у печінці  на 18% 
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(0,53+0,04 мкмоль NADР/ мг білка за хв. – в досліді, проти 0,45+0,04 
мкмоль NADР/ мг білка за хв.– в контролі); і білих м’язах на 57% 
(0,11+0,02мкмоль NADР/ мг білка за хв. – в досліді, проти 
0,07+0,02мкмоль NADР/ мг білка за хв.– в контролі). Значне місце в 
енергетичному обміні риб  займає гліколіз. Для дослідження був обраний 
фермент – лактатдегідрогеназа. Аналіз результатів показав, що іони цинку  
пригнічують ферментативну активність у печінці (Р>0,05), але збільшують 
активність дослідженого ферменту у м’язах на 39% (Р<0,05). Таку 
особливість щодо дії іонів цинку можна пояснити накопиченням цього 
біметалу у м’язовій тканині (Ситник, 2009). 

Протилежну дію іонів цинку було зафіксовано на активність 
ферментів глюконеогенезу. У м’язах фруктозо-1,6-дифосфатазна 
активність зменшувалась на 48%,  а у печінці  –  всього 29%, від 
контролю. Подібний інгібуючий ефект спостерігався і на другий 
ключовий фермент глюконеогенезу – глюкозо-6-фосфатазу. 

Отримані результати свідчать про те, що досліджений токсикант у 
концентрації 2ГДК викликає збільшення індексу селезінки, призводить до 
активізації ферментів енергетичного обміну: сукцинатдегідрогенази, 
глюкозо-6-дегідрогенази і лактатдегідрогенази та зменшення активності 
ферментів глюконеогенезу. 
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THE EFFECT OF ZINC IONS ON THE MORPHOLOGICAL AND PH YSIOLOGICAL-
BIOCHEMICAL PARAMETERS OF CARP 

The effect of zinc ions on the morphological and physiological-biochemical parameters of 
carp was studied. It was found that the tested toxicant at a concentration 2MPC causes an increase 
in spleen index, leads to the activation of enzymes of energy metabolism: succinate dehydrogenase, 
glucose-6-dehydrogenase and lactate dehydrogenase enzymes and inhibits gluconeogenesis. 
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НОВЫЕ ДАННЫЕ ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ РЕДКОГО 
БЫЧКА Chromogobius quadrivittatus (STEINDACHNER, 1863) В 

МОРСКИХ ПОДВОДНЫХ ПЕЩЕРАХ УКРАИНЫ (ЗАПАДНЫЙ 
КРЫМ) 

Chromogobius quadrivittatus– один из самых редких и малоизученных 
бычков черноморского бассейна, достоверных сведений о находках 
которого в водах Украины и России до наших исследований последние 
десятилетия не было (Ковтун, 2013). Первые сведения о находке Ch. 
quadrivittatus (далее Ch. q.)в прибрежном солёном озере между Агирским 
и Лобановым ущельями (Краснодарский край, Россия) опубликованы в 
работе З.М. Пчелиной (1939), которая описала его как Relictogobius 
kryzanovskii Ptchelina, 1939. С этого момента он цитировался в литературе 
как понто-каспийский реликтовый вид. К сожалению, типовые 
экземпляры, хранившиеся на Новороссийской биостанции, также как и 
средиземноморские типовые экземпляры в Миланском музее 
национальной истории были уничтожены во время второй мировой войны 
(Miller, 1965). Последующие исследования показали, что черноморский R. 
Kryzanovskii – это редкий средиземноморский вид бычка, описанный 
F. Steindachner (1863). В 1971 г. В.И. Пинчук, проводя исследования в том 
же районе, где работала З.М. Пчелина, в одном из озер также обнаружил 2 
экз. хромогобиуса (Пинчук, 1987). Эти экземпляры хранятся в коллекции 
национального научно-природоведческого музея НАН Украины (г. Киев). 
Считается, что в районе г. Одессы был найден 1 экз. Ch. q., однако, так-так 
материал не сохранился и находка не была подробно изучена, 
правильность определения подвергается сомнению (Манило, 2008-2009). 
Сохранившаяся черно-белая фотография этого экземпляра, на которой на 
теле рыбы хорошо видны более 15 светлых вертикальных полос, дает 
основания считать, что это все-таки был какой-то другой вид. Схожая 
ситуация возникла и с обнаруженным в 2012 г. возле Синеморица 
(Болгария) Ch. q. в желудке бычка-кнута (Василев и др., 2012). На 
присланном из Болгарии по просьбе автора фото на полупереваренном 
теле бычка хорошо видны светлые вертикальные полосы в количестве 
более 15. Ранее, в 60-х гг. ХХ ст., возле г. Варна был обнаружен 1 экз. Ch. 
q. (Георгиев, 1961). При изучении автором в 2013 г. подводных пещер 
Болгарии в районе с. Тюленево и г. Варна этот бычок обнаружен не был. 
Ch. q. считается эндемиком черноморско-средиземноморского бассейна и в 
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Средиземном море встречается у Хорватии, Испании, Италии, Франции 
(Эгейское и Мраморное моря), Израиля, Сирии и Турции (Miller, 1971, 1986, 
Ahnelt, 1990, Alberto, Nieto, 1993, Adib Saad, 2005), однако сведения по его 
распространении по-прежнему редки. P.J. Miller (1965) впервые написал об 
иммиграцииCh. q. в Черное море и, впоследствии, указывал (Miller, 1971), что в 
Средиземном море известно только 9 мест его находок. Предполагают (Ahnelt, 
1991), что этот вид гораздо более широко распространен, чем считалось ранее, 
однако, по-прежнему из разных мест известны только единичные его находки. 
Вид внесен в Красную книгу Краснодарского края и Красную книгу Чёрного 
моря (1999). Все попытки обнаружить этого бычка в Черном море после 1971 г. 
не привели к успеху, о чем хорошо показано в работе (Пашков и др., 2013). 
Авторами проанализированы исторические данные по распространению этого 
вида и на основе собственных исследований в прибрежных озерах сделан 
вывод, что в настоящее время Ch. q. в них отсутствует в виду того, что среда 
обитания в водоемах стала для него непригодной. С 2005 г. при проведении 
автором исследований подводных морских пещер п-ва Тарханкут было 
обнаружено несколько новых для Черного моря и очень редких видов 
беспозвоночных, а также новый для Черного моря вид 
криптобентического пещерного бычка Gammogobius steinitzi Bath, 1971 
(Ковтун, 2012). В 2012 г. в одной из подводных пещер был отловлен 
половозрелый самец Ch. q. длиной 47,7 мм и массой 0,81 г (Ковтун, 2013). 
Учитывая недостаточность сведений по этому виду, в 2013 г. несколько пещер 
были целенаправленно изучены с целью выявления в них хромогобиуса. В 
результате многочасовых подводных наблюдений с видео и фотофиксацией и 
сбора материала с помощью сачка, было отловлено еще 2 экз. Ch. q. и 
проведены наблюдения еще над более чем 15 экз. этого вида. Было 
выяснено, что этот немногочисленный вид обитает во многих достаточно 
больших и глубоких подводных пещерах в их сумеречной зоне, на 
некотором удалении от входов. Все наблюдаемые экземпляры были 
обнаружены возле глубоких трещин или отверстий в боковых стенах 
пещер, на уровне дна или немного выше, на первом каменном уступе. 
Изучение поведения бычка в естественной среде обитания показало, что 
они ведут очень скрытный образ жизни и не отплывают далеко от своего 
убежища, к которому имеют, вероятно, длительную привязанность. 
Попытки выманить бычка из норки с помощью приманки (мясо мидии) 
успеха не имело. Кроме того, бычки отрицательно реагировали на свет 
подводного фонаря и сразу же прятались в норки. Таким образом, наши 
исследования показали, что Ch. q. является постоянным, относительно 
немногочисленным обитателем скрытых пещерных сообществ. 
Вероятность обнаружения его в открытых прибрежных биотопах 
ничтожно мала и, скорее всего, является случайной. Единичные находки 
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этого бычка в соленых озерах, по нашему предположению, являются 
следствием случайного заноса в них бычка во время штормов. По нашим 
наблюдениям данный вид, даже с учетом слабой его изученности, 
является исключительно малочисленным в Чёрном море и в будущем 
будет рекомендован автором для внесения в список редких видов Красной 
книги Украины с единственным пока известным местом обитания в 
Украине – морских подводных пещерах западного Крыма. 
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The base literature data on the distribution of the rare goby Chromogobius quadrivittatus in 
the waters of the Black Sea are presented. Ecological characteristics based on the visual observation 
under 15 specimens and on the analyses of 3 specimens of goby catch in the underwater caves of 
western Crimea (Ukraine) are given. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РИБОПРОМИСЛОВОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ ДНІСТРОВСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА 
ЙОГО ВПЛИВ НА СУЧАСНИЙ СТАН ІХТІОФАУНИ 

Швидкі темпи розвитку сучасного світу ставлять певні вимоги до 
взаємовідносин людини з природою. Нерідко виражений антагоністичний 
характер таких відносин вносить свої корективи на взаємини 
господарського комплексу з одного боку та проблемами охорони 
навколишнього природного середовища з іншого.  

Надзвичайно актуальним видається вирішення проблем оптимізації 
впливу рибогосподарських комплексів на функціонування природних 
водних екосистем в умовах загальної тенденції до інтенсифікації розвитку 
аквакультури. Враховуючи значну кількість водних об’єктів, 
розташованих на території України, та зростаючу потребу населення у 
високоякісних продуктах харчування, в тому числі отриманих внаслідок 
розвитку аква- та марикультури, проблема набуває загальнодержавного 
значення. Однак, в гонитві за кількістю рибної продукції, отриманої в 
результаті діяльності рибогосподарських підприємств, слід збалансовано 
підходити до питань забезпечення функціонування природних 
гідроекосистем, особливо тих, що мають значну екологічну, генетичну чи 
рекреаційну цінність.  

На даний час триває дискусія щодо доцільності здійснення 
промислового вилову риби у внутрішніх водоймах України в цілому. 
Рибний промисел має як своїх прихильників так і відвертих противників. 
З моменту створення на значній території Дністровського водосховища 
природно-заповідного об’єкту – Національного природного парку 
«Хотинський», вирішення проблеми природокористування в цьому регіоні 
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загострилось. 
Для розуміння сучасного стану іхтіокомплексу Дністровського 

водосховища, слід проаналізувати умови, в яких відбувалось його 
становлення та фактори, що впливали раніше і продовжують впливати на 
якісний та кількісний склад іхтіофауни водойми. 

Перш за все, необхідно усвідомити, що видовий склад водойми до 
затоплення радикально відрізнявся від сучасного. Основний фактор – 
докорінна зміна умов існування гідробіонтів в результаті зарегулювання 
стоку Дністра та створення водойми з зовсім іншими екологічними 
умовами. В результаті вповільнення течії, збільшення глибини, обсягів 
водойми, ширини та в цілому зміни функціонування екосистеми виникла 
водойма іншого типу з притаманними лише їй гідробіологічними, 
гідрохімічними та гідрологічними особливостями. В результаті 
створюються нові умови які мають діаметрально протилежні напрямки: з 
одного боку створюються передумови для розвитку фітофільних видів 
риб, які можуть дати значний приріст рибопродуктивності, а з іншого 
умови для проживання реофільних видів, а саме вони становлять основну 
частину корінного складу іхтіофауни, стають неможливими. В той же час 
початкове стадо фітофілів на момент створення водосховища було 
відсутнє, до того ж умови відтворення для них були недостатніми через 
незначну кількість нерестових площ.  

Наступним фактором була аварія на Стебниківському хімічному 
комбінаті, в результаті якої в Дністер потрапили калійні солі, знищивши 
всі можливі форми життя в річці на відстані більше 500 кілометрів. В 
результаті залпового скиду неочищених відходів підприємства, лише за 
офіційними даними, загинуло 920 т товарної риби та 1330 т молоді. Тобто, 
фактично, загинули всі плідники, які мали б стати основою майбутніх 
водосховищних генерацій основних видів риб. Врятувались 
небагаточисельні екземпляри дрібних видів риб з коротким життєвим 
циклом (плітка, клепець, окунь та ін..), які на момент аварії перебували в 
притоках. Крім того, загинуло все бентальне населення і значна частина 
фіто та зоопланктону, фактично залишивши водойму без кормової бази.  

Третім чинником, який продовжує впливати на розвиток іхтіофауни 
Дністровського водосховища, можна вважати невідповідність рівневого 
режиму водойми природним процесам, внаслідок експлуатації 
Новодністровської ГЕС. Внаслідок цього порушені природні процеси 
пов’язані з міграційними процесами, основними з яких є нерестові та 
кормові міграції. Особливо цей фактор впливає на життєві цикли цінних 
видів риб, що здійснюють значні переміщення або життєвий цикл яких 
напряму пов'язаний з міграційними процесами. До таких видів можна 
віднести, наприклад, стерлядь та вирезуба, популяції яких збереглись у 
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водоймі. 
Четвертий фактор полягає в проведенні так званих «екологічних 

попусків», які проводяться з метою забезпечення водою пониззя Дністра 
та, як правило, припадають на пік нересту риби у Дністровському 
водосховищі. В результаті різкого зниження рівня води гине та 
нечисельна кількість ікри, яка вціліла до того часу. Нерідко масштаби 
загибелі ікри грандіозні і фактично зводять нанівець ефективність 
природного відтворення риби у водоймі. Виходом з положення можуть 
бути рекомендації Інституту гідробіології АН України щодо оптимального 
режиму експлуатації Дністровського водосховища, які враховують 
інтереси і Нижнього Дністра і Дністровського водосховища. При 
дотриманні вказаних рекомендацій площа нерестилищ складатиме 960 га 
або 6,7% площі водного дзеркала при НПУ (для забезпечення ідеальних 
умов нересту фітофілів, площа нерестилищ повинна бути не менше 30%). 
Добові коливання від роботи ГЕС не повинні перевищувати 20-25 см. При 
цьому осушені берегові схили водосховища, площею 1240-1620 га 
заростуть трав’янистими рослинами. Вони послужать нерестовим 
субстратом наступного нерестового періоду.  

При такому режимі експлуатації водосховища, умови для 
природного відтворення фітофілів будуть найбільш сприятливими. Проте 
така модель є оптимальною теоретичною  моделлю. Насправді втілити її в 
життя досить складно, враховуючи інтереси значної кількості 
користувачів. 

П’ятий фактор спричинений господарською діяльністю людини, а 
саме здійсненням промислового вилову риби в Дністровському 
водосховищі в період 1991-2005 років, який виявив надзвичайний 
селективний вплив на структуру популяцій основних видів риб. При 
використанні ставних сіток, з водойми вилучаються певні розмірні і вікові 
категорії риб, тому промисловий вилов повинен здійснюватись під 
постійним контролем з боку природоохоронних організацій з 
обов’язковим коригуванням, призначеним зменшити промислове 
навантаження на найбільш репродуктивно цінну частину популяції.  

До останнього фактору можна віднести і зростаючий тиск 
браконьєрства на екосистему Дністра. При цьому використовуються  сітки 
з забороненим на промислі розміром вічок, вилов в нерестовий період, 
використання електроструму та інші недозволені засоби і методи лову. 
Підсилює цей фактор складне економічне становище в якому опинилось 
населення регіону. Соціально-побутові умову змушують застосовувати не 
зовсім законні методи збагачення.  Тому одним із завдань працівників 
національного парку є проведення екологічного виховання населення, 
роз’яснення переваг цивілізованого використання природних ресурсів. 
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Розвиток рекреаційної інфраструктури дасть змогу розвивати риболовний, 
екологічний туризм та звільнити Дністер від браконьєрського впливу.  

З усіх видів, що зареєстровані у Дністрі – 16 видів риб (25,8%) 
занесені до Червоної книги України.  При цьому 37 видів (59,7%) входять 
до Європейського червоного списку, 31 вид (50%) охороняються 
Бернською конвенцією, 45 видів (72,6%) охороняються Червоною книгою 
МСОП. Такий відсоток видів риб, що підлягають охороні вимагає 
додаткових заходів з охорони водних живих ресурсів ділянки Дністра 
(включаючи Дністровське водосховище) яка входить до складу НПП 
«Хотинський». В таких умовах недоцільним видається здійснення 
промислового вилову риби у Дністровському водосховищі, при якому 
масово вилучаються види, що підлягають охороні. При цьому вилов 
раритетних видів риб замовчується, при повній відсутності контролю за 
виловом з боку контролюючих органів.  

Крім того, промисловими можуть вважатись всього 12 видів: лящ, 
плітка, карась, судак, короп, рибець, клепець, окунь, головень, жерех, 
підуст, сом. Підуст, головень, клепець є типовими реофілами і 
зустрічаються зрідка лише у верхній частині водосховища, тому з 
переліку промислових видів риб їх можна вилучити.  Чисельність інших 
видів зменшується у зв’язку з відсутністю умов для природного 
відтворення. Деякі з вказаних видів охороняються різними конвенціями, 
що звужує коло промислових видів риб до мінімуму. 

До факторів, що є визначальними у формуванні іхтіокомплексу 
Дністровського водосховища, можна віднести відсутність рибницько-
меліоративних заходів, спрямованих на формування певних іхтіологічних 
угруповань. 

З метою використання всіх можливостей господарського освоєння 
Дністровського водосховища, слід розглянути можливість створення в 
нижній ділянці (район сіл Кормань-Ломачинці) садкового господарства.  

Основним напрямком діяльності є розвиток аматорського 
рибальства, риболовного туризму, популяризація риболовного спорту, що 
і визначає основні напрямки роботи Національного природного парку 
«Хотинський». 

Y.M. Kogutyak  
National Nature Park "Khotynsky",Ukraine 

FEATURES OF FISHING POTENTIAL OF DNIESTER RESERVOIR  FORMATION AND 
ITS IMPACT ON THE CURRENT STATUS OF ICHTHYOFAUNA 

The work analyzes the conditions of formation of ihthyocomplexof Dniester reservoir from its 
inception to the present time. The analysis attempts to assess the current state of fish fauna of the 
reservoir and the possibility of fishing capacity in the future. 
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КОМБІНОВАНИЙ СПОСІБ ОТРИМАННЯ 
ВИСОКОПРОДУКТИВНОГО ПОТОМСТВА КОРОПА 

В Україні відчувається підвищений попит на товарного коропа масою 
понад 1 кг, особливо малолускатого. Однак в останні роки  порушено 
технологічну дисципліну, що призвело до отримання в багатьох 
господарствах рибопосадкого матеріалу не стандартної маси. Тому для 
отримання товарного коропа понад 1 кг на багатьох господарствах 
використовують трилітню технологію вирощування риби, що є менш 
рентабельним за дволітню. 

Починаючи з 2003 року фермерські господарства «Аква» і «Короп», 
що знаходяться у Львівській області, вирішили змінити трилітню 
технологію вирощування риби на дволітню. Щоб отримати товарного 
коропа масою понад 1 кг за дволітнього циклу необхідно мати однорічок 
масою понад 100 г. Тому на даних господарствах проводять такі заходи: 
отримують помісне потомство у донерестові строки;підрощують 3-
добових личинок у підготовлених малькових ставах; годують цьоголіток 
рибними кормами з вмістом протеїну понад 20 %. 

Завданням даної роботи зробити порівняльний аналіз вирощування 
помісного потомства першого і другого покоління за умов комбінованого 
способу вирощування. Оскільки, як відомо, гібридизація це один із 
методів підвищення продуктивності виробництва рибогосподарської 
продукції. 

Для отримання помісей коропа в дослідах було взято самку 
галиційського коропа (♀г), самця любінського коропа (♂л), самку (♀F1) і 
двох самців (♂F1) отриманих в результаті схрещування галицької самки 
(♀г) з самцем любінської породи коропа (♂л). У березні 2012 р. плідники 
були перевезені з фермерського господарства «Короп» до тепловодного 
садково-рибного господарства «Добротвірський рибзавод».  

Температура води у садках становила 14 оС, у природних водоймах – 
9-10 оС. Плідників, після завезення, годували зарубіжними кормами 
Alleraqua 45/15 і пшеницею. Вели постійний контроль за вмістом 
розчиненого кисню у воді і за поїданням корму. 

За настання стабільної температури 21 оС (кінець квітня) плідників 
проін’єктували штучним гонадотропним гормоном «Овопель» з 
розрахунку 3,6 мг/кг самкам і 1 мг/кг самцям.Отримання раннього 
потомства коропа проводили еколого-фізіологічним методом. Попередню 



 
 151  
 

ін’єкцію препаратом «Овопель» було проведено о 2100 з розрахунку 0,6 
мг/кг маси самок.  Вирішальну ін’єкцію провели наступного дня  о 1400. 
Кількість «Овопелю» для самок становила по 3 мг/кг. Самців ін’єктували 
одноразово при проведенні самкам вирішальної ін’єкції. Доза 
годанотропного препарату становила 1 мг/кг маси. 

Для проведення нересту було використано два нерестові садки 
площею 3м×3м×1,5м, які складалися з двох сіток: зовнішньої та 
внутрішньої. Зовнішня сітка мала вічко 10 мм, а внутрішня – була 
виготовлена з газу № 25, що не дозволяло вільним ембріонам проникати 
за межі садка. Для того, щоб сітки не підіймалися, до каркасу були 
прив’язані грузи, які занурювали на глибину 1,2 м. Оскільки короп є 
фітофільною рибою, то в якості рослинного субстрату було використано 
деревця сосни, які також за допомогою грузів занурювали у воду. У 
кожному садку було розміщено по два деревця до 1 м висотою. Для 
контролю температури садки були облаштовані термометрами. Нерестові 
садки було розміщено на відстані 50 м від берега на місці проходження 
течії водосховища, що забезпечувало постійний водообмін у них.   

Наступного дня після вирішального ін’єктування розпочався нерест о 
5 годині ранку і закінчився о 6 годині. Нерест у садках проходив не 
однаково. У садку № 1 від проходив більш активно. Це вірогідно 
пов’язано тим, що в ньому було витримано співвідношення самців до 
самок як 2:1, згідно існуючих нормативів, на відміну від садка №2, де у 
гнізді співвідношення статі становило 1:1. Через таку активності багато 
ікри було відкладено безпосередньо на стінки садка, разом з тим більшість 
ікри було відкладено на рослинний субстрат, що більш притаманно для 
даного виду.У садку № 2 спостерігався менш активний нерест і близько 95 
% ікри було відкладено на рослинний субстрат.  

Через 5 годин після нересту плідники були виловлені, зважені для 
визначена робочої плодючості кожної самки для подальшого визначення 
виходу личинок на одну самку. Було визначено, що кожна самка під час 
нересту втратила по 1200 г маси. Встановлено, що самка галицького 
коропа мала робочу плодючість дещо нижчу за помісну самку (1056000 
ікринок проти 1128000 ікринок). Під час огляду плідників було визначено, 
що самка з другого гнізда віддала не всю ікру. Це пояснюється її віковим 
станом та  невідповідністю співвідношення у гнізді самок та самців. Через 
8 годин після нересту з кожного садка було відібрано по 100 ікринок і 
визначено під мікроскопом заплідненість кожної досліджуваної групи і 
стан розвитку ембріонів. Заплідненість для гнізда № 1 становила 95 %, для 
гнізда № 2 -  98 %. Температура води в перший день інкубації ікри 
становила  24 оС. Наступного дня (через 26 год. після нересту) о 8 годині 
ранку ікра перебувала на стадії рухливого ембріона, тобто ембріогенез у 
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обох садках проходив приблизно в 2 рази швидше згідно існуючих 
нормативів. Ікра, яка була відкладена на стінки садків була повністю 
вражена сапролегнією і вся загинула. Температура води становила 26 оС. 

Через 48 години після нересту плідників розпочався викльов вільних 
ембріонів, а вже через 53 год. відбувся повний викльов. Температура води 
становила 27 оС. Вільні ембріони трималися поверхні великими зграями. 
Під вечір вони вже активно рухалися по всьому садку. 

Наступного дня після повного викльову спостерігали повне 
розсмоктування жовткового мішка. Це пов’язано з високою температурою 
води 28  оС, що призвело до швидкого проходження метаболічних 
процесів у вільних ембріонів. На наступний день личинки були 
транспортовані до малькових ставів господарства «Короп» і «Аква». 
Облік личинок проводили методом еталону. Вихід личинок галицької 
самки становив 422 800 екз. (39,1 %), а помісної самки - 450 400 екз. (41,7 
%) личинок, тобто перебував на близькому рівні і був досить високим. 

Проведеними дослідженнями щодо отримання раннього потомства 
помісей коропа у садках «Добротвірського риборозплідника» на теплих 
водах встановлено доцільність проведення таких робіт не пізніше квітня. 

I. Kozhushko 
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

ACOMBINED METHOD OF PRODUCING HIGH OFFSPRING CARP 

The new method’s particular qualities of obtaining carp’s early offspring in the cages that are 
placed in Dobrotvorskaya’s warm water of thermalpower stations have been presented. The 
possibility of obtaining a full - fledged offspring cross breed of carp with larvae’s  output not less 
than 39 % of the female without using the hutching plants and spawning ponds by  this method was 
defined.  

Е.Ф. Копейка 
Институт проблем криобиологии и криомедицины НАН  Украины 
ул. Переяславская, 23, г. Харьков, 61015, Украина 
ekopeik@yahoo.com 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И КРИОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 
СПЕРМАТОЗОИДОВ РЫБ 

Рыбы один из наибольших классов животных, насчитывающий около 
30 000 видов (www.fishbase.com),  что составляет 3/5 всех позвоночных. 
Все они находятся под жестким антропогенным прессом. Нерациональное 
природопользование, зарегулирование стока рек и постоянно растущее 
загрязнение водных бассейнов приводят к значительному сокращению 
популяций рыб и даже к исчезновению многих видов. Поэтому с каждым 
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годом обостряется важность проблемы сохранения генофонда рыб и 
особую актуальность приобретают криобиологические методы, 
позволяющие предупредить полное исчезновение видов и сохранить их 
геномы для восстановления в будущем. В настоящее время разработано 
много способов криоконсервирования спермы рыб, общей чертой которых 
является высокая вариабельность качества размороженных клеток, 
вызванная различиями в  криорезистентности (Kopeika et all, 2008). Чтобы 
понять причины таких различий, необходимо рассмотреть, какие факторы 
влияли на рыб и как изменялись структура и свойства сперматозоидов в 
процессе эволюции, онтогенеза и на разных этапах криоконсервирования. 
В процессе длительной эволюции рыбы заселили почти всеводные ниши 
Земного Шара: от  вод Арктики и Антарктики с температурой -1,91 ºС 
(Chengetall, 2007)  до горячих вод пустыни с температурой +43 ºС, от 
соленых вод морей и океанов, до пресных вод рек и озер, от мелководья и 
до больших глубин (Шмидт-Ниельсон, 1982).Одним из ведущих факторов 
эволюции, оказавшим влияние на рыб и свойства их клеток и молекул 
была температура. Под влиянием температуры сформировались 
популяции рыб, имеющих различия в осмотической прочности мембран 
сперматозоидов, системах активации и  обеспечения энергией, 
необходимой для реализации их функций. Функционирование клеток в 
каждой температурной нише достигалось путем сохранения необходимого 
жидко-кристаллического состояния мембран за счет изменений степени 
насыщенности жирных кислот. При снижении температуры уменьшалась 
прочность связей между молекулами мембран, увеличивались гибкость 
белков и растворимость О2 в воде. В результате взаимодействия иcходных 
геномов клеток рыб с окружающей средой и естественного отбора 
произошли изменения  ДНК и в каждой нише возникли популяции рыб, у 
которых свойства основной массы клеток и гамет, в том числе, стали 
адекватны нише обитания, или нише размножения. Поэтому 
криорезистентность сперматозоидов рыб из разных ниш может 
сильноразличаться. Криорезистентность – это способность клеток 
сохранять свои структуры и запас энергии, достаточный для реализации 
функций, после воздействия экстремальных факторов 
криоконсервирования. Рыбы, размножающиеся при минусовых, а также 
при низких положительных температурах и, создавшие системы защиты 
от криоповреждений (синтез антифризов и др.), приобрели 
специфическую криорезистентность сперматозоидов. У остальных рыб 
она  неспецифическая. Так в сперме атлантической зубатки Anarhichas 
lupus, замороженной в собственной плазме, из-за антифризов сохранялось 
25 % клеток (Le Francois et al., 2008). Существенно отразилась на рыбах и 
их клетках соленость  воды, в результате чего появились пресноводные и 
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морские рыбы.  
В процессе онтогенеза рыб изменения окружающей среды были 

менее значительными и их последствия в основном не наследовались, но 
отражались на функциональных характеристиках спермы. К таким 
изменениям среды следует отнести загрязнение воды, скачки температур в 
период нереста, дефицит белков в кормах, нарушение кислородного и 
светового режимов содержания самцов и др.  

При криоконсервировании основными факторами, ответственными за 
повреждения, могут быть осмотические эффекты и кристаллизация воды. 
Как было показано (Rana, 1995) и в наших исследованиях, сохранность 
сперматозоидов лососевых, нерестящихся при низких положительных 
температурах, ниже, чем у рыб, нерестящихся при более высоких 
температурах и морских рыб. Это, на наш взгляд, объясняется 
повышенной осмотической чувствительностью мембран клеток лососевых 
из-за уменьшения прочности связей между молекулами и различий в 
физиологических характеристиках клеток. Более высокую  
криорезистентность спермы морских рыб, нерестящихся при 
положительных температурах, объяснили тем, что у нее молярное 
отношение холестерина к фосфолипидам в 2,5-3,0 раза выше, чем у 
пресноводных (Дрокин и др., 1989).  Кроме того, в сперме этих рыб было 
обнаружено и большее количество полиненасыщенных жирных кислот, 
чем у пресноводных, что также, на наш взгляд, существенно влияло на 
выживаемость сперматозоидов, так как уменьшало осмотические 
нагрузки. Т. о., криорезистентность сперматозоидов определяется 
свойствами клеток, приобретенными в процессе эволюции рыб и 
акклиматизации к определенной нише, и на разных этапах онтогенеза. К 
таким свойствам относятся – осмотическая прочность и проницаемость 
мембран, энергетический запас клеток и наличие антифризов. Учитывая, 
что выживаемость криоконсервированных сперматозоидов зависит от 
многих свойств, то можно говорить о полифакторной природе 
криорезистентности. 
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ENVIRONMENT AND CRYORESISTANCE OF FISH SPERM 

This paper considers the influence of environmental factors, during the evolution, ontogenesis 
and cryopreservation on difference  in sperm cryoresistance between different niches of fish 
habitats and  suggests its multifactorial nature. 
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ОКРЕМІ ТЕХНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ 
ЖИТТЄСТІЙКОГО ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ 

РОСІЙСЬКОГО ОСЕТРА 

Зарегулювання Дніпра і утворення каскаду водосховищ призвело до 
змін гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного режимів усієї 
річкової системи, що негативно відобразилося на умовах існування 
гідробіонтів, в тому числі і риб, призвело до змін в якісному і кількісному 
складі промислових уловів Дніпровсько-Бузької гирлової області, 
негативно відбилося на чисельності найбільш цінних промислових видів, 
викликало скорочення нагульних площ разом з погіршенням умов 
розмноження прохідних риб і в першу чергу осетрових. В результаті вони 
майже втратили своє промислове значення вилов їх, що й 50-х роках 
минулого сторіччя досягав 100 т/рік, з 1969 року заборонено. Ситуація, що 
склалася викликала необхідність застосування різносторонніх заходів, 
спрямованих на відновлення чисельності дніпровських білуги, шипа, 
стерляді, севрюги та російського осетра не тільки в плані поновлення їх 
промислового використання, а й, в першу чергу, із огляду на необхідність 
збереження біорізноманіття Дніпровсько-Бузької гирлової області. 
Найбільш дієвим заходом виявилося штучне відтворення на 
спеціалізованому Виробничо-експериментальному Дніпровському 
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осетровому рибничому заводі (ВЕДОРЗ). При цьому одним із головних 
питань, від якого залежали і залежать масштаби та успішність поновлення 
чисельності дніпровських осетрових, є забезпечення ефективного 
штучного відтворення і вирощування життєстійкого рибопосадкового 
матеріалу. Поставлена проблема викликала необхідність проведення 
спеціальних досліджень, спрямованих на розв’язання питань, які 
необхідно враховувати у технологічних процесах з метою їх 
удосконалення. З огляду на те, що близько 95–98 % дніпровського 
нерестового стада осетрових були представлені російським осетром, 
дослідження були спрямовані саме на визначення аспектів еколого-
технологічного спрямування, орієнтованих на вирощування до 
життєстійких стадій личинок саме цього об’єкту аквакультури. 

Вирощування мальків-покатників російського осетра, що 
використовуються для зариблення Дніпровсько-Бузької гирлової області, 
на ВЕДОРЗ здійснюється у вирощувальних ставах І категорії за 
пасовищної аквакультури при мінімальному впливі антропогенних 
чинників, що необхідно для формування у мальків нормальних реакція на 
фактори навколишнього середовища. В той же час вирощувальні стави, 
що використовуються, досить суттєво відрізняються. Абіотичні та 
біотичні умови таких ставів у досить різні, що ставить задачі у зарибленні 
посадковим матеріалом із певними розмірно-ваговими характеристиками, 
яких личинки досягають у означені строки. 

Спеціальні дослідження у цьому напрямі були розпочаті у 2009 році, 
при постановці експерименту було сформовано три варіанти із різним 
терміном вирощування в 16; 20 та 24 доби та щільністю у 2,8; 3,2 та 4,0 
тис. екз/м2. Середня маса вільних ембріонів складала у 18,3 ± 0,29 мг ( Сv 
= 8,72 % ), годівля личинок здійснювалась згідно нормативів із раціоном в 
25 – 30 %.  

Температура за період спостережень коливалась від 11,0 до 24,5 0С, 
що у середньому складало близько 17,310С. Вміст розчиненого у воді 
кисню в перші 10 діб вирощування знаходився в межах 6,0–7,8 мгО2/дм3 і 
в подальшому дещо знизився до величин 5,3–5,7 мгО2/дм3, водневий 
показник становив 8,1–8,3. 

Невисокі показники температури води в початковий період 
вирощування могли бути вірогідною причиною того, що в першому 
варіанті досліду із терміном вирощування у 16 діб личинки дослідних 
груп не досягли нормативної середньої маси тіла. Середня маса отриманих 
личинок у залежності від тривалості вирощування планомірно зростала у 
напрямку з 55,97–63,62 мг у першому варіанті до 108,91–126,11 у групах, 
термін вирощування яких був максимальним. Виживаність личинок 
навпаки зменшувалась із 70,58–78,35% в дослідних групах із мінімальним 
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терміном до 48,10–61,98 % у дослідних групах третього варіанту. 
Рибопродуктивність натомість поступово підвищувалась із збільшенням 
терміну вирощування та ростом середньої маси від 99,42 до 106,39 г/м2 у 
дослідних групах першого варіанту до 174,33–186,91 г/м2 у варіанті із 
найбільшим терміном вирощування. При терміну вирощування в 16 діб 
об’єм реалізації росту до переходу на зовнішнє живлення займав суттєву 
долю і складав у середньому 52,80–60,23 %. Із збільшенням терміну 
вирощування до 20 та 24 діб об’єм реалізації потенції росту личинками в 
даний період природно зменшувався і коливався у середньому в межах 
30,88–35,00 та 22,15–25,06 % відповідно. На фоні досить суттєвого 
збільшення відсотку реалізації потенції росту личинками у період годівлі 
із зростанням терміну вирощування витрати кормів на отримання одиниці 
продукції поступово зменшувались від 3,25–4,42 у дослідних групах 
першого варіанту до 2,80–3,39 в інших проаналізованих дослідних групах. 

Дослідження, які були продовжені у 2011 році, відповідали загальній 
схемі попереднього експерименту. Середня маса вільних ембріонів 
складала у середньому 18,1±0,13 (Сv= 5,61 %). 

Аналіз абіотичних умов проведення експерименту при певній 
схожості окремих хімічних показників води показав певну різницю у 
динаміці кисневого і, особливо, термічного режимів порівняно із 
попереднім етапом спостережень. Середньодобова температура протягом 
усього періоду спостережень була значно вищою за попередній етап 
досліджень і коливалась у середньому в межах 18,4–20,7 оС, вміст 
розчиненого у воді кисню становив 6,1–6,7 мгО2/дм3, водневий показник - 
8,2 - 8,6. 

Найменша середня маса в 66,12– 4,03 мг була отримана в дослідних 
групах, термін вирощування яких був мінімальним. 

Виживаність личинок практично не відрізнялася порівняно із 
попередніми дослідженнями, була найбільш високою в дослідних групах 
із мінімальним терміном вирощування (73,02–79,14 %). Поряд із цим 
рибопродуктивність була значно вищою і демонструвала тенденцію до 
підвищення із збільшенням терміну вирощування. Максимальний рівень 
рибопродуктивності спостерігався у третьому варіанті досліду – 230,83–
246,86 г/м2, що на 21,3–28,0 % перебільшувало рибопродуктивність 
аналогічних груп попередньої серії спостережень. Під впливом більш 
високої температури об’єм реалізації росту молоддю до початку годівлі 
планомірно зменшувався від 32,36–36,01% у дослідних групах першого 
варіанту до 11,83–14,61% у групах із максимальним терміном 
вирощування. На фоні цього спостерігався стабільно високий об’єм 
реалізації потенції росту у межах від 38,44–40,92 % в останні чотири доби 
вирощування по всіх дослідних групах. Витрати кормів натомість були 



 
 158  
 

меншими у порівнянні із попередніми дослідженнями, особливо у 
першому та другому варіантах. 

В результаті проведених досліджень необхідно відмітити, що 
ефективність вирощування личинок російського осетра дуже сильно 
залежить від терміну вирощування в басейнах. Найбільш оптимальним 
слід вважати термін вирощування в 20 діб, при якому молодь має високі 
показники середньої маси тіла в 83,3–108,7 мг при виживаності не менше 
53,40–60,18% та оптимальному фізіологічному стані. 

V.O. Kornienko, V.A. Plugatariov, K.I. Moshniagul  
Kherson State Agrarian University, Ukraine 

SOME TECHNOLOGICAL ASPECTS OF SUSTAINABLE PLANTING MATERIAL OF 
RUSSIAN STURGEON 

The study of the definition ofthe term growing Russian sturgeon larvae in pools showed that 
the optimum growing period to be considered in the 20 days in which young fish have high levels 
of average body weight of 83.3 – 108.7 mg for the survival of at least 53.40 – 60, 18% and 
optimum physiological state. 
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FISH SAMPLING WITH SMALL BEACH NET IN SLOVAKIA 
AND POLAND 

The current status offish species occurring in lowlandrivers is not 
documented sufficiently due to the fact that lowland rivers are considered to be 
very endangered biotopes. They are difficult in means of sampling, especially 
in regard to fishes. Many standard methods used for fish sampling are not 
enough effective to research the middle part ofmain channel of lowland rivers. 
Fish species assessment programmes for different purposes (e.g. Water 
Framework Directive or NATURA 2000) evaluate current fish assemblage 
status by the use of electrofishing. This method is effective in brooks and small 
streams, but electrofishing in lowland rivers usually fails. Furthermore, the 



 
 159  
 

differences of electrofishing gear or the effect of person that operates the gear is 
highly underestimated. In present study, we describe and compare the status of 
fish species occurring in lowland rivers in Central Europe using beach seining 
with small seine net over the whole diel period in the shallow near-shore 
habitats. Lowland rivers as endangered riverine biotopes cover highs pecies 
diversity, however their diversity is still not well documented due to the many 
problems. In this case, we aimed to test the suitability of small beach seine net 
(2 x 6 m, mesh size = 6 mm knot-to-knot) on three lowland rivers in Slovakia 
and two in Poland. Latorica, Bodrog and Tisa Rivers are the most important 
lowland rivers in Slovakia, whereas Vistula and its tributary, Nida, are typical 
lowland rivers in Poland. Considering their natural character, few recent studies 
were focused on these medium-size rivers. Seining was undertaken during the 
24-hour cycle, every 2 hours. The diel fish species dynamics in these lowland 
rivers was demonstrated by high variability in the number of species, as well as 
individuals. However, the particular fish species dynamics within the diel 
period is still unknown. We presented analyses that model species distribution 
(number of individuals or relative abundance) in lowland rivers of Slovakia and 
Poland. The number of species, as well as the number of individuals varied 
significantly duringthe 24-hour cycle, reaching the highest values during the 
dusk. The occurrence and the proportion of specie svaried over the diel cycle, 
however no significant differences (Kruskal-Wallis test, P > 0.05) between 
particular samples within the diel cycle was detected. We applied mixed linear 
and additive modelling in R statistical software for the model construction and 
selection. Mixed models were constructed using both random factor and 
autocorrelative structure. Moreover, we applied the model improvement to deal 
with data heterogeneity. The occurrence of dominant species (Ballerus sapa, 
Alburnus alburnus, Aspius aspius, Blicca bjoerkna, Chondrostoma nasus, 
Gobio gobio, Gymnocephalus baloni, Gymnocephalus schraetser, Leuciscus 
idus, Leuciscus leuciscus, Perca fluviatilis, Romanogobio belingi, 
Romanogobio vladykovi, Rutilus rutilus, Sabanejewia balcanica, Sabanejewia 
baltica, Sander lucioperca and Zingel zingel) were modelled using the 
appropriate model. On the basis of the analyses, several species show clear diel 
pattern, clearly visible especially in the case of members of percids and several 
cyprinids. The next step that could help to understand the diel patterns in fish 
species occurrence is to assess the motivation of particular fish species to use 
the shallow inshore area of lowland rivers. In additiona to the diel activity 
patterns, we analyse the conservation status of the threatened species in the 
shallow, inshore habitats. Based on our data, the conservation status ofmain 
channel species was overestimated, in other words, the populations are the more 
stable that it was presented. Significantly higher number of records of 
Gymnocephalus schraetser, Zingel zingel or Rutilus virgo indicate that the 
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absence of these species was due to application of unsuitable method of 
sampling (electrofishing). Furthermore, based on our results from five year 
monitoring, we can assess stable populations of target species. However, 
differences in species density were found between eastern and western regions 
of Slovakia. On the other hand, another species, Pelecus cultratus or Acipenser 
ruthenus were not recorded within the study, although based on anglers club 
statistics, these species are distributed there.   

Grant in project BM-4231/KIiR/2013 and  PL-SK - 9922/2013-2014, 
APVV SK-PL -0077-12, and NSP from SAIA (2013). 
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СПОСІБ ЛОВУ РИБ З МАЛИМ ВОЛОКОМ У СЛОВАЧЧИНІ ТА ПОЛЬЩІ 

Розглянуто метод лову риб невеликими мальковими волоками на мілководдях, який є 
актуальними для вивчення молоді риб у великих річках. Застосування цього методу 
протягом доби кожні дві години дозволяє прослідкувати добову активність, в тому числі 
харчову поведінку. 
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ОЦЕНКА  ЕСТЕСТВЕННОЙ УБЫЛИ ПРИБРЕЖНЫХ 
СООБЩЕСТВ МОЛОДИ РЫБ РЕКИ БЕРЕЗИНА 

Одной из сложнейших проблем ихтиологии является оценка 
коэффициентов убыли (смертности) рыб. Знание показателей и динамики 
элиминации на отдельных этапах онтогенеза  является обязательным для 
установления закономерностей динамики численности и биомассы 
популяций, а также оценки параметров режима оптимального 
рыболовства. В процессе развития рыбохозяйственной науки,  в XX веке 
предлагались различные методики оценки смертности рыб,  которые 
основывались на тех или иных теоретических представлениях и 
оперировали различными исходными данным. В русскоязычной 
литературе сводки методических подходов были представлены в 
нескольких работах (Бивертон, 1969; Засосов, 1970; Никольский, 1974; 
Рикер, 1979; Сечин, 1990 и др. ),  однако до настоящего времени не 
предпринималась попытка систематизации методов,  что с одной стороны, 
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затрудняет их критический анализ, а с другой – сдерживает их дальнейшее 
развитее и совершенствование.  В связи с этим очень часто за достаточно 
сложными математическими выражениями, применяемыми при оценке 
коэффициентов смертности, теряется или изначально отсутствует 
биологический смысл вовлеченных в анализ понятий или параметров.    В 
естественных условиях при отсутствии промысла обычно принимается, 
что величина смертности максимальна в младших возрастных группах, 
уменьшается в средних ввиду повышения жизнестойкости особи (в 
возрасте, близком к возрасту наступления половой зрелости, t ) ,  а затем, 
по мере старения организма, вновь возрастает. Такой характер возрастных 
изменений смертности дает S-образную кривую выживания (Тюрин, 1972, 
Никольский, 1974, Федоров, 1995, Шибаев, 2006). Учитывая, что под 
воздействием различных причин (состояния окружающей среды, 
обеспеченности пищей, промысла и т.п.) в отдельные годы величины 
численности (1) и  смертности (2) одной и той же возрастной группы 
могут претерпевать определенные изменения, уравнения можно 
представить в виде:     

Nx=1, t+1 = Nx, te-Z
x,t, (1)                    и       Z x,t = - ln (Nx=1, T +1 / N x,t ) (2) 

Здесь х обозначает год наблюдения, а Zx, t - мгновенный коэффициент 
общей смертности возрастной группы t в году  x. 

В зависимости от причины убыли, общая смертность Z(3) 
подразделяется на две компоненты: промысловую F, связанную с 
изъятием рыб методами рыболовства, и естественную М, обусловленную 
всеми другими причинами, кроме вылова - смертностью от воздействия 
неблагоприятных биотических и абиотических факторов, хищников, пара-
зитов:              

Z= F + М           (3) 
В качестве полигона исследований служила р. Березина (правый 

приток р. Днепр, общая протяженность – 613км). Река от истока до устья 
располагается в пределах Беларуси,  в среднем и нижнем течении имеет 
рыбопромысловое значение. Наблюдения проводили в  2011-2012 гг. на 
трех точках (одна русловая и две в придаточной системе), на среднем 
участке протекания с целью определения механизмов формирования 
промысловых запасов в зависимости от условий размножения и 
численности генераций молоди промысловых рыб. Определяли плотность 
засева икры, видовой и размерный состав молоди прибрежных сообществ,  
абсолютную и относительную численность за период от выхода воды на 
пойму до установления осенней межени, гидрохимический состав вод и 
обеспеченность молоди доступной пищей (фито- и зоопланктон). Отбор 
проб икры проводили скребком, лов молоди волокушей (газовое сито №9) 
и мальковым неводом (ячея 8-10мм). По анализируемым участкам реки 
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промысловая смертность для молоди практически не имеет значения, 
поэтому на динамику численности более всего оказывают влияние 
природные факторы.  Последние воздействуют как на стадии икринки,  
так и свободного организма, при этом второй этап в динамике 
численности имеет более важное значение. По результатам учета убыли 
развивающейся икры на пойменном нерестилище леща р. Березина,  был 
определен примерный показатель смертности отложенных икринок до 
выклева, составляющий от 15до 20%. Смертность молоди (личинок, 
мальков и сеголетков рыб, составляющих прибрежные сообщества) 
определяли как общую убыль численности   за единицу времени. 
Предполагается,  что основная масса молоди элиминируется на первом 
году жизни, следовательно, интенсивность убыли можно представить  на 
единицу площади  за сезон по мере достижения определенной длины тела.  
Определенная относительная численность молоди рыб  в размерном 
диапазоне от 0,1 до 11 см колебалась от 29 до 3029 экз./га нагульных 
угодий и в графическом виде представлена экспоненциальной кривой с 
максимумом численности улавливаемых особей с размерами тела 1,1 - 4,0 
см и закономерным снижением ее численности в последующих размерных 
группах. Логарифмируя полученные  данные по численности размерных 
групп,  получаем нисходящую прямую в системе координат,  тангенс угла 
наклона которой представляет собой скорость (темп) общей убыли 
молоди (tgα = Z = 0,45, где Z –коэффициент мгновенной общей 
смертности). Поскольку рассматриваемое сообщество не затрагивается 
рыболовством (в силу малых размеров), показатель общей смертности 
будет соответствовать естественной (F=0, Z=M, М= 45%) и   описывается 
уравнением   

y= -0,61х + 9,15 при  R2 = 0,94                                               (4) 
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ESTIMATION OF NATURAL DECREASE OF COASTAL COMMUNITI ES OF YOUNG 
FISHES IN RIVER BEREZINA 

This article  studies the decrease of coastal communities of young fishes  in river Berezina are 
discussed. It, s established that the quantity of young fishes of natural water stream  is decreased for 
dependence from length of body. Index of   total and natural mortality for roes and young fishes are  
calculated. 
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ЯКІСНИЙ ТА КІЛЬКІСНИЙ СКЛАД ЖИВЛЕННЯ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО ХАРІУСА (Thymallus thymallus L.) З РІЧОК 

ЗАКАРПАТТЯ 

Відомостей щодо характеру живлення харіуса в науковій літературі 
багато. З 1836-1887 рр. і донині цим питанням займалися вчені з різних 
країн, де ця риба мешкає в природному середовищі. 

Згідно з літературними даними харчовий спектр європейського 
харіусу є досить різноманітним та налічує декілька сотень видів різних 
безхребетних, а інколи й хребетних тварин, які відносять до 25–35 родів та 
більше ніж 60 родин. Разом з тим, в складі їжі домінують представники 
двох-п’яти рядів безхребетних, що залежить від наявності організмів у 
місцях де мешкає харіус з превалюванням тієї чи іншої групи, яка більш 
розвинута та доступна. Перевага надається донним організмам 
(Е. Зиновьев, 1969, 2005, 2011; Н. Паньков, 2008).  Однак все ж таки 
харіуси є полізоофагами, інколи  хижаками, пластичними за живленням, 
що забезпечило їм широке розповсюдження. Разом з тим, відомостей 
щодо розповсюдження європейського харіуса та його  живлення в 
водоймах Закарпатського регіону не так і багато (S. Kruzhylina, A. Didenko 
2011., С. Кружиліна та ін 2012). 

Метою даної роботи було дослідження живлення харіуса, визначення 
якісного та кількісного складу харчової грудки різновікових груп риб в 
річках Закарпаття в вегетаційний період 2012 року.  

Збір матеріалу з живлення риб, обробку проб та розрахунки 
проводили відповідно загальноприйнятих методик.  Матеріалом цієї  
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роботи були харчові грудки 28 харіусів одно–трилітнього віку, які зібрані 
в річках Закарпаття в басейні Тиси  з річок Тересва, Теребля та їх приток. 
У зв’язку з тим, що харіус в річках Закарпаття є зникаючим видом та 
занесений до Червоної книги України, був використаний матеріал 
Закарпатдержрибоохорони, який вилучений з браконьєрських ловів. 

Аналіз обробленого матеріалу свідчить, що харіус різновікових груп з 
річок Закарпатського регіону Тересви та Теребля за рибницько-
біологічними показниками був в задовільному стані, середній коефіцієнт 
вгодованості за Фультоном у цьоголіток – триліток  складав: 1,25, 1,38 та 
1,42  відповідно.  Живиться  він безхребетними організмами, головним 
чином, личинками та лялечками зообентосних організмів. Разом з тим, в 
харчовій грудці риб були виявлені наземні членистоногі, мурахи, 
паразитичні личинки нематод з ряду Mermitidae, які є ларвальними 
паразитами комах та спостерігались у дво-триліток. Одноразово 
зустрічалась ікра лососевих риб та пісчинки. У харчових грудках риб були 
зустрінуті представники 14 рядів безхребетних.  Менший видовий склад 
безхребетних в харчових грудках був у цьоголіток, де маса риб була 
найменшою (12,3г). Це, головним чином, представники рядів Diptera, 
Plecoptera, Trihoptera, Ephemeroptera, Odonata, Arachnoidae. Більший 
видовий склад організмів у вмісті шлунку був у дволіток  та триліток, що 
мали більшу масу тіла: 29,5 та 91,4 г відповідно (ряди Diptera, Plecoptera, 
Triсhoptera, Hymenoptera, Hemiptera, Coleoptera, Amphipoda, 
Ephemeroptera, Megalopera, Odonata, Lepidopera, Ostracoda). 

Домінуюче положення в харчовій грудці харіусів всіх вікових груп 
належало представникам ряду  Diptera, частка яких, головним чином, в 
личинковій стадії, притаманна родинам Chironomidae, Simulidae, Culicidae, 
Deuterophlebidеa. 

Друге місце займали представники рядів Triсhoptera та Ephemeroptera. 
В значній кількості відмічені личинки волохокрильців, які споживались 
рибою разом з хатками (види Stenophylax rotundipennis, Hydropsyche 
pellucidula, Leptocerus aterrimus). На третьому місці за зустрічністю були 
личинки рядів Plecoptera, Hemiptera та Odonata.  Організми, що належали 
до рядів Hymenoptera, Hydrachnella, Amphipoda, Ostracoda, Megalopera, 
Lepidopera, Arachnoideа  зустрічалась від 1 до 5 разів. 

Основною поживою трилітніх харіусів, середньою масою 91,4г та 
довжиною тіла 21,1см були організми ряду Diptera, які у вмісті харчової 
грудки за чисельністю складали 64,9%, за біомасою 64,4 % . В харчовій 
грудці як за чисельністю, так і за біомасою переважали личинки родини 
Deuterophlebidae (вид Deuterophlebia mirabilis), Simulidae (вид 
Simuliumornatum), Dixa (вид Dixa sp.), Culicidae, Chironomidae. Іноді харіус 
надавав перевагу та активно споживав Deuterophlebia mirabilis, 
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чисельність яких у шлунку досягала від 163 до 194 екз.,  значний відсоток 
припадав на веснянок, одноденок та волохокрильців, відповідно 7,49; 8,11 
і 9,20  за чисельністю та 10,88; 7,37 та 7,15  за біомасою. Решта 
безхребетних не відігравали значної ролі в живленні харіуса і рідко 
зустрічались. Інтенсивність живлення харіуса цієї групи знаходилась на 
задовільному рівні. Середній індекс наповнення шлунку досягав 168,49 
%оо з мінімальним - 88,23 %оо та максимальним - 229,35 %оо показниками. 

У дволіток харіуса, де середня маса  досягала 29,5 г та довжини тіла  
14,8 см в харчовій грудці риб майже в однаковій кількості знаходились 
личинки волохокрильців (до 23,47% за чисельністю та 19,53 % за 
біомасою); одноденок (відповідно 21,99 та 22,55%), жуків (відповідно 
11,40 та 18, 93 %) та двокрилих (відповідно 23,62 та 15,19 %). На  другому 
місці були веснянки, перетинчастокрилі та вислокрилки. Інші безхребетні 
у вмісті харчової грудки були малочисельні. Індекс наповнення шлунку в 
середньому досягав 177,75%оо, з мінімальним - 88,23%оо та максимальним 
- 321,43%оо показниками. 

У цьоголіток, де середня наважка риби була мінімальна   12,3 г за  
довжин тіла 11,5 см) на перше місце виходять представники ряду Diptera 
(61,36% за чисельністю та 54,23 % за біомасою). Друге місце займали 
личинки бабок та волохокрильців, частка яких знаходилась в межах 14,63-
16,43 %за чисельністю та 16,28-18,80 % за біомасою. Представники рядів 
Plecoptera та Coleoptera у відсотковому відношенні були на рівні 1,92-2,59 
за чисельністю та 2,0-4,33 за біомасою. Представники інших рядів  були 
нечисельними. Індекс наповнення шлунку був значний та в середньому 
складав 384,5 %о.   

Слід відмітити, що у вмісті харчової грудки харіусів залишки 
невизначених організмів, які не враховувались до компонентів харчової 
грудки, досягали у триліток в середньому 482,02 мг, у дволіток – 358,61, у 
цьоголіток – 255,12 мг. 

Спектри живлення харіусів різного віку схожі, однак є деякі 
відмінності. Якщо у триліток та  цьоголіток домінуюче положення 
займали представники двокрилих відповідно 64,93-61,36% за чисельністю 
та 64,42-54,23 % за біомасою, то дволітні  харіуси приділяли більше уваги 
майже в однакових пропорціях за чисельністю та біомасою організмам 
двокрилих 23,62 і 15,19%, волохокрильцям відповідно 23,47 і 19,53%, 
одноденкам відповідно 21,99 і 22,55% та жукам відповідно 11,40 і 18,93%, 
дещо менше перетинчастокрилим 7,01 і 6,96% . 

 Отже, аналіз живлення різновікових груп європейського харіусу з 
річок Тересва та Теребля показав, що специфіка його живлення вказує на  
характер  бентофагії. 

Європейський харіус різних вікових груп (2+, 1+, 0+) в річках Тересва 
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та Теребля басейну Тиси  в  Закарпатті,  харчується здебільшого 
безхребетними донної фауни, віддаючи перевагу амфібіонтним 
організмам класу Insecta,  личинкова та лялечкова стадія розвитку,  яких 
відбувається  в донних біоценозах. Другорядне значення мають імаго 
повітряно-наземним комах. Кількість цих організмів зустрінутих у 
живленні цьоголіток харіусів менша, ніж у дволіток  та триліток, де цей 
показник в 2-3 рази більший. В живленні три-, дво- та цьоголіток харіусів 
були спільними організми родів Diptera, Trichoptera, Plecoptera, Coleoptera, 
Ephemeroptera, Odonata, Amphipoda. 
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QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF EUROPEA N GRAYLING 
(Thymallus thymallus L.) FEEDING FROM TRANSCARPATHIAN RIVERS 

The article contains data on feeding of multiple-age (2+, 1+, 0+) European grayling 
(Thymallus thymallus L.) from Teresva and Tereblya Rivers of the Transcarpathian region. It was 
found that this species consumes mainly bottom invertebrates preferring amphybiontic insects. Age-
2, 1, and young-of-the-year grayling consumed representatives of Diptera, Trichoptera, Plecoptera, 
Coleoptera, Ephemeroptera, Odonata, Amphipoda. 
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КОРМОВА БАЗА РИБ ТА ПОТЕНЦІЙНІ БІОПРОДУКЦІЙНІ 
МОЖЛИВОСТІ ВОДОСХОВИЩ ДНІПРОВСЬКОГО КАСКАДУ 

Дніпровські водосховища формують основний фонд 
рибогосподарських водних об’єктів України загальнодержавного 
значення, що зумовлює необхідність постійного впровадження на них 
комплексу заходів щодо поліпшення умов  формування та експлуатації 
промислового запасу риб. Одним із важливих факторів, які суттєво 
впливають на рибопродуктивність водосховищ є стан їх кормової бази 
риб. Метою даної роботи є оцінка сучасного біопродукційного потенціалу 
дніпровських водосховищ з точки зору формування кормової бази для 
риб, як основи для нагулу аборигенних видів так і для встановлення  
оптимальних обсягів вселення об'єктів випасної аквакультури.  

Матеріал збирався на всій акваторії Київського, Канівського, 
Кременчуцького та Дніпродзержинського водосховищ згідно стандартній 
сітці станцій у літній період 2006–2010 рр., крім 2008 р. Вивчався якісний 
і кількісний склад фіто- і зоопланктону, зообентосу, їх просторовий 
розподіл у водоймі. Паралельно проводився збір матеріалу щодо 
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показників, які впливають та визначають  рівень продукційних процесів у 
водоймі (термічний режим і прозорість  води). Матеріал щодо стану 
розвитку макрозообентосних угруповань Київського водосховища не 
збирався. 

Вегетація фітопланктону у літній період 2006–2010 рр. у 
водосховищах Дніпра набувала різного рівня розвитку и коливалась у 
межах від 0,37 г/м3 (у Київському водосховищі у 2006 р) до 13,59 г/м3 (у 
Дніпродзержинському водосховищі у 2010 р). Дещо вищі біомаси 
фітопланктону спостерігались у затоках Кременчуцького водосховища і 
коливалась від 4,98 (у Сулинській затоці у 2006 р.) до 49,45 г/м3 (у 
Цибульницькій  – у 2007 р. Протягом п’яти років досліджень у 
водосховищах в основному домінували  синьозелені та діатомові 
водорості. У літній період 2006–2010 рр. у Київському (45-77% від 
загальної біомаси водоростей), Канівському (48-73% крім 2010 р.), 
Кременчуцькому (54-59% у 2007–2009 рр.) водосховищах та у р. Десна 
(63-71%)  домінували діатомові водорості, а у Канівському (92,5% у 2010 
р.), Кременчуцькому (60-61% у 2006, 2010 рр.), Дніпродзержинському (48-
66%) водосховищах та Сулинській (54–76%) і Цибульницькій (96–98%) 
затоках Кременчуцького водосховища – синьозелені водорості. 
Домінуючими видами водоростей були Melosira granulata та M. italica, 
Stephanodiscus hantzschii, Cyclotella sp.  або Microcystis wesenbergii  і М. 
aeruginosa, Aphanizomenon flos-aquae. 

Біомаса зоопланктону у водосховищах Дніпра в середньому за літній 
період 2006–2010 рр. знаходилась у межах від 0,08 г/м3 (у Київському 
водосховищі у 2006 р) до 3,49 г/м3 (у Київському водосховищі у 2010 р), а 
у затоках Кременчуцького водосховища – від 0,02 до 0,77 г/м3. У всіх 
досліджених водосховищах у літній період 2006–2010 рр. в основному 
домінували цінні в кормовому відношенні гіллястовусі ракоподібні, 
показники розвитку яких від загальної біомаси зоопланктону становили: 
на Київському водосховищі – від 68 до 88%; на Канівському  – від 67 до 
95%; Кременчуцькому – від 64 до 94%; та Дніпродзержинському – від 85 
до 91%, у р. Десна від 74 до 97% за винятком 2009 р. коли коловертки 
складали 79% біомаси зоопланктону. У Сулинській та  Цибульницькій 
затоках, також, домінуючою групою були  гіллястовусі ракоподібні, 
складаючи, відповідно, від 46 до 52% та від 61 до 75% біомаси 
зоопланктону за винятком 2006 р. коли в Цибульницькій і в 2010 р. у 
Сулинській затоках домінували веслоногі ракоподібні, формуючи 
відповідно 49%  і  53% біомаси зоопланктону. Біомасу гіллястовусих 
ракоподібниху водосховищах формували: Ceriodaphnia sp, Diaphanosoma 
brachyurum, Daphnia cucullata  D. pulex, D. longispina, Ceriodaphnia sр., 
Chydorus sphaericus, Bosmina longirostris, Sida crystallinaі хижий вид 
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Leptodora kindti, а веслоногих ракоподібних: Cladocera juv. та Copepodini 
стадії Cuclops. 

Біомаса “м’якого” макрозообентосу на всіх водосховищах Дніпра в 
середньому за період 2006-2010 рр. коливалась від 3,8 г/м2  до 45,5 г/м2, а 
в затоках Кременчуцького водосховища – від 0,32  до 40,1 г/м2. 
Макрозообентос набував найбільш значного рівня розвитку в Канівському 
та Кременчуцькому водосховищах у 2009 р. коли біомаса “м’якого” 
зообентосу досягла відповідно 11,5 та 45,5 г/м2, а найменшого – у літній 
період 2007 р. (3,8 та 10,7 г/м2, відповідно). У р. Десна та Цибульницькій 
затоці найвищі біомаси макрозообентосу спостерігались у 2007 р., а в 
Сулинській затоці – у 2006р. Показники розвитку біомаси зообентосу 
Дніпродзержинського водосховища впродовж 2006–2010 рр. досліджень 
знаходились майже на одному рівні коливаючись від 4,7 до 6,4 г/м2. 
Домінуювали: на Канівскому водосховищі – Gammarus sр. (66-88% 
загальної маси м’якого макрозообентосу у 2006–2010 рр), в р. Десна – 
Gammarus sр. (91 і 76%, відповідно у 2006 і 2010 р.), личинки бабок (65% 
у 2007 р.) іOligochaeta (96%у 2009 р.); наКременчуцькому – Oligochaeta 
(73 і 39% у 2009, 2010 рр.) і лялечки Chironomidae (44–79% у 2006, 2007 
рр.) , в Сулинській затоці – лялечки Chironomidae  (68–70% у 2006, 2007 
рр.), в Цибульницькій затоці – Oligochaeta (58–100% у 2007, 2009 і 2010 
рр) і – лялечки Chironomidae (84% у 2006 р); на Дніпродзержинському -
Oligochaeta (54% у 2006 р) і  лялечки Chironomidae (52–68% у 2007, 2009, 
2010 рр.).  

Біомаса молюсків майже на всіх водосховищах Дніпра в середньому 
за досліджений період 2006–2010 рр. коливалась від 6,5 г/м2 (у  
Канівському водосховищі у 2009 р.) до 682,1 г/м2 (у Канівському 
водосховищі у 2007 р.). У затоках Кременчуцького водосховища молюски 
були зафіксовані лише в Сулинській затоці у 2007 р. Серед молюсків за 
біомасою на всіх водосховищах домінувала Dreissena polymorpha, 
складаючи від 68,8% до 100% від загальної їх біомаси. 

Продукційні можливості Дніпровських водосховищ у період 2006-
2010 рр. за роками змінювались відповідно зміні біомас фіто- і 
зоопланктонних та макрозообентосних угруповань і коливались у значних 
межах, складаючи разом в середньому за 2006–2010 рр. на різних 
водосховищах від 3203  до 39262 кг/га, що може забезпечити 
рибопродуктивність водосховищ на рівні 21–99 кг/га. Домінуючимпри 
формуванні загальної (сумарної) продукції (кг/га) всіх досліджених 
кормових організмів (фіто-, зоопланктон та макрозообентос) майже у всіх 
водосховищах був фітопланктон(53%–99%, від загальної продукції), за 
виключенням Канівського водосховища де 61% продукції формували 
молюски. У Кременчуцькому водосховищі та в р. Десна значення 
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молюсків дляформування загальної продукції кормових організмів було 
значно меншим, складаючи, відповідно, 31 та 20%, а в 
Дніпродзержинському (3%) водосховищі і Сулинській затоці (1%) зовсім 
незначним. Роль м’якого макрозообентосу (0,5–12%) та зоопланктону (1–
8%)для формування загальної продукції  на всіх досліджених 
водосховищах була незначною.  

Дещо інша картина спостерігається при розрахунку потенційної 
рибопродуктивності. Значну роль у формуванні рибопродуктивності 
водосховищ відігравали зоопланктон (7–41% від загальної) та “м’який” 
макрозообентос (3–36%), а на Канівському та Дніпродзержинському 
водосховищах і р. Десна ще і молюски (22–54%), а роль фітопланктону 
хоч і була суттєвою, але не домінуючою (13–48%), лише в Цибульницькій 
затоці його значення було досить суттєвим (89%).  

Отже, для формування потенційної рибопродуктивності водосховищ 
значну роль відіграють зоопланктонні та макрозообентосні угруповання 
навіть при незначному рівні їх продукційних можливостей (порівняно з 
фітопланктоном), а фітопланктон, хоч і набуває суттєвого рівня вегетації і 
продукції, не є домінуючим при формуванні рибопродуктивності 
водосховищ.  

S.V. Kruzhilina, G.O. Kotovs’ka 
Institute of Fisheries NAAS of Ukraine 

FORAGE BASE AND POTENTIAL BIOPRODUCTIVE POSSIBILITI ES OF THE 
DNIEPER RIVER RESERVOIRS 

The article contains data on current state of forage base of the Dnieper river reservoirs, which 
includes qualitative and quantitative indices of phyto-, zooplankton and macrozoobenthos 
development for 2006-2010. It was found that even at low level of development, the amount of 
potential fish productivity in reservoirs is predominantly related to quantitative indices of 
zooplanktonic and macroozoobenthic communities. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МАРИКУЛЬТУРЫ В 
ШАБОЛАТСКОМ ЛИМАНЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

Для Украины, которая располагает протяжным морским побережьем 
Азовского и Черного морей с прилегающими шельфовыми зонами, 
сотнями тысяч гектар высокопродуктивных солоноватоводных 
внутренних водоемов, расположенных в благоприятной климатической 
зоне особо актуальным, в современных условиях, является развитие 
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марикультуры. По самым скромным оценкам за счет марикультуры, 
которая может стать существенной составляющей производства рыбы, 
можно, ежегодно получать не менее 70-80 тыс. т. дополнительной 
продукции, в частности 20-25 тыс. т  высококачественной рыбы и 40-60 
тыс. т беспозвоночных (Шекк, 2012). 

Наибольший интерес в этой связи представляют солоноватоводные 
лиманы и лагуны расположенные в северо-западном Причерноморье в  
междуречье Дуная и Днестра. Это высокопродуктивные экосистемы, которые 
имеют большое, рыбохозяйственное и рекреационное значение. Они 
подвержены значительному антропогенному воздействию, что характерно 
для всего Азово–Черноморского бассейна.  

Особенности природных условий (мелководность, опресненность, 
высокая температура, обилие биогенных элементов и т.д.) в сочетании с 
присутствием в составе флоры и фауны пресноводных, солоноватоводных  
и морских форм определяют большое биологическое разнообразие и 
высокую продуктивность этих водоемов.  

Технология пастбищного рыбоводства в Причерноморских лиманах 
не менялась веками и в отдельные годы приносила хорошие результаты. 
Весной, по специальным каналам, мальки кефали и других рыб заходила в 
лиманы и лагуны, где нагуливалась, на обильной естественной кормовой 
базе, а осенью, в момент выхода в море на зимовку товарную двухлетку 
вылавливали специальными ловушками, установленными  в тех же 
каналах. Депрессивное состояние естественной популяции черноморских 
кефалей и других видов рыб в 70-х годах прошлого столетия, привело к 
хронической нехватке рыбопосадочного материала, и закрытию 
большинства кефалево-вырастных хозяйств.  

Разработка и внедрение в практику марикультуры методов 
искусственного воспроизводства морских рыб, в том числе кефали 
пиленгаса, успешно акклиматизированной в Азово-Черноморском 
бассейне в 1972-1989 гг.,  позволила решить проблему зарыбления 
Причерноморских лиманов (Шекк, Куликова, 2005). 

В последние годы, под влиянием ряда антропогенных факторов 
экологическое состояние и продукционные возможности большинства 
Приморских водоёмов претерпели значительные изменения. Вместе с тем, 
большая площадь солоноватоводных лиманов (более 150 тыс. га) и 
благоприятные условия нагула позволяют надеяться на развитие, в 
перспективе, пастбищной марикультуры на юге Украины.  

Один из наиболее известных водоемов, северо-западного 
Причерноморья – Шаболатский (Будакский) лиман. Этот уникальный 
водоем юга Украины при помощи каналов в своей северо-западной части 
связан с опресненным Днестровским лиманом, а в юго-восточной части с 
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Черным морем. Таким образом эта водная система относится к типу 
периодически открытых, солоноватоводных лиманно-лагун, и по всеми 
экологическим признакам функционирует, как экотон типа “река-море”.  

Рыбы и другие гидробионты, населяющие солоноватоводные лиманы 
Причерноморья весьма чувствительны к общему состоянию, качеству и 
гидролого-гидрохимическим показателям водной среды. В первую 
очередь это относится к солености, которая определяет как основные 
показатели биоразнообразия экосистемы, так и её биопродукционный 
потенциал.  

Следовательно, определение качественных и количественных 
показателей состояния гидробионтов, и в первую очередь ихтиофауны, 
может служить своеобразным биологическим индикатором 
экологического состояния водоема, позволяет оценить тенденции 
вызванные изменениями антропогенного происхождения и в конечном 
случае определить основные параметры среды способные оптимизировать 
состояние экотона. 

В связи с этим проведенное нами исследование динамики показателей 
основных групп гидробионтов, видового многообразия ихтиофауны, 
структуры популяций и биологии наиболее массовых видов рыб в 
условиях постоянной антропогенной трансформации водоема является 
актуальным с позиции  изучения современного состояния Шаболатского 
лимана.  

Цель работы заключается в установлении видового многообразия 
ихтиофауны водоема и структуры популяций рыб в сочетании с 
динамикой качественных показателей воды и последующей перспективой 
рыбохозяйственного использования водоема. 

В ходе изучения эколого-биологических аспектов функционирования 
экосистемы Шаболатского лимана  в современных условиях мы 
исследовали: основные характеристики химических показателей качества 
воды в связи с антропогенной трансформацией лимана, установили 
видовой состав ихтиофауны и особенности её распределения в акваториях 
исследуемого водоема. Изучена размерно-массовая и  возрастная 
структуру популяций рыб разных экологических групп. 
Проанализированы изменения состава ихтиофауны лимана в связи из 
процессами долговременной трансформации водоема. 

Разработана перспективная модель рыбохозяйственного 
использования Шаболатского лимана и его биоресурсов при условии 
возобновления стабильного гидрологического и гидрохимического 
режимов.  

 Построена математическая модель устанавливающая закономерности 
формирования ихтеоценозов водоема в зависимости от общего 



 
 172  
 

экологического состояния лимана. 
Впервые за последние годы на основе комплексного подхода нами 

был проведен детальный анализ состояния  ихтиофауны Шаболатского, 
изучены основные популяционные показатели рыбного населения с 
учетом абиотических и антропогенных факторов (интенсивность 
искусственной поддержки гидрологического режима, промысел). 
Проведено детальное обобщение и обнаружены закономерности 
формирования отдельных составных частей экосистемы Шаболатского 
лимана за последние десятилетия. 

Впервые в течение десяти лет (1996-2006 гг.), исследовано динамику 
многообразия ихтиофауны лимана в связи с колебаниями показателей 
качества воды, вызванных естественной и искусственной реконструкцией 
водоема.  

Проведена углубленная ревизия видового состава ихтиофауны и 
популяционной структуры отдельных видов рыб лимана и установлены 
тенденции их последующего развития. 

1. Шекк П.В. Марикультура рыб и перспективы её развития в Черноморском 
бассейне / Шекк П.В., Куликова Н.И. – К. : ГЕОС. – 2005. – 306 с. 
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PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF MARI CULTURE IN SHABOLA TSKOM 
ESTUARY IN MODERN TERMS 

Work is devoted the study of specific variety of fishes  of reservoir and structure of populace 
of finfish’s in combination with the dynamics of high-quality indexes of water and subsequent 
prospects of the fisheries use of reservoir. 
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АМІНИ, ШЛЯХИ НАДХОДЖЕННЯ У СЕРЕДОВИЩЕ ТА 
ТОКСИЧНА ДІЯ НА ТВАРИН 

Ксенобіотики, що містяться в стічних водах, мають токсичну дію на 
гідробіонтів. Багато шкідливих органічних речовин неповністю 
окислюються на спорудах біологічної очистки, довго зберігають 
стабільність та призводять до загибелі риб, кормових організмів, 
погіршують смак, запах води і м'яса риб та знищують мікрофлору 
гальмуючи процеси самоочищення водойм (Грушко, 1979; Арбузова, 
1992). 

В районах розміщення підприємств з виробництва гуми, текстильних, 



 
 173  
 

хіміко-фармацевтичних, полімерних матеріалів, кінофотореактивів, 
пестицидів, металургійних підприємств, сільськогосподарських та 
транспортних підприємства регіструються підвищенні концентрації амінів 
(Ткачев, 1987; Грушко, 1979; Май, 1981; Альохіна, 2006; Арбузова, 1992; 
Горбачев, 1958). Також можуть надходити природним шляхом – як 
продукти обмінних процесів, що протікають в живих організмах, а також 
в результаті процесів гниття білкових речовин (Архипов, 1979).  

Аміни – сполуки, в яких атоми водню аміаку заміщені 
вуглеводневими радикалами, розрізняють первинні (R – NH2), вторинні 
(R2 – NH) та третинні (R3 – N) аміни. В залежності від природи радикалів 
аміни відносять до аліфатичного, ароматичного, гетероциклічного та 
змішаного рядів (Арбузова, 1992; Тюкавкина, 1991; Резников, 2006, 
Маковецький 1980). 

При підшкірному та внурішньошлунковому введенні токсичний 
вплив з ростом молекулярної маси спочатку зростає лише до відповідного 
гомолога, а потім починає знижуватись (Лойт, 1964). Це пояснюється тим 
що в гомологічних рядах аліфатичних амінів з ростом молекулярної маси 
розчинність знижується. Тому найбільш токсичним серед членів 
гомологічного ряду виявляється той, власна токсичність якого велика, а 
розчинність ще не лімітує токсичної дії (Куклина, 1985, Кулагина, 1975). 
При цьому по мірі зменшення розчинності амінів у воді збільшується їх 
здатність до розчинення в ліпідах шкіри, призводячи до алергічних 
реакцій та проявляючи канцерогену дію (Луковникова, 1988). 

Так, солі амінів викликають задишку, зміну тиску крові, порушують 
діяльність серця, підвищують рефлекторну збудливість і викликають 
судоми, ці ознаки пов’язані з дією амінів на центральну нервову систему, 
центр блукаючого нерва та дихальний центр (Васильева, 1960). Нижчі та 
вищи аліфатичні аміни негативно впливають на роботу нервової, серцево-
судинної системи, печінки, нирок, викликають подразнення шкіри, 
слизової верхніх дихальних шляхів (Сидорин, 1984), змінюється 
активність ферментів білкового та вуглеводного обміну (Ткачев, 1987). 

Характерним проявом токсичної дії ароматичних амінів є вибіркове 
ураження еритроцитів крові, окислення гемоглобіну з переходом заліза з 
двохвалентного в тривалентний стан і утворенням метгемоглобіну, в 
результаті чого блокується процес транспорту кисню (Василенко, 1976). 

За концентрації аніліну та відбувається пригнічення росту біомаси 
водоростей Scenedesmus, при концентрації 1875–7500 мкг/мл 
сповільнюється розвиток стафілокока та кишкової палички 
(Истмухамедов, 1972). 

Для водоростей Scenedesmus мінімальні токсичні концентрації 
метиламіну та диметиламіну становлять 4 мг/л, о-Тулоідина – 10 мг/л. 
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Пічкурі виживали за 24 годинного впливу метиламіну в концентрації 10 
мг/л, але смертельною виявлялась доза 30 мг/л. Загибель райдужної 
форелі наступала за концентрації 141 мг/л протягом 3 год. (Грушко 1979). 
Триметиламін, внесений у воду в концентрації 0,2 мг/л, не проявляв 
токсичної дії на організм риб, тоді як концентрація 1 мг/л викликала 
токсичну дію на дафній протягом 3-4 діб (Трубко, 1981). Анілін викликає 
токсичну дію на карасів в концентрації 5,3 мг/л. Токсична концентрація о-
Тулоідина, для дафній – 8 мг/л, для риб – 100 мг/л після 3 годин впливу, 
для дафній – 100 мг/л, на кишкову паличку не впливає концентрація 1000 
мг/л (Bringmann, 1959) 

Отже, аліфатичні та ароматичні аміни котрі зустрічаються у скидах 
промислових та тваринницьких підприємств, є доволі токсичними 
речовинами, тому вивчення механізму дії цих сполук на окремі ділянки 
організму гідробіонтів, дасть можливість запобігти інтоксикаціям та 
підвищити продуктивність виробництва якісної продукції рибництва. 
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Effect of organic toxicants on hydrobionts is at the gene, chromosomal, cellular, tissue, and 
organism levels. The degree of influence depends not only on the concentration but also on the 
duration of action of toxicants. Amines are quite common in the wastewater industry and livestock 
enterprises. Adversely affect the food base reservoirs, slow the growth of fish and can lead to the 
death of aquatic organisms. 
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БІЛКОВИЙ ОБМІН У ПРІСНОВОДНИХ РИБ ТА ЙОГО РОЛЬ 
В ПРОЦЕСАХ АДАПТАЦІЇ ДО ДІЇ ЙОНІВ МЕТАЛІВ 

Підвищення рівня забруднення прісних водойм вимагає пошуку 
об’єктивних методів біомоніторингу, а також розробки ефективних 
протекторів до дії різних токсикантів та засобів корекції біопродуктивних 
процесів у гідробіонтів (Мур Дж.,Рамамурти С., 1987). Для успішного 
вирішення цих завдань необхідне глибоке вивчення механізмів 
підтримання функціональної активності організму шляхом 
компенсаторно-адаптивних реакцій відповіді на дію факторів водного 
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середовища. 
Основним критерієм, який визначає фізіолого-біохімічний статус 

організму, є підтримання в ньому гомеостатичного рівня певних метаболітів, 
які займають центральне місце в регуляції обміну речовин, співвідношенні 
анаболічних і катаболічних процесів, формуванні фізіологічної реакції 
організму (Хочачка П., Сомеро Дж., 1988). В описаних процесах провідна роль 
належить білковому обміну.  

На основі загальних положень теорії стресу та адаптації, а також аналізу 
одержаних нами експериментальних даних можна запропонувати робочу схему 
впливу іонів важких металів на білковий обмін в організмі коропа (Курант В.З., 
2003). 

Універсальною реакцією гідробіонтів на дію токсикантів є розвиток стрес-
катаболічного синдрому, в результаті чого порушується метаболічний 
гомеостаз організму (Панин Л.Е., 1987). В нашому випадку під гомеостазом ми 
розуміємо не тільки постійність внутрішнього середовища взагалі, але і роботу 
окремих функціональних систем, які направлені на розвиток компенсаторно-
адаптивної реакції. 

Спочатку організм намагається боротися з токсикантами на рівні їх 
проникнення в зябра шляхом зниження активності транспортних АТФ-аз. 
Однак, у випадку надходження в організм надмірної кількості іонів металу в 
процес детоксикації включаються всі органи і тканини. При цьому в скелетних 
м’язах посилюється протеоліз білків, що веде до зростання кількості вільних 
амінокислот, які вступають в реакції переамінування та дезамінування, а також 
формують адаптивний пул амінокислот крові. За інтоксикації в м’язах риб 
спостерігається зниження активності аеробного шляху продуквання енергії та 
посилення гліколізу.  

З током крові вільні амінокислоти транспортуються в печінку, де 
прискорюється їх переамінування в АлАТ та АсАТ реакціях, дезамінування в 
НАД(Н)-глутаматдегідрогеназній реакції та підвищується їх використання в 
синтезі адаптивних білків – металотіонеїнів. Підвищені концентрації іонів 
важких металів посилюють глюконеогенез в печінці риб з одночасним 
функціонуванням глюкозо-аланінового циклу, що сприяє підтриманню 
метаболічного гомеостазу в організмі. Поряд з цим зміщення реакції за участю 
НАДФ(Н)-глутаматдегідрогенази в бік утворення глутамату є причиною 
вилучення α-кетоглутарату з циклу трикарбонових кислот та порушення 
енергетичного обміну в печінці та м’язах коропа. 

Оскільки за інтоксикації в тканинах коропа зростає утворення аміаку, то 
виникає необхідність його знешкодження та виведення з організму. Активну 
участь в цих процесах бере глутамат, який зв’язує аміак, утворюючи 
нетоксичний глутамін і транспортує його з током крові до зябер (Грубинко 
В.В., 1991). В зябрах глутамін розщеплюється і аміак виводиться з організму. 
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PROTEINMETABOLISMINFRESHWATERFISHES AND IT’S ROLE I N PROCESSES OF 
ADAPTATION TO THE INFLUENCE OF METAL IONS 

The role of protein metabolism in carp organism under the influence of heavy metals, based 
on the analysis of changes of biochemical indices in fish tissues and organs, was suggested. 
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РОЗВИТОК ІКРИ ТА ВИЖИВАННЯ ЕМБРІОНІВ КОРОПА ЗА 
ДІЇ НОНДРАЛОНУ 

Широке використання стимуляторів продуктивності тварин при 
виробництві продукції тваринництва обумовлене перш за все 
економічними чинниками. У зв’язку з цим існує небезпека їх негативної 
дії на організм людини не дивлячись на те, що продукти містять 
залишкові кількості цих речовин. В якості стимуляторів продуктивності 
тварин застосовують речовини, які володіють анаболічною дією [7]. Крім 
того в організмі тварин утворюється значна кількість стероїдних гормонів 
та їх похідних, які здатні накопичуватися у відходах тварин та 
забруднювати природні водойми [2,5,8]. 

Гормони повільно перетворюються, що дозволяє досягти значного їх 
накопичення у стічних водах тваринницьких підприємств [4]. В той же час 
токсична дія і їх вплив на метаболізм гідробіонтів до теперішнього часу 
недостатньо вивчені, що ускладнює оцінку ризиків, пов'язаних з їх 
застосуванням. В ряді країн деякі природні і синтетичні гормональні 
стимулятори росту сільськогосподарських тварин широко 
використовуються [9]. Тому систематичний контроль за вмістом цих 
сполук у воді ставів, при використанні їх в рибогосподарських цілях, є 
необхідною умовою досягнення високої продуктивності водойм [6]. 

Вплив нондралону на розвиток ембріонів прісноводних риб вивчали 
на щойно заплідненій ікрі коропа, за загальноприйнятою методикою [1]. 
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Запліднену ікру, одержану від однієї самки, поміщали в чашки Петрі 
зі ставковою водою, до якої попередньо додавали різні дози нондралону. 
Концентрація нондралону у воді з ікрою коропа першої (1) дослідної 
групи становила 0,005 мг/дм3, другої (2) – 0,020 мг/дм3, третьої (3) – 0,060 
мг/дм3. Тривалість досліду склала 72 години. Під час досліду спостерігали 
за розвитком ікри, підраховуючи кількість загиблих ембріонів та 
виклюнувшихся личинок. 

Одержані результати досліджень оброблено статистично за 
допомогою спеціальної програми з використанням комп’ютерної техніки 
[3]. 

Проведеними дослідженнями встановлено суттєвий вплив 
нондралону на розвиток ікри коропа та виживаність ембріонів. На першу 
добу досліджень найвища смертність ембріонів (близько 29%) 
спостерігалась у воді з концентрації нондралону 0,060 мг/дм3, що в 2,5 
рази перевищувала цей показник у контролі (рис. 1.). При концентрації 
даного препарату 0,005 мг/дм3 та 0,020 мг/дм3, кількість відмерлих 
ембріонів коропа була вищою ніж у контролі на 7-9% та становила 21 та 
19%, відповідно. 

 
Рис.1. Загибель ікри коропа за різних концентрацій нондралону у 

воді, М±m, n =75 
На другу добу розвитку ембріонів коропа кількість відмерлих ікринок 

збільшилась як у дослідних групах так і в контролі. Найбільший показник 
смертності (понад 33%) був у другій і третій дослідних групах з вмістом 
нондралону у воді, відповідно, 0,020 мг/дм3та 0,060 мг/дм3.У першій 
дослідній групі, де концентрація препарату складала 0,005 мг/дм3, 



 
 179  
 

кількість загиблих ікринок збільшилась лише на 2% та відповідала даному 
показнику в контролі.  

На третю добу досліду у другій та третій дослідних групах із 
концентрацією нондралону у воді 0,020 мг/дм3та 0,060 мг/дм3, кількість 
відмерлих ембріонів збільшилась більше ніж вдвічі відповідно на 73 та 
69%. Але в першій дослідній групі, де вміст даного препарату у воді був 
найнижчим загиблих ікринок відмічено на рівні 25%, що на 5% менше, 
ніж у контрольному варіанті.  

Відносна кількість личинок, що виклюнулась із ікри у воді з 
концентрацією нондралону 0,020 мг/дм3та 0,060 мг/дм3не перевищувала 
25% від загального числа живих ікринок. В той же час за вмісту препарату 
у воді 0,005 мг/дм3вихід личинок був на 8% вище, ніж у контрольній 
групі. 

Динаміка загибелі ікри коропа у дослідних групах свідчить про 
негативну дію нондралону на ембріогенез коропових риб при концентрації 
препарату 0,020 мг/дм3та 0,060 мг/дм3, що відповідає другій та третій 
дослідним групам, де відмічено різке зростання загибелі ембріонів на 
третю добу (рис. 2.). 

 

Рис. 2. Динаміка загибелі ембріонів коропаза дії нондралону, М±m, n 
=75 

В першому варіанті досліду при концентрації нондралону у воді 0,005 
мг/дм3 спостерігалось значне зниження загибелі ембріонів риб впродовж 
другої та третьої доби досліду, що може свідчити про стимулюючий вплив 
незначних доз препарату на ембріональний розвиток ікри коропа. 

Результати досліджень свідчать про гальмуючий вплив нондралону 



 
 180  
 

при концентраціях у воді 0,020 мг/дм3 і 0,060 мг/дм3 на розвиток ікри 
коропа. За вмісту препарату у воді 0,005 мг/дм3 спостерігається 
позитивний вплив нондралону на ембріональний розвиток риб. 
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DEVELOPMENT OF EGGS AND THE SURVIVAL OF CARP EMBRYO S EXPOSED 
NANDRALONE 

From research that nondralon low concentrations has a positive effect on embryonic 
development carp eggs and larvae increases the yield. Increase in water content nandralone to 0.02 
and 0.06 mg/lincreases the death carp eggs and larvae reduces the yield. 
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АНАЛІЗ РОЛІ КЛІМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ У ПОШИРЕННІ 
ЧЕБАЧКА АМУРСЬКОГО (Pseudorasbora parva TEMMINCK& 

SCHLEGEL 1846) В СХІДНІЙ ЄВРОПІ 

Чебачок амурський (Pseudorasbora parva Temminck&Schlegel, 1846) є 
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небажаним видом-інтродуцентом водойм Східної Європи. Ця невелика 
риба з родини Коропових (Cyprinidae) сягає розмірів 8–10 см, поширений 
як у природних, так і рибогосподарських водоймах. Інтенсивно 
розмножуючись, цей вид значно підриває харчову базу аборигенних і 
цінних промислових видів риб. 

Чебачок амурський потрапив до водойм Європи взагалі, України 
зокрема, через акліматизацію, яка проводилась у другій половині ХХ ст., 
разом із іншими далекосхідними рибами з басейну Амуру. Через 
подібність молоді цього виду і молоді об'єктів ставкового рибництва та 
при відсутності належного контролю за посадковим матеріалом, чебачок 
амурський розповсюдився практично всюди, де відбувалися заходи з 
акліматизації: у більшості країн Європи, Середньої Азії тощо. 

Крім власне інтродукції, поширення цього виду та масштаби його 
впливу на водні екосистеми визначають кліматичні фактори. Нами була 
побудована просторова модель поширення чебачка амурського в Східній 
Європі (Коломицев, Куцоконь, 2012), яка вказала на очікуване 
розширення ареалу виду на 40% відносно площі нинішнього ареалу в 
межах досліджуваної території в умовах очікуваних змін клімату до 2050 
року. 

Оскільки основа кліматичних параметрів моделі була детермінована 
шляхом кореляції кліматичних факторів з відомим сучасним набутим 
ареалом чебачка амурського в Східній Європі (Карабанов и др., 2010), 
виокремлення з неї певних кліматичних параметрів, які мають лімітуючий 
характер впливу, потребують уточнення та обґрунтування. Тому, наші 
подальші дослідження були спрямовані на оцінку та конкретизацію 
відомостей щодо критичних для виду значень кліматичних факторів, 
надалі це може підвищити достовірність удосконаленої моделі поширення 
виду. 

Для дослідження було використано робочі матеріали моделі 
поширення виду, матеріали бази кліматичних даних IMAGE (Коломицев, 
Куцоконь, 2012) та дані WORLDCLIM (Hijmans, 2005). В ході обробки та 
візуалізації просторових даних використано ГІС ARCINFO. 

В ході дослідження ми інтерпретували відомості щодо кліматичних 
вподобань виду: середні температури регіону, де чебачок представлений 
стабільними популяціями становить +4°C, а мінімальні температури зрідка 
опускаються нижче -10°C(Карабанов, Кодухова, 2011). Щодо першого 
значення, ми створили карту Східної Європи з окремо позначеними 
територіями, де середньорічна температура (база даних Bioclim) становить 
менше +4°C, та територіями, де середня температура найхолоднішого 
місяця (база даних моделі IMAGE) має значення нижче за -10°C. 
Порівнюючи отримані візуалізації з ареалом чебачка амурського, ми 
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дійшли висновку, що ізотерма +4°C середньорічної температури 
знаходиться далеко за межами ареалу виду. Навіть в Липецькій області 
Російської федерації, на території з найбільш екстремальним кліматом, де 
був знайдений чебачок амурський, середньорічна температура становить 
близько +6°C. Приблизно таке значення, або навіть більше, на нашу думку 
може бути лімітуючим для поширення чебачка, враховуючи сучасний 
ареал виду. 

Короткочасний вплив на водне середовище від’ємних температур 
може бути не настільки значним, як на поверхні, тому ми інтерпретували 
кліматичний фактор середньої температури найхолоднішого місяця як 
той, що відповідає припущенню щодо мінімальних температур, що 
обмежують поширення чебачка амурського.  

Інтерпретація цього кліматичного параметру пояснила знахідку 
амурського чебачка в Липецькій області Росії – точка знахідки якраз 
знаходилась на межі ізотерми -10°C середньої температури 
найхолоднішого місяця. Проте, оскільки відомостей щодо стійкості 
популяції чебачка амурського в Липецькій області немає, а основний 
ареал виду значно віддалений на південний захід, ми припускаємо, що 
значення екстремальних температур, які лімітують поширення виду 
потрібно інтерпретувати з використанням іншого кліматичного 
параметру, або залучити до розрахунків певний коефіцієнт. 

Ми схиляємось до думки, що клімат є визначальним у межах 
поширення виду, однак для доведення конкретних значень потрібне 
проведення ґрунтовних досліджень та достовірного відокремлення 
факторів зариблення водойм від кліматичних. Наразі, в наявності є лише 
кліматичні моделі та фрагментарні дані щодо наявності виду у певних 
водоймах і відповідно залежності від ведення рибного господарства. 

Межі кліматичної толерантності виду, які були вказані дослідниками 
(Карабанов, Кодухова, 2011) не тільки підтверджують потенційне 
розширення ареалу чебачка амурського, яке очікується за даними 
просторової моделі поширення виду (Коломицев, 2012), вони вказують на 
можливість масштабнішого розселення виду і потребують уточнення, 
враховуючи його біологічні особливості та перелік наявних кліматичних 
мап. 

Вивчення принципів поширення чебачка амурського і його 
просторове моделювання з метою оцінки перспектив розповсюдження, на 
нашу думку, може стати основою превентивних заходів для зниження 
темпів розширення ареалу та негативного впливу цього виду на 
аборигенних риб. 
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ANALYSIS OF CLIMATIC FACTORS IMPACT ON DISTRIBURION  OF THE STONE 
MOROCCO (Pseudorasbora parva TEMMINCK & SCHLEGEL 1846) IN EASTERN 

EUROPE 

The hypotheses on limiting values of climatic factors which are determining distribution of 
Stone morocco in Eastern Europe were evaluated. The mean temperature of the coldest month and 
the mean annual temperature climatic factors were considered. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В 
СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ 

В ІХТІОЛОГІЇ І РИБНИЦТВІ 

Доведена актуальність розробки методів, направлених на 
формалізацію процесів прийняття рішень за результатами іхтіологічних  
досліджень. Встановлена ефективність застосування функцій відстані на 
етапі вибору найкращого варіанту експериментальних досліджень за 
наявності множини результативних ознак.  

Представимо задачу, що розглядається, з позиції теорії розпізнавання 
образів. Розпізнавання образів – це наука про методи і алгоритми 
класифікації об’єктів різної природи за декількома категоріями, або 
класами. Задачі розпізнавання образів відносяться до галузі систем 
штучного інтелекту. Об’єкти, які підлягають класифікації, називаються 
образами. (В даному випадку образ – це варіант результатів досліджень). 
Класифікація засновується на прецедентах. Прецедент – це образ, 
правильна класифікація якого відома. Прецедент – раніше класифікований 
об’єкт, який використовується в якості зразка в задачах класифікації. 
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(Прецедентом може бути контрольний, або оптимальний варіант). Виміри, 
які використовуються для класифікації образів, називаються ознаками. 
Ознака – це деякий кількісний вимір об’єкта довільної природи. 
Сукупність ознак одного образу називають вектором ознак. (Вектор ознак 
– набір значень результативних ознак, що характеризують об’єкт). Задача 
розпізнавання полягає в тому, щоб віднести об’єкт, який підлягає 
розпізнаванню, до одного із відомих класів.  Одним із способів 
розпізнавання образів є їх класифікація за мінімумом відстані. 

Для реалізації алгоритму класифікації за мінімумом відстані 
виконували такі дії: 

1) формували, так звані, вектори-прецеденти, властивості і 
належність яких до певних класів відомі (набір показників 
контрольного або оптимального варіанту); 

2) формували вектори-образи, елементами яких є властивості 
об’єкта, і належність яких до певних класів треба визначити (набір 
результативних ознак для кожного варіанту досліду); 

3) знаходили відстань між векторами-образами і векторами-
прецедентами; 

4) вектор-образ відносили до того класу, до якого належав вектор-
прецедент, що мав мінімальну відстань до вектора-образу. 

Якщо задані два багатовимірних вектори а і b, то відстань R між ними 
в скалярній формі було визначено за формулою: 

)()( bàbaR Ò −⋅−= . 
Зазначена формула використовувалась для знаходження відстані між 

векторами ознак у коропа-коі та у внутріпородного типу коропів 
української лускатої породи нивківського коропа. 

Для порівняння відмінностей були проведені і усереднені морфо-метричні 
виміри за 33 ознаками у нивківського коропа і коропа коі чотирьох порід, а саме 
у порід чорно-жовтих Utsurimono, сіро-білих Hikarimuji, червоно-білих 
Kawarimono і чорно-білих Kumonryu. 

Також встановлені відстані відхилення скалярних добутків векторів  
порід коропа  коі від нивківського коропа, які становлять для сіро-білих 
Hikarimuji – 5,121; червоно-білих Kawarimono – 12,621; чорно-жовтих 
Utsurimono – 22,390 і чорно-білих Kumonryu – 37,853. 

Застосування методів штучного інтелекту в процесах прийняття рішення за 
результатами наукових іхтіологічних досліджень дозволяє автоматизувати 
зазначений процес, підвищити ймовірність прийняття адекватних висновків, 
кількісно оцінити ступінь відмінностей між оптимальним і експериментальними 
варіантами. 
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APPLICATION OF METHODS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE S YSTEMS SUPPORT 
DECISION-MAKING IN ICHTHYOLOGY 

The urgency of developing methods aimed at the formalization of decision-making processes 
based on ichthyology research. The effectiveness of distance functions on the stage of selecting the 
optimal variant of experimental studies in the presence of numerous successful traits.  

А.А. Лосев 
Институт гидробиологии НАН Украины 
просп. Героев Сталинграда, 12, г. Киев, 04210, Украина 
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ЭНДОПАРАЗИТЫ ЩИПОВКИ ОБЫКНОВЕННОЙ Cobitis taenia 
(OSTEICHTYES: COBITIDAE) р. ДЕСНА. 

Изучению паразитов малоценных, не имеющих экономического и 
хозяйственного значения видов рыб уделяется не достаточно внимания. 
Однако такие исследования являются важным аспектом в изучении 
процессов формирования ихтиопаталогической ситуации в водных 
объектах и изучении характера и границ распространения природных 
эпизоотий.  

Отбор биологического материала проводился в заиленных и заросших 
старицах и заливах р. Десны в районе сел Новоселки, Нижняя Дубечня 
(Киевская обл.), а также на участке реки от ПГТ Остер до с. Соколовка 
(Черниговская обл.) в период с 2007–2010, 2013 гг. Щиповки (118 экз.) для 
последующего паразитологического исследования (Маркевич, 1954, 
Бауер, 1984, Быховская, Кулакова, 1987) были пойманы сачком.  

Фауна выявленных эндопаразитов щиповки обыкновенной Cobitis 
taenia составила 10 видов. Protozoa: У 100% исследованных рыб 
обнаружены кровепаразитические жгутиконосцы принадлежащие к двум 
семействам: Trypanosomatidae (Род TrypanosomaGruby,1843) Trypanosoma 
cobitis Mitrophanow, 1883(Syn.: T. barbatulae Léger, 1904) и Bodonidae (Род 
Trypanoplasma Laveran and Mesnil, 1901) Trypanoplasma (Cryptobia) borreli 
Laveran and Mesnil, 1902. (Kinetoplastida, Kinetoplastidea, Euglenozoa 
(Cavalier-Smith, 2003; Woo, 2006). Показатели интенсивности, как 
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правило, сочетанной инвазии (с преобладанием T.(C.) borreli), составили в 
среднем 16–58 экз. в препарате классического сухого мазка крови или 
около 150–2000 экз. в пересчете 1 мл центрифугированной крови рыбы 
(Woo, 1969). В почках 6 щиповок (5,1%) были обнаружены 
миксоспоридии Myxobolus diversicapcularis Sluchai in Schulman 1966 (syn. 
M. dispar) (Cnidosporidia, Sporozoa). Показатели зараженности составили 
1–2, а в одном случае 9 цист миксоспоридий на одну рыбу. Интересно, что 
M. diversicapcularis не были обнаружены на жабрах – наиболее вероятном 
месте своей локализации согласно литературным источникам (Бауер, 
1984, Быховская, Кулакова, 1987). 

Metazoa: Diplostomum spathaceum Rud., 1810 metacercariae 
(Diplostomatidae, Digenea). Обнаруженау 13 зкз. (11 %) вхрусталикеглаза, 
зараженность: 1–4 экз.; Tylodelphys clavata Nordmann, 1832 metacercariae 
(syn. Diplostomum clavatum Nordmann, 1832). Обнаружена в стекловидном 
теле глаза щиповки 31 экз. (26, 3 %); Posthodiplastoma cuticola Nordmann, 
1832 metacercariae (syn. Neascus cuticola Nordmann, 1832) 
(Posthodiplastomum) обнаружена в кожных покровах и на плавниках 40 
экз. (34 %); Paracoenogonimus ovatus Katsurada, 1914 metacercariae (сем. 
Prohemistomatidae) в скелетной мускулатуре и стенках кишечника 67 
экз.(56,8 %). Место локализации мускулатура (6–18 экз. на см2 ткани), на 
стенках кишечника обнаружены единичные (1–4) экземпляры; Allocredium 
transversale Rud., 1802. (Allocrediidae Loss, 1902) по 1экз. обнаружены в 
кишечнике 4 шиповок (3,4 %) выловленных осенью, в весенних выборках 
не обнаружена; Capillaria sp. Zeder, 1800 (Nematoda) были обнаружены в 
кишечнике 17 экз. (14,4 %) обследованных рыб. Зараженность 1–4 экз., в 
одном случае – 11 экз.; Schulmanela (Hepaticola) petruschewskii Schulman, 
1948 (Hepaticola Hall, 1916) обнаружены у 68 щиповок (57,6 %). Нематоды 
с характерным расширением к заднему концу тела и свернутые в виде 
петель локализовались на наружной стенке переднего отдела кишечника 
или были погружены в паренхиму печени рыб и с трудом от нее 
отделялись. Характерная для этого вида округло-квадратная форма 
стихоцитов в стихосоме, число которых в ряду, при наших подсчетах, 
составляло 24–28. Ф. Моравец указывает на 40 стихоцитов в каждом из 
трех рядов, при длине тела 5,75–8,66 мм (самцы) и 10,14–14,76 мм (самки) 
(Moravec, 1987). Экземпляры, обнаруженные нами в осенних уловах 
(октябре–ноябре) имели длину 1,7–2,8 мм, это были личинки, что 
объясняет неполное число стихоцитов. Заражение этими нематодами, по 
всей вероятности, cвязано с питанием Cobitis taenia олигохетами.  

Практически все обнаруженные паразиты щиповок являются 
поликсенными видами и могут представлять угрозу, прежде всего, для 
рыбоводных хозяйств, которые пользуются водозабором из естественных 
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водотоков. Щиповка, в силу своего строения тела и предпочтений к среде 
обитаний может достаточно легко проникать в рыбоводные пруды и быть 
причиной заражения культивируемых рыб серьезными заболеваниями. 
Поэтому рекомендуем предпринять профилактические меры по 
недопущению этого вида в хозяйственные пруды, в которых содержится 
ценная молодь. Особенно опасными из обнаруженных паразитов, с нашей 
точки зрения, можно считать кровяных жгутиконосцевT. (C.) borreli – 
возбудителя трипаноплазмозиса, злокачественной анемии рыб, и нематод 
Schulmanela (Hepaticola) petruschewskii – способных вызвать тяжелые 
поражения печени у рыб (Лосев, 2009, Висманис и др., 1987; Moravec, 
1987, Woo, 2006). 
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ENDOPARASITES OF SPINE LOCH FISH Cobitis taenia (OSTEICHTYES: COBITIDAE) 
OF DESNA RIVER 

The endoparasites fauna of spiny loach Cobitis taenia (Cobitidae) of Desna river basin was 
studied. According to the results of research are provides some recommendations against the 
occurrence of epizooty. 
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ВМІСТ ТБК-АКТИВНИХ ПРОДУКТІВ В ЕРИТРОЦИТАХ 
ДЕЯКИХ ВИДІВ РИБ МАЛИХ РІЧОК ЗАХІДНОГО ПОДІЛЛЯ 

Вплив полютантів на організм риб викликає різномані адаптації. В 
нормі у тварин існує рівновага прооксидантних і антиоксидантних 
процесів. Внаслідок цього перекисне окиснення протікає на певному 
стаціонарному рівні (Барабой, 1991). Однак спільною ознакою дії 
забруднювачів на біохімічні процеси є їх здатність до ініціації перекисних 
процесів та пригнічення системи антиоксидантного захисту (Леус, 
1998;Carter, 1992). 

Метою роботи було визначення інтенсивності накопичення продуктів 
ПОЛ, а саме ТБК-активних продуктів, в клітинах печінки деяких видів 
прісноводних риб, що може бути використано для оцінки екологічного 
стану водойм. 

Об’єктами дослідження були: короп лускатий – Cyprinus carpio L., 
щука звичайна – Esox lucius L., карась сріблястий – Carassius auratus 
gibelio Bloch, та окунь звичайний – Perca fluviatilis L. масою 290-330 г., 
200-350 г., 150-230 г. та 170-230 г. відповідно. Вміст ТБК-активних 
продуктів вимірювали після реакції з 2-тіобарбітуратною кислотою 
(Стальная, 1977). 

Результати досліджень були статистично опрацьовані з 
використанням t-критерію Стьюдента для визначення достовірної різниці, 
p < 0.05. 

З отриманих результатів дослідження видно, що вміст ТБК-активних 
продуктів в еритроцитах коропа із річки Золота Липа є найвищим, і 
становить 6,43±0,37* мкмоль/г. Вміст продуктів пероксидації ліпідів у 
еритроцитах коропа із річок Серет і Стрипа становить відповідно: 
4,38±0,49 мкмоль/г та 3,62±0,26* мкмоль/г. Аналіз результатів показав, що 
рівень накопичення вторинних продуктів ПОЛ в риб із р. Золота Липа, 
порівняно з коропами з інших досліджених річок, вищий. За дії 
токсикантів, вміст яких не перевищує гранично допустимих концентрацій, 
функціонування специфічних систем ПОЛ забезпечує оптимальний 
гомеостатичний рівень вільнорадикальних процесів, необхідний для 
нормального функціонування клітин (Грубинко, 1996). 

Вміст ТБК-активних продуктів в еритроцитах щуки лінійно 
знижується у представників ряду водотоків: Золота Липа, Серет, Стрипа і 
становить 5,68±0,41* мкмоль/г.; 3,26±0,4 мкмоль/г.; та 



 
 189  
 

2,05±0,14* мкмоль/г. (* – Тут і далі різниця порівняно із представниками 
р. Серет статистично достовірна, p < 0,05, n=5). Різниця у вмісті 
вторинних продуктів ПОЛ щуки з р. Стрипа дозволяє стверджуваи, що 
метаболічні процеси протікали на достатньо високому рівні без 
патологічних змін, порівняно з показниками риб взятих з інших водотоків. 

Найвищий вміст ТБК-активних продуктів зафіксовано в еритроцитах 
карасів із р. Золота Липа: 6,18±0,85 мкмоль/г., нижчий їх вміст в риб із 
р. Серет – 5,48±0,60 мкмоль/г., і найнижчий – 4,13±0,36* мкмоль/г. в 
досліджених риб із р. Стрипа.  

Вміст вторинних продуктів ПОЛ в окунів найвищого значення 
набуває у представників із р. Золота Липа, і становить 4,57±0.43* 
мкмоль/г. В риб із р. Серет та р. Стрипа – 3,15±0.33 мкмоль/г. та 
2,42±0.29* мкмоль/г. відповідно. Можна припустити, що процеси 
катаболізму в окуня із р. Золота Липа переважають над біосинтетичними, 
тоді як в окуня з р. Стрипа спостерігали протилежну картину метаболізму. 

Отже, виходячи з результатів нашого дослідження найбільше ТБК-
активних продуктів накопичується в еритроцитах риб із р. Золота Липа, 
що може бути індикатором підвищеного токсичного тиску збоку 
середовища на гідробіонтів в цілому, і на риб зокрема. Найменший вміст 
вторинних продуктів ПОЛ спостерігали в еритроцитах представників із 
р. Стрипа, що свідчить про достатнє функціонування систем 
антиоксидантного захисту, а також, відповідно, і про задовільний стан 
середовища існування. 
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CONTENT OF TBA-ACTIVE PRODUCTS IN ERYTHROCYTES OF C ERTAIN KINDS 
OF FISH OF SMALL RIVERS OF WESTERN PODILLYA 

The content of TBA-active products in erythrocytes of certain species of freshwater fish of 
small rivers of Western Podilla were researched. The accumulation of secondary products of lipid 
peroxidation can be used to assess the state of the aquatic environment. 
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ВПЛИВ УМОВ ЗИМОВОГО УТРИМАННЯ НА 
ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ КОРОПОВИХ РИБ 

В умовах ставового господарювання особливості розвитку особин у 
процесі онтогенезу тісно пов’язані з динамікою такої надмірно лабільної 
тканини організму, здатної реагувати на найдрібніші зміни параметрів 
навколишнього середовища, як кров (Глазова Т.Н., 1981). Вивчення 
функціонального стану крові показало її важливу роль при адаптаціях до 
факторів зовнішнього середовища. Видові особливості крові закріплені 
спадковістю. Виконання таких функцій як, дихальна, захисна, трофічна та 
інші, покладено на клітинні елементи крові, що передбачає можливість їх 
використання для діагностики фізіологічного стану риб (Крейтцманн Х.Л., 
1983, Житенева Л.Д., 1997, 2000). 

З метою пізнання впливу процесу зимівлі на динаміку гематологічних 
показників коропових риб в умовах виробництва було проведено 
спеціальні дослідження, в ході яких у якості експериментального 
матеріалу виступали цьоголітки та річняки коропових риб. Перед 
посадкою молоді на зимівлю та після її завершення з піддослідного 
матеріалу відбирали проби крові за рекомендованими методиками 
(Методика морфо-физиологических исследований рыб, 1972). Вміст 
гемоглобіну в крові визначався за допомогою гемометра Салі. У камері 
Горяєва вели підрахунок формених елементів крові. Для обліку 
лейкоцитів виготовляли мазки крові, за якими були ідентифіковані 
формені елементи крові відповідно до класифікації Іванової та було 
визначено їх відсоткове співвідношення у лейкоцитарній формулі. 

По завершенню зимового утримання було проведено аналіз змін 
гематологічних показників коропових риб. Так, вміст гемоглобіну 
зменшився на 26,3 г/л у коропа, на 31,4 г/л у білого товстолобика, на 20,4 
г/л у строкатого товстолобика та на 9,2 г/л у білого амура.  

Кількість еритроцитів у коропа в 1 мкл зменшилася на 0,28 млн., у 
білого товстолобика – на 0,34 млн., у строкатого товстолобика – на 0,14 
млн. та у білого амура –на 0,09 млн. 

Помітним є певне зменшення кількості лейкоцитів у річняків 
порівняно з цьоголітками. Так, у річняків коропа кількість лейкоцитів 
зменшилася на 2,32 тис./мкл, у білого товстолобика – на 3,85 тис./мкл, у 
строкатого товстолобика – на 1,46 тис./мкл та у білого амура – на 6,95 
тис./мкл. Така тенденція пояснюється підсиленням послабленням 
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захисних функцій організму риби та виснаженням в період зимівлі. 
Певними змінами за період зимівлі охарактеризувався й склад 

лейкоцитарної формули річняків коропових риб. Досить помітним є 
зменшення лімфоцитів, кількість яких певною мірою характеризує рівень 
імунітету. Так, за період зимового утримання максимально зменшилася 
кількість лімфоцитів у білого товстолобика – на 10,18 %, що свідчить про 
низьку резистентність даного виду до захворювань. Кількість моноцитів, 
які виконують фагоцитарну функцію в організмі риб, значно 
збільшується: максимально у білого товстолобика до 5,57 %, мінімально – 
у строкатого товстолобика до 3,76 %. Кількість еозинофілів змінюється в 
бік їх зниження. У коропа цей показник зменшується до рівня 1,20 %, у 
білого товстолобика -до 1,73 %, у строкатого товстолобика – до 1,06 % та 
у білого амура – до 1,70 %. Слід зазначити, що еозинофіли відіграють 
важливу роль у захисті організму риб від гельмінтів, тому їх зменшення є 
небажаним в умовах ставових господарств півдня України, які потерпають 
від спалахів лігульозу. Зміни вмісту нейтрофілів, а саме відносно 
підвищена їх кількість у порівнянні з осінніми показниками, свідчить про 
наявність постійного стрес-фактору, який в умовах зимівлі має виключне 
значення. Максимальна кількість нейтрофілів властива тому ж таки 
білому товстолобику на рівні 3,43 %. 

З вищесказаного можна зробити висновок, що зміни тих чи інших 
параметрів внутрішнього середовища річняків коропових риб свідчать про 
певні зміни фізіологічного стану молоді та є сигнальним фактором для 
визначення подальших профілактичних дій та оптимізації технологічних 
параметрів при організації процесу вирощування дволітків. 
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THE INFLUENCE OF WINTER MAINTENANCE ON THE HEMATOLO GICAL 
PARAMETERS OF THE CARPS 

The article presents the results of studies on hematological parameters of carp fingerlings 
and yearlings. It shows that a change of certain parameters of the internal environment of carp 
yearlings suggests some changes in the physiological state of the young and can be considered as a 
specific signal for the development of appropriate preventive measures and optimization of 
technological parameters in the organization of the process of second-year fish cultivation. 
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ПОДВОДНАЯ ОХОТА КАК ФАКТОР АНТРОПОГЕННОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ 

ПРОМЫСЛОВЫХ ВИДОВ РЫБ ВНУТРЕННИХ ВОДОЁМОВ 

Любительское рыболовство на современном этапе является формой 
природопользования, которая существенно воздействует на состояние 
популяций рыб рыбохозяйственных водных объектов Украины (Новицкий 
и др., 1999; Дробот и др., 2003). 

Наименее изученными на сегодняшний день остаются различные 
аспекты подводной охоты – вида любительского рыболовства, при 
котором рыболов (подводный охотник) осуществляет поиск и добычу 
рыбы путем полного погружение в водную среду с использованием 
гарпунных ружей различной конструкции. В то же время, подводная охота 
– деятельность, вызывающая противоречия и споры в кругах 
общественности и специалистов-ихтиологов. Участившиеся случаи 
«подводного браконьерства», в том числе с использованием аквалангов, а 
также значительность их уловов являются причиной негативной оценки 
подводной охоты в целом, вплоть до призывов полного ее запрета на 
внутренних водоемах Украины. 

Влияние подводной охоты на состояние водных биоресурсов может 
быть прослежено в двух основных аспектах – количественном (то есть 
общий объём вылова) и качественном (влияние на воспроизводственную 
способность популяции и скорость накопления промыслового запаса). 
Количественная характеристика на данный момент не может быть 
определена с достаточным уровнем точности, что обусловлено 
сложностью учёта выходов на лов подводными охотниками, а также 
количественных и качественных параметров подводного лова. В 
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определённой степени судить об основных параметрах подводной охоты 
на том или ином водоёме позволяют результаты соревнований (Новицкий, 
2003). 

С целью определения характера воздействия этого вида 
любительского рыболовства на состояние популяций рыб внутренних 
водоёмов нами проведен анализ результатов соревнований по подводной 
охоте в верхней части Каховского водохранилища в 2011 году. 

В уловах отмечены представители 10 видов рыб: карась серебряный 
(Carassius auratus gibelio), сазан (карп) (Cyprinus carpio), голавль 
обыкновенный (Leuciscus cephalus), толстолобики (белый 
(Hypophthalmichthys molitrix), пёстрый (Aristichthys nobilis), гибрид), амур 
белый (Ctenopharyngodon idella), сом европейский (Silurus glanis), окунь 
(Perca fluviatilis), судак обыкновенный (Stizostedion lucioperca), щука (Esox 
lucius). Таким образом, подводными охотниками используется (в 
качественном аспекте) 41% промысловой ихтиофауны водохранилища. 

Основу уловов подводных охотников по численности составляли сом, 
судак, сазан. В летний период на долю сазана приходилось 31,5% общего 
вылова, судака – 27,8%, сома – 24,1; в осенний период доля судака 
возрастала до 47,4%. По массе в течение всего периода исследований 
доминировал сом – от 48,8 до 51,8%; значительно меньшей была доля 
судака – от 22 до 34,2%. 

Вселенные растительноядные рыбы (белый и пестрый толстолобик, 
белый амур) в уловах подводных охотников были представлены в 
основном старшими возрастными группами, их доля по численности в 
общем вылове в зависимости от сезона года колебалась от 1,9 до 4,4%, а 
по массе - от 2,2 до 12,8%. 

Другие виды, такие, как щука, окунь, серебряный карась, голавль 
были представлены единичными экземплярами, что в целом (за 
исключением серебряного карася), соответствует их удельной ихтиомассе 
в водоеме. 

Основной крупночастиковых промысловый вид водохранилищ 
Днепра - лещ, в уловах подводных охотников не отмечен. 

Средний суммарный вес улова на один выход на рыбалку (в расчёте 
взято количество результативных выходов) составил 7,3 кг, что 
соответствует 2,3 екз. Необходимо учесть, что эти показатели получены в 
ходе анализа результатов соревнований, то есть имели место 
определённые ограничения по временным и пространственным 
критериям. Во всяком случае полученные цифры не могут быть чрезмерно 
завышенными, о чём свидетельствует анализ уловов подводных 
охотников на других водохранилищах Днепра, где за один выход на лов 
добывалось 3,6 – 22,5 кг (0,9 – 2,7 екз.). При этом превышение нормы 
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вылова зафиксировано в 94% проанализированных уловов. 
Таким образом, при достаточном количестве подводных охотников, а 

имеющиеся в наличие материалы свидетельствуют о стремительном 
расширении данного вида лова, они могут выступать существенным 
фактором в отношении количественных показателей изъятия водных 
биоресурсов, в особенности ценных крупночастиковых видов рыб.  

Учитывая существующие сложности учёта подводных охотников на 
водоёме и контроля основных параметров лова предлагаем внести в 
Порядок и Правила любительского рыболовства следующие нормы: 

- место лова на поверхности должно быть обозначено сигнальным 
буем или плотиком;  

- все добытые ресурсы должны храниться на кукане или в садке, 
закреплённых на сигнальном буе или плотике; 

- ввести запрет на подводную охоту в тёмное время суток; 
Первая и третья нормы касаются, в том числе, вопроса безопасности 

самого пловца. 
Необходима такая система организации подводной охоты, при 

которой органы рыбоохраны владели бы информацией о количестве 
подводных охотников, которые могут потенциально выйти на лов в тот 
или иной период на данном водоёме. Этот может решить ежегодная их 
регистрация в территориальном органе рыбоохраны с выдачей 
регистрационной карточки, которая была бы основным документом, 
подтверждающим право рыболова вести подводную охоту, за 
исключением, конечно, разрешения в случае лова на водоёмах, где 
организовано платное любительское рыболовство. 
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THE UNDERWATER HUNTING AS AN ANTHROPOGENIC FORCE AF FECTING 
COMMERCIAL FISH POPULATIONS OF INLAND RESERVOIRS 

The analysis of quality and quantity of fish catches of underwater hunters was carried out in 
the Upper Kakhovka reservoir. We came to the conclusions that this type of the recreational fishing 
may significantly affect commercial fish populations of large species. The question of necessity for 
a legal regulation of the underwater hunting in Ukraine was raised. It is very important to account 
underwater hunters on the reservoirs and to control their catches. 
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ГЕРПЕСВИРУС КАРПА КОИ УГРОЖАЕТ 
КАРПОВОДСТВУ УКРАИНЫ 

Герпесвирус карпа Кои (KHV, CyHV-3)1 вызывает опасное 
заболевание декоративного карпа Кои (Cyprinus carpio haematopterus), 
обыкновенного карпа (C. carpio carpio) и его пород. Болезнь внешне 
проявляется у рыб при температуре воды 16-26 (18-28) ºС покраснениями, 
геморрагиями, избыточным ослизнением кожи, слущиванием 
(омертвлением) эпидермиса, эрозией плавников, впадением глаз в орбиты, 
гиперплазией, а затем некрозом жаберного эпителия. Некротические 
поражения микроскопически обнаруживаются в головном мозгу, почках, 
селезенке, печени, кишечнике больных рыб. При сверх остром течении 
массовая гибель карпов происходит без клинических симптомов болезни; 
вторичные бактериальные и эктопаразитарные инфекции маскируют ее 
характерные признаки. В зараженном водоеме заболевает до 100 % 
локальной популяции карпов всех возрастов; их смертность достигает 70-
80 %. Выжившие карпы, а также устойчивые к болезни другие карповые 
рыбы (Carassius sp., Ctenopharyngodon idella и др.) становятся 
вирусоносителями на период около года. Болезнь высоко контагиозна, 
способна с помощью переболевших карпов, резервуарных рыб и 
беспозвоночных быстро распространяться внутри водоема и между 
водоемамипо водным путям (Manual of Diagnostic Tests for Aquatic 
Animals, 20132; Gotesman et. al., 2013).  

Герпесвирусная болезнь карпа Кои (KHVD) впервые обнаружена в 
Израиле,  Германии, Англии в 1996-1998 годах.  С тех пор она широко 
распространилась в Европе, Азии и Америке, и к настоящему времени 
официально зарегистрирована в 28-30 странах Мира. Болезнь имеет 
большое социально экономическое значение, поэтому в 2007 году 
включена в перечень значимых для МЭБ3. Краткосрочные экономические 
потери от KHVD оценивались в Израиле на уровне 2 млн., в Японии – 75 
млн., в Индонезии – 175 млн. долларов США. К концу 2000 года до 90 % 
рыбоводных хозяйств Израиля были охвачены KHVD; падение 
                                                           
1 Примечание. Здесь и далее приведена латинизированные международные аббревиатуры названий вирусов и 
болезней.  
2 Информация с сайта: http://www.oie.int/en/international-standard-setting/aquatic-manual/access-online/ 
3 Примечание. МЭБ расшифровывается как Международное эпизоотическое бюро. Это международная 
межправительственная организация со штаб квартирой в Париже, основная задача которой — борьба с 
инфекционными болезнями животных в мире.  
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производства декоративного карпа Кои в этой стране составило 15-20 %, а 
общие потери продукции карповодства превысили  50 % годового объема. 
В 2004-2005 годах  в естественных водоемах США от вспышек KHVD 
погибло до 50 тыс. экз. диких карпов старших возрастных групп (Haenen, 
Hedrick, 2006; Pokorovaet.al., 2005).  

Неблагополучными по этому заболеванию признаны 15 стран 
Европы, включая  соседние с Украиной Польшу (с 2005 года) и Румынию 
(с 2010 года) (Antychowiczet. al., 2005;Nica, 2013). Россия считается 
страной с большой вероятностью интродукции KHVD (Щелкунов, 
Воронин, Кузнецова, 2011). Из этих стран возможен прямой занос 
вирусной инфекции на территорию Украины через общие водные пути. 
Основным способом распространения KHVD по Миру считается 
международная торговля декоративными карпами Кои. В 2012 году в 
Украину было импортировано 542 кг декоративных рыб, из которых из 
Индонезии – 220, Нидерландов – 115, Таиланда – 100 кг (данные 
Государственной службы статистики Украины)4. Все эти страны 
неблагополучны по KHVD (Gotesman et. al., 2013; Nica, 2013). 

Впервые на территории Украины клинические и 
патологоанатомические признаки KHVD обнаружены у декоративного 
карпа Кои в 2009 году. Предварительный диагноз вначале был 
подтвержден электронно-микроскопическими  исследованиями  тканей 
больных рыб (Бучацький, Матвієнко, 2009), а позже – полимеразой 
цепной реакцией (ПЦР) (Буцацький, Матвієнко та ін., 2011). ПЦР 
считается наиболее чувствительным и надежным методом диагностики 
KHVD, выявляющим вирус даже у бессимптомных вирусоносителей 
(Pokorovaet. al., 2005; Sano et. al., 2011). 

В мае 2011 года в реке Самара (левый приток Запорожского 
водохранилища) произошла массовая гибель более 10 тонн карпа, 
преимущественно, старших возрастных групп (весом до 4-6 кг)5. В мае 
2012 года в Запорожском водохранилище на территории 
Днепропетровской области при температуре воды 17-18 ºС 
зарегистрирована массовая гибель карпов всех возрастов с признаками 
некроза жабр. В мае 2013 года в том же месте в промысловых уловах 
часто встречались крупные особи карпа с бледной окраской тела, 
разрушенными плавниками, впавшими в орбиты глазами, с жабрами, 
имеющим признаки некроза (устные сообщения и фотографии Маренкова 
О.). Углубленные лабораторные исследования этих карпов в отношении 
KHVD не выполнялись. Однако по совокупности эпизоотических, 
клинических и некоторых патологоанатомических признаков нами 
                                                           
4 Информация с сайта: http://www.ukrstat.gov.ua/ 
5 Информация с сайта:  http://dp.vgorode.ua/news/56369/ 
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поставлен предварительный диагноз – вспышки KHVD в диких 
популяциях карпа. Нужно отметить, что до настоящего времени в системе 
государственных лабораторий ветеринарной медицины Украины 
отсутствуют лаборатории, уполномоченные (аттестованные, 
аккредитованные) на диагностику KHVD6. В Украине официально не 
зарегистрированы диагностические ветеринарные препараты (тест 
системы, иммуноглобулины и др.) для этих целей7. 

В апреле-мае 2011 года выполнены вирусологические обследования 
11-ти карповых рыбопитомников (племенных заводов, репродукторов), 
расположенных на территории южных областей Украины (Одесской, 
Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой), а также в АР Крым. 
В каждом хозяйстве клинически осмотрено 100-200 экз. годовиков, реже 
двухгодовиков карпа; из них   патологоанатомически обследовано 25-30 
экз. рыб. Супернатанты из 27 сборных проб (в каждой пробе участки 
печени, почки, селезенки, жабр от 5-ти рыб в фосфатно-солевом буфере) 
протестированы методом ПЦР с использованием олигонуклеотидных 
праймеров, специфичных к гену тимидинкиназы. Клинические признаки 
острого течения KHVD не обнаружены ни в одном из обследованных 
рыбопитомников. Все 27 проб дали отрицательные результаты  на 
присутствие KHV (Мальцев, Рудь, Майстренко, 2013).  

В настоящее время Украина считается страной, благополучной 
поKHVD 8. Однако приведенные выше научные данные о регистрации 
этого заболевания на территории Украины у декоративного карпа Кои, а 
также сведения о вспышках болезни карпа в бассейне реки Днепр ставят 
под сомнение этот благополучный эпизоотический статус страны. По-
видимому, KHV проник на территорию Украины в 2007-2009 гг. при 
импорте декоративных карповых рыб из стран Европы и Азии. На наш 
взгляд, этому способствовала недооценка эпизоотических рисков при 
выдаче разрешительных документов на ввоз в страну живой декоративной 
рыбы, а также отсутствие в Украине надежного государственного 
диагностического контроля этого заболевания. 

Наши исследования показали, что весной 2011 года вирус еще не 
проник в основные карповые рыбопитомники южных областей Украины. 
Однако примерно в это же время он начал распространяться в бассейне 
реки Днепр. Мы прогнозируем дальнейшее продвижение инфекции в реке 
Днепр из Днепропетровской области в южном (Запорожская, Херсонская 
области, АР Крым) и в северном (Полтавская, Кировоградская, 

                                                           
6 Информация с сайта: 
http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/countrylaboratoris/countrylabdetails?recordid=644 
7 Информация с сайта: http://old.vet.gov.ua/db/drugs 
8 Информация с сайта: http://www.oie.int/wahis_2/public/wahid.php/Countryinformation/Countrytimelines 
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Черкасская, Киевская области) направлениях. Межрегиональные 
перевозки карповых рыб внутри страны будут способствовать заносу 
вируса в другие области, в том числе в бассейны рек Южный Буг, Днестр, 
Дунай.  

Опыт Израиля и США показывает, что инфекцией может быть 
поражено до 90 % карповых рыбоводных хозяйств (в Украине, по нашим 
оценкам, таких может быть до 3000), а также обширный фонд 
общегосударственных водоемов (рек, озер, водохранилищ). Прямой 
ущерб от распространения KHVD в Украине может достигнуть 25 млн. 
долл. США (стоимость половины среднегодовой продукции карповодства 
Украины). Под угрозой окажется стабильность и рентабельность 
отечественного товарного карповодства, которое, и так, находится в 
состоянии упадка (ежегодное производство карпа в Украине в 2010-2012 
гг. – около 10 тыс. тонн против 78 тыс. тонн в 1988 году)9.   

В соответствии со ст. 33, 41-46 Закона Украины «Про ветеринарну 
медицину»10, в Украине сложилась чрезвычайная ситуация в отношении 
KHVD. Согласно законодательству, при Кабинете Министров Украины 
должна быть создана чрезвычайная противоэпизоотическая комиссия с 
целью уточнения диагноза, разработки ветеринарно-санитарных 
мероприятий по контролю и надзору над данным заболеванием в стране. 
Необходимо срочное усиление государственного ветеринарно-
санитарного контроля над импортом декоративных  карповых рыб в 
Украину,  над перевозками карповых рыб по территории Украины, над 
эпизоотическим состоянием диких и культивируемых популяций карпа в 
естественных водоемах и рыбоводных хозяйствах страны. В Украине 
должна быть уполномочена и обеспечена всеми необходимыми ресурсами 
референс-лаборатория по диагностике KHVD на уровне международных 
стандартов. В нашей лаборатории на имеющемся оборудовании 
планируется внедрение сравнительно дешевого и быстрого (время 
тестирования - около 4 часов) метода твердофазного иммуноферментного 
анализа (ELISA) идентификации  KHV с использованием коммерческой 
диагностической тест-системы фирмы KoVax (Израиль) (Dishonet. al., 
2005). 

Мы благодарны Маренкову О. и Есиповой Н., сотрудникам 
Днепропетровского национального университета им. О. Гончара за 
важные сведения о массовом заболевании и гибели карпа в Запорожском 
водохранилище. 
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KOI HERPES VIRUS THREATEN OF CARP BREEDING IN UKRAI NE 

In the article literary and original scientific data characterising troubled epizootic status of 
Ukraine concerning KHVD are discussed. It is supposed, that KHV has been introduced into 
territory of Ukraine from the infected Europe and Asia countries at import of decorative cyprinid  
fishes, and then virus has penetrated into the basin of a river Dnieper. Future dissemination of 
KHVD on territories of Ukraine and considerable financial losses caused by this disease are 
predicted. Implementation of urgent veterinary measures directed on prevention of repeated virus  
introduction and spreading of this dangerous infection in the country is necessary. 
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ПРОМИСЛОВО-БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛІТКИ, 
ЛЯЩА ТА САЗАНА ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

У складі сучасної іхтіофауни Запорізького водосховища налічується 
52 види риб, серед яких лише 18 видів (35%) мають промислове значення. 
На сучасному етапі існування водосховища в промислових уловах 
домінують представники родини коропових (карась сріблястий, плітка, 
лящ, сазан). При цьому, останні 20 років спостерігається негативна 
тенденція до зменшення у промислі частки цінних видів риб та 
збільшення малоцінних. 

Об’єктом дослідження були плітка, лящ та сазан. Роботи проводилися 
на акваторії Запорізького водосховища. Контрольні лови здійснювались 
на підставі дозволів, виданих Головним державним управлінням охорони, 
використання і відтворення водних живих ресурсів та регулювання 
рибальства у Дніпропетровській області № 0001, 0002 (2013 р.). Лов 
здійснювали набором ставних сіток з кроком вічка а=30-150 мм. 
Біологічний аналіз риб проводився згідно класичних методик (Правдин, 
1966; Озінковська, 1998; Брюзгін, 1969; Чугунова, 1959). 

Плітка Rutilus rutilus (L.). Віковий склад популяції плітки налічував 
у самиць – 10 груп (3-х – 12-річки), у самців – 11 груп (2-х – 12-річки). 
Ядро популяції складали 5 – 6-річні особини – 63,3 %. Частка граничних 
вікових груп не перевищувала 0,2 %. Середньостатична довжина плітки 
становила у самиць 21,7±0,2 см, у самців – 19,8±0,1 см; 
середньостатистична маса відповідно – 253,3±10,4 г і 170,3±3,7 г. 
Репродуктивним ядром популяції були особини 4 – 6 років. У нерестовій 
популяції серед самиць переважали 5-6-річні особини, серед самців – 5-
річні. Індивідуальна абсолютна плодючість (ІАП) плітки коливалася від 
10,2до 55,8 тис. ікр., в середньому – 25,6±3,1 тис. ікр.  

У перерахунку на 100 сіткодіб кількість плітки в уловах сіток 
контрольного порядку в Запорізькому водосховищі становила 8493 екз. 
(1776 кг). У 2014 році можна очікувати поповнення популяції плітки, 
оскільки генерація 2010 року була врожайною – чисельність цьоголіток 
сягала 99,0 екз./100 м2. У 2011 році чисельність молоді у прибережних 
популяціях становила – 196 екз./100 м2.  

Основний улов плітки спостерігався для сіток з вічком 30 – 45 мм (98 
%). Можна вважати, що стан популяції плітки знаходиться на стабільному 
рівні. Враховуючи коефіцієнт природної (0,27) та загальної смертності 
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(50%), величину поповнення, промзусилля, розраховано запас плітки в 
Запорізькому водосховищі на 2014 рік в обсязі 776 т. Рекомендуємо 
встановити ліміт на вилов плітки у розмірі 195 т. 

Лящ Abramis brama (L.). Граничний вік ляща в уловах становив 11 
років у самок і 12 років у самців. Кількість вікових класів збільшилась з 9 
до 10.  Ядром популяції ляща були особини віком від 4 до 6 років (88%). 
Риби віком 10-11 років складали близько 3 %. Мінімальні вікові групи, що 
приймали участь у нересті: самки 4-річки – 3,1 %, самці 3-річки –2,7 %. 
Довжина самок ляща за даними контрольних уловів становила 37,1±0,5см, 
самців – 35,6±0,3см; середня маса відповідно – 1260,9±65,2 г та 997,3±26,7 
г. Коливання min-max показників маси у самок ляща становило від 600 до 
3200 г, у самців – від 350 до 3200 г. Середньостатичні показники  особин 
нерестового стада ляща: довжина – 36,3±0,4 см, маса – 1129,1±45,2 г. 
Репродуктивне ядро популяції, складали 5 – 8-річки (81%). Середня ІАП 
ляща дорівнювала 151,36±37,4тис. ікр.  

У середньому по водосховищу улов ляща на 100 сіткодіб 
контрольного порядку склав 1446,4 екз. (1100,1 кг), у минулому році цей 
показник був 676 екз. (742 кг). Останні три роки спостерігається 
позитивна тенденція щодо збільшення даного показника, що свідчить про 
стабільний стан промислової популяції. Близько 90 % ляща припадало на 
сітки з вічком 75 – 85 мм. У 2010 році цей показник становив 50 %. Це 
свідчить про поступове накопичення в стаді ляща старших вікових груп. 
Протягом останніх 4-х років простежується чітка тенденція до зменшення 
улову дрібновічкових сіток з а=40–50. 

У 2014 році запас ляща будуть формувати генерації 2009 та 2010 рр., 
які були маловрожайними – 4-6,5екз./100 м2.Засвоєння ліміту вилову ляща 
останні роки тримається на рівні 80 %. Враховуючи коефіцієнт природної 
смертності (0,19), коефіцієнт вилову (0,31), розрахунковий запас ляща на 
сьогодні становить 432 т. Низькі показники поповнення молоддю, помірне 
зменшення середніх показників плодючості, зміщення середнього віку 
самиць в бік молодших вікових груп, свідчать про доцільність встановити 
ліміт вилову ляща в 2014 році не вище, ніж80 т. 

Сазан (короп) Cyprinus carpio carpio (L.). Віковий ряд сазана 
представлений 16 класами (3-21-річки). Ядром промислової популяції 
сазана були 5-12-річки (88 %). Частка  вікових груп старше 10 років 
досягала 50 %, що свідчить про стійке накопичення старших вікових груп 
в популяції. Скорочення кількості молодших вікових груп свідчить про 
недостатнє поповнення популяції. 

Середньостатистична довжина самиць нерестової популяції становила 
60,7±2,2см, самців – 51,3±1,8 см. Маса особин –4881,5±596,5г та 
2876,4±296,4г відповідно. Середньостатистичні показники популяції 
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становили: довжина – 56,05±2,78см,  маса – 3879±326,5 г. Порівняно з 
минулим роком лінійні показники у самок та самців збільшились на 5–
10%, вагові – на 10–30%.Плодючість самок варіювала в межах від 114,6 до 
196,7  тис. ікр. Середня ІАП самиць була вдвічі нижче в порівнянні з 
минулим роком і становила 154,29±29,2тис. ікр. Стійке падіння рівня 
плодючості у сазана спостерігається останні три роки. Подібні зміни 
можна пояснити збільшенням у нерестовій популяції особин старше 9 
років і зменшенням найбільш продуктивних особин 5-7-річного віку.  

Вилов сазана на 100 сіткодіб контрольного порядку склав 908 кг, з 
них 41 кг припадало на дрібновічкові сітки, а 867 кг – на крупновічкові. В 
багаторічному аспекті вилов сазана на 100 сіткодіб контрольного порядку 
має тенденцію до зменшення.  

Враховуючи низькі показники природного відтворення сазана, чекати 
суттєвого поповнення запасів його популяції  не має підстави. Крім того, 
за період з 2003 по 2007 рік поповнення стада сазана шляхом зариблення 
молоддю не відбувалось. В останні роки об’єми зариблення становили 
лише 1–2 %  від оптимальної кількості  зарибку. Промисловий запас 
сазана сформований особинами, які залишилися від зариблень 
водосховища до 2002 року. Враховуючи коефіцієнт природної смертності 
(0,13) та коефіцієнт загальної смертності (0,2), запас сазана у Запорізькому 
водосховищі можна оцінити в 438 тонн. Враховуючи досить низькі 
показники засвоєння квот (на рівні 60 %), прогоз допустимого вилучення 
сазана в 2014 році складає 31 т. 

1. Брюзгин В.Л. Методы изучения роста рыб по чешуе и отолитам [Текст] / В.Л. 
Брюзгин. – К.: Наук. думка, 1969. – 186 с. 

2. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою 
визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів. 
країни [Текст] / С. П. Озінковська [та ін.]. – К.: ІРГ УААН, 1998. – 47 с. 

3. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно пресноводных) 
[Текст] / И.Ф. Правдин. – М.: Пищ. пром-сть, 1966. – 376 с. 

4. Чугунова И.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. (Методическое 
пособие по ихтиологии) [Текст] / И.И. Чугунова. – М.: Изд-во АН СССР, 1959. –  
164 с. 

O.N. Marenkov 
O. Gonchar Dnipropetrovsk National  University, Ukraine 

INDUSTRIAL AND BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ROACH,  BREAM AND 
CARP IN THE ZAPOROZHIAN RESERVOIR 

Submitted by fishery and biological characteristics of roach, bream and carp in the 
Zaporozhian Reservoir. The shown are morphometric dimensions of fish, age and fecundity. The 
recommendations for the establishment of limits on catches of these species in 2014 year. 
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ВПЛИВ ТОКСИКАНТІВ РІЗНОЇ ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ НА 
ВМІСТ НУКЛЕЇНОВИХ КИСЛОТ В ОРГАНІЗМІ КОРОПА 

РІЗНОГО ВІКУ 

Основна функція нуклеїнових кислот – збереження і передача 
генетичної інформації – проявляється у біосинтезі білків. Неадекватно 
тривале або сильне функціональне навантаження на клітку призводить до 
змін вмісту нуклеїнових кислот і білків (Курант, 2001). Здатність до 
кумуляції та особливості метаболічних змін у тканинах різновікових риб 
залежать від хімічної речовини якою представлений токсикант, тканини та 
віку риб. Механізм нуклеїнового гомеостазу при токсикозі та його 
значення залишаються відкритими. 

Мета дослідження — дати оцінку динаміки кількісного спектра 
нуклеїнових кислот різних органів та тканин цьогорічки та двохрічки 
коропа лускатого за дії гербіцидів та йонів міді. 

Об’єктом дослідження було обрано коропа лускатого (Cyprinus 
carpio L.) вагою 100-120 та 350-400 г. Досліди проводилися у модельних 
умовах в акваріумах об'ємом 200 дм3, в яких рибу розміщували з 
розрахунку 1 екземпляр на 40 дм3 води. Період акліматизації складав 3 
доби. Риби витримувались в умовах досліду протягом 14 діб. Температура 
води коливалася в межах +15 –+16 °С, вміст розчиненого кисню 
знаходився в межах фізіологічної норми (5-7 мг/дм3). Воду змінювали 
кожні 3 доби. У експерименті риби знаходилися у чотирьох варіантах: 
контроль, та за дії 2,4-Д бутилового ефіру, зенкору та Cu2+. Вміст у воді 
відповідно дорівнював Сu2+200 мг на 200 дм3, зенкор – 57,2 мг на 200 дм3, 
2,4-Д бутиловий ефір 16 мг на 200 дм3. Для аналізу використовували 
зразки  печінки, м’язової тканини та мозку. Кількісний вміст нуклеїнових 
кислот розраховували за методом Цанєва, Маркової (Цанєв, 1960). 
Активність кислих нуклеаз визначали спектрофотометричним методом 
згідно методики, описаної Коновцем (Коновець, 1973). Вміст загального 
білку розраховували за методом Лоурі (Lowry, 1951).Статистична обробка 
результатів проводилися загальноприйнятими методами, а вірогідне 
розходження між середніми арифметичними величинами визначали за 
допомогою t-критерію Стьюдента (Ойвин, 1960). Відмінності між 
порівнюваними групами вважали вірогідними при *- Р <0,05. 

За дії підвищених концентрацій гербіцидів в тканинах коропа 
лускатого змінюється вміст РНК: під впливом 2,4-Д в усіх досліджуваних 
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тканинах показник збільшується незалежно від віку риб, зенкор має 
протилежну дію - вміст рибонуклеїнової кислоти значно зменшується. 
Зміни вмісту ДНК у цьогорічки коропа найбільше виражені у мозковій 
тканині при інтоксикації організму риб бутиловим ефіром 2,4-Д і сягають 
63% від показника коропів контрольної групи. Аналогічні зміни 
спостерігаються і у дворічки коропа за дії 2,4-Д та йонів міді, однак зміни 
становлять 24 %.Вплив йонів міді при 2 ГДК вірогідно не змінює вміст 
нуклеїнових кислот в білих м’язах, печінці та мозку цьогорічки коропа, на 
відміну від риб старшого віку, в тканинах яких йони міді після 
чотирнадцятидобової інкубації викликають вірогідне підвищення вмісту 
РНК в усіх тканинах. Виявлена зміна співвідношення РНК/ДНК за дії 
досліджуваних токсикантів опосередковано свідчить про наявність 
експресії геному, що пов’язано з біосинтезом специфічних адаптивних 
білків. Незалежно від природи токсиканта, віку риб та досліджуваної 
тканини активність нуклеаз наближається до показників тварин 
контрольної групи, за виключенням активності ДНКази у мозку дволітки 
коропа, що вірогідно активується за дії 2,4-Д бутилового ефіру.Таким 
чином, в різних тканинах коропа за дії токсичних умов, вираженість змін 
кількісного спектра нуклеїнових кислот і активності нуклеаз змінюється 
залежно від природи токсикантів.  
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EFFECT OF DIFFERENT CHEMICAL NATURE OF TOXICANTS ON  THE CONTENT 
OF NUCLEIC ACIDS IN THE BODY CARP ALL AGES 

The results of numerical range of nucleic acids of various organs and tissues and one-year 
two-year carp flake that held for the action of herbicides and copper ions 
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РЕАКЦИЯ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ ОСЕТРОВЫХ 
ПРИ МИОПАТИИ 

Миопатия (синонимы миодистрофия, расслоение мышечной ткани) 
незаразное заболевание рыб, основные симптомы которой – альтерация, 
лизис, атрофия мышечной ткани, нарушение плавательной активности. 

Впервые массовое заболевание рыб миопатией отмечено в СССР 
среди осетровых рыб Волго-Каспийской популяции в конце прошлого 
века (1987–1988 гг.). Миодистрофия выявлена среди самок старших 
возрастных групп (18–26 лет и выше) в период нерестовой миграции из 
Каспийского моря на нерестилище (Кузьмин, 1990). 

Цель работы – исследование характера реагирования и участия 
иммунной системы рыб в патогенезе и реализации процессов разрушения 
мышечной ткани. 

Объектом исследования служил русский осетр Acipenser 
gueldenstaedtii Brandt 1883. В опытах использовали по 15 здоровых и 
больных рыб, находящихся на 3 – 5-й стадиях разрушения мышц. Для 
анализа отбирали пробы мышц, печени, селезенки, почек, тимуса, 
менингиальной ткани (черепной коробки) и периферическую кровь. 
Оценку состояния мышечной ткани проводили согласно рекомендациям 
Кузьмина (1990). 

Анализ реакции иммунной системы изучали по данным анализа 
бактерицидной активности сыворотки крови (БАСК), содержанию 
циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК), комплемента, C-
реактивного белка (СРБ), специфических аутоантител к мышечной ткани, 
составу и фагоцитарной активности лейкоцитов, активности лейкопоэза, 
количеству Е-розеткообразующих клеток (аналогов Т-лимфоцитов). 

БАСК определяли нефелометрическим методом в модификации 
Микрякова (1991); ЦИК – по методике Гриневич и Алферов (1981), СРБ – 
в реакции микропреципитации (Неменова, 1972); аутоантитела в реакции 
пассивной гемагглютинации, где в качестве аутантигена использовали 
эритроциты барана, коньюгированные экстрактом мышечной ткани; 
комплементарную активность общепринятым методом (Никитин, 1978); 
аналоги Т-клеток в реакции розеткообразования по Мендес (Гришина, 
Мюллер, 1978; Степанова, Микряков, 2002); состав лейкоцитов согласно 
классификации Ивановой (1983); фагоцитарную активность лейкоцитов 
по общепринятой методике. В качестве тест-микроба при оценке БАСК и 
фагоцитарной активности клеток белой крови использовали суточные 



 
 206  
 

культуры бактерий Aeromonas hydrophila, возбудителей аэромонадных 
инфекций у рыб (Болезни рыб: справочник, 1989). 

Проведенные исследования показали существенные различия между 
здоровыми и заболевшими миопатией особями. Мышцы у большинства 
(свыше 50%) больных особей имели дряблое, кашицеобразное состояние, 
представляющее смесь обрывков миосепт и кровяных сгустков. 

На гистологических срезах отмечено разрушение и расщепление 
мышечных волокон, отложение жировых, соединительно-тканных 
элементов; инфильтрация лейкоцитов и макрофагов в межмышечные 
пространства; жировое перерождение иммунокомпетентных тканей и 
органов, тимуса, менингиальной ткани черепной коробки (аналог 
красного мозга млекопитающих), лимфоидной ткани почек, печени и 
интенсивное отложение гранул липофусцина (пигмента старения) в 
меланомакрофагальных центрах селезенки и почек. 

Достоверные различия выявлены между функциональными 
характеристиками гуморальных и клеточных факторов иммунитета. 
Величины БАСК у больных особей колебались в пределах 7,3±2,5 %, 
комплемента – 1:4; СРБ – 0,04 ус.ед.; ЦИК – 109±14,3 ус.ед.; аутоантител 
– 1:640; лимфоцитов – 44,4 %; нейтрофилов – 46±5,7; эозинофилов – 
4,8±0,6; Е–розеткообразующих лимфоцитов – 2,5±0,2; нулевых клеток – 
50±3,4; фагоцитарной активности лейкоцитов – 10,3 ±1,0%; индекса 
обилия лейкоцитов в одном поле зрения – 4,3±0,9, тогда как у здоровых 
БАСК – 68,4±14,8; комплемента – 1:80; СРБ – 0,2–0,3 ус. ед., ЦИК – 
20±6,5 ус.ед., аутоантител – 1:10, лимфоцитов – 76±5%, нейтрофилов – 
12±1,8%, эозинофилов – 7,5±0,9%, Е-розеткообразующих – 25±1,09 %, и 
нулевых клеток, не образующих с эритроцитами розетки – 21±3%, 
фагоцитарной активности лейкоцитов –33,5 % и индекса обилия 
лейкоцитов в 1 поле зрения – 28,1±3,01%. 

Установленные в организме рыб патологии при миопатии 
происходили на фоне комбинированного иммунодефицита клеточных и 
гуморальных факторов иммунитета. Низкие величины комплемента, 
аналогов Т-клеток, неидентифицированных лимфоцитов, инфильтрация 
межмышечных пространств мононуклеарными лейкоцитами, 
макрофагами, замещение лимфоидной ткани фибробластами и жировой 
тканью, высокие показатели ЦИК, нейтрофилов, «голых» лимфоцитов 
(нулевых клеток) и органоспецифических аутоантител к мышечной ткани 
больных рыб являются характерными признаками аутоиммунных 
заболеваний человека и животных (Хаитов и др., 2002; Рабсон и др., 2006). 

Полученные результаты позволяют выдвинуть гипотезу об 
аутоиммунном механизме разрушения мышц, в основе которой, как и у 
теплокровных животных, лежат нарушения регуляторной функции 
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иммунной системы и иммунологического аппарата, обусловленная 
дефицитом Т-клеток (вероятно CD4+CD25+) потеря толерантности к 
тканям мышц, увеличение доли «голых» лимфоцитов, образование 
аутоагрессивных клонов иммуноцитов и цитотоксических антител, 
вызывающих разрушение мышц. 

1. Гриневич Ю.А., Алферов А.Н. Определение иммунных комплексов в крови 
онкологических больных // Лабораторное дело. – 1981, № 8. – С. 493–496. 

2. Гришина Т.И., Мюллер С. Одновременное выявление Т, В и Д розеткообразующих 
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V.R. Mikryakov, D.V. Mikryakov 
I.D. Papanin Institute for Biology of Inland Waters of the Russian Academy of Sciences 

REACTION OF IMMUNE SYSTEM STURGEON AT MYOPATHY 

Data on the complex study of structure-functional state of immune system of Russian 
sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii Braudt, 1933), obtained by analyzing humoral and cellular 
factors of immunity, immunecompetent tissues and organs. A characteristic of pathological 
processes taking place in the immune system on the humoral, cellular, tissular and organ levels of 
organization is given. A hypothesis explaining the immune system’s role in the destruction of 
muscular tissue of sturgeons is given. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ КРИОКОНСЕРВИРОВАНИЯ 
ЭМБРИОНОВ ЛЯЛИУСА (Colisa lalia HAMILTON, 1822) 

Решение проблемы криоконсервирования ооцитов и эмбрионов рыб 
позволит создать страховые запасы гамет и эмбрионов ценных и 
промысловых видов рыб, а также предотвратить их исчезновение в 
результате массовых эпизоотий (Bart, 2000). Особенно это важно для 
редких и исчезающих видов (Cryopreservation, 2000). Большую пользу 
результаты исследований могут принести в селекции промысловых видов, 
при получении товарной личинки в любое время года независимо от их 
нерестовых периодов. Однако, несмотря на большое количество работ, 
связанных с криоконсервированием эмбрионов и ооцитов рыб, проблема 
до сих пор не решена. 

Работы по криоконсервированию эмбрионов рыб с низкой скоростью 
охлаждения (2°C/мин) до -40°C показали, что лед внутри эмбриона 
формируется в течение короткого времени (1 сек) после образования льда 
во внешнем растворе (Hagedorn. 2004.), что было подтверждено 
криомикроскопическими исследованиями. Таким образом, был сделан 
вывод о том, что эмбрионы рыб при низких скоростях замораживания не 
могут выживать в присутствии кристаллов льда во внешней среде. 
Поэтому, одним из путей, позволяющим исключить проблему 
«температурного шока» и образование кристаллов льда, является 
изменение скорости замораживания. Когда эмбрионы проходят через 
порог чувствительности быстро, клетки меньше повреждаются. 
Последние исследования в криобиологии предполагают метод 
витрификационной сохранности эмбрионов, который упрощает технику 
глубоко охлаждения (Rall, 1993). 

Цель данной работы – изучить влияние криопротекторов на 
выживаемость эмбрионов лялиуса и определить оптимальные условия их 
витрификации. 

В работе исследовалось влияние криопротекторов ПЭО-1500, 1,2-ПД, 
1,3-ПД,  1,4-БД, 2,3-БД,  ЭГ, ЭТ (полиэтиленоксид, пропандиол, бутанол, 
этиленгликоль, этанол, соответственно) в концентрациях от 3 до 30% и 
растворы сахарозы в концентрациях от 10 до 30% на выживаемость 
эмбрионов лялиуса на стадиях развития: эпибола, ранняя морула и стадия 
бьющегося сердца. Время инкубации эмбрионов в криопротекторах 
составляло от 1 до 20 мин. 
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В основу разработанной криозащитной среды вошли растворы 
криопротекторов с концентрациями, оказавшими наименьшее влияние на 
смертность эмбрионов. Исходя из теоретических заключений и 
экспериментальных данных, состав криозащитной среды был следующего 
состава: раствор сахарозы –30%, ЭГ –10%, ПЭО-1500 – 3%, 1,2-ПД –15%, 
ЭТ –5%. 

Оптимальное время инкубации составило 10 мин, в отличии от ранее 
разработанной криозащитной среды для эмбрионов вьюна, где время 
инкубации перед процессом витрификации составляло 30 мин (Миксон, 
2009). 

Тератогенность вызванная влиянием криопротекторов на 
эмбриональное развитие оценивалась визуально, в соответствии с ранее 
составленными картами эмбрионального развития для этого вида 
(Миксон, 2009). Соотвествующие стадии развития и аномальность 
фиксировались фотоизображениями, сделанными на конфокальном 
микроскопе. 

Для витрификации использовались эмбрионы достигшие стадии 
развития, соответствущей биению сердца, как наиболее приемлемой. 
Количество эмбрионoв в каждом из 7 повторенных экспериментов 
процесса витрификации составляло от 60 до 120.Витрификация 
проводилась методом накапывания эмбриона взятого вместе с 
криозащитной средой на медную пластину размещенную в парах жидкого 
азота. Объем капли составлял 10 мкл. Температура стеклования для 
эмбрионов соответствовала диапазону -134,1 – -171,3 °С. Затем эмбрионы 
медленно погружались в жидкий азот для длительного хранения и 
дальнейших исследований. Оценка состояния витрифицированных 
эмбрионов проводилась визуально по методу (Massip, 1986). 

Таким образом, количество витрифицированных эмбрионов, 
разработанным нами способ составляло 100%. 

1. Bart A.N. New approaches in cryopreservation of fish embryos / Cryopreservation in 
Aquatic Species. The World Aquaculture Society. – Louisiana: Baton Rouge, 2000. – 
P. 179–187. 

2. Cryopreservation in aquatic species / Eds: T.R. Tiersch and P.M. Mazik.– Baton Rouge: 
The World Aquaculture Society, 2000. – 441 p. 

3. Hagedorn M. High ice nucleation temperature of zebrafish embryos: slow-freezing is not 
an option / M. Hagedorn, A. Peterson, P. Mazur, F.W. Kleinhans // Cryobiology. – 
2004. – Vol. 49, № 2. – P. 181–189. 

4. Massip A. Pregnancies following transfer of cattle embryos preserved by vitrification / 
A. Massip, P. Van Der Zwalmen, B. Scheffen, F. Ectors // Cryo-Letters. – 1986. – 
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5. Rall W.F. Recent advances in the cryopreservation of salmonid fishes / W.F. Rall // 
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1993. – P. 137–158. 
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STUDY OF CRYOPRESERVATION CONDITIONS FOR DWARF GOUR AMIEMBRYO 

Stability of embryos Dwarf Gourami (Colisa lalia) to the influence of eights cryoprotectans 
was studied and vitrification conditions also were defined. The received experimental data have 
shown that at a development stage corresponding to the heartbeat the greatest indicator of embryos 
vitrification (to 100%) is defined at their processing by the cryoprotectant medium consisting of 
sucrose of 30%, 10% EG (ethylene glycole), 3% PEG-1500 (polyethylene glycol) and 15% 1,2-PD 
(propanediole), 5% ETH (ethanol). Optimum time of incubation in cryoprotectant medium is 10 
minutes. Temperature at which embryos Dwarf Gourami vitrificate at this stage of development is 
defined in a range of -134,1 – -171,3 °С. 
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РАЗНООБРАЗИЕ ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ПРОСТЕЙШИХ 
(PROTISTA) У РЫБ РОДА RUTILUS:  RAFINESQUE, 1820 

(CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE) ВОДОЁМОВ РЕСПУБЛИКИ 
МОЛДОВА 

Сравнительное изучение сообществ паразитов близкородственных 
видов рыб по-прежнему привлекает внимание исследователей, имея 
фундаментальное значение не только для паразитологии, но и для общей 
экологии. 

Основой настоящего сообщения послужил анализ 
паразитологический материала, собранного в период многолетних 
фаунистических исследований (1985-2013) рыб рода Rutilus водоемов Р. 
Молдова. Полному паразитологическому вскрытию подвергнуто 82 экз. 
черноморского вырезуба R. frisii (Nordmann, 1840), 257 экз. тарани R. 
heckelii (Nordmann, 1840) и 326 экз. обыкновенной плотвы R. rutilus 
(Linnaeus, 1758). 

В составе паразитофауны обследованных рыб было выявлено 81 
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таксонов протистов (6 из них не определены до вида), относящихся к 
шести типам: 1 - Rhizopoda, 2 - Kinetoplastida, 1 - Ascetospora, 6 - 
Apicomplexa, 1 - Microsporidia, 39 - Cnidosporidia и 31 - Ciliophora. 

Вырезуб (17 видов): Kinetoplastida - Cryptobia branchialis; 
Apicomplexa - Eimeria rutili, Goussia sp.; Cnidosporidia - Myxidium pfeifferi, 
M. rhodei*, Myxobolus cyprini, M.muelleri, typicus, M.pseudodispar, M. 
oviformis, M. ergensi*; Ciliophora - Apiosoma piscicolum, A. campanulatum, 
A.minimicronucleatum, Trichodina acuta, T. nigra, Tripartiella copiosa, 
Trichodinella epizootica.  

Тарань (46 видов): Rhizopoda - Sarcodina incertae sp.; Kinetoplastida - 
Cryptobia branchialis; Apicomplexa - Eimeria rutili*, Goussia scardinii, 
G.cyprinorum;  Cnidosporidia - Myxidium pfeifferi, M. rhodei*, Sphaerospora 
sp.*,Chloromyxum cristatum*,C. fluviatile, C. legeri*, Myxobolus circulus, M. 
dogieli,M. muelleri, typicus, M. muelleri, v. pfeifferi, M. muelleri, v. squamae, 
M. diversicapsularis, M. bramae, M. cyprini, M. musculi, M. pseudodispar, M. 
dispar, M. carassii, M. ellipsoides, M. schulmani, M. gigas, M. obesus, M. 
oviformis, Myxobolus sp.1, Myxobolus sp.2; Ciliophora - Chilodonella 
piscicola, Amphileptus branchiarum, Ambiphrya ameiuri, Apiosoma 
piscicolum, A. campanulatum, Trichodina intermedia,T. acuta, T. rectangli, T. 
typica, T. pediculus, T. nigra, T. mutabilis, T. rostrata, T. esocis, T. tisae, 
Tripartiella copiosa, T. obtusa.  

Плотва (66 видов):Ascetospora - Dermocystidium sp.*; Kinetoplastida - 
Trypanosoma carassii, Cryptobia branchialis; Apicomplexa - Eimeria rutili*, 
Goussia scardinii, G. leucisci, G. alburni, G. cyprinorum; Microsporidia - 
Pleistophora elegans; Cnidosporidia - Myxidium pfeifferi, M. rhodei*, M. 
macrocapsulare, Sphaerospora poljanskii*, Sphaerospora sp.*, Chloromyxum 
cristatum*, C. fluviatile, Myxobolus circulus, M. dogieli, M. lomi*, M. muelleri, 
typicus, M. muelleri, v. muelleriformis, M. muelleri, v. squamae, M. 
diversicapsularis, M. bramae, M. cyprini, M. musculi, M. pseudodispar, M. 
cycloides, M. bliccae, M. dispar, M. carassii, M. ellipsoides, M. schulmani, M. 
intimus*, M. macrocapsularis, M. cyprinicolis, M. nemachili, M. oviformis, 
Myxobolus nemeczeki, Myxobolus fundamentalis, Thelohanellus oculileucisci*; 
Ciliophora - Ichthyophthirius multifiliis, Tetrahymena pyriformis, Chilodonella 
piscicola, Ambiphrya ameiuri, Epistylis lwoffi, Apiosoma piscicolum, A. 
campanulatum, A. carpelli, A. amoebae, A.olae*, A. baueri, A. baculum, A. 
minimicronucleatum, Trichodina rostrata, T. acuta, T. nigra, T. prowazeki, T. 
modesta, T. esocis, T. mutabilis, T. polycirra, Paratrichodina incissa, 
Tripartiella copiosa, Trichodinella epizootica, Foliella subtilis.  

Фауна протистов у обследованных рыб имеет смешанный состав, не 
является специфичной и состоит из фоновых пресноводных видов, с 
малой примесью (около десятка видов*) строго или более/менее 
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специфичных для этих хозяев. Из общего количества видов протистов, 
зарегистрированных у плотвы, тарани и вырезуба, общими для них 
являются лишь 13 видов: Cryptobiabranchialis, Eimeriarutili, Myxidium 
pfeifferi, M. rhodei, Myxoboluscyprini, M. muelleri, M. pseudodispar, M. 
oviformis, Apiosoma piscicolum, A .campanulatum, Trichodina acuta,T. nigra, 
Tripartiella copiosa. У плотвы и тарани протистофауна качественно более 
схожая - 33 общих вида (44,6%), однако необходимо отметить 
существенные различия у них в численном обилии протистов. 
Предполагается, что анализ разнообразия, особенности 
локализации/микролокализации отдельных групп протистов (кокцидий, 
миксидиумов, сфероспор и миксоболусов) и уровня зараженности рыб 
ими может дополнить данные ихтиологов об экологии данных рыб, в 
частности об их топических и трофических связях. 

Общая экстенсивность инвазии обследованных рыб составила 
примерно 80%. Видовой состав, распространённость и численное обилие 
протистов у этих рыб в рассматриваемом регионе главным образом 
зависели от их численности и особенностей гидробиотопов (величина и 
гидрохимия водоёма, состав ихтиофауны и других гидробиотнов). Более 
высокие показатели экстенсивности и интенсивности инвазии имеет 
плотва. По распространенности, видовому разнообразию, а иногда и по 
численному обилию у рыб из всех станций, преобладающими являются 
виды книдоспоридий и цилиат. Остальные виды протистов встречались 
при относительно низком уровне интенсивности заражения. Заражённость 
протистами у видов рыб рода Rutilus не сопровождалась 
болезнью/смертностью, но среди обнаруженных у протистов 
потенциальную эпизоотологическую значимость для компонентов 
местного ихтиоценоза представляют около 30 видов. 

A.Ja. Moshu, I.D. Trombitsky  
The Chisinau Branch of the State Enterprise on Research and Production of Water Bio-resources  
“Aquaculture-Moldova”; International Environmental Association of River Keepers “Eco-Tiras” 

DIVERSITY OF PROTISTIAN PARASITES ( PROTISTA) IN FISH OF THE GENUS 
RUTILUS (CYPRINIFORMES: CYPRINIDAE) FROM REPUBLIC OF MOLDOVA 

WATERS 

In the surveyed 3 Rutilus fish species, sampled from the water bodies of R. Moldova (1985-
2013), a total 75 distinct species and 6 unidentified forms of the protistian parasiteswere revealed(1 
- Rhizopoda, 2 - Kinetoplastida, 1 - Ascetospora, 6 - Apicomplexa, 1 - Microsporidia, 39 - 
Cnidosporidia, 31 - Ciliophora). The majority of the registered protistians are widespread and have 
a broad range of fish-hosts. Only 10-12 of the recorded species seem to be a host-specific to these 
fish species. The most stable indices of fish infestation were determined for myxosporeans and 
ciliates. The results of comparative study of communities’ parasites of tree species of fishes are 
presented. The infestation with protistian parasites wasn’t accompanied with morbidity/mortality 
among fishes. 
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Р. Салмурзаулы  
 Казахский национальный университет им. аль-Фараби 
пр. аль-Фараби, 71, г. Алматы, Республика Казахстан 

ЭКОЛОГО-МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВОБЛЫ Rutilus rutilus caspicus И ЛЕЩА Abramis brama orientalis 

ИЗ БАССЕЙНА ОЗЕРА БАЛХАШ 

C середины прошлого столетия, с целью повышения продуктивности 
озера  Балхаш, активно проводилась акклиматизация новых промысловых 
видов рыб. Акклиматизанты были представлены различными в эколого-
биологическом отношении видами и, как показала практика, лишь малая 
часть интодуцированных рыб прижилась на новом месте и дала хорошие 
результаты в промысловом отношении. Среди них, ввиду своих 
неординарных адаптационных особенностейей, оказались вобла и лещ. 
Каспийская вобла акклиматизирована в Балхаш-Илийском бассейне в 
1965 г. и вскоре после этого она натурализовалась, расселившись по всему 
Балхашу и по р. Или, включая Капчагайское водохранилище [1]. 
Формирование промысловой численности воблы в бассейне Балкаш 
заняло 5—6 лет. По данным В. С. Башунова и др. (1982), в Балкаше в 1970 
г. впервые было добыто 10 т этой рыбы, в 1973 г. и вылов достиг 220 т, а в 
1974—1978 гг. колебался от 160 до 180 т в год. Основная масса воблы 
добывается весной и осенью в западном Балхаше [2]. 

Лещ (Abramis brama) был вселен в оз. Балхаш в 1949 г., но до 
середины 60-х гг. его запасы были весьма малочисленными и в статистике 
уловов он стал появляться лишь с 1960 г. За первые 5 лет его 
промыслового освоения было добыто 1,2 тыс. т, в последующие годы 
ежегодный вылов увеличивался на 300—500 т. С 1961 по 1972 г. 
процентное соотношение леща в уловах возросло с 1,5 до 16,5. величина 
добычи увеличилась в 11 раз. Промысловые запасы леща в озере в 1972-
1975 гг. оценивались в 10,5 тыс. т, или 5,12 кг/га. В последующие годы 
(1979—1983) его вылов почти достиг прогнозируемых величии — 9,1—
9,3 тыс. т,  при общем улове рыбы 12—13 тыс. т, или 69—76% всей 
добычи в озере. Добыча леща в оз. Балхаш носит сезонный характер: 
более 50—60% добывается в первом полугодии преимущественно в за-
падной части озера [3]. Ныне доля леща в годовом улове, согласно 
официальной статистике, превышает 70 % всей добычи в оз. Балхаш [4]. 

Изучение эколого-биологических и морфометрических особенностей 
данных видов само по себе ценно, как с научной точки зрения, так как 
позволяет выявить масштабы изменчивости, вызванные акклиматизацией, 
так и в практическом отношении, показывая современное состояние 
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популяций данных промысловых видов. Учитывая, тот факт, что 
аналогичные работы по данным видам не проводились вот уже на 
протяжении последних десятилетий (посл. Башунов, 1974 г.), проведенное 
исследование еще актуальнее. 

Материалом для данной работы послужили промеры половозрелых 
особей воблы Rutilus rutilus caspicusи леща Abramis brama в количестве  
100 экземпляров каждого вида. Средняя масса воблы составила около 250 
грамм, а леща – около 230 граммов. Рыбы были выловлены местными 
рыбаками с использованием тралов и неводов (размер ячеи составил: 40, 
44, 50), в различных точках озера Балхаш. Сбор материала проводился с 
июня по июль месяц 2012 года. Промеры рыб осуществлялись при 
помощи штангенциркуля ШЦ-I и измерительной ленты, а для измерения 
массы тела применялись ручные механические весы. В обработке 
материала были использованы методики биологического и 
морфологического анализа [Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб, 
1966]. Полученные данные были статистически обработаны с помощью 
компьютерной программы  «Excel».  

На основании проведенного исследования балхашской популяции 
воблы (Rutilus rutilus caspicus) было выявлено, что большинство 
изучаемых пластических  и меристических признаков оказались слабо 
варьирующими (коэффициент вариации не превышает 10%). Вместе с тем 
было показано, что за 37 лет в период с 1975 год по 2012 год произошло 
некоторое изменение многих количественных экстерьерных признаков  
воблы, так достоверно изменились длина туловища, длина рыла, длина 
средней части головы, длина верхнечелюстной кости, наибольшая и 
наименьшая высота тела, антеанальное расстояние, длина основания 
спинного плавника, длина основания анального плавника, расстояние 
между грудным и брюшным плавниками, расстояние между брюшным и 
анальным плавниками, длина наибольшей жаберной тычинки, длина 
верхней части жаберной дуги.  

Морфобиологические различия между воблой из озера Балхаш и из 
Каспийского моря объясняются различными гидрологическими и 
кормовыми условиями в вышеуказанных водоемах. 

Сравнительный анализ наших данных по лещу (Abramis brama 
orientalis) из  озера Балхаш и литературных данных по лещу, 
выловленному у Дагестанского побережья Каспия [5], показал 
значительные различия между ними в линейно-весовых признаках, а 
также различия в половой и возрастной структуре. В частности, у леща из 
Каспия возрастной ряд состоит из тринадцати подгодовых категорий, а у 
Балкашских этот ряд намного короче и включает всего 5-6 возрастных 
подгодовых групп. Темп роста тела в длину у леща, обитающего в озере 
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Балхаш несколько выше, чем у особей того же возраста, обитающих в 
Каспийском море. Вместе с тем, лещ из Каспийского моря доживает, как 
правило, до более старшего возраста, по сравнению с лещом из Балхаша: 
из 100 выловленных в Балхаше и измеренных рыб не было ни одной особи 
старше 4+ и 6 лет. Тогда как в популяциях леща из Черного моря 
присутствуют животные, достигшие возраста 13-14 лет. Это 
свидетельствует о явном перевылове рыбы в озере Балхаш.  

Одновременно, можно сделать вывод, что рыбы одной возрастной 
группы из Каспия и Балхаша заметно отличаются между собой 
экстерьером: балхашский лещ имеет более длинное тело, более развитый 
хвостовой плавник, но меньшую массу тела по сравнению с лещом из 
Каспия. Это, вероятно, объясняется более подвижным образом жизни 
балхашского леща ввиду сравнительно скудной кормовой базы в озере 
Балхаш и реке Или по сравнению с Каспийским морем в районе 
Дагестанского побережья. 
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МОРСКОЙ КЛЮВОРЫЛЫЙ ОКУНЬ Sebastes Mentella 
СЕВЕРНОЙ АТЛАНТИКИ И УСЛОВИЯ ЕГО ОБИТАНИЯ 

В Северной Атлантике обитают 4 вида морских окуней: морской 
золотистый окунь Sebastes marinus, морской клюворылый окунь Sebastes 
mentella, розовый морской окунь Sebastes fasciatus и малый морской окунь 
Sebastes viviparus.Морской клюворылый окунь (Sebastes mentella, Travin) 
является одним из важнейших промысловых видов, обитающих как в 
Северо-Восточной Атлантике (СВА), так и в Северо-Западной Атлантике 
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(СЗА).  
В основу сообщения положены результаты исследований автора во 

время исполнения обязанностей наблюдателя на латвийском 
промысловом судне в 2002-2012 годах. Промысловый сезон 
первоначально длился с конца марта до конца сентября, позже был 
ограничен решениями международных рыбохозяйственных организаций – 
НЕАФК (Комиссия по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике) и 
НАФО (Международная организация по промыслу в Северо-Западной 
Атлантике).  

Условия обитания морского окуня определяются прежде всего 
гидрометеорологической ситуацией района. В целом можно отметить 
приверженность скоплений окуня к теплой системе течений Гольфстрима 
– в море Ирмингера это течение Ирмингера, в Лабрадорском море – 
Северо-Атлантическое течение и в Норвежском море – Норвежское. 
Скопления обычно образуются вблизи градиентных зон, возникающих 
при меандрировании течений, и на периферии отдельных ветвей течения 
(в Норвежском море). Оптимальная температура воды для промысла 
морского окуня – 3,8-7,6° в море Ирмингера, 2,4-5,2° в Лабрадорском 
море и 1,5-5,6° в Норвежском море. Отмечена зависимость уловов окуня 
от поля давления и преобладающих ветров.  

Морской окунь, выловленный во время промысла в Северной 
Атлантике, имел длину (здесь и далее указана общая длина) 20-52 см и 
массу 125-2175 г, в том числе самки 22-52 см и 150-2175 г; самцы – 20-51 
см и 125-1740 г.  Наиболее крупная рыба отмечалась в море Ирмингера: 
длина ее составляла 22-52 см, средняя длина -38,7 см; масса – 150-2175 г, 
средняя масса 729 г. Рыба в Норвежском море была помельче: ее длина 
колебалась от 27 до 45 см, средняя длина составляла 36,7 см; масса 
составляла 255-1120 г, средняя 599 г. Самый мелкий окунь отмечалась в 
Лабрадорском море: длина 22-47 см, средняя 35,1 см; масса 125-1190 г, 
средняя 531 г.  В Лабрадорском и Норвежском море самки в целом были 
крупнее самцов (и по длине, и по массе). В море Ирмингера самки были 
крупнее самцов в 2003-2006 и 2012 году, в 2007 году размеры были 
примерно равными; в 2008-2011 году крупнее были самцы. При 
осреднении за весь период размеры и масса самцов и самок здесь 
практически равны, а соотношение полов близко к 1:1. 

Отмечалась  сезонная изменчивость размеров добываемого окуня. И 
для длины, и для массы окуня характерно их уменьшение  от марта до 
сентября в море Ирмингера и от августа до сентября в Норвежском море. 
В Лабрадорском море наиболее крупная рыба отмечалась в июне и 
сентябре, а более мелкая – в июле и августе. 

По нашим данным можно определить  междугодичную изменчивость 
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размеров окуня. В море Ирмингера в 2003- 2006 годах размеры рыб были 
относительно стабильными, после чего в 2007 году произошло резкое 
уменьшение длины и массы рыб, и  до 2010 года размеры и масса рыб 
были стабильно низкими. В течение двух последующих лет наблюдалось 
стабильное увеличение размеров и самцов, и самок. Почти аналогично 
изменялась длина окуня в Лабрадорском море, но увеличение размеров 
здесь началось раньше, с 2009 года. В Норвежском море средние длина и 
маса рыб уменьшались в 2006-2007 годах и далее постепенно повышалась 
до 2012-го года.          

В ходе исследований по результатам тралений было показано, что 
взрослый окунь обитает как минимум на глубинах 69-1050 м, однако 
наиболее часто скопления окуня отмечались в диапазоне глубин 350-825 м 
в море Ирмингера, 225-450 м в Лабрадорском море и 325-450 м в 
Норвежском море. При этом с увеличением глубины размеры окуня в 
целом возрастают, особенно резко в диапазоне глубин 400-500 м. Глубины 
обитания взрослого окуня существенно зависят от района промысла. 

Морской клюворылый окунь – живородящий вид. В зимний период 
взрослые особи обитают в прибрежных водах Исландии и Гренландии. В 
конце марта – апреле окунь выходит в открытые воды, и самки 
выметывают мальков. Процесс обычно длится до начала мая. После 
вымета личинок окунь нагуливается, как в СВА, так и в СЗА. Нагул 
длится до сентября - октября, после чего начинается спаривание. Рыба 
отходит на зимовку в прибрежные воды. Самки носят в себе 
оплодотворенную икру до марта. Таким образом, сезон промысла (май -  
сентябрь) приходится на конец вымета личинок, нагул и начало 
спаривания. В течение всего периода промысла преобладают самки на 
стадии IX-III ( ранее нерестившиеся) и III (ранее не нерестившиеся), самцы 
на IIи III стадиях зрелости. Почти все самки крупнее 30 см ранее уже 
нерестились.  

Питание окуня в открытых водах слабое. В море Ирмингера и 
Норвежском море средний балл питания редко превышает 0,2 балла, в 
Лабрадорском море  средний балл питания достигает 1 балла. Это служит 
основанием для вывода, что миграции окуня из моря Ирмингера в 
Лабрадорское море носят нагульный характер (см. далее). По характеру 
питания морской окунь – эврифаг, в пищевом комке преобладают 
креветка в желудках крупных рыб и зоопланктон (в основном эвфаузииды 
и темисто) в желудках более мелких. Кроме того, в желудках встречались 
фрагменты рыб, медуза, кальмар. Отмечались случаи каннибализма 
(возможно, это происходило непосредственно в трале после поимки рыб).  

В отличие от других видов окуней, окунь-клювач совершает 
длительные и протяженные миграции в Северной Атлантике, в том числе 
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из СВА в СЗА и обратно (до 1000 миль и более).  Толчком к началу 
миграций, по нашему мнению, является биологическое состояние окуня, 
завершение вымета икры служит сигналом для начала миграций. 
Конкретный же путь миграций определяется гидрометеорологическими 
условиями. Обычно миграции направлены на юго-запад в мае-июле, от 
участка западнее хребта Рейкъянес по экономической зоне Исландии или 
вне ее и завершает миграции в районе СЗА вблизи границы подрайонов 
1F, 2Jи 2H, где рассредотачивается и нагуливается. В августе-сентябре 
начинаются возвратные миграции окуня в море Ирмингера и далее, в 
прибрежные воды Исландии и Восточной Гренландии. Миграции 
осуществляют среднеразмерные рыбы с модальной группой 35-39 см. 

Миграции окуня в Норвежском море изучены слабо. По мнению ряда 
исследователей, морской окунь из моря Ирмингера  может попадать в 
Норвежское море, следуя с водами Норвежского течения, однако 
доказательств зтого пока нет. 

Промысел окуней ведется с начала ХХ века, и практически всегда 
основным промысловым видом окуня был клюворылый окунь. В начале 
80-х годов прошлого века массовый промысел морского окуня начался за 
пределами экономических зон в море Ирмингера (СВА),  в конце 90-х – в 
Лабрадорском море (СЗА), с 2005 года – в Норвежском море. Морской 
окунь стал достойной заменой треске, запасы которой к началу 80-х годов 
резко сократились. Украинские суда вели промысел клювача с 1986 по 
2004 годы, выловив за этот период около 47 тыс. т.  

V.V. Paramonov 
Southern Scientific Research Institute of Marine Fisheries and Oceanography  

BEAKED REDFISH Sebastes Mentella  OF NORTH ATLANTIC AND CONDITIONS OF 
HIS DWELLING. 

One of major fisheries commercial objects of North Atlantic is beaked redfish Sebastes 
mentella. Author generalized own information about hydrometeorological conditions, sizes and 
weight, biological states, depth of dwelling, migration of redfish in 2002-2012 in three basic fishing 
regions in the opened part of ocean: Irminger Sea, Labrador Sea and Norwegian Sea. Conclusions 
are done about the  changeability of different abovesaid biotic and abiotic parameters. 

Ю.В. Пилипенко, В.А. Корниенко, И.А. Лобанов, О.Э. Довбыш  
Херсонский государственный аграрный университет  
ул. Р. Люксембург, 23, г. Херсон, Украина 
pilipenko_eco@mail.ru 

ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ РЫБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМАХ УКРАИНЫ  

Украина располагает существенным потенциалом для развития 
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различных направлений рыбного хозяйства на внутренних водоемов 
разного типа и происхождения. Суммарная площадь их водного фонда 
составляет 1,7 млн. га, доминирующей группой являются 
водохранилищные гидроэкосистемы (1078,0 тыс. га;  63,2 % водного 
зеркала), которым существенно уступают озерно-лиманные экосистемы 
(402,2 тыс. га; 23,6 %) и специализированные прудовые угодья (208,6 тыс. 
га; 12,3 %). К сожалению, необходимо отметить, что рыбохозяйственный 
потенциал внутренних водоемов на сегодняшний день используется 
крайне неэффективно.   

В 80-е годы ХХ столетия Украина демонстрировала существенные 
достижения в области рыбного хозяйства, что обеспечивалось достаточно 
взвешенной политике в этом направлении. Вылов и производство рыбы 
были стабильными, суммарные объемы держались на уровне 1,1 – 1,2 млн. 
т, внутренние водоемы (включая прудовое рыбоводство) обеспечивали 
получение до 150 тыс. т рыбной продукции. Потребности украинцев в 
животных белках за счет рыбной продукции удовлетворялись на 20 – 25 % 
и удерживался высокий уровень её потребления (18,5 – 19,2 кг) на душу 
населения в год.   

В 90-е годы ХХ столетия, с переходом на рыночные пути 
хозяйствования, произошло резкое падение объемов производства рыбной 
продукции. Самой низкой отметки производство достигло в 1998 году, 
когда во внутренних водоемах, включая и прудовые хозяйства, было 
получено чуть более 30,0 тыс. т товарной рыбы (около 0,6 кг на душу 
населения).  

На сегодняшний день наиболее тяжелая кризисная ситуация 
сложилась в прудовом рыбоводстве. Сохранившийся и эксплуатируемый 
прудовой фонд составляет чуть более 100 тыс. га, не менее 30 % из этих 
прудовых площадей требуют проведение капитальных ремонтно-
восстановительных работ. Из-за обмеления, зарастания макрофитами и 
нарушения водоснабжения прудовой фонд в значительной мере потерял 
свой биопродукционный потенциал. Рыбопродуктивность нагульных 
прудов подавляющего большинства рыбоводных хозяйств не превышает 
0,4 – 0,8 т/га, их деятельность  характеризуется очень низкими уровнями 
рентабельности (не выше 5 %), а рыбоводные предприятия, которые 
используют механическое водоснабжение, практически лишены 
возможности работать прибыльно. Многие рыбоводные предприятия на 
юге Украины, несмотря на благоприятные климатические условия, 
перешли на трехлетний оборот выращивания с целью экономии воды и 
получения товарной рыбы повышенной весовой кондиции (массой более 1 
кг).  

В начале ХХI столетия, согласно  статистическим данным, в нашей 
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стране отмечен определенный рост объемов потребления рыбной 
продукции на душу населения. К большому сожалению, эта позитивная 
тенденция обусловлена существенным увеличением в потребительской 
структуре доли импортного сырья (от 65 до 80 %).  

Современное рыбное хозяйство Украины характеризуется 
продолжающимся затяжным производственным спадом, что 
сопровождается старением материально-технической базы, усилением 
ресурсной и финансовой несбалансированности. Все это происходит на 
фоне отсутствия действенной поддержки со стороны государства, которое 
предпринимает весьма слабые попытки для исправления ситуации. В 
новом Законе Украины «Про аквакультуру» (2013 г.), к сожалению, опять 
не прописан статус специализированных рыбоводных прудов как 
основной производственной базы аквакультуры.   

Несмотря на сложившееся неблагоприятное положение, Украина 
продолжает сохранять достаточно мощный потенциал для развития 
рыбного хозяйства, для чего, по нашему мнению,  необходимо: 

- на законодательном уровне восстановить рыбоводству статус 
сельскохозяйственного производства с возможностью 
предоставления соответствующих льгот по  налогообложению и 
кредитованию;  

- предоставить землям водного фонда статуса сельскохозяйственных 
угодий; 

- освободить рыбоводные предприятия, прудовый фонд которых 
находится в аварийном состоянии и требует капитальной 
реконструкции, от оплаты за пользование водными объектами на 
протяжении 5 – 10 лет;   

- восстановить инфраструктуру рыбоводства (комбикормовые заводы, 
машиностроительные предприятия по производству средств 
механизации рыбоводных процессов); 

- обеспечить благоприятный инвестиционный климат; 
- обеспечить равные условия на рынке рыбной продукции и 

поддержать отечественного производителя;  
- обеспечить жесткий контроль за рынками сбыта рыбной продукции 

с целью препятствия прохождения продукции «теневого» 
производства, контрабандного и браконьерского происхождения; 

- повысить уровень научно-исследовательского обеспечения 
рыбоводства, с внедрением новых технологий производства 
рыбной продукции; 

- восстановить селекционно-племенную работу и 
ихтиопатологический контроль. 

Считаем, что есть реальные возможности вывести украинское рыбное 
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хозяйство из кризисной ситуации и увеличить объемы производства 
товарной рыбопродукции на внутренних водоемах до уровня 100 – 110 
тыс. т.  

Yu.V. Pilipenko, V.O. Kornienko, I.A. Lobanov, O.E. Dovbysh  
Kherson State Agricultural University, Ukraine 

A FEATURE OF MODERN FISHERIES DEVELOPMENT IN INLAND  WATERS 
UKRAINE 

Ukraine has a substantial fund of inland water bodies (1.7 million hectares), fisheries 
exploitation of which is not effective. The fish-productivity of the feeding ponds does not exceed 
0.4 - 0.8 t / ha, the activity of hatcheries is characterized by very low levels of profitability. We 
propose a set of measures to lead out the fishing industry from the crisis. 

О. С. Потрохов, О.Г. Зіньковський, К. В. Костюк  
Інститут гідробіології НАН України 
вул. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210 
kostyuk.katya@gmail.com 

ВПЛИВ БІХРОМАТУ КАЛІЮ, ГУМАТІВ ТА ФЕНОЛУ НА 
АТФ-АЗНУ АКТИВНІСТЬ У Neogobius fluviatilis (PALLAS) 

Погіршення екологічних умов існування призводить до зростання 
чутливості організму до дії стресуючих чинників, у зв’язку з чим питання 
адаптації риб та мобілізації їх регуляторно-адаптаційних можливостей до 
змінених умов існування стають все більш актуальними. Одним із 
першочергових адаптаційних механізмів є залучення транспортної 
системи клітини, завданням якої є підтримка у внутрішньому середовищі 
найбільш сприятливого співвідношення іонів, необхідного для 
нормального функціонування макромолекул в клітинах (Руднева И.П., 
2004). Тому дослідження такого важливого показника активного 
транспорту як АТФ-азна активність допоможуть розширити уявлення про 
біохімічні механізми адаптації до змін умов середовища. 

Дослідження проводилися на бичку пісочнику Neogobius fluviatilis 
(Pallas). Цей вид є важливим компонентом понто-каспійської іхтіофауни 
(Nielson M.E., 2009) і відноситься до прибережних евригалінних та 
евритермних видів риб. Малорухливий і придонний спосіб його життя, як 
і низка морфологічних та фізіолого-біохімічних особливостей, роблять 
бичка пісочника одним із зручних біоіндикативних організмів для 
моніторингу водойм (Vander Oost R.V., 2003). Це дозволяє вивчати 
адаптаційні реакції організму до дії різних екологічних чинників. 

Для вивчення іонно-обмінних процесів під впливом токсикантів було 
обрано такі сполуки як біхромат калію, гумат натріюта фенол. АТР-азну 



 
 222  
 

активність оцінювали за наростанням у тканинах вмісту неорганічного 
фосфору, який виявляли за методом Фіске та Суббароу і перераховували 
на 1 мг білка. Визначення вмісту білків здійснювали за Лоурі та співавт. 
Одержані експериментальні дані опрацьовані методами варіаційної 
статистики. 

Як показали результати наших досліджень біхромат калію інгібує 
АТФ-азну активність у м׳язах (у 1,6 раз), що призводить до порушення 
іоно- та осморегуляції, а відтак і зниження адаптаційних можливостей 
організму риб. Зростання активності ферменту в печінці може бути 
пов’язане із індукованим синтезом низькомолекулярних сірковмісних 
білків – металотіонеїнів, які зв’язують іони металу у менш токсичні 
металтіолатні комплекси. У зябрах активність АТФ-ази значно 
зменшується (у 7,6 разів), що пов’язуємо перш за все із їхньою 
локалізацією та безпосереднім контактом з водним середовищем, а також 
із механізмами проникнення іонів в організм (Головко А.И., 1999). 

Виявлено, що гумати в діапазоні концентрацій 2,5-10,0мг/дм3 значно 
стимулюють АТФазну активність у м׳язах, наслідком чого є збільшення 
пасивної мембранної проникності для іонів насамперед за рахунок 
полегшення іонного обміну між мембраною і водним середовищем. 
Високі концентрації цих сполук у воді зменшують пасивну проникність 
іонів, змінюють проникність клітинних мембран, зокрема поглинання 2-х і 
3-х валентних катіонів, що призводить до зниження активності ферменту. 
Дещо інша закономірність спостерігається у печінці, яка має порівняно 
високу метаболічну активність, тому відмічена активація ферменту 
практично при всіх досліджуваних концентраціях гуматів, за 
виключенням 10 мг/дм3, що пов’язано з компенсуючим зростанням 
активності АТФ-ази у інших досліджуваних тканинах і органах. Так, 
насамперед у зябрах активність ферменту при концентраціях 10-30 
мг/дм3збільшується, що свідчить про активне залучення ферменту до 
пристосувальних процесів у цьому органі, оскільки на вплив гуматів 
бички реагують гостро, а при вищих досліджених концентраціях 
спостерігається зниження їх життєздатності. 

При експозиції риб у водному середовищі з фенолом активність АТФ-
ази у м׳язах зростала при малих концентраціях, проте достовірно 
зменшувалася при високих, що пов’язано з вичерпанням можливості 
детоксикації фенолу та початком дисбалансу енергетичного обміну. 
Найменше змінюється загальна АТФ-азна активність у печінці. Відмічена 
активація ферменту при високій концентрації  (0,005 мг/дм3) фенолу у 
воді, що свідчить про домінуюче значення печінки у метаболізмі 
ксенобіотиків, а також про здатність гепатоцитів до швидкого 
відновлення. У зябрах також відмічається в основному зростання 
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активності ферменту порівняно з контролем. Це пов’язано із залученням 
компенсаторних механізмів, в тому числі які забезпечуються АТФ-азами, 
які протидіють токсичному впливу фенолу. 

Отже, під час вивчення впливу біхромату калію, гуматів та фенолу на 
АТФ-азну активність у Neogobius fluviatilis  (Pallas) було встановлено, що 
цей фермент у різних тканинах неоднаково реагує на досліджені стрес-
фактори, що свідчить про тканинну специфічність. Простежується пряма 
залежність між активністю АТФ-аз та природою токсикантів і власне 
концентрацією досліджуваних речовин. Зменшення активності АТФ-аз у 
бичка пісочника дослідженими речовинами швидше за все пояснюється їх 
здатністю порушувати обмінні процеси, зокрема впливати на іонний 
баланс. Підвищення активності ферменту може свідчити про залучення 
окремих органів та тканин до процесів детоксикації і свідчить здатність 
організму до адаптації риб до забрудненого середовища. Слід відмітити, 
що зміни в активності АТФ-аз на перших етапах експерименту можуть 
свідчити про розвиток стрес-реакцій і в подальшому бути наслідком 
безпосереднього впливу токсикантів на функціональний стан риб. Також 
цей показник пов'язаний з двома процесами – токсико-патологічними 
змінами в тканинах та компенсаторно-адаптаційною відповіддю 
біологічної системи. Проведені дослідження свідчать про високу 
лабільність тканинних АТФ-аз бичка пісочника. Цей показник можна 
використовувати як біохімічний маркер в комплексному біомоніторингу 
водойм на наявність різноманітних видів токсичного навантаження. 
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THE INFLUENCE OF POTASSIUM DICHROMATE, HUMATES AND PHENOL AT ATF-
AS ACTIVITY OF Neogobius fluviatilis (PALLAS) 

The results of the research on the study of the influence of potassium dichromate, humates 
and phenol at ATP-as activity of Neogobius fluviatilis (Pallas) are represented in theses. High 
lability of ATP-as tissue is noted. It can be used as a biochemical marker in complex biomonitoring 
of water at various types of toxic load since a direct correlation between the response of ATP-as and 
natural toxicants and the actual concentration of the studied substances is observed. 
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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ 
ОРГАНИЧЕСКИХ КРАСИТЕЛЕЙ В РЫБОВОДСТВЕ 

При высоких плотностях посадки рыбы, в рыбных хозяйствах часто 
возникают эпизоотии. Против большинства эктопаразитов в рыбоводстве 
часто применяются синтетические органические красители (малахитовый 
зелёный, брильянтовый зелёный, основной фиолетовый «К» и др.) Данные 
вещества являются высокотоксичными соединениями, а некоторые из них 
канцерогенны. Механизм действия данных соединений на молекулярном 
уровне до конца не выяснен.  

При применении данных веществ, в соответствии с инструкциями из 
рыбоводной литературы, иногда происходят отходы рыбы или 
интоксикации, вследствие которых, содержание токсичных веществ в 
товарной продукции (рыба и икра) превышает допустимые нормы. В 
других случаях рыбоводы сталкиваются с отсутствием терапевтического 
эффекта. Вышеупомянутые негативные стороны применения 
синтетических красителей в рыбоводстве связаны с непостоянством 
химического состава (низкого качества) препаратов различных 
производителей, несовершенством инструкций в специальной литературе, 
а также изменениями температуры во время применения препарата. 

Несмотря на это данные препараты продолжают применяться, так как 
альтернативные лекарственные препараты часто имеют более высокую 
стоимость, или же имеет место малый терапевтический эффект или его 
отсутствие. 

В литературе имеются рекомендации для лечения инвазионных 
болезней вызываемых эктопаразитами при температуре до 14°С, в 
регулируемых системах водоподготовки при культивировании 
гидробионтов различных трофических уровней возникает необходимость 
расчёта для более высоких температур водной среды. Наши исследования 
показали, что из лечебной концентрации препарата, имеющей 
терапевтический эффект, при определённой экспозиции и температуре - 
может быть рассчитана лечебная концентрация для другой температуры 
воды (повышенной или пониженной относительно исходной). 

Проведённые паразитологические обследования карпов (Cyprinus 
Carpio) различных возрастных групп (сеголетки, годовики и двухлетки) до 
и после применения различных концентраций синтетических красителей, 
рассчитанных с применением правил  и уравнений для расчёта 
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зависимости скорости реакции от температуры, показали эффективность 
противопаразитарной обработки. Гибели рыбы после лечебной обработки 
не зафиксировано. 

Таким образом, полученные данные показали, что, лечебная 
концентрация синтетического органического красителя, имеющая 
терапевтический эффект может быть уточнена и скорректирована с 
применением расчётов по правилам Вант-Гоффа - Аррениуса. 

M.T. Primachov, S.S. Chigrin 
Institute of Hydrobiology National Academy of Science Ukraine, Kiev 

REGARDING THE ISSUE OF UPPLICATION OF SYNTHETIC ORG ANIC DYES IN 
PISCICULTURE 

The paper presents research data’s concerning determinations of optimal concentrations of 
certain synthetic organic dyes in water depending on temperatures during preventive care, treatment 
in pisciculture. Collected data indicate that therapeutic concentration of synthetic organic dye can 
be specified and adjusted using calculation of Van’t-Hoff- Arrhenius rules. 
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ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИЙ СТАН ОКУНЯ Perca fluviatilis L. 
ЯК ПОКАЗНИК НЕСПРИЯТЛИВОЇ ЗИМІВЛІ РИБ 

Зміни гідрологічного та гідрохімічного режиму водойм суттєво 
впливають на функціональний стан риб. Це перш за все проявляється у 
зміні іонного складу прісноводних водойм, а також різкому падінню 
кисню у зимовий період на багатьох водосховищах Дніпровського каскаду 
(Хильчевский и др., 1999). Різкі їх зміни призводять до розвитку стрес-
реакційу риб (Mommsen, 1999). Активну участь у процесах фізіологічної 
відповіді на несприятливі умови середовища приймає кортикостероїдний 
гормон – кортизол (Iwana, 2006). Особлива роль даного гормону 
проявляється в зимовий період, коли в наслідок порушення сталості 
водного середовища виникає гіпоксія, яка спричиняє посилення 
анаеробних процесів в організмі риб (Martinez-Porhcasetal., 2009). Відомо, 
що чинники, які викликають явище стресу у риб, призводять до активного 
споживання енергетичних ресурсів (Wandelar Bonga, 1997). У свою чергу 
зміни в енергетичному обміні є головними причинами початку стрес-
реакції, які покращують фізіологічний стан риб під час впливу негативних 
чинників середовищa і дозволяють їм пристосовуватися до погіршення 
умов існування. 
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Метою роботи було визначення участі кортизолу плазми крові та 
інших органів в процесах пристосування до умов зимівлі у окуня з 
природних популяцій, а також оцінити фізіологічний стан риб за даних 
умов за показниками енергетичного обміну. 

Для цього вивчалися окуні з різних водойм, що відрізняються за 
гідрологічними та гідрохімічними параметрами. Середня довжина особин 
була 13 см, а їх маса – 20 г. У плазмі крові, білих м’язах та зябрових 
пелюстках риб визначали вміст кортизолу (набір реагентів ДС-ІФА-
Стероїд-Кортизол «НПО Диагностические системы», Росія) та активність 
лактатдегідрогенази (ЛДГ) (набір реактивів «Філісіт-Діагностика»), у 
м’язах та печінці вміст глікогену з допомогою антронового реактиву 
(Практикум, 1989). 

За результатами проведених досліджень було відмічено, що 
найбільший вміст кортизолу в плазмі крові спостерігався у окуня з 
обвідного каналу Канівського водосховища та р. Рось (Середнє 
білоцерківське водосховище), який перевищував значення цього 
показника у риб з гирла р. Тетерів на 310% та 650% відповідно. Саме в 
цих водоймах в період проведення спостережень були найбільш 
напружені умови існування риб під час зимівлі. Так, вміст розчиненого у 
воді кисню на дослідженої ділянці Канівського водосховища знижувався 
до 2,3 мг О/дм3. В річці Рось внаслідок зарегулювання її стоку в період 
спостереження знизився рівень води на 2 метри та порушився водообмін 
та кисневий режим. Вміст кисню у воді становив 2,9 мг О/дм3. У гирлі р. 
Тетерів в цей період спостерігалися несуттєві коливання вмісту 
розчиненого кисню, які не виходили за межи допустимих. Проміжний 
рівень кортизолу в плазмі крові спостерігався у окунів з Собачого гирла 
(Канівське водосховище). Він був вищим за риб з р. Тетерів на 180%, але і 
на даної ділянці іноді відмічалося зниження вмісту розчинного кисню у 
воді. Найнижчим кількість кортизолу відзначено у риб з нижньої частини 
Київського водосховища (с. Лебедівка). На цієї ділянці Київського 
водосховища також відмічалося зниження вмісту розчинного кисню до 2,7 
мг О/дм3, але риби були в змозі залишати заморні ділянки водойми. Таким 
чином посилення впливу несприятливих умов зимівлі, і в першу чергу, 
кисневого режиму викликає ріст вмісту кортизолу у плазмі крові риб. Це є 
найбільш адекватною відповіддю риб в цих умовах. Відомо, що 
підвищення рівня кортизолу в плазмі призводить до заощадження 
енергетичних ресурсів організму. Також відбувається перерозподіл 
енергетично ємних речовин між органами та тканинами на користь тих, 
які задіяні в процесах пристосування до нових умов існування. 

Регулювання спрямованості енергетичного обміну в стресових 
ситуаціях викидом кортизолу у плазму крові показано і за результатами 
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наших досліджень. Відмічена позитивна кореляція між зростанням вмісту 
плазмового кортизолу та активністю ЛДГ у плазмі крові у двох популяцій 
окунів (обвідній канал Канівського водосховища та р. Рось), де склалися 
найбільш напружена ситуація для риб. При зниженні вмісту розчинного 
кисню у воді активність ЛДГ зростала у риб з обвідного каналу 
Канівського водосховища, з Київського водосховища та р. Рось на 31,3%, 
37,5 та17,0% відповідно порівняно з окунями з р. Тетерів. Проте у затоці 
Собаче гирло відзначено незначне зростання активності ЛДГ у плазмі на 
8,6% порівняно з р. Тетерів. 

Відмічено, що вміст кортизолу в зябрах вищий на 39-350 % ніж у 
м’язах залежно від умов існування риб. Згідно отриманих результатів 
досліджень видно, що гіпоксія спричиняла його підвищення в усіх 
досліджуваних тканинах. При порівнянні вмісту кортизолу у зябрах та 
плазмі варто відзначити, що вміст гормона був вищим у плазмі окунів з 
Канівського водосховища та затоки Собаче гирло на 64% та 180% 
відповідно. У дельті р. Тетерів вміст кортизолу був вищим у зябрах на 
10% ніж у плазмі крові. 

Про зміну спрямованості енергетичного обміну при погіршенні умов 
зимівлі окунів свідчать і дані по вмісту глікогену в м’язах та печінці риб, 
який є одним з головних депо енергії. При погіршенні умов існування, які 
потребують негайної відповіді, застосовується саме глікоген. Так 
встановлено, що його вміст в печінці окуня з обвідного каналу 
Канівського водосховищa, Київського водосховища та р. Рось нижчий ніж 
у риб з р. Тетерів на 38,8%, 36,6 та 48,4% відповідно. Також знижується 
вміст глікогену у м’язах риб. Причому глікоген з м’язових тканин 
витрачується у більшої кількості від загального його вмісту ніж з печінки. 
Це пояснюється переходом організму на анаеробний обмін, оскільки у 
воді різко знизився вміст розчинного кисню. Безперечно значну 
регуляційну роль в процесах енергозабезпечення організму за даних умов 
існування окуня відіграє кортизол. Відомо, що в анаеробних умов глюкоза 
перетворюється в лактозу, тому за цих умов підвищується активність 
ЛДГ. Нами спостерігалась зворотня кореляція між вмістом кортизолу у 
плазмі крові та вмістом глікогену у печінці в умовах зимової гіпоксії. 

Таким чином, за отриманими даними встановлено, що такі чинники 
як зниження стоку річок та падіння рівня води, падіння кисню у зимовий 
період суттєво змінюють спрямованість обмінних процесів у риб. За 
участю кортизолу як в плазмі крові, так і в інших тканинах у риб 
задіються запаси глікогену для підтримки енергетичного обміну, 
утворюється лактоза та підвищується активність ЛДГ. Це в свою чергу 
сприяє розвитку адаптивних процесів у окуня в умовах мінливого 
середовища існування. Завдяки чому можливе виживання риб у 
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несприятливих умовах зимівлі та підтримка чисельності популяції. Даний 
показник можна використовувати як біомаркер несприятливих умов 
існування риб. 
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PHYSIOLOGICAL AND BIOCHEMICAL STATUS OF PERCH PERCA  FLUVIATILIS L. 
AS AN INDICATOR OF UNFAVORABLE WINTERING FISH 

Estimated role of cortisol in the regulation of stress reactions perch river in winter from 
different populations. It is shown that this hormone is activity promoting the adaptation of fish to 
environmental variability on physiological and biochemical levels. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОХРАННОСТИ СПЕРМАТОЗОИДОВ 
КАРПА (Cyprinus carpio) НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

ОХЛАЖДЕНИЯ-ОТОГРЕВА 

В связи с необходимостью повышения результатов 
криоконсервирования спермы рыб представляет интерес изучение 
динамики повреждения клеток в процессе охлаждения-отогрева. 
Исследование сохранности спермы, охлажденной до различных 
температур и отогретой согласно стандартным режимам, позволяет 
определить критические температурные диапазоны, в которых гибнет 
часть сперматозоидов и способствует разработке наиболее подходящих 
для спермы того или иного вида рыб режимов криоконсервирования. 

Цель данной работы – исследовать проницаемость мембран и степень 
сохранности отогретых сперматозоидов карпа после охлаждения спермы 
до различных температур, характерных для процесса 
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криоконсервирования. 
Сперма карпа была получена с использованием принятой в 

рыбоводной практике методики гипофизарных инъекций. Самцы карпа 
содержались в рыбоводном бассейне при температуре 22°С.Для 
стимуляции созревания спермы самцам единоразово вводили 
внутримышечно суспензию гипофиза из расчета 3 мг/кг массы. Сперму 
получали через 24 часа после инъекции. 

В эксперименте по измерению проницаемости мембран 
сперматозоидов в процессе охлаждения-отогрева сперму разбавляли 1:1 
криозащитной средой, содержащей 150 мМ NaCl и 16% этиленгликоля, и 
разливали в ампулы объемом 0,5 мл. В качестве контроля использовали 
обработанную криозащитной средой сперму, хранящуюся на протяжении 
эксперимента при температуре 25°С. В ампулу с охлаждаемой спермой 
помещали термопару и охлаждали до температур -10°, -30°, -50° и -100°С 
в парах жидкого азота со скоростью 3-5 град./мин до температуры -15°С и 
15-25 град./мин до температуры -100°С. Ампулы отогревали на водяной 
бане с температурой 40°С до появления жидкой фазы. Проницаемость 
мембран сперматозоидов для молекул воды определяли фотометрическим 
способом (Пуговкин, 2012).  

Так, при охлаждении спермы до температур -10°, -30°, -50°С и 
последующем отогреве мы не обнаружили значимых изменений 
проницаемости мембран клеток для воды.  Сперматозоиды, охлажденные 
до -100°С и отогретые, демонстрировали значимо большую по отношению 
к контролю проницаемость мембран для молекул воды. Также замечено, 
что концентрация неповрежденных клеток уменьшалась с понижением 
конечной температуры охлаждения.  

При охлаждении спермы до температуры -10°С с более высокой по 
отношению к описанной выше скоростью, наблюдались существенные 
различия в реакции охлажденных клеток на помещение в гипотоническую 
среду по сравнению с контролем.  

Изменения проницаемости клеток для воды могут возникать из-за 
механического повреждения клеток и изменения динамической структуры 
мембран сперматозоидов.   

В эксперименте по исследованию сохранности в процессе 
охлаждения-отогрева сперму разбавляли 1:1 модифицированной 
криозащитной средой (Копейка, 1986) без желтка и антиоксиданта, 
разливали в ампулы объемом 0,5 мл. В качестве контроля использовали 
обработанную криозащитной средой сперму, не подвергающуюся 
охлаждению-отогреву и хранящуюся на протяжении эксперимента при 
температуре 25°С. Сохранность в контроле за время проведения 
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эксперимента снижалась не более чем на 8%. Ампулы со спермой 
охлаждали в парах азота по трехэтапному режиму (Копейка, 1986) через 
10 мин. после смешивания с криозащитной средой. При достижении 
температур -3°, -20°, -50°, -80°, -196°С извлекали и отогревали на водяной 
бане по одной ампуле, определяли уровень и время подвижности 
сперматозоидов визуально с помощью микроскопа и уровень сохранности 
клеток с помощью фотоэлектроколориметра. Предварительно получили 
градуировочную зависимость светопропускания суспензии клеток от их 
концентрации. 

В результате было установлено, что сохранность сперматозоидов, 
охлажденных до     -3°С и отогретых, достоверно не отличается от таковой 
в контроле. Указанная конечная  температура охлаждения выбрана в связи 
с тем, что при этой температуре еще не произошла кристаллизация. 
Сохранность спермы, охлажденной до -20°С и отогретой, составила 
74,6±8,6%, охлажденной до температур -50°, -80°, -196°С и отогретой – 
соответственно 62,6±3,4%, 61,9±1,5%, 58,7±5,0%. 

Таким образом, в проведенном нами эксперименте значительное 
повреждение клеток происходило при температуре -3…-20°С и связано, 
вероятно, с внеклеточной кристаллизацией. При температурах ниже -50°С 
сохранность сперматозоидов не изменялась, что свидетельствует о том, 
что режим охлаждения-отогрева в соответствующем температурном  
диапазоне не оказывает негативного влияния на клетки.  

1. Копейка Е.Ф. Инструкция по низкотемпературной консервации спермы карпа. – 
М.: ВНИИПРХ, 1986. – 10 с.  

2. Пуговкин А. Ю. Гипоосмотическая устойчивость сперматозоидов карпа / А. Ю. 
Пуговкин, Е. Ф. Копейка // Матер. IХ Междунар. научн.-техн. конф. «Актуальные 
вопросы биологической физики и химии. БФФХ – 2013»: тезисы докл. – 
Севастополь: СевНТУ. – 2013.  

A. Pugovkin, К. Butskyi  
Institute for Problems of Cryobiology and Cryomedicine, National Academy of Sciences of Ukraine 

THE STUDY OF CARP (CYPRINUS CARPIO) SPERM SURVIVAL AT DIFFERENT 
STAGES OF THE COOLING-WARMING. 

The permeability of cell membranes and the survival of carp sperm that was cooled to 
different temperatures and warmed up using the standart regimenswere defined. The received 
experimental data have shown that a significant cell damage occurred in the temperature range -3° 
... -20°C. Viability of sperm did not change at temperatures below 50°C. 
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ЧАСТОТИ МОЛЕКУЛЯРНИХ ФОРМ ЕСТЕРАЗ БИЧКА-
РАТАНА Neogobius ratan NORDMANN І БИЧКА-СУРМАНА 
Neogobius cephalargoides PINCHUK З ОДЕСЬКОЇ ЗАТОКИ 

Дослідження бичка-ратана та бичка-сурмана становлять значний 
інтерес у зв’язку з тим, що ще донедавна ці види об’єднували в одну 
систематичну одиницю та ділили на дві форми: широкогубу та 
вузькогубу. Лише нещодавно їх відокремили. Тому досі залишається 
нез’ясованою внутрішньовидова структура цих видів. Хоча на цей час 
накопичено велику кількість даних щодо особливостей біології 
промислових риб, проте поза увагою залишилися такі види, як ратан та 
сурман, які не мають комерційного значення. Але вони важливі в 
прибережному морському аматорському рибальстві. До того ж, обидва 
види відіграють важливу роль у донних біоценозах моря.  

Досить успішно для дослідження і порівняння популяцій різних видів 
тварин в якості маркерів використовуються ферментні системи, зокрема 
естерази. Вони відзначаються простотою гістохімічного виявлення, добре 
відображають ступінь міжвидової і внутрішньовидової мінливості, а тому 
відкривають нові можливості при вирішенні таких питань популяційної 
біології, як структура, динаміка, стійкість популяцій у часі тощо 
(Афанасьев, Беккер, и соавт., 1989; Заморов, Рижко, та ін., 2010). 
Проведення подібних робіт має як теоретичне, так і практичне значення. 
Теоретична цінність пов’язана із необхідністю чіткої ідентифікації 
поріднених видів риб або популяцій одного виду. Практична цінність 
полягає у необхідності регулювання промислу на науковій основі і, в 
першу чергу, завдяки знанням внутрішньовидової генетичної структури 
виду. 

Метою представленої роботи був аналіз частот алелів, які кодують 
множинні молекулярні форми естераз бичка-ратана та бичка-сурмана із 
акваторії Одеської затоки. 

При проведенні досліджень використали 200 екз. бичка-ратана і 300 
екз. бичка-сурмана. Рибу ловили в літньо-осінній період з 2008 по 2011 рік 
в Одеській затоці. Дослідження електрофоретичних спектрів естераз 
бичків проводили на тканинах зябрових пелюсток. Рибу заморожували і 
зберігали при температурі -20 °С. Перед експериментом матеріал 
дефростували, виділяли зябра і гомогенізували їх в 0,1 М гліцин-NaOH 
буфері (рН 9,0), який містив 1%-вий Тритон Х-100. Приготовлені 
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гомогенати центрифугували, отриманий супернатант використовували для 
електрофоретичного розділення естераз. Електрофорез ферментів 
проводили в 7%-му поліакриламідному гелі за методикою Б. Девіса 
(Davis, 1964). Для виявлення молекулярних форм естераз (МФЕ) 
застосовували методику Л. І. Корочкіна, з модифікаціями (Корочкин, 
1977; Richardson, Baverstock  et al., 1986). З метою виявлення зон 
локалізації естераз в гелі, ферментативну реакцію проводили у 
присутності діазонію-синього міцного RR (Заморов, Рижко, та ін., 2010). 
Кількісну оцінку електрофореграм здійснювали за допомогою спеціальної 
ліцензійної комп'ютерної програми «АнаИС». Експресію виявлених 
естераз оцінювали за показниками оптичної щільності (∆Do, відносні 
одиниці – о.ед.) відповідних ферментутримуючих зон гелевого блоку. 
Отримані цифрові дані, що відображають рівень активності досліджених 
ферментів, обробляли статистично (Атраментова, Утєвська, 2007) за 
допомогою програми «Excel» з пакету MS Offise. Для розрахунку частот 
відповідних генів і генотипів у вибірках риб використовували формулу 
Харді-Вайнберга. Ступінь відповідності спостережуваних частот 
генотипів до теоретично очікуваних проводили з використанням методу 
χ2(Айала, Кайгер, 1988).  

Всі виявлені на електрофореграмах ізоформи естераз бичка-сурмана 
за їх електрофоретичною рухливістю можна розділити на чотири групи. 
Перша група є найбільш електрофоретично рухливою (Rf = 0,680) і 
одночасно має досить невелику експресивність. Друга і третя групи 
представлені двома фракціями: однією більш рухливою («Fast» – F) і 
другою менш рухливою («Slow» – S). Четверту групу складають ізоформи, 
які мають нафтилацетазну і ліпазну активність. Це група найменш 
рухливих форм естераз (Rf від 0,120 до 0,150), які мають велику 
молекулярну масу (Заморов, Рижко та ін., 2010). Інші групи естераз 
ліпазної активності не проявляють. Найбільшу активність виявляла третя 
група, представлена двома фракціями (Rf 0,260 і 0,280): показник оптичної 
щільності досягав 1,900. Найменшу активність виявляла перша група 
ферментів: вона є найбільш електрофоретично рухливою (Rf = 0,680), але 
оптична щільність не перевищувала значення 0,273.  

Всі виявлені на електрофореграмах ізоформи естераз бичка-ратана за 
їх електрофоретичною рухливістю також можна розділити на чотири 
основні групи. Але на відміну від бичка-сурмана, друга група естераз 
бичка-ратана визначалася досить високими показниками експресивності, а 
естераза 4 виявила чотири електрофоретичні фракції. 

Порівняння ферментних спектрів естераз бичка-ратана і бичка-
сурмана акваторії Одеської затоки вказує на однакову кількість ізоформ 
естераз, на відмінність числа алозимів та їх активність.  
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Максимальна кількість смуг на електрофореграмах зябрових 
пелюстків бичка-сурмана дорівнювала 8, у той час як для бичка-ратана ця 
величина дорівнювала 10. У бичка-сурмана естераза 1 виявилася більш 
мономорфною – частіше зустрічалися гомозиготні особини, у той час, як 
для бичка-ратана були як гомозиготні, так і гетерозиготні особини за цим 
ізозимом. Частота S-алелей за локусом, який кодує естеразу 1 у бичка-
сурмана досягала значень 0,80, бичка-ратана – 0,47. 

Поліморфізм ізоформ естераз (різна кількість фракцій, їх неоднакова 
експресивність) та відмінності частот зустрічальності виявлених 
електрофоретично фенотипів вказують на генетичні відмінності між 
бичком-ратаном та бичком-сурманом. 
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THE FREQUENCIES OF ESTERASES MOLECULAR FORMS OF NEOGOBIUS RATAN 
NORDMANN AND NEOGOBIUS CEPHALARGOIDES PINCHUK FROM ODESSA BAY 

Polymorphism of esterases isoforms and differences in the occurrence frequency of 
electrophoretically detected phenotypes indicate genetic differences between Neogobius ratan and 
Neogobius cephalargoides. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСТЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 
УСАЧЕЙ РОДА BARBUS ФАУНЫ УКРАИНЫ В 

СИСТЕМАТИКЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ТАКСОНОМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА СМИРНОВА 

Особенности строения скелета есть достаточно ценными и 
надежными признаками в систематике рыб. Неоднократно они выступали 
среди основных критериев при установлении таксономического статуса 
(Богуцкая, 1986, 1987, 1990а, 1990б, 1990в; Богуцкая, Позняк, 1994 и др.). 
Однако изучению остеологи рода Barbus посвящено очень мало работ, а 
данные с территории Украины далеко не полны и ограничиваются двумя 
публикациями: А. Карпинского (1866) и П.М. Банареску с соавторами 
(Bănărescu et al., 2003). 

Нами были изучены остеологические признаки пяти 
распространенных на территории Украины таксонов рода Barbus: 
B. b. borysthenicus, B. b. barbus, B. petenyi, B. waleckii и B. tauricus. Из 
проанализированных признаков были выделены 13 по которым указанные 
таксоны достоверно отличаются: количество хвостовых и предорсальных 
позвонков, глубина вырезки cleithrum и os pubis, степень окостенения 
supraethmoideum, длина медиального отростка, степень выраженности 
рrocessus lateralis anterior, головка сошника, ширина рукоятки по всей 
длине, наличие зубчика на ethmoidale laterale, выросты exooccipitale, 
соотношение ширины urohiale к его длине и форма рraeoperculum. 

Полученные результаты были обработаны с помощью 
таксономического анализа Е.С. Смирнова (1969). По результатам 
исследования оказалось что каждый из таксонов демонстрирует 
достаточно высокую таксономическую обособленность и вполне 
заслуживает быть выделенным в отдельный вид. По набору признаков 
наиболее оригинальным оказался B. petenyi (1,437). Наименее 
оригинальным – B. b. barbus (0,655). В данном случае под 
оригинальностью стоит понимать наличие в таксона редких для данной 
группы признаков, которые, как правило, указывают на более узкую 
специализацию их обладателя. Наиболее оригинальные таксоны часто 
есть наиболее эволюционно молодыми и узкоспециализированными. В 
нашем случае B. b. barbus – наиболее древний и наиболее пластичный 
таксон, приспособленный к относительно широкому спектру условий 
существования (среди всех представителей рода он обладает наиболее 
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широким ареалом). B. petenyi – наиболее молодой и 
узкоспециализированный вид с ограниченным ареалом. Исходя из этого 
можно предположить что B. b. barbus по остеологическим признакам 
наиболее сходен с предковым видом. Наибольшие различия наблюдаются 
между B. b. borysthenicus и B. petenyi (-0,482). Вероятно это 
свидетельствует о противоположной направленности эволюционных 
процессов у обоих таксонов: в то время как B. petenyi осваивал более 
высокие над уровнем моря участки рек, нежели B. b. barbus; 
B. b. borysthenicus заселял порожистые части равнинных рек – Днепра и 
Южного Буга. B. waleckii есть переходной между B. b. barbus (-0,205)и 
B. petenyi (-0,217) хотя вполне может быть и их гибридом. B. Tauricus 
проявляет достаточно высокое сходство с B. b. Barbus (-0,040), однако 
сильно отличается от B. waleckii(-0,389), вопреки тому, что оба таксона 
рассматривались в качестве подвидов B. tauricus. 
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USING OSTEOLOGICAL FEATURES OF BARBELSOF GENUS BARB US 
(CYPRINIDAE, CYPRINIFORMES) FROM FAUNA OF UKRAINE I N THE TAXONOMY 

USING SMIRNOV TAXONOMIC ANALYSIS  

The analysis osteological features of five represented in the fauna of Ukraine taxa of the 
genus Barbus (B. b. borysthenicus, B. b. barbus, B. petenyi, B. waleckii and B. tauricus). A 
comparison of all taxa using taxonomic Smirnov analysis that revealed high taxonomic isolation of 
each. The most original in this respect taxon is B. petenyi. The least original – B. b. barbus. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ 
БИОМАРКЕРОВ  РЫБ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  ОЦЕНКИ  

МОРСКИХ АКВАТОРИЙ 

По  данным ВОЗ почти  два  миллиарда  человек проживает в 
прибрежных морских и  океанических районах ( World…, 2002), которые в  
настоящее  время подвергаются усиленной  антропогенной нагрузке, 
связанной  прежде  всего  со сбросами промышленных, 
сельскохозяйственных и коммунальных сточных вод, содержащих 
множество  самых разнообразных загрязнителей.  Глобальные 
климатические  изменения  и  локальная хозяйственная деятельность 
истощают  биоресурсы (особенно прибрежные), и  для прогноза 
возможных модифицирующих эффектов требуется разработка  методов  и 
способов  диагностики экологического  состояния морских экосистем 
(Forbsetal., 1994).   

В  связи с  усилением эксплуатации  водных объектов встает  вопрос  
о  том, как и  насколько гидробионты устойчивы  к загрязнителям, как  
происходит  активация их защитных механизмов при ухудшении 
экологического  состояния  среды  обитания, в  том  числе  до  
экстремальных ситуаций. При  анализе  этих проблем  исследователи 
изучают самые  разнообразные  отклики  водных обитателей на  разных 
уровнях их биологической  организации. Для того, чтобы 
проанализировать ответные реакции организма на действие негативных 
факторов, используются биомаркеры - индикаторы разного 
биологического уровня, в качестве которых могут быть определены 
морфо-физиологические параметры, патологические отклонения, 
состояние репродуктивной системы, генетические и биохимические 
характеристики, в частности показатели молекулярных защитных систем 
(Adams, 2005). Известно, что пагубный эффект стрессового воздействия в 
первую очередь инициирует ответную реакцию клеточных систем, потому 
эти отклики являются наиболее чувствительными  и  информативными  на  
ранних этапах негативного воздействия. В качестве биомаркеров 
используются характеристики ферментов, осуществляющих 
биотрансформацию ксенобиотиков, параметры состояния 
неспецифической защитной антиоксидантной системы и  перекисного 
окисления липидов, активность холинэстераз и аминотрансфераз и других 
энзимов, индукция или ингибирование которых под действием стрессоров 
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у морских организмов свидетельтвует о модификации метаболических 
процессов  в  организме, вызванных действием  негативных факторов  на  
среду  обитания. Вместе с тем отклики биохимических показателей не 
всегда четко выражены и имеют одинаковую направленность, их вектор 
во многом зависит от концентрации действующего фактора, времени, 
особенностей  биологии вида-биомонитора и его физиологического 
состояния. 

В Черном море в  качестве биомониторного вида нами определен 
морской ерш Scorpaena porcus L., который  широко распространен в 
прибрежной части. Содержание  токсикантов и его биологические 
характеристики в  разных районах позволяют детально проанализировать 
совокупность нарушений, вызванных антропогенным воздействием на 
всех уровнях биологической организации. Нами  были  исследованы 
биомаркеры крови морского  ерша, отловленного в  трех бухтах 
(Стрелецкая, Карантинная  и  Казачья), расположенных в  районе  
Севастополя  и  характеризующихся  разным уровнем антропогенной  
нагрузки и, следовательно, загрязнения  воды  и  грунтов.  В  наиболее 
неблагополучной  бухте Стрелецкой активность сывороточной  
холинэстеразы рыб была самой  низкой, что обусловлено ингибированием  
функции  фермента  загрязнителями органической  природы ( 
пестицидами, детергентами и  нефтяными  углеводородами),  которые 
попадают  в  акваторию с выпуском  коммунальных сточных вод и с 
кораблей. Снижение  активности  фермента  в  этих условиях 
свидетельствует  о  нарушении проводимости нервного  импульса, что  
может  привести  к  изменению поведения  рыб и  развитию хронического  
стресса.  

Вместе с  тем, ответные  реакции антиоксидантной  ферментной  
системы  крови  морского  ерша, обитающего  в  трех исследуемых 
бухтах, были  неоднозначны. Активность глутатионредуктазы была 
существенно  выше  в  крови  рыб из самой загрязненной  и  умеренно  
загрязненной  бухт. Активность пероксидазы снижалась  в  ряду  условно 
чистая � умеренно загрязненная � сильно  загрязненная  акватория, и  
самая  низкая  активность  фермента  была  отмечена  в  крови  рыб из 
самой загрязненной  бухты (Стрелецкой).  Можно предположить, что это  
обусловлено повреждением молекул фермента в результате действия  
высоких концентраций  токсикантов, находящихся  в  воде Стрелецкой  
бухты, особенно  тяжелых металлов, способных взаимодействовать  с 
карбоксильными, амино- и  сульфгидрильными  группами аминокислот, 
входящих в  состав  фермента, и изменять тем самым его  структуру и, 
следовательно, нарушать функцию.   

Наиболее высокая активность супероксиддисмутазы (СОД) и 
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каталазы была установлена  в крови  рыб из умеренно  загрязненной  
бухты Карантинной  по  сравнению с соответствующими  показателями  
особей  из сильно загрязненной  и  условно чистой  акваторий.  Вероятно, 
в  этом  случае можно  говорить  о  «маскирующем эффекте» действия  
загрязнителей, который  обусловлен комплексным влиянием 
ксенобиотиков на  организм: некоторые из  них (тяжелые металлы) 
блокируют активность  ферментов в  результате  взаимодействия  с их 
функциональными  группами, другие – стимулируют, вызывая  
окислительный  стресс ( органические загрязнители, металлы  с 
переменной  валентностью).  Самая высокая активность  
глутатионтрансферазы  была установлена в  клетках крови  морского  
ерша  из Стрелецкой бухты.  Она  в 1.5-2 раза превышала 
соответствующие  значения особей  из умеренно загрязненной  и  условно  
чистой  акваторий, что  свидетельствует об интенсификации  процессов  
детоксикации у  рыб, обитающих  в условиях повышенного загрязнения.     

Следует  отметить, что  в  настоящее время  наблюдается  тенденция  
применения комплексных параметров  для  оценки  состояния  организма 
при  действии неблагоприятных факторов  среды  обитания.  С  этой  
целью нами    был проведен анализ хемилюминесценции экстрактов  
печени  рыб из трех исследуемых бухт, который  показал наиболее  
высокие  значения у морского ерша из самой  загрязненной  акватории.  
Это  свидетельствует о повышении  уровня свободнорадикальных 
процессов  в  тканях  рыб из экологически  неблагополучных водных 
объектов.  

Таким  образом, наиболее  информативными  биомаркерами 
состояния  рыб  и  среды их обитания являются активность  ферментов  
холинэстеразы и  глутатионтрансферазы крови,  а  также уровень 
хемилюминесценции  экстрактов  печени, которые могут  быть  
применены в мониторинговых программах  морских акваторий. 
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Institute  Biology of  the  Southern  Seas  National Ukraine an Academy  of  Sciences, Sevastopol  

ANALYSIS  OF FISH  BIOMARKERS APPLICATION FOR  THE  EVALUATION OF 
MARINE BODIES ECOLOGICAL STATUS 

The analysis of  biomarkers in fish blood confirms that compared to fish from non-polluted 
site, samples from moderate polluted and  high polluted areas demonstrate a different enzymes  
activity and chemiluminescence level. It  is important for the evaluating of fish abilities to protect 
against chemical pollution and keep their life in the polluted environments.   
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕЯКИХ 
БІОХІМІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ АДАПТАЦІЇ РИБ ДО ДІЇ ХЛОР- 

ТА ФОСФОРОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН 

В умовах всезростаючого антропогенного навантаження на 
гідросферу особливу актуальність набувають адаптивні механізми 
водяних тварин за таких умов. Разом з тим, стійкість гідробіонтів, 
включно риб, до змін абіотичних чинників водного середовища у значній 
мірі визначається наявністю енергетичних депо, їх ефективного 
використання та особливостями біохімічних механізмів адаптації. 

Вивчення механізмів адаптації риб до токсичних речовин різної 
хімічної природи дозволяє встановити фізіологічні межі цих токсикантів, 
які ще не є критичними для організму, а також передбачати тканинні 
механізми енергозабезпечення їх реакцій до змін умов водного 
середовища.  

Результати досліджень та їх обговорення. В результаті досліджень 
встановлено, що залежно від виду тканин енергозабезпечення процесів 
адаптації риб до хлорорганічних (фіпроніл) та фосфорорганічних 
(диметоат) речовин водного середовища здійснюється однаковими 
шляхами. Однак, зміни величин показників, які характеризують той чи 
інший шлях генерування енергії в тканинах риб, залежать і від 
накопичення в них даних речовин. Так, зі збільшенням концентрації 
фіпронілу у водному середовищі (50, 75, 100 мкг/дм3), його накопичення 
зросло в усіх тканинах риб. При цьому, найбільший вміст фіпронілу 
відмічено в печінці, потім у зябрах та найменший – в м’язах риб. Різний 
вміст фіпронілу у досліджуваних нами тканинах риб пов’язаний з їх 
специфічністю та пояснює неоднакову їх дію на процеси 
енергозабезпечення в даних тканинах за таких умов. 

Так, в зябрах риб, які перші контактують з фіпронілом у воді та 
беруть учать в їх абсорбції, спостерігалось зростання як вмісту пірувату, 
так і лактату. Такі зміни свідчать про активацію реакцій циклу 
трикарбонових кислот та гліколізу в зябрах риб, а основна кількість 
енергії, яка генерується в дихальному ланцюгу мітохондрій зябер, 
трансформується у вигляді АТФ. Про це свідчать отримані результати [1]. 
Отже, енергозабезпечення процесів адаптації риб до таких умов водного 
середовища здійснюється як гліколітичним, так і аеробним шляхом. 

На відміну від зябер, в печінці риб за дії вищевказаних концентрацій 
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фіпронілу водного середовища пригнічуються аеробні та активуються 
гліколітичні процеси. Це виражалось у збільшенні в ній вмісту лактату, 
зниженні рівня пірувату, сумарного вмісту аденілових нуклеотидів [1] та 
інгібуванні активності сукцинатдегідрогенази. 

На відміну від хлорорганічної (фіпроніл) речовини, яка в значній мірі 
накопичується в тканинах риб, визначити накопичення диметоату в 
тканинах риб за дії різних його концентрацій у водному середовищі не 
вдалося. 

Необхідно зазначити, що за дії на риб диметоату водного середовища 
в її організмі спостерігалась аналогічна картина змін величин показників, 
які характеризують процеси енергозабезпечення, як і у випадку впливу 
фіпронілу [2]. Однак амплітуда цих змін дещо нижча, ніж за дії фіпронілу. 
На підставі отриманих результатів можна дійти висновку, що фіпроніл є 
більш токсичним для риб, ніж диметоат. 

Висновки. Аналіз отриманих результатів досліджень із впливу 
хлорорганічних та фосфорорганічних речовин на риб показав, що 
хлорорганічна речовина викликає більш значні зміни величин 
досліджуваних показників в тканинах, ніж фосфорорганічна речовина. 
Таким чином, енергозабезпечення процесів адаптації риб до 
досліджуваних нами речовин водного середовища залежить від хімічної 
природи цих речовин, їх концентрації у воді та виду тканин. 

1. Миронюк М. О., Арсан В. О. Вплив фіпронілу на вміст макроергічних сполук в 
тканинах коропа (Cyprinus carpio L.) // Гідробіол. журн. – 2012. – 48, №4. – С. 104–
108. 

2. Миронюк М. О., Арсан О. М. Особливості енергозабезпечення організму коропа в 
умовах забруднення водного середовища хлор- та фосфорорганічними речовинами 
// Водні біоресурси та аквакультура / За ред. І. І. Грициняка, М. В. Гринжевського, 
О. М. Третяка. – К.: ДІА, 2010. – С. 303 – 305. 
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THE PECULIARITIES OF FUNCTIONING OF SOME BIOCHEMICA L MECHANISMS 
OF ADAPTATION IN FISH UNDER THE IMPACT OF ORGANOCHL ORINE AND 

ORGANOPHOSPHORUS COMPOUNDS 

The effect of the chlorine and organic phosphorus compounds on some biochemical 
mechanisms of adaptation in fish was examined. It was staded that organochlorine substance more 
toxic to fish than phosphorous. Features of influence of these substances on the fish depend on the 
chemical structure of the substance, its concentration in the water and fish tissue specificity. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ RAPD-
ПРАЙМЕРОВ НА ВЫБОРКЕ БЫЧКА-РЫЖИКА Ponticola 

eurycephalus (KESSLER, 1874) АЗОВСКОГО МОРЯ 

Как известно, метод RAPD успешно используется многими 
исследователями для выявления внутривидового и внутриродового 
полиморфизма геномов различных растительных и животных организмов. 
Поскольку RAPD-анализ не требует предварительного знания конкретных 
последовательностей ДНК, применение данного метода особенно 
актуально для малоизученных таксономических групп.  

В качестве объекта наших исследований был выбран бычок-рыжик 
Ponticola eurycephalus  –  солоноватоводный вид семейства Gobiidae, 
обитающий  как в  море, так и  в устьевых зонах рек. Бычок-рыжик ведет 
донный прибрежный образ жизни, промыслового значения не имеет, 
сравнительно малочисленный, однако широко распространен в водоеме. 
Поскольку научные публикации по изучению бычка-рыжика с 
использованием RAPD-маркеров отсутствуют, задачей исследования было 
предварительное тестирование праймеров для RAPD-анализа на выборке 
данного вида.   

Для выделения ДНК использовались зафиксированные в 96% этаноле 
пробы плавников 22 особей бычка-рыжика, собранные весной 2013 года в  
устье реки Корсак, впадающей в Обиточный залив. Выделение ДНК 
проводили с использованием Wizard SV 96 Genomic DNA Purification 
System (Promega, США) в соответствии с инструкцией производителя. 
ПЦР-продукты визуализировали электрофорезом в 8% полиакриламидном 
геле с использованием 0,5хТВЕ-буфера с последующей окраской 
раствором этидиума бромида и  детекцией с помощью гель-
документирующей системы Gel Doc XR (Bio-Rad, США). Молекулярную 
массу продуктов амплификации определяли с помощью маркера 
GeneRuler DNA Ladder Mix (Fermentas).  

Были использованы 8 праймеров произвольной последовательности, 
разработанные Operon Technologies (США), а именно: ОРА-05, ОРА-07, 
ОРА-09, ОРА-10, ОРА-11, ОРА-18, ОРН-07, OPК-20. Качественные 
спектры амплификации были получены для всех данных праймеров, при 
этом в дальнейшем анализе спектров учитывались только четкие 
фрагменты, воспроизводимые в двух независимых экспериментах. Размер 
полученных продуктов амплификации варьировал от 240 до 2700 пар 
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нуклеотидов (п.н.). Всего с использованием 8 праймеров было получено 
120 продуктов амплификации, из которых 92 были полиморфными 
(76,7%). Наиболее высокий уровень полиморфизма выявил праймер ОРА-
18 (95%). Количество амплифицированных фрагментов варьировало в 
зависимости от праймера, от 10 до 22. Наибольшее количество продуктов 
амплификации (22 ампликона в пределах распределения молекулярной 
массы 600-2700 п.н.) было получено при использовании праймера ОРА-
09, наименьшее – с праймером OPК-20 (10 ампликонов  длиной в пределах 
420-1600 п.н.).  При использовании праймеров ОРА-07, ОРА-09, ОРА-10, 
ОРА-11, OPК-20 были получены мажорные мономорфные ампликоны, 
которые могут быть использованы в дальнейшем при поиске  
видоспецифичных  маркеров.  

K.S. Semenova, K. V. Demianenko  
The  Research Institute  of the Azov Sea, Ukraine 

TESTING OF RAPD-PRIMERS ON  SAMPLES OF  MUSHROOM GOBY Ponticola 
eurycephalus (KESSLER, 1874) OF AZOVSEA. 

The estimation of informativeness of  8 RAPD-PCR primers (ОРА-05, ОРА-07, ОРА-09, 
ОРА-10, ОРА-11, ОРА-18, ОРН-07, OPК-20) in genetic diversity studying of the mushroom goby 
(Ponticola eurycephalus)  are given. 
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Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ПІДВИЩЕНИХ КОНЦЕНТРАЦІЙ 
ЙОНІВ Zn2+ І Cd2+ НА ПЕРОКСИДАЦІЮ ЛІПІДІВ В 

ЕРИТРОЦИТАХ КОРОПА ТА ЩУКИ  

Одним з механізмів цитотоксичності більшості йонів металів є їх 
участь в окисно-відновних процесах. При цьому вони можуть проявляти 
як прооксидантні, так і антиоксидантні властивості залежно від 
концентрації, ступеня окиснення тощо. Так, йони металів змінної 
валентності у вільному стані можуть генерувати утворення активних форм 
кисню (АФК) [4]. Однак, є йони металів, які володіють постійним 
ступенем окиснення, однак впливають на окисно-відновний потенціал 
внаслідок зміни реакційної здатність тіолових груп в складі 
металотіонеїнів і глутатіону [7]. З іншого боку, більшість ферментів 
антиоксидантного захисту є металопротеїнами, до складу яких входять 
залізо, мідь, цинк і марганець [1], які, в результаті йонної мімікрії, можуть 
бути витіснені з їх комплексів. Тому детермінація процесів 
антиоксидантного захисту за дії токсикантів зумовлена як впливом 
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надлишку вільних йонів металу на генерацію та дію АФК, так і 
забезпеченням ферментів необхідною формою металу. 

Відомо, що однією з основних мішеней йонів металів є мембрани 
формених елементів крові, у зв'язку з цим нами досліджено вплив 
підвищених концентрацій йонів цинку та кадмію на активність 
пероксидації ліпідів еритроцитів деяких прісноводних риб. 

Матеріали і методи. Дослідження проведено на дворічках коропа 
(Сyprinus caprio L.) та щуки (Esox lucius L.), масою 250 – 300 г., яких 
утримували в акваріумах об’ємом 200 л з відстояною водопровідною 
водою, яку змінювали щодводобово, за наступних умов: вміст О2 – 7,5±0,5 
мг/л; СО2 – 2,5±0,3 мг/л; рН – 7,8±0,1. У кожному акваріумі утримувалось 
по 5 риб. Риб під час аклімації не годували. 

Досліджували вплив 0,5 і 2 мг/дм3 йонів Zn2+ та 0,005 і 0,02 мг/дм3 
йонів Cd2+, що становить, відповідно, 0,5 і 2 рибогосподарські 
граничнодопустимих концентрації (ГДК). Необхідну концентрацію йонів 
цинку і кадмію у воді створювали розчиненням солей ZnSO4·7H2O і 
CdCl2·2,5H2O кваліфікації “х.ч.”. 

Період аклімації риб становив 14 днів, що є достатнім для 
формування адаптивної відповіді на дію стрес-фактору.  

Цільну кров відбирали з серця ін’єкційною голкою та збирали в 
пробірки, безпосередньо оброблені розчином гепарину. 

Для біохімічного дослідження вмісту ліпідів та їх окремих класів 
використані мембрани еритроцитів. «Тіні» еритроцитів одержували у 
результаті осмотичного гемолізу в 0,01 М розчині натрій хлориду. 
Співвідношення суспензії еритроцитів і гіпотонічного розчину – 1:50. 
Потім їх ресуспендували в цьому ж розчині і тричі відмивали у розчині 
Рінгера для холоднокровних з подальшим центрифугуванням і 
відділенням супернатанту протягом 10 хв при 3000 об/хв.  

Вміст ТБК-активних продуктів в плазмі крові вимірювали після 
реакції з 2-тіо-барбітуратною кислотою [3], а концентрацію 
гідропероксидів ліпідів в тінях еритроцитів за методом Мирончика [2]. 

Одержані цифрові дані піддавали статистичній обробці за 
загальноприйнятою методикою з використанням t-критерію Стьюдента 
для визначення достовірності різниці. 

Цинк. За дії допорогової концентрації металу в еритроцитах обох 
досліджуваних видів риб вміст гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних 
продуктів достовірно знизився. Одержані результати можна пояснити 
активацією йонами цинку присутніх у плазмі гідробіонтів 
антиоксидантних ферментів – каталази, пероксидази [8] та зростанням 
вмісту глутатіону [9], бо відомо, що в еритроцитах GSH діє як 
специфічний донор гідрогену у відновленні гідропероксидів до води або 
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відповідних спиртів за участю глутатіонпероксидази. Вона може легко 
відновлювати органічні пероксиди, включаючи ті, які походять з 
мембранних фосфоліпідів [7].  

За впливу 2 мг/дм3 йонів металу встановлено достовірне зростання 
кількості гідропероксидів ліпідів в еритроцитах коропа та щуки, 
відповідно, у 1,44 та 1,28 раза, тоді як вміст ТБК-активних продуктів 
збільшився у 1,46 і 1,39 раза (p<0,05). Зростання кількості не лише 
первинних, а й вторинних продуктів ПОЛ вказує на промотування 
сублетальною концентрацією йонів цинку пероксидативної деструкції 
ліпідів [8] Одержані експериментальні дані можна пояснити інгібуванням 
йонами Zn2+ ферментів антиоксидантного захисту еритроцитів, 
підтвердженням цього є результати дослідження Варгезе та співав. [10], у 
яких показано зменшення активності каталази (16-20%), 
глутатіонпероксидази (14-39%) та зниження вмісту тіолів за впливу 
сублетальних концентрації Zn2+ в червоних кров’яних тільцях коропа.  

Кадмій. За впливу допорогової та сублетальної кількості Cd2+ 
встановлено достовірне зростання кількості як первинних так і кінцевих 
продуктів ПОЛ у еритроцитах обох видів риб. Такі зміни, очевидно, є 
наслідком інгібування йонами металу ферментів антиоксидантного 
захисту [6] та зниженням кількості вільного глутатіону [11], бо відомо [5], 
що йони токсиканту є поганими донорами чи акцепторами електронів.  

Отже, йони цинку у допорогових концентраціях проявляють 
антиоксидантну дію у еритроцитах коропа і щуки, на що вказує 
достовірне зниження вмісту первинних та кінцевих продуктів 
пероксидації ліпідів. Натомість, їх сублетальна кількість та обидві 
досліджувані концентрації Cd2+ проявляють прооксидантну дію, ймовірно, 
внаслідок порушення функціональної активності ферментів 
антиоксидантного захисту клітин. Таким чином, незважаючи на схожість 
механізму промотування ПОЛ йонами цинку та кадмію, одержані 
результати дослідження вказують на вищу токсичність йонів Cd2+. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF ELEVATED CONCENTRATIONS OF  Zn2+ AND Cd2+ 
ON LIPID PEROXIDATION IN ERYTHROCYTES OF CARP AND P IKE 

The effect of elevated concentrations of zinc and cadmium on the activity of lipid 
peroxidation in erythrocytes of carp and pike. Found a dose-dependent nature of the changes and 
metal-dependent lipid peroxidation activity. Studies have shown that the zinc ions in the low 
concentrations exhibit antioxidant activity, but their number and high concentrations studied both 
prooxidant Cd2+. Thus, the results of the study indicate a higher toxicity is ion Cd2+. 
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ВАЖКІ МЕТАЛИ У М’ЯЗАХ РИБ-БЕНТОФАГІВ КИЇВСЬКОГО  
ВОДОСХОВИЩА (1988 - 2010 pр.) 

У наш час хімічне навантаження на довкілля має глобальний 
характер. Важкі метали  надходять у атмосферу в складі газових викидів 
та димів, техногенного пилу, випадають із атмосферними опадами й 
потрапляють зі стічними водами у водойми. Серед забруднювальних 
речовин, що містяться у поверхневих водах, одне із перших місць за 
токсичністю займають саме важкі метали, такі, як Cu, Pb, Cd, Zn, Ni, Cr, 
Mn, Co, Sr та ін. Останні, як відомо, не піддаються біодеградації і, 
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поступово накопичуючись у різних компонентах екосистем, беруть участь 
у біологічному колообігу хімічних елементів, призводячи до отруєння 
всього живого. Особливо слід підкреслити, що важкі метали не 
розкладаються як токсичні речовини органічної природи і не зазнають 
радіоактивного розкладу, як радіонукліди, a потрапивши у екосистему 
одного разу, нікуди не зникають, а лише перерозподіляються по її 
компонентах. Значне зростання вмісту цих елементів у середовищі і, як 
наслідок, у організмі (органах і тканинах) гідробіонтів може негативно 
позначитися на стабільності екосистеми водойми, оскільки багато із 
важких металів можуть за певних концентрацій виявляти токсичну дію. 
Тому з метою моніторингу хімічного і біологічного стану водних 
екосистем  і контролю якості риби необхідно досліджувати рівні вмісту 
металів у іхтіофауні водойм (Петухов, Морозов, Добрусин, 1983; 
Никаноров, Жулидов, Покаржевский, 1985; Никаноров, Жулидов, 1990; 
Радиоактивное и химическое загрязнение Днепра ..., 1992; Евтушенко, 
Сытник, 1992; Трахтенберг, Колесников, Луковеноко, 1994). 

Окремо слід виділити великі аварії на виробництві у результаті яких 
сильно забруднюється навколишнє природне середовище різними 
токсичними  речовинами, у тому числі і важкими  металами. Прикладами 
таких аварій в Україні слугують – аварія на Стебниківському калійному 
комбінаті (1983 р.) та на Чорнобильській АЕС (1986 р.). 

Велике поліметалічне забруднення довкілля відбулося у результаті 
заходів по  ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС у квітні-травні 1986 
р., коли для заглушки аварійного 4-го реактора застосовували металічний 
свинець, вапняк, глину та інші металовмісні матеріали (Радиоактивное и 
химическое загрязнение Днепра ..., 1992).  Звісно, що це не оминуло і 
гідроекосистему Київського водосховища.  

Ціллю нашої роботи є порівняння рівнів  вмісту важких металів  у 
м’язах  риб- бентофагів навесні 1988 р. (Евтушенко, Сытник,1992) і 2009-
2010 рр.  

 1988 р. у м’язовій тканині риб-бентофагів були зафіксовані наступні 
рівні важких металів (мг/кг сирої маси): лящ (5+) – Cd: 0,35±0,05; Pb: 
42,60±40,60; Cu: 0,30±0,07; Zn: 14,10±0,70; Mn: 0,10±0,02; Fe: 7,05±1,75; 
Co: 0,95±0,75; Ni: 0,10±0,03; плоскирка (6+) – Cd: 0,38±0,12; Pb: 1,72±0,42; 
Cu: 0,48±0,09; Zn: 20,90±6,43; Mn: 1,44±0,13; Fe: 8,80±2,21; Co: 0,32±0,14; 
Ni: 3,48±1,61; плітка (6+) – Cd: 29±0,10; Pb: 0,65±0,37; Cu: 0,62±0,16; Zn: 
8,02±1,23; Mn: 0,70±0,09; Fe: 19,1±3,91; Co: 0,77±0,29; Ni: 2,55±0,46 
(Евтушенко, Сытник, 1992). 

У 2009 р. у м’язах риб-бентофагів Київського водосховища 
фіксувалися важкі метали (мг/кг сирої маси) у наступних межах: лящ (6+-
7+) – Cd: 0,061±0,006; Pb: 0,56±0,04; Cu: 0,34±0,03; Zn: 4,3±1,6; Mn: 
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0,33±0,04; Fe: 10,3±1,8; Co: 0,11±0,02; Ni: 1,32±0,19; краснопірка (5+) – Cd: 
0,049±0,05; Pb: 0,62±0,05; Cu: 0,29±0,03; Zn: 5,4±0,4; Mn: 0,3±0,03; Fe: 
12,7±1,1; Co: 0,13±0,02; Ni: 0,86±0,07. 

Дослідження проводилися і у 2010 р. Отримані наступні результати - 
м’язова тканина риб-бентофагів (мг/кг сирої маси) накопичувала важкі 
метали на рівні: лящ (12+) – Cd: 0,053±0,01; Pb: 0,82±0,04; Cu: 0,23±0,02; 
Zn: 2,0±0,2; Mn: 0,38±0,02; Fe: 3,9±0,2; Co: 0,17±0,02; Ni: 0,57±0,06; 
плоскирка (10+) – Cd: 0,066±0,007; Pb: 0,92±0,07; Cu: 0,21±0,02; Zn: 
1,7±0,1; Mn: 0,15±0,01; Fe: 5,2±1,6; Co: 0,16±0,04; Ni: 0,46±0,10; 
краснопірка (9+) – Cd: 0,065±0,010; Pb: 1,03±0,14; Cu: 0,30±0,11; Zn: 
3,0±0,2; Mn: 0,20±0,2; Fe: 19,4±4,9; Co: 0,13±0,03; Ni: 0,73±0,15; карась 
сріблястий (13+) – Cd: 0,035±0,006; Pb: 0,74±0,05; Cu: 0,37±0,07; Zn: 
6,4±0,6; Mn: 0,47±0,04; Fe: 15,1±1,4; Co: 0,17±0,01; Ni: 0,43±0,01. 

За більш ніж 20 років, від перших досліджень у 1988 р., на 
гідроекосистему зменшилось навантаження свинцем, цинком і кадмієм. 
Це адекватно відбилось на їх вмісті у м’язах риб. Інші, досліджувані нами, 
важкі метали  залишились у м’язовій тканині риб-бентофагів на 
приблизно однаковому рівні. Цей процес відбувається завдяки механізмам 
виведення надлишків важких металів із організму риб з участю білків, що 
пов’язують метали (метал-тіонеїнів), та виводять їх із організму. 
Аналізуючи отримані результати, можна стверджувати, що цей процес 
досить інерційний. Тобто і нині він протікає досить активно. 

Отже, результати досліджень вмісту важких металів у м’язах риб 
дозволяють стверджувати, що за останні 20 років поліметалічне 
навантаження на гідроекосистему Київського  водосховища зменшилось. 
Особливо це стосується свинцю, цинку та кадмію. Інші метали фіксуються 
у дослідженій тканині приблизно на однаковому рівні. 
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HEAVY METALS IN  BOTTOM FISH MUSCLE  OF KYIV RESERVOIR  (1988 - 2010) 

A brief report on the study of levels of heavy metals in muscle tissue of bottom fish in 1988 
and 2009-2010 are presented. For more than 20 years from the first studies in 1988 at 
hydroecosystem of Kyiv reservoir decreased burden of lead, zinc and cadmium. This is adequately 
reflected in their content in muscles of fish. Others, we have studied, heavy metals remain in the 
muscle tissue of bottom fish at about the same level. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ВРОЖДЕННОГО ИММУНИТЕТА И 
ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЕЧЕНИ МОРСКОГО 

ЕРША Scorpaena porcus ИЗ РАЗНЫХ РАЙОНОВ 
ЧЕРНОГО МОРЯ 

Антропогенное загрязнение акваторий Кавказского и Крымского 
побережий Черного моря в последние годы постоянно возрастает, что 
особенно негативно влияет на прибрежные экосистемы крупных 
промышленных центров, портовых комплексов, нефтяных терминалов, 
сельскохозяйственных предприятий и курортных зон. Загрязнители, 
содержащиеся в воде, индуцируют развитие стрессовых состояний у 
морских обитателей, ослабляют их здоровье, что особенно выражено у 
рыб – наиболее чувствительны к действию неблагоприятных факторов. В 
связи с ежегодным ростом сброса загрязненных вод, отдельные участки 
акватории Черного моря утратили способность к самоочищению и 
представляют собой «горячие экологические точки» (Кравченко, Крицкая, 
2007). При хроническом антропогенном воздействии наблюдаются 
ослабление иммунитета, активация системы трансформации и 
детоксикации ксенобиотиков и свободнорадикальных процессов, 
продукты которых оказывают повреждающее действие на клеточные и 
молекулярные структуры. Рыбы, обитающие в загрязненных водоемах, 
отличаются низкими темпами роста, высокой зараженностью паразитами, 
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сокращением продолжительности жизни и увеличение местественной 
смертности, снижением плодовитости и нарушением популяционной 
структуры (Романенко, 2004; Adams, 2001), что обусловлено повреждением 
механизмов функционирования иммунологических и биохимических 
адаптаций рыб к неблагоприятным факторам среды, детальное 
исследование которых представляет несомненный интерес. В связи с этим 
цель работы –сравнительный анализ некоторых иммуно-биохимических 
показателей морского ерша Scorpaena porcus, выловленного в акваториях 
Черноморского побережья с разным уровнем антропогенного загрязнения. 

Рыб отлавливали в сентябре 2008 – 2010 гг. в прибрежных водах 
Черного моря в четырех акваториях, отличающихся по уровню 
антропогенной нагрузки: № 1 – условно чистая акватория вблизи устья р. 
Гагрыпш (Абхазия), № 2 – наиболее загрязненная акватория порта г. 
Туапсе (Россия), № 3 – относительно чистая акватория вблизи устья р. 
Мзымты (Адлерский р-он г. Сочи, Россия); № 4 –загрязненная бухта 
Стрелецкая в районе г. Севастополя (Украина).Анализ иммунологических 
и биохимических показателей осуществляли в тканях печени и в 
сыворотке крови рыб по данным бактериостатической активности 
сыворотки крови (БАСК), доле иммунодефицитных особей (ИМД), 
содержанию неспецифических иммунных комплексов (ИК), продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) и уровню антиокислительной 
активности (АОА).Результаты исследований подвергали статистической 
обработке при помощи стандартного пакета программ (приложение 
Statistica) с использованием t-теста, p< 0.05. 

Анализ полученных результатов показал, что исследуемые показатели 
рыб, выловленных в акваториях с высоким уровнем антропогенной 
нагрузки, достоверно отличались от таковых из условно чистого района. 
Низкий уровень БАСК, отражающий функциональное состояние 
гуморальных факторов естественного иммунитета (системы комплемента, 
лизоцима, b-лизина, пропердина и др.), и высокая доля ИМД особей, 
выявленные у рыб из акваторий № 2 и 3 по сравнению с таковыми из 
района № 1, свидетельствуют об угнетении функционального состояния 
иммунной системы. Количественные характеристики ИК печени морского 
ерша, отловленного на станциях № 2, 3 и 4, соответственно превышали 
аналогичный показатель у особей изакватории № 1.Это свидетельствует о 
насыщенности организма рыб, обитающих в загрязненном районе, 
ксенобиотиками и снижении клиринговой функции фагоцитарной 
системы по нейтрализации и удалению ИК из циркулирующей крови. 
Достоверно высокие показатели МДА и КОС в печени скорпены, 
отловленной на станциях № 2, 3, 4 по сравнению с особями со станции № 
1 указывают на дисбаланс прооксидантно-антиоксидантной системы, 
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характеризующийся смещением равновесия ПОЛ ↔ АОА в сторону 
интенсификации процессов ПОЛ. 

Таким образом, исследования показали, что рыбы, отловленные в 
акваториях № 2, 3, 4 отличались от таковых из района № 1 по 
функциональному состоянию гуморальных факторов иммунитета, доле 
ИМД особей и состоянию прооксидантно-антиоксидантного баланса. На 
фоне низких показателей антимикробных свойств сыворотки крови и 
высоких ИК у рыб, обитающих в акватории порта г. Туапсе, вблизи 
устьяр. Мзымта и бухты Стрелецкая, отмечено повышенное содержание 
продуктов ПОЛ и снижение общей антиоксидантной активности тканей, 
характерное для токсикантиндуцируемого стресса. 

Установленные модификации в функционировании 
иммунологических и биохимических механизмов гомеостаза рыб из 
загрязненных акваторий следует рассматривать как типичную адаптивную 
реакцию на загрязняющие вещества. Избыточное образование ИК 
происходит при насыщении организма чужеродными компонентами, в 
том числе аутоантигенами, инфекционными и токсическими агентами и 
обусловлено снижением клиринговой функции клетками фагоцитарной 
системы, что является причиной развития неконтролируемых 
патологических процессов. В этом случае повышенные показатели ИК у 
рыб из загрязненных акваторий являются одной из причин снижения 
БАСК. 

Возрастание уровня продуктов ПОЛ и снижение антиоксидантной 
активности ткани печени у рыб из экологически неблагополучных 
акваторий свидетельствует обинтенсификации свободнорадикальных 
процессов и о резком снижении уровня антиоксидантов в исследуемой 
ткани. Интенсификация процессов переокисления липидов и снижение 
содержания антиоксидантов характерно для рыб при развитии 
окислительного стресса, вызванного неблагоприятными эндо- и 
экзогенными факторами.  

На основании проведенных исследований можно заключить, что 
выявленные отличия исследуемых показателей врожденного иммунитета 
и окислительного стресса могут служить экологическими маркерами, 
отражающими степень антропогенного воздействия на организм рыб и 
среду их обитания и могут быть использованы в качестве биотеста при 
мониторинге акваторий и состояния здоровья их обитателей.  
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CONGENITAL IMMUNITY AND OXIDIZING PROCESSES IN THE LIVER OF 
SCORPION FISH Scorpaena Porcus IN HABITED DIFFERENT LOCATIONS OF BLACK 

SEA 

Immunological and oxidative stress characteristics were studied in the liver of scorpion fish 
caught in the locations of different pollution level. The increase of immunological indices and lipid 
peroxidation level and the decrease of antioxidant activity were documented in fish from highly 
polluted sites which was connected with the damage of homeostatic mechanisms. 
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РЕКРЕАЦІЙНЕ РИБАЛЬСТВО: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 

Рекреаційне рибальство – це ряд заходів, спрямованих на 
використання вільного часу для риболовлі з метою оздоровлення, 
інтелектуального та емоційного задоволення. Воно є складовою частиною 
туризму, як міжнародного, так і внутрішньодержавного. Багато країн, 
зокрема Європи, активно розвивають цей вид діяльності. Однак, на нашу 
думку, рекреаційне рибальство в Україні є галуззю майже нерозвиненою. 
Причинами цього можуть бути, в першу чергу, проблеми водойм України 
з погляду рекреаційного рибальства, а саме: 

- занепад річкових систем унаслідок надмірної регуляції; 
- катастрофічний стан популяції більшості видів прісноводних риб; 
- забруднення довкілля; 
- низька рекреаційна культура громадян; 
- браконьєрство та надмірний любительський видобуток водних 

живих ресурсів; 
- відсутність належного контролю за любительським рибальством та 

запобігання браконьєрству. 
Варто зазначити, що з боку законодавчої і виконавчої влади не 

здійснено помітних кроків вирішити ці питання глобально, оскільки 
розвиток рекреаційного рибальства в Україні не є пріоритетним. 
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Натомість, в сусідніх Польщі та Словаччині законодавча база 
аматорського рекреаційного рибальства є розвиненою і успішно 
реалізовується. Досвід цих країн може слугувати опорним конспектом для 
модернізації відповідної частини галузі водного господарства України, 
особливо зважаючи на відсутність альтернативних програм її ефективного 
розвитку. З практичного погляду, наприклад в Польщі, це функціонує 
наступним чином: 

- кожен рибалка є членом громадської організації “Польський союз 
рибалок” (далі PZW), і сплачує регулярні членські внески; 

- організацією риболовлі на водоймах та їх охороною займається 
виключно PZW; 

- на територіях, підконтрольних PZW, забороняється невпорядковане 
будівництво, промисловість, стихійна людська діяльність, що веде до 
завдання шкоди довкіллю; 

- бюджет PZW спрямований на наступні витрати: охорона водойм, їх 
зариблення, прибирання довкілля, дослідницька робота, проведення 
змагань та інших масових заходів, сплата податків, підтримка апарату 
функціонування PZW; 

- окремо виділяються спецділянки “спіймав-відпусти”, дозволи на 
риболовлю на яких видаються незалежно від наявності членського квитку 
і вартість їх значно вища за вартість риболовлі у звичайних водах. 

Зариблення в Польщі не є стихійними й аматорськими. Функціонують 
регіональні центри відтворення, над біологічними обґрунтуваннями 
працюють висококваліфіковані іхтіологи. Перевага надається зарибленню 
аборигенними видами, такими як, щука звичайна Esox lucius Linnaeus 
1758, сом звичайний Silurus glanis Linnaeus 1758, минь річковий Lotalota 
(Linnaeus 1758), в’язь Leuciscus idus (Linnaeus 1758), судак звичайний 
Sander lucioperca (Linnaeus 1758), головень європейський Squalius 
cephalus (Linnaeus 1758), форель струмкова Salmo trutta morpha fario 
Linnaeus 1758, харіус європейський Thymallus thymallus (Linnaeus 1758), 
лосось атлантичний Salmo salar Linnaeus 1758. 

Особливо популярними для рибалок з усієї Європи є спецділянки. 
Вартість риболовлі на них сягає 20 євро на день, суворо діє правило 
“спіймав-відпусти”. Дані місця давно стали важливою економічною 
складовою своїх регіонів і мають значний вплив на добробут їх 
мешканців, сприяють розвитку зеленого туризму та інфраструктури. 

В Україні також є чимало перспективних водойм для розвитку 
рекреаційного рибальства, проте гостро стоять питання із станом водойм, 
описані вище. Крім того, майже нерозвинена туристична інфраструктура в 
багатьох регіонах. Запозичення досвіду західних сусідів, в більшому чи 
меншому об’ємі, дозволило б вирішити ці проблеми. Зокрема, важливим 
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кроком було би перевести управління частиною водойм із державного 
контролю на громадські організації, подібні до PZW. Це б сприяло 
відновленню здорового функціонування річкових систем, як джерел 
успішної рекреаційної економіки. Разом з тим, необхідно, щоб такі 
громадські організації активно співпрацювали з науковими організаціями, 
як це відбувається у Польщі й Словаччині. Це сприяло б розвитку 
наукової галузі, зокрема іхтіології, яка б могла ефективно приймати 
участь у загальнодержавних економічних процесах. 

Звичайно, впровадження нових Правил та засад аматорського 
рибальства в Україні повинно проводитись з урахуванням ментальності 
населення та регіональних особливостей. Те ж правило “спіймав-
відпусти” повинно вступати в дію дуже локально та носити перші роки 
суто рекомендаційний характер. Натомість, обмеження по вилову мають 
бути ретельно обґрунтованими і виконуватись неухильно. 

Окрім того, не слід забувати, що правильна модернізація 
рекреаційного рибальства дозволить підвищити якість моніторингу 
водних біоресурсів, адже сучасні спортивні снасті для лову риби є 
високоефективними і малотравматичними для певних видів риб в певних 
умовах. Особливо це важливо длятих видів риб, яких важко дослідити 
стандартними і дозволеними законодавством України іхтіологічними 
методами. Впровадження системи відловлювальних карток та їх 
інтеграція до електронних мереж дозволить достатньо ефективно 
контролювати стан популяцій різних видів риб в усіх річкових системах 
України. 

Наостанок, можна виділити такі основні опорні моменти для 
модернізованих Правил рекреаційного рибальства в Україні: 

- створення єдиної громадської організації рибалок, з власним 
бюджетом і прозорим механізмом співпраці з державними інстанціями, в 
тому числі науково-дослідними організаціями; 

- чітке урахування регіональної специфіки (охоронні та юридичні 
моменти розробки Правил рибальства у кожному басейні) 

- модернізація охорони та контролю за виловом риби та інших 
біоресурсів; 

- сепарація понять аматорського рибальства, спортивного рибальства 
та підводного полювання; 

- введення поняття “спіймав-відпусти” та його впровадження на 
окремих ділянках водойм; 

- обґрунтоване зариблення водойм за кошти громадської організації 
рибалок та добровільних інвесторів; 

- сувора заборона стихійних зариблень водойм; 
- суттєве обмеження ділянок, де дозволене підводне полювання та 
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суворий контроль за дотриманням мисливцями Правил підводного 
полювання. 
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RECREATIONAL FISHING: REALITIES AND PROSPECTS IN UK RAINE, 
INTERNATIONAL EXPERIENCE 

The main obstacles for doing recreational fishing in Ukraine are described. Based on the 
learned experience of Poland and Slovakia is proposed scheme implementing of public 
organizations of fishermen whowill monitorlocally recreational fishing. 
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ВЛИЯНИЕ МЕТАЦЕРКАРИЙ ТРЕМАТОДЫ CRYPTOCOTYLE 
НА АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ ФЕРМЕНТОВ БЫЧКА-
КРУГЛЯКА Neogobius melanostomus (АЗОВСКОЕ МОРЕ, 

с. СЕМЕНОВКА)  

Изучение влияния паразитов на организм рыб представляет 
несомненный интерес для понимания механизмов ответных реакций 
хозяев, направленных на поддержание функционирования зараженных 
органов и организма в целом, а также для оценки качества рыбной 
продукции (Руднева, 2010; Скуратовская Е.Н., 2011; Mertinez-Alvarez, 
2005).  

Одними из наиболее распространенных паразитов в бассейне Черного 
и Азовского морей являются трематоды рода Cryptocotyle. На стадии 
метацеркарии они поражают рыб, преимущественно бычковых. 
Типичными окончательными хозяевами Cryptocotyle являются водные и 
околоводные рыбоядные птицы.  

Бычка-кругляка Neogobius melanostomus – одного из основных 
промысловых объектов, метацеркарии Cryptocotyle поражают часто и с 
высокой интенсивностью инвазии (до нескольких тысяч личинок на 
поверхности тела рыбы) (Корнийчук, 2007). Поэтому изучение 
последствий зараженности бычка-кругляка метацеркариями является 
весьма актуальным. 

Цель работы заключалась в исследовании влияния метацеркарий 
трематоды Cryptocotyle на активность некоторых ферментов мышечных 
тканей бычка-кругляка Neogobius melanostomus. 
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Ихтиологический материал был собран в Арабатском заливе 
Азовского моря  (с. Семеновка) осенью 2012 г. Всего исследовано 50 
экземпляров. Паразитологический анализ осуществляли путем подсчета 
численности метацеркарий на теле рыб. Цисты трематоды Cryptocotyle  
были обнаружены в 100 % бычков. Интенсивность инвазии составила от 9 
до 317 цист.  

В результате паразитологического анализа бычков разделили на 4 
группы в зависимости от степени зараженности. В I группу включили 
рыб, интенсивность инвазии которых составила от 9 до 36 цист, во II – от 
52 до 99,  в III – от 107 до 190, в  IV – от 200 до 317.  

Проводили сравнительный анализ ферментативной активности в 
мышцах рыб с разной степенью зараженности. Определяли активность 
антиоксидантых ферментов – каталазы (КАТ), супероксиддисмутазы 
(СОД), пероксидазы (ПЕР), глутатионредуктазы (ГР), глутатион-S-
трансферазы (ГТ), а также холинэстеразы (ХЭ). 

В результате исследований установлены отличия ферментативной 
активности у рыб с разной степенью зараженности. Максимальная 
активность КАТ выявлена у бычков из II группы. С увеличением 
интенсивности инвазииактивность ПЕР и ГР снижалась, тогда как 
активность СОД повышалась. Активность ГТ была максимальной в 
мышцах рыб из II и III групп, однако у рыб из IV группы имела 
минимальные значения. Активность ХЭ в мышцах бычка-кругляка из II-
IV групп была ниже по сравнению со значениями рыб из I группы. 

Снижение активности ПЕР, ГР, ГТ в мышцах рыб с максимальной 
инвазией, вероятно, обусловлено ингибирующим действием активных 
форм кислорода и перекиси водорода, образующихся в макрофагах 
хозяина на присутствие паразитов, а также метаболитов самих паразитов, 
вызывающих окислительный стресс и представляющих опасность для 
здоровья рыб. В то же время повышение активности СОД в мышцах рыб с  
увеличением зараженности может быть следствием адаптивного ответа 
хозяина, направленного на поддержание функционирования организма и 
свидетельствует о компенсаторном эффекте работы антиоксидантной 
системы при высокой степени инвазии. 

Снижение холинэстеразной активности в мышцах рыб, возможно, 
является следствием ингибирования фермента метаболитами паразитов, 
что может привести к блокаде холинэргических синапсов, нарушению 
двигательной активности и функционирования организма в целом. 

Таким образом, в результате исследований установлено, что 
метацеркарии трематоды Cryptocotyle вызывают изменения 
ферментативной активности мышечных тканей бычка-кругляка. Характер 
этих изменений зависит от степени зараженности рыб. 
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THE INFLUENCE OF TREMATODA CRYPTOCOTYLE METACERCARIAE ON 
ENZYME ACTIVITY OF ROUND GOBY NEOGOBIUS MELANOSTOMUS (AZOVSEA, 

SEMENOVKA) 

The influence of trematoda Cryptocotyle metacercariae on muscle enzyme activity of round 
goby Neogobius melanostomus have been studied.Changes of enzyme activity of fish have been 
observed. Character of these changes depends on the intensity of infection. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОМЫСОЛОВОЙ 
ИХТИОФАУНЫ ХАДЖИБЕЙСКОГО ЛИМАНА  

В настоящее время в Хаджибейском лимане по оценкам разных 
авторов обитает от 17 до 21 вида рыб, из которых все виды, имеющие 
промысловое значение, являются либо самовселенцами, либо 
искусстевнно интродуцированы в водоем (Старушенко, 2001; 
Малаховский, 1992; Воля, 2006). Основу промысловой ихтиофауны 
водоема составляют пиленгас, судак, карась, окунь, толстолобики, карп и 
бычки (Старушенко, 2001; Воля, 2006). Цель настоящего исследования – 
изучить состояние основных промысловых видов рыб Хаджибейского 
лимана. 

Материал собирали в ходе ихтиологических иследований на 
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Хаджибейском лимане в период с 2009 по 2012 гг. В работе также 
использованы литературные и архивные материалы, а также данные 
промысловой статистики. Для лова рыбы использовали жаберные сети с 
размером ячеи от 25 до 110 мм, волокушу с механической тягой с ячеей в 
кутце 30 и 40 мм. При оценке запасов использовали методические 
указания «Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних 
матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з 
великих водосховищ і лиманів України» (К., 1998) и «Методические 
указания по оценке численности рыб в пресноводных водоемах» (М.: 
ВНИИПРХ, 1990). 

Анализ промысловой статистики показал, что в период с 2009 по 2012 
г в уловах доминировал пиленгас (до 49,8 % общего вылова). Доля карася 
и толстолобика в уловах составляла 16,5 % и 14,9 % соответственно, 
окуня и судака – 9,4 % и 8,1 % соответсвенно. Вылов карпа, белого амура 
и бычков на протяжении исследований был незначителен.  

Согласно результатам ихтиологических съемок волокушей с 
механической тягой в осенний период 2012 г по сравнению с 
предыдущими 2010-2011 гг отмечено увеличение запаса (запас рассчитан 
для 5000 га водоема) пиленгаса (до 581 т) и толстолобика (370 т), но 
снижение запаса карася (до 174 т). Расчитанный запас судака в 2012 г был 
несколько больше, чем в 2011 и составил 93 т. Большое количество 
наблюдаемой весной и осенью в лимане годовалой молоди пиленгаса 
позволяет рассчитывать на относительную стабилизацию его запаса в 
последующие годы. Запас толстолобика и карася может быть увеличен за 
счет зарыбка лимана этими видами рыб в последующие годы. 

В ходе работ установлено, что основу промысла пиленгаса составляли 
особи в возрасте 2-3 года (до 43,4 % общего вылова). Доля рыб старших 
возрастных групп была невысокой, вероятно, вследствие интенсивного 
промысла в предыдущие годы. Средняя длина выловленных особей 
составляла 23,9 см, масса – 257,9 г. В выборках судака преобладали особи 
(до 52,2 % вылова) промысловая длина которых колебалась от 19 до 25 см, 
масса от 150 до 250 г. Средняя длина особей судака составляла 29,5 см, 
масса 644 г, что в 1,5 раза выше, чем в 2010-2011 гг, но по-прежнему ниже 
установленной промысловой меры. Средняя промысловая длина и масса 
выловленных особей окуня составляла 13,2 см и 70 г, соответственно. В 
уловах доминировали особи в возрасте 2-3 года. Карась в уловах 
представлен особями в возрасте 3 года (до 20 % общего вылова), средняя 
длина – 21,1 см, масса – 349,3 г. По результатам траловой съемки 
предыдущего 2011 года в уловах доминировали особи карася (возраст 3 
года) средняя длина которых составляла 18,7 см, масса – 210 г. Изменения 
размерных характеристик карася, вероятно, связаны с уменьшением его 



 
 258  
 

запасов. Очевидно, что при уменьшении численности вида, особи более 
эффективно используют кормовые ресурсы и в таких условиях лучше 
растут. 

Таким образом, основу промысловых уловов в Хаджибейском лимане 
как и в предыдущие годы составляют пиленгас, карась, толстолобик, 
окунь и судак. Вылов других видов рыб незначителен. Размерные 
характеристики промысловых рыб на протяжении периода исследований 
незначительно изменялись, что, очевидно, связано с условиями их нагула 
и интенсивностью промысла. 
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CURRENT STATUS OF COMMERCIAL ICHTHYOFAUNA OF HADZHI BEISKYI 
LIMAN 

It was presented that haarder grey mullet (redlip mullet), goldfish, silver carp, perch and 
zander form the basis of commercial catches in Hadzhibeiskyi Liman in 2009-2012. Dimensional 
characteristics of commercial fish during the study period varied slightly, which is obviously related 
to the conditions of their feeding grounds. 
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КИСЛОРОДНЫЕ РЕЖИМЫ И БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
СТАТУС ТКАНЕЙ КОСТИСТЫХ РЫБ 

Кислород является важнейшей составляющей гидрохимического 
комплекса факторов морской среды, ограничивающей распространение 
организмов и влияющей на видовое разнообразие их сообществ. 
Выполняя функцию акцептора электронов в дыхательной цепи 
митохондрий, он в конечном итоге определяет энергетический статус 
тканей и организма в целом. В условиях водной среды, где диффузия его 
протекает в 10000 раз менее эффективно в сравнении с воздухом, 
возникновение гипоксических состояний у гидробионтов становится 
более вероятным событием. Особенно это актуально для рыб, у которых 
энергетические траты на обмен существенно превалируют над 
конструктивными процессами. 

Среди тканей гидробионтов особая роль принадлежит скелетной 
мускулатуре. Переориентация ее метаболизма на усиление анаэробных 
процессов, может привести к изменению двигательной активности вида и 
повлиять на его дальнейшую судьбу в экосистеме. О неустойчивости 
кислородного режима скелетных мышц костистых рыб свидетельствует 
низкая скорость утилизации кислорода, которая сочетается с высокой 
плотностью капилляров и митохондрий в ткани, сопоставимых с высшими 
позвоночными.  

Сравнительные исследования кислородных режимов скелетных 
мышц, выполненные на большой группе черноморских рыб позволили 
обнаружить ряд принципиальных  отличий, прежде всего, между 
представителями пелагической и донной ихтиофауны. 

Кислородный режим  скелетных мышц. Напряжение О2 в 
артериальной и венозной крови пелагических рыб было на 78,3-212,5 % 
(p<0,001) выше, чем у донных (табл. 1). Артерио-венозная разница по PО2 
почти в 2 раза (p<0,001) превышала аналогичные значения, 
зарегистрированные для малоподвижных рыб. Более высокие значения 
PО2 были отмечены и скелетных мышц. Расчет среднекапиллярного и 
среднемышечного PО2 позволил определить существующий градиент PО2 

между кровью и скелетными мышцами. Значения данного показателя у 
активных видов в 1,8-2,5 раза превышали (p<0,001) аналогичные 
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величины у донных рыб. Это означает, что диффузия О2 в их мышечной 
ткани происходила с более высокой скоростью. 

Анализ характера распределения PO2 красных мышцах пелагических 
видов показал, что основная масса значений – 78,2-86,4 %, приходилась на 
диапазон 22,0-42,0 гПа. Наряду с высоким локальным PO2 (около 60 гПа), 
встречались абсолютно аноксичные зоны и зоны с крайне низким 
напряжением кислорода (менее 8 гПа). Доля последних составляла 2-4 %. 
У представителей донной фауны максимумы кривых распределения PO2 

располагались в области более низких значений. Распределение PO2 в 
ткани носило более сложный характер. Около 80 % всех значений 
находилось в районе 6,0-24,0  гПа. Доля аноксичных и гипоксичных зон 
(менее 8 гПа) у донных видов была в 2,8-12,5 раза выше, чем у 
пелагических и составляла 11-25 %.  

Массоперенос О2 в мышцах пелагических рыб был в 4,1-12,4 раза 
выше (p<0,001) аналогичных значений зарегистрированных для донных 
рыб и составлял соответственно 0.3-0.7 и 0.5-1.0 мл О2 мин-1 100-1 г для 
венозной и артериальной крови. Различия были обусловлены более 
высокими значениями тканевого кровотока – 14-20 и 3-6 мл мин-1 100-1 г 
для красных и белых мышц соответственно, и повышенной кислородной 
емкостью крови – 14-20 мл л-1 у подвижных видов.  

Расчет диффузионной способности мышечной ткани показал, что у 
активных видов она была на 89,7-338,5 % выше (p<0,001), чем у донных 
рыб и составляла 33-55 мл O2 мин-1100 г-1 гПа-1 (10-4). Это определялось 
высокой долей красной мускулатуры в скелетных мышцах пелагических 
рыб, повышенной плотностью капиллярной сети, высоким содержанием 
липидов и миоглобина в мышечной ткани, а также низкой степенью ее 
гидратации. Сочетание этих качеств обеспечивало активным видам рыб 
рост площади диффузионной поверхности, снижение толщины 
диффузионного слоя и облегчение диффузии О2 в мышцах. 

Молекулярные системы утилизации кислорода. Мышцы пелагических 
рыб отличались повышенным уровнем цитохромов в сравнении с 
донными видами. Различия достигали 2,6-9,2 раза. Максимум отмечали у 
высокоподвижной ставриды – 96,6+7,0 и 7,1+0,7 нмоль г-1, соответственно 
для красных и белых мышц, а минимум у донного мартовика – 10,5+1,4 и 
1,2+0,2 нмоль г-1. Принципиальные отличия между данными группами 
рыб отмечали в организации цитохромных систем. У донных видов 
содержание цитохрома aa3 в мышцах обоих типов на 23,9-58,7 % (p<0,05) 
превышало уровень цитохромов b, c, c1. Отношения b/aa3, c1/aa3 и c/aa3 
были меньше единицы, то есть для мышечной ткани донных видов была 
характерна нескомпенсированная стехиометрия цитохромов. У активных 
рыб, напротив, стехиометрия цитохромов была близка к наземным 
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животным. Уровень цитохрома aa3 в красных и белых мышцах был 
минимален. Различия между донными и пелагическими видами по 
отношению b/aa3 составили 2,4-3,1 раза. 

Концентрация АТФ в белых мышцах пелагических рыб была на 22-
140 % (p<0,05-0,001) выше, чем у донных видов. Для красных мышц таких 
различий установлено не было. Близкие результаты получены и в 
отношении концентрации лактата в ткани. Величина рН артериальной и 
венозной крови у малоактивных видов была ниже, чем у пелагических 
рыб.  

Молекулярные системы транспорта кислорода. Кислородная 
емкость крови у подвижных видов на 38,3-98,9 % (p<0,001) превышала 
значения, отмеченные для донных рыб. Максимальное сродство крови к 
О2 отмечали у малоактивных рыб. Величина P50  при PCO2  – 4 гПа и 
температуре 15oС равнялась 15,7-19,4 гПа. У пелагических видов она была 
на 25,8-113,6 % (p<0,001) выше: 24,4-33,5 гПа. Коэффициент Хилла (n), 
отражающий характер взаимодействия субъединиц в молекуле 
гемоглобина при ее оксигенации, у пелагических рыб на 16,1-56,8 % 
(p<0,001) превышал значения, зарегистрированные для донных видов. 
Изменения PСО2 инкубационной среды в диапазоне 4,0-10,7 гПа (15oС) 
вызывало у подвижных рыб значительное увеличение P50 (эффект Бора – 
r). Максимальное смещение кривых оксигенации отмечали у активной 
ставриды (-0,53+0,02). У донных видов оно было менее выражено. 
Отношение Mg2+/NTP в эритроцитах у малоподвижных видов было в 2,5-
4,8 раза выше (р<0,001). Это означает, что участие NTP в коррекции 
сродства крови к О2 у пелагических рыб было более выражено.  

Таким образом, ограничение двигательной активности рыб приводит 
к снижению среднетканевого PO2, увеличению числа гипоксических зон в 
ткани и закислению внутренней среды организма. Это сопровождается 
функциональными и структурными перестройками молекулярных систем 
транспорта (гемоглобины) и утилизации кислорода (цитохромы), которые 
ограничивают их мощность, а также  направлены на снижение 
чувствительности их к pH и адаптацию к условиям низкого PO2 в ткани. 
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OXYGEN HOMEOSTASIS AND BIOENERGETICS STATUS OF THE BONY FISH 
TISSUES 

Comparative investigations of the oxygen regime of the skeletal muscles at the bottom and 
pelagic fish were accomplished. The state of molecular systems oxygen transport and O2 utilization 
were studied. It is shown, that the restriction of fish motion activity of leads to a decrease in tissue 
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PO2, the increase of the number of hypoxic zones in the skeletal muscle and a decrease of the blood 
pH. This is accompanied by functional and structural alterations of molecular systems transport 
(haemoglobin) and utilization of oxygen (cytochrome), which limits their capacity, as well as aim to 
reduce their sensitivity to the pH and the adaptation to the conditions of low PO2 in the tissue. 

Г.В. Станіславчук, Г.Б. Вінярська, О.І. Боднар, Л.М. Гоцуляк, В.В. Грубінко  
Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка 
вул. М. Кривоноса, 2, Тернопіль, 46027 

ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ СПОЛУК СЕЛЕНУ 
ПРІСНОВОДНИМИ ГІДРОБІОНТАМИ ЗА ЙОГО РІЗНОГО 

ВМІСТУ У ВОДІ 

В останні роки встановлено провідну роль селену в життєдіяльності 
живих організмів, включно гідробіонтів. Він є одним з біологічно 
важливих мікроелементів, який безпосередньо приймає участь у 
метаболічних, біофізичних та енергетичних реакціях, що забезпечують 
життєздатність і функції клітин, тканин, органів і організму в цілому [2, 5, 
10, 13]. Проте, основний механізм біологічної дії селену – 
антиоксидантний. Це зумовлено тим, що селен входить до складу 
глутатіопероксидази – ключового ферменту антиоксидантного захисту [8, 
11] 

Вміст селену у клітинах водоростей та в організмі риб залежить від 
його вмісту у воді [12, 14, 17, 18]. У зв’язку з цим науково − практичний 
інтерес становить дослідження залежності між вмістом селену у воді та 
його вмістом в організмах гідробіонтів, а також його вплив на їх обмін 
речовин, фізіологічні функції, антиоксидантний статус та адаптивні 
процеси  

Слід зазначити, що селен є мінорним компонентом організмів 
прісноводних гідробіонтів, тому концентрування або збагачення цим 
мікроелементом трофічних ланок, має наукове обґрунтування. Є відомими 
експерименти, які описують особливості культивування деяких 
мікроводоростей на селенвмісних середовищах, зокрема виду Spirulina [6, 
7, 16, 19]. Публікацій, що стосуються селенозбагачення організмів більш 
високих трофічних рівнів в літературі виявлено не було.  

У зв’язку з цим, метою нашої роботи було визначити рівень 
накопичення селену організмами окремих представників прісноводної 
флори і фауни та їх здатність до акумуляції сполук селену в 
експериментальних умовах. 

Матеріали та методи дослідження. Дослід здійснювали на коропах 
(Cyprynus carpio L.) дворічного віку масою 200−250 грамів. Гідробіонтів 
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виловлювали зі ставків траловим методом. Першу групу риб (контрольну) 
утримували в стаціонарних акваріумах об’ємом 200 л з постійною 
аерацією води. У лабораторних умовах водопровідну воду для акваріумів 
відстоювали і насичували до норми киснем. Вміст О2 становив 7,5±0,5 
мг/л; СО2 – 2,5±0,3 мг/л; рН – 7,8±0,1. Температуру підтримували 
аналогічною природній у цей сезон, протягом 14-ти діб. З метою 
попередження хронічного впливу власних екзометаболітів у акваріумах 
щоденно змінювали воду. 

У кожному акваріумі утримувалось по 5 особин. Риб під час досліду 
не годували. Коропів 2-, 3-, 4-, 5-ї груп утримували в аналогічних умовах, 
додаючи селеніт натрію у розрахунку на Se+4  в кількості 0,1 мг/л, 0,5 мг/л, 
1,0 мг/л та 5,0 мг/л відповідно.  

У дослідженнях використовували зябра, печінку, скелетні м′язи з 
дорзально-краніальної частини тулуба та кров, яку відбирали з серця, 
коропа. 

Паралельно дослідження проводили на мікропопуляціях альгологiчно 
чистої культури зеленої прісноводної водорості Chlorella vulgaris Beijer. 
CCAP-211/11в, отриманої із колекції Інституту гідробіології НАН 
України. Культуру водоростей вирощували в умовах накопичувальної 
культури на середовищі Фітцджеральда в модифікації Цендера і Горема 
№11 при температурі 22–250С та освітленні лампами денного світла 
(інтенсивність 2500 лк) протягом 16 годин на добу [4].  

В експериментальних умовах в культуральне середовище водоростей 
додавали водний розчин селеніту натрію у розрахунку на кількість іонів 
Se+4 – 0,5 мг/л, 5,0 мг/л і 20,0 мг/л. В якості контролю слугували культури 
водоростей без додавання у середовище сполуки селену.  

Визначення вмісту селену у тканинах коропа та клітинах хлорели 
здійснювали за допомогою спектрофотометричного методу за 
інтенсивністю конденсації селенистої кислоти з о´-фенілендиаміном [9]. 

Статистичне опрацювання даних здійснювали за допомогою пакету 
прикладних програм Statistica 5.5 та Microsoft Office Excel 2007. 

Результати дослідження та їх обговорення. Встановлено, що вміст 
селену у досліджуваних тканинах і органах коропа значною мірою 
залежить від його концентрації у воді та є специфічним для кожного 
органа і тканини. З наведених у таблиці 1 даних видно, що вміст селену у 
досліджуваних органах і тканинах коропів значною мірою залежить від 
його концентрації у воді. Ці зміни специфічні для кожної тканини та 
органу риб окремо за напрямком і ступенем (табл. 1). 
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Таблиця 1 
Вміст селену в досліджуваних тканинах та органах коропа дворічного 

віку за різного вмісту іонів селеніту у воді (М±m, n=5) 
 

Органи та 
тканини 

Групи риб, концентрація селену у воді 

1 
контрольна 

2 
0,1 мг/л Se4+ 

3 
0,5мг/л Se4+ 

4 
1,0 мг/л Se4+ 

5 
5,0 мг/л Se4+ 

Зябра, мкг/г  0,55±0,01  0,87±0,05**  0,77±0,04**  0,82±0,06**  1,48±0,04** 

Кров, мкг/мл  1,38±0,07  1,34±0,01  1,29±0,03  1,27±0,07  2,24±0,012**  

Печінка,мкг/г  0,92±0,06  1,39±0,06**  1,62±0,08**  1,72±0,06**  1,59±0,09** 
Скелетні м′язи, 
мкг/г 

1,03±0,07 0,94±0,05* 1,47±0,01** 1,41±0,07** 1,78±0,04**  

Примітка. Вірогідні різниці, порівняно з контролем: *-р<0,05; **-р<0,01. 
Як бачимо з отриманих результатів, вміст селену у зябрах коропів 

підвищується при внесенні його у воду в кількості 0,1 мг/л на 58%, а 
також залишається приблизно на такому ж рівні при внесенні селену в 
кількості 0,5 і 1,0 мг/л, та підвищується на 84% за його вмісту у воді в 
кількості 5,0 мг/л.  

Із зазначеного випливає, що зябра риб здатні поглинати селен з води 
на відносно постійному рівні за його концентрації у воді в межах 0,1 – 1,0 
мг/л. Разом з тим, підвищення концентрації селену у воді до 5,0 мг/л 
призводить до збільшення його значного поглинання зябрами. Ці 
результати свідчать про залежність між певними концентраціями 
мікроелементу у водному середовищі та його поглинанням зябрами 
коропів, завдяки чому забезпечується селективне накопичення іонів 
окремих хімічних елементів в організмі риб при збільшенні їх 
концентрації у воді [8, 15, 16]. 

Визначено, що кількість селену у печінці коропів, які утримувалися у 
воді з 0,1, 0,5, 1,0 та 5,0 мг Se4+/л був відповідно на 51, 76, 87 і 72% 
більший, ніж у печінці риб контрольної групи. З отриманих результатів 
видно, що печінка здатна підтримувати концентрації селену на відносно 
постійному рівні при значному діапазоні його концентрацій (0,5 − 5,0 
мг/л) у воді. 

Вміст селену в скелетних м′язах коропів при внесенні його у воду в 
кількості 0,1 мг/л істотно не відрізняється від контролю, тоді як при 
додаванні селену в кількості 0,5, 1,0 та 5,0 мг/л він був відповідно на 44, 
37 і 73% більший, ніж у скелетних м′язах риб 2-ї групи. Таким чином, 
вміст селену у скелетних м′язах коропів при підвищенні його концентрації 
у воді збільшується паралельно зі збільшенням його вмісту у зябрах, а 
здатність скелетних м′язів до регуляції вмісту селену за високої його 
концентрації у воді є меншою, ніж у печінці. 
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Також було визначено, що різниця в концентрації селену у крові 
коропів при внесенні його у воду в кількості 0,1, 0,5 та 1,0 мг/л порівняно 
з контролем є недостовірною. Це свідчить про високу здатність коропових 
риб до регуляції гомеостазу селену в організмі при збільшенні його вмісту 
у воді і тканинах, зокрема у печінці і скелетних м′язах. Проте за 
концентрації селену у воді 5,0 мг/л його кількість у крові підвищується 
майже у два рази, що, очевидно, зумовлено активним поглинання селену 
зябрами. 

Загалом, одержані результати свідчать про здатність досліджуваних 
органів і тканин коропів підтримувати відносно постійний вміст селену 
при концентрації його у воді в межах 0,5 – 1,0 мг/л. За дії концентрації 
селену у воді 5,0 мг/л  його вміст у крові коропів збільшується більшою 
мірою, ніж у інших тканинах. Вміст селену в зябрах і печінці коропів був 
вірогідно більший за його концентрації 0,1 мг/л, а у скелетних м′язах – 0,5 
мг/л, порівняно до вмісту Se4+  в органах і тканинах риб контрольної групи. 
Відмітимо, що кількість селену в цих тканинах коропів відносно мало 
збільшується за концентрації селену у воді 0,5 і 1,0 мг/л та різко зростає за 
його вмісту 5,0 мг/л. 

Аналіз літературних даних свідчить про існування двох етапів 
біологічної акумуляції іонів селену та інших мікроелементів [1, 3]. На 
першому етапі відбувається досить швидке поглинання іону селеніту з 
води внаслідок функціонування різних механізмів: від поверхневої сорбції 
на межі розділення організму та середовища, до іоннообмінної хімічної 
взаємодії іонів селеніту із структурними елементами поверхневих органів 
[1, 3, 18]. При насиченні цієї ємності накопичення іонів селеніту із 
водного середовища сповільнюється і починають домінувати інші 
чинники, які включають обмін речовин в самому організмі, в тому числі 
швидкість екскреції та інші процеси, що призводять до динамічної 
рівноваги між надходженням іонів селеніту в організм і їх виведенням [9]. 

Підсумовуючи зазначене, відмітимо, що накопичення селену у 
тканинах коропа лускатого за дії нижчих концентрацій збільшується у 
послідовності : зябра < кров < м′язи < печінка, а за дії максимальної – 
зябра < печінка < м′язи < кров. 

Відомо, що морські та прісноводні мікроводорості асимілюють з води 
розчинені неорганічні сполуки селену (головним чином селеніти або 
селенати), нагромаджують елемент в клітинах у складі вільних 
амінокислот, білків, полісахаридів, каротиноїдних пігментів і ліпідів. 
Завдяки своєму первинному положенню в трофічному ланцюзі 
забезпечують функціонування його наступних ланок [16, 17, 18]. 

Визначено, що для неорганічних форм селену характерна низька 
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адсорбція його зябрами риб, тому транспорт через кров до тканин 
організму утруднюється. Дослідження деяких авторів показують, що 
високий вміст селену в організмі ставових риб є результатом його 
біоакумуляції структурними елементами нижчих трофічних ланцюгів. 
Можливо, що селенозбагачена кормова база вищих харчових ланок, яка 
містить достатньо селену в органічній формі (селенометіонін, 
селенцистеїн, тощо), сприятиме кращому засвоєнню цього мікроелементу 
рибами [2, 15, 17].  

Тому, враховуючи зазначене, можна стверджувати, що саме 
фітопланктон з його високою продуктивністю, є головним чинником, який 
здатний контролювати процес засвоєння селену вищими гідробіонтами, 
включно коропом, та забезпечувати перетворення неорганічного селену в 
менш токсичні форми [5, 16].  

Як бачимо з отриманих експериментальних даних (табл. 2), 
накопичення селену клітинами хлорели має концентраційну залежність 
Тобто, кількість мікроелементу у загальній біомасі клітин збільшується зі 
збільшенням вмісту селену у середовищі культивування. 

Таблиця2 
Вміст селену в клітинах хлорели Chlorella vulgaris Beijer за різного вмісту 

іонів селеніту у воді (М±m, n=5) 
 

Водорість 
 

Концентрація селену у воді 

1 
контрольна 

2 
0,5 мг/л Se4+ 

3 
5,0 мг/л Se4+ 

4 
20,0 мг/л Se4+ 

Chlorella vulgaris, 
мкг/мл  

0,71±0,02 0,95±0,09 1,39±0,03* 2,37±0,01** 

Примітка. Вірогідні різниці, порівняно з контролем: *-р<0,05; **-р<0,01. 
Так, за дії концентрації селену 0,5 мг/л його кількість у біомасі 

водоростей збільшилася на 34%, а за дії 5,0 мг/л – на 96%. Слід зазначити, 
що не зважаючи на достатньо високі концентрації елементу у середовищі, 
в жодному з варіантів досліду не було відмічено загибелі культури. Це 
узгоджується з іншими отриманими результатами, в яких теж була 
показана висока стійкість культур Spirulina platensis та Spirulina maxima 
до селену [7, 19]. Також у результаті досліджень було визначено, що 
максимальна концентрація іонів селеніту в середовищі призводить до 
збільшення вмісту селену в клітинах Ch. vulgaris у майже у 3,5 рази  
порівняно з контролем, тоді як зазначені тенденції в організмі дворічного 
коропа виражені меншою мірою.  

Аналізуючи отримані результати, необхідно врахувати, що процес 
асиміляції селену гідробіонтами в експерименті є значно вищим, ніж у 
природніх умовах. Це зумовлене наявністю у них різноманітних 
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адаптивних механізмів, які включають в себе регуляцію поступання, 
біотрансформацію в нетоксичні форми і виведення надлишкової кількості 
селену [1, 2, 10, 13]. Ефективність цього процесу залежить не тільки від 
видових особливостей, але і від умов навколишнього середовища. 
Ймовірно, можливі поєднання цих чинників і формують індивідуальну 
чутливість гідробіонтів до середовища існування. 

Висновки. Отже, визначено, що поглинання та накопичення селену як 
клітинах хлорели, так і тканинами та органами коропа має концентраційну 
залежність. У нижчих гідробіонтів ці процеси характеризуються  
переважно лінійністю, тоді як механізми поступання Se4+ в організми 
вищих гідро біонтів є більш складними та регульованими. Слід зазначити, 
що селен є мікроелементом, який володіє як позитивним, так і негативним 
потенціалом впливу на екосистеми, характер якого залежить від 
концентрації елементу та рівня структурно-функціональної організації 
біологічних об’єктів.  
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ХАРЧУВАННЯ БИЧКА КРУГЛЯКА 
(Neogobius melanostomus (PALLAS, 1814) ЗА РІЗНИХ 

ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ 

Бичок кругляк (N. melanostomus) є типовим бентофагом. Дорослі 
особини переважно харчуються молюсками та інколи іншими рибами. 
Молюски в раціоні бичка мають першочергове значення та складають 45-
99,5% (Богачик, 1967). 

До аналізу залучалися особини з Каховського водосховища з рівнем 
солоності 0,05-0,1 0/00 та Азовського моря, а саме Обитічної та 
Таганрозької заток з рівнем солоності 11 та 7-8 0/00 відповідно, а також 
південної частини моря (10-110/00). Матеріал був зібраний упродовж 
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серпня-вересня 2011-2013 рр. Матеріали з південної частини моря та 
Таганрозької затоки були передані співробітниками НДІ Азовського моря, 
за що автор висловлює подяку.  

Для визначення таксономічної приналежності об’єктів 
використовувалися визначники (Грезе 1985, Анистратенко и др., 2011). 
Одночасно проводилися визначення віку та стандартної промислової 
довжини дослідних особин (SL), а також ступінь наповненості шлунків за 
шестибальною шкалою згідно стандартних методик (Чугунова, 1959; 
Правдин, 1969). 

Довжина особин, що були залучені до аналізу з Каховського 
водосховища, коливалася в межах 7,4-10,2 см і в середньому склала 9,1 
см. У особин з Обитічної затоки довжина становила 9,4-12,5 см, а середні 
значення 10,5 см. У особин з південної частини моря довжина тіла склала 
9,6-12,1 см, в середньому 10,6 см. У особин з Таганрозької затоки середній 
показник розмірів тіла склав 10,6 см, а показник коливався в межах 5-13,6 
см. 

До харчового спектру бичка кругляка з Каховського водосховища 
входять дві форми гідробіонтів. Домінуюче положення займає Dreissena 
polymorpha (Pallas,1771) з ряснотою зустрічі 100%. Також значну частку 
складають представники Gammaridae gen. sp – 55% від загальної кількості 
проб.  

У харчових грудках особин з Обитічної затоки зустрічаються дев’ять 
форм гідробіонтів. Серед них домінуюче положення займає Abra ovata з 
ряснотою зустрічі 77%, Cerastoderma glaucum (Poiret, 1789) займає другу 
позицію – 69%. Hydrobia sp., Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) 
зустрічаються у 38% та 23% пробах відповідно. Cerastoderma umbonatum 
(Wood, 1850) та Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) зустрічаються у 15% 
проаналізованих шлунках риб. Anadara inaequivalvis (Bruguiẻre, 1789) та 
Rhithropanopeus harrisi tridentata (Maitland, 1874) – у 8% відповідно. У 
такому ж відсотку проаналізованих проб реєструються личинкові стадії 
двостулкових молюсків. 

У харчовому спектрі виду з південної частини Азовського моря 
налічується шість форм гідробіонтів. Серед них двостулковий молюск 
Anadara inaequivalvis (Bruguiẻre, 1789) займає домінуюче положення з 
ряснотою зустрічі 100%. Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791) та Cerastoderma 
glaucum (Poiret, 1789) трапляється у 9% проаналізованих шлунків, клас 
Gastropoda був представлений Hydrobia acuta (Draparnaud, 1805) у 45% 
проб. Також у досліджуваних зразках зустрічаються представники класу 
Ostracoda – 9%. У 100% проб зустрічаються личинкові стадії двостулкових 
молюсків та представники ряду Foraminifera. 

У шлунках риб з Таганрозької затоки також трапляється шість форм 
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гідробіонтів. Домінантними серед представників класу Bivalvia є 
Mytilaster lineatus (Gmelin, 1791), а серед класу Gastropoda - Hydrobia sp. з 
ряснотою зустрічі 55% та 64% відповідно. Інші представники 
двостулкових молюсків були представлені Cerastoderma umbonatum 
(Wood, 1850) – 27%, Parvicardium exiguum (Gmelin, 1791) та Abra ovata - 
по 18% відповідно. Як і у риб з Обитічної затоки, так і у особин з 
Таганрозької затоки зустрічається Rhithropanopeus harrisi tridentata 
(Maitland, 1874), але ряснота його зустрічі є дещо вищою(36%).  

Слід відмітити, що двостулкові молюски в раціоні бичка кругляка 
займають з Каховського водосховища 95% від усіх представлених форм 
гідробіонтів. У особин з Обитічної затоки 78%, у риб з Таганрозької 
затоки – 67%, а з південної частини моря -57%. Черевоногі молюски 
займають у раціоні кругляка з водосховища близько 5%, у особин з 
Обитічної затоки 11%, у риб з Таганрозької затоки – 17%, а риб з півдня 
моря – 9%. Інші види в досліджуваних водоймах загалом становили від 
11% у особин з Обитічної затоки до 40% з південної частини моря. 

Отже зазначимо, що для бичка кругляка характерними об’єктами 
харчування у досліджуваних водоймах є двостулкові молюски, що 
займають в спектрі харчування домінуюче положення. Інші таксони 
займають другорядне значення. Таким чином, в подальшому доцільно 
проводити дослідження з метою визначення калорійності харчування в 
заданих водоймах. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF ROUND GOBY ( Neogobius Melanostomus (PALLAS,1814) 
NUTRITION UNDER DIFFERENT ECOLOGICAL CONDITIONS 

The comparative analysis of round goby diet of the different parts of Azov sea (Obitochnyy 
and Taganrog bays, southern part of Azov Sea) and Kahovskyy reservoir. These ponds have a 
different ecological condition, which dictates the species range. In fresh water food range was 
limited to two or three forms of hydrobionts. On salt water four of six forms were fixed of 
hydrobionts. 
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METALLOTHIONEIN AND APOPTOSIS RESPONSES ARE 
MOST VALUABLE BIOMARKERS IN THE EVALUATION OF 

THE TOXICITY OF COBALT- AND ZINC-CONTAINING 
NANOCOMPOSITES IN FISH Carassius auratus gibelio 

Rapidly developing production and growing scales of application of metal-
containing nanoscaled materials (Me-NC) in industry and medicine predict their 
potential risks for human and environment. Their release into the aquatic 
environment may pose specific risks for the aquatic ecosystems. Since 
waterborne trace metals are known to possess bio-toxicity [1, 2, 3, 4], it is 
crucial to determine whether potential toxicity of Me-NC might be 
discriminated from such action of soluble metal salts. The available data on the 
toxicity of Me-NCs in the aquatic organisms do not explain distinctly the the 
mechanisms of their action. The particular molecular target for Me-NCs’ action 
could be the intracellular metal-buffering protein - metallothionein (MT) [4]. In 
vertebrate animals, MTs are mostly involved in the Zn partitioning within the 
cells. In the in vitro experiments, it is also capable of binding Co (II) in the 
tetrahedral tetrathiolate clusters.  

The key goal of this study was to compare responses to the effect of cobalt 
(Co) and zinc (Zn)-contained nanoscale polymeric composites (NC) in fish 
Carassius auratus. Male fish was subjected to 14 day long action of the 
developed Co- and Zn-NC, as well as of Co2+ and Zn2+ or polymeric derivate of 
the vinilpirolidone applied in the corresponding concentrations (50 µg L-1 for 
Co and 100 µg L-1 for Zn). Measuring MTs concentration by two different 
methods showed different results for MT-Me and MT-SH in control group: 
228.8±19.4 µg·g-1 FW and 20.7±2.1 µg·g-1 FW, correspondingly. If the MT-Me 
concentration increased in all exposed groups with the exception of PS-exposed 
group, the MT-SH was elevated in Co-, Co-NC- and PC-, and decreased in Zn- 
and Zn-NC-exposed groups with the most prominent differences between the 
Me-NC-exposed groups. Co and Zn from the NC were accumulated in the 
hepatic metallothioneins (MT-Me). Co and Co-NC induced an elevation of 
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caspase-3 activity and apothionein level (calculated as a difference between 
total MT protein concentration (MT-SH) and metal-saturated form (MT-Me) 
concentrations). Zn and Zn-NC caused a decrease in caspase-3 activity and an 
increase in the MT-Me level. Common effects of exposures to NC were: 
genotoxicity, estrogenic effect, glutathione transferase activation and 
glutathione and Zn depletion in liver. The activities of antioxidant enzymes 
were less targeted by the NCs. Free Co2+ and particularly Zn2+ provoked 
cytotoxicity. According to the PCA with NIPALS algorithm, indices of the 
oxidative stress responses (including MT-SH), toxicity and biotransformation 
were attached to the groups of Co, Co-NC and PS. The opposite set of indices 
included the characteristics of metal accumulation and DNA integrity. It was 
related to control, Zn- and Zn-NC-treated groups. Another toxicity 
characteristic which was detected in each exposure with the exception of PS 
was the elevated amount of Vtg-LP, particularly in Co- and Co-NC-exposed 
groups. The negative corelation between the values of Zn and Vtg-LP was 
detected (r = -0.42, p = 0.012). The vitellogenin synthesis in fish liver is 
dependent on Zn releasing from the MTs. Thus, some general signs of toxicity 
can be dependent on Zn accumulation and distribution within the cells by both 
MT-dependent and independent mechanisms [2, 3]. It was important to select 
the main distinguishing marker for each group. To achieve that goal, CART 
analysis was applied. When all biological parameters of each group were 
analyzed, Zn-exposed group was selected from other group by the marker of 
cytotoxicity (Lysosomal membrane stability). Among other main distinguishing 
criteria, the caspase-3 activity was selected for Zn-NC-, Co-NC- and PS-
exposed groups. 

To summarize, in fish, a partial degradation of Co-NC and Zn-NC can 
occur due to more advanced system of biotranformation, while in mollusk the 
complexing of Co2+ with specific PS prevented the biodegradation of that 
substance [1]. The imbalance of MTs’ functions can be a selective mechanism 
involved in stress-related response acting in the vertebrate organisms. The utilized 
multi-marker approach allowed a sensitive and specific detection of the effect 
of NC and its constituents in the gibel carp. Carassius sp represents a good 
nominee for a sentinel organism, and the MTs’ metal-binding/releasing activity 
is a convenient molecular instrument for measuring the toxicity of the Me-NCs. 
The detected anti-apoptotic effect of Zn-NC could be used in new applications 
of this NC in the biomedical field.  

This work has been granted by the National Academy of Science of 
Ukraine (Project #34-11), and partially by the West-Ukrainian BioMedical 
Research Center which awarded the individual grants to Falfushynska H., PhD 
and the Ministry of Education and Science, Sport and Youth of Ukraine 
(Project # 118B). 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛОТІОНЕЇНУ ТА АПОПТОЗУ ЯК НАЙБІЛЬШ 
ІНФОРМАТИВНІ БІОМАРКЕРИ У ОЦІНЦІ ТОКСИЧНОСТІ КОБАЛЬТ- ТА ЦИНК-

ВМІСНИХ НАНОКОМПОЗИТІВ  НА РИБУ CARASSIUS AURATUS GIBELIO  

Масштаби використання нанорозмірних матеріалів в інноваційних технологіях стрімко 
зростають, проте їхня потенційна екотоксичність досліджена недостатньо. Метою роботи 
було з’ясувати роль металотіонеїнів (МТ) – метал-депонувальних білків із антиоксидантним 
потенціалом – у карася сріблястого Carassius auratus gibelio у відповідь на дію метал-вмісних 
нанокомпозитів (Ме-НК), в яких, крім полімерної складової (похідне вінілпіролідону, ПС), 
містяться іони кобальту (Со) і цинку (Zn). Дію цих Ме-НК порівнювали із впливом на риб 
протягом 14 діб Со або Zn в концентраціях 50 мкг/л та 100 мкг/л, відповідно, що вважаються 
екологічно та/або фізіологічно реальними. За результатами дослідження різних біохімічних 
показників у печінці визначено спільні групові ознаки впливу Со і Со-НК, такі як збільшення 
загального вмісту МТ (МТ-SH) й активація апоптозу, тоді як за дії Zn і Zn-НК виявлено 
зменшення вмісту МТ-SH і пригнічення апоптозу. Одержані дані вказують на те, що у 
карася, на відміну від двостулкового молюска (Falfushinska et al. 2012), може відбуватися 
часткова біодеградація Ме-НК.  

О.В. Федоненко, О.М. Маренков, О.В. Драган  
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ПОПЕРЕДНІ РЕЗУЛЬТАТИ ПОРІВНЯЛЬНОГО АНАЛІЗУ 
МОРФОМЕТРІЇ РІЗНОСТАТЕВИХ ОСОБИН СОНЯЧНОГО 
ОКУНЯ Lepomis gibbosus (LINNAEUS, 1758) ЗАПОРІЗЬКОГО 

ВОДОСХОВИЩА 

Сонячний окунь (Lepomis gibbosus (Linnaeus, 1758)) – представник 
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американського фауністичного комплексу, відноситься до родини 
Центрархові (Centrarchidae) ряду Окунеподібні (Perciformes). Природний 
ареал сонячної риби – прісні водойми Північної Америки від Великих 
озер до Флориди (Щербуха, 1982). У Запорізькому водосховищі сонячний 
окунь відомий як вид-вселенець. На сьогоднішній день, цей вид добре 
акліматизувався та широко поширив свій ареал існування у водоймах 
Дніпропетровської області (Федоненко, 2013; Маренков, 2011; Новицкий, 
2010). Оскільки цей інтродуцент є хижаком, він потенційно може завдати 
шкоди цінним промисловим видам риб, тому що він живиться 
безхребетними, а іноді ікрою та молоддю риб. 

Іхтіологічний матеріал відбирали в прибережних ділянках 
Запорізького водосховища під час проведення малькових ловів на початку 
липня 2013 року. Знаряддям лову була 10-ти метрова малькова тканка з 
капронової делі розміром вічка 4 мм. Об’єктом досліджень були трилітки 
(2+) та чотирилітки (3+) сонячного окуня. Всього відібрано 28 екземплярів 
(16 самців та 12 самок) чотириліток і 14 екземплярів (8 самців та 6 самок) 
триліток окуня, які були використані для повного морфометричного 
аналізу по загальноприйнятій схемі (Sumer, 2005). Виміри показників 
проводили на свіжому матеріалі. Морфометричний аналіз проводили по 
22 пластичним та 6 меристичним ознакам: L— абсолютна довжина риби; 
аm — довжина за Сміттом; l – промислова або іхтіологічна довжина; lcor – 
довжина тулуба; lr — довжина рила; do – діаметр ока; po — позаочна 
відстань; lс — довжина голови; tt1 — висота голови біля потилиці; H — 
максимальна висота тіла; h — мінімальна висота тіла або висота 
хвостового стебла; aD — антедорсальна відстань; pD — постдорсальна 
відстань; pl — довжина хвостового стебла; lD —довжина основи спинного 
плавця; hD — найбільша висота спинного плавця; lА — довжина основи 
анального плавця А; hD — найбільша висота анального плавця А; lР — 
довжина грудного правця Р; lV — довжина черевного плавця V; PV — 
пектровентральна відстань; VA — вентроанальна відстань; l.l. – число 
лусок у бічній лінії. D – число променів у спинному плавці; A – число 
променів у анальному плавці; P – число променів у грудному плавці; V – 
число променів у черевному плавці; C – число променів у хвостовому 
плавці. Проміри тіла та голови аналізувалися як відповідні індекси. 
Статистичну обробку проводили з використанням пакетів прикладних 
програм STATISTICA 6.0 forWINDOWS. 

Абсолютна довжина чотирьохліток сонячного окуня коливалася в 
межах від 8,0 до 11,6 см (9,60±0,68 см) у самок та від 8,8 до 11,8 см 
(10,10±0,39 см) у самців. Промислова довжина складала 7,2–10,0 см 
(8,46±0,36 см) у самців та 6,5 – 9,8 см(7,98±0,56 см) у самок, вага 9,36–
35,24 г (19,32±3,25 г) та 10,5 – 25,59 г (16,42±2,42 г) відповідно. 
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Абсолютна довжина триліток коливалася в межах від 8,5 до 10,5 см 
(9,23±0,64 см) у самок та від 8,7 до 9,9 см (9,53±0,28 см) у самців. 
Промислова довжина складала 7,5 – 8,5 см(8,08±0,21 см) у самців та 7,0 – 
9,0 у самок (7,77±0,62 см), вага 13,96–16,84 г (15,88±0,68 г)та 12,19 – 26,0 
г (17,11±4,45 г) відповідно.  

Співвідношення самців і самок (як у триліток так і в чотириліток) 
складало 4:3. 

Меристичні ознаки L. gibbosus із Запорізького водосховища: D (IX) X 
(XI) 11 (10, 12); AIII 9 – 11; P 8 – 12; VI 5; C 16 – 19; l.l. . Серед 

досліджених риб зустрівся один екземпляр, який мав більшу кількість 
колючих променів у спинному плавці DXV6. 

Пластичні ознаки сонячного окуня: у % від іхтіологічної довжини 
(морфометричні показники тіла) та у % від довжини голови 
(морфометричні показники голови): 

Самці 3+: lcor – 70,12±0,97; H – 44,67±0,96; h – 16,17±0,56; aD – 
43,25±2,20; pD – 25,02±0,82; pl – 19,34±1,29; lD – 46,13±1,04; hD – 
12,98±0,54; lA – 20,74±0,89; hD – 18,07±1,08; lP –26,66±1,07; lV – 
19,75±0,54; PV – 15,90±0,24; VA – 26,45±0,68; lr – 25,35±1,36; do – 
19,71±2,96; po – 47,59±7,11; tt1 – 77,03±10,79. 

Самки 3+: lcor – 71,04±0,39; H – 47,56±0,67; h – 14,47±0,55; aD – 
46,12±1,56; pD – 26,16±1,31; pl – 15,61±1,75; lD – 47,00±1,03; hD – 
11,54±1,01; lA – 25,39±2,13; hD – 16,24±1,16; lP – 29,26±1,11; lV – 
20,75±0,86; PV – 14,64±0,52; VA – 27,17±1,67; lr – 29,62±2,62; do – 
27,65±2,85; po – 52,80±2,66; tt1 –97,87±4,80. 

Самці 2+: lcor – 70,91±1,02; H – 41,23±0,92; h – 13,62±0,36; aD – 
45,91±1,43; pD – 26,03±0,61; pl – 20,15±3,21; lD – 38,77±3,30; hD – 
13,62±0,56; lA – 16,40±0,32; hD – 15,28±2,88; lP – 26,57±0,92; lV – 
17,64±0,32; PV – 14,83±0,58; VA – 24,82±0,66; lr – 32,53±3,78; do – 
20,97±1,76; po – 50,00±1,99; tt1 – 82,73±1,58. 

Самки 2+: lcor – 67,91±0,62; H – 47,27±0,65; h – 15,45±0,19; aD – 
47,46±1,62; pD – 24,48±0,70; pl – 19,06±1,59; lD – 42,12±3,60; hD – 
13,03±0,98; lA – 24,36±3,54; hD – 17,21±0,33; lP – 30,40±0,92; lV – 
21,14±0,88; PV – 15,80±0,76; VA – 26,92±1,82;lr – 19,42±6,68; do –
24,63±1,79; po – 50,00±1,15;tt1 –87,08±4,53. 

За результатами морфометричного аналізу встановлено, що 
чотирилітні самки сонячного окуня достовірно (при р<0,05) 
характеризувалися більшим показником максимальної висоти тіла (на 2,89 
%) та меншим показником мінімальної висоти тіла у хвостовому стеблі 
(на 1,7 %). Також відмічено достовірну різницю між пектровентральними 
відстанями, її величина була більшою у самців сонячного окуня на 1,26 %. 
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При аналізі триліток встановлено (при р<0,05), що самки за 
показником максимальної висоти тіла були на 6,05 % вищими, ніж самці. 
Також у самок спостерігалася більша довжина черевного та грудного 
плавців на 3,49% та 3,82% відповідно. За показниками мінімальної висоти 
тіла та пектровентральної відстані достовірних відмінностей не 
спостерігалося, але для приведення ґрунтовних висновків вибірка триліток 
була недостатньою репрезентативною, тому дослідження 
морфометричних показників триліток сонячного окуня потребує більш 
поглибленого вивчення.  

Отримані результати дають можливість зробити висновки щодо 
наявності у особин сонячного окуня статевого диморфізму за 
морфометричними показниками. 
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PRELIMINARY RESULTS OF A COMPARATIVE ANALYSIS OF TH E 
MORPHOMETRY OF OPPOSITE-SEX INDIVIDUALS OF PUMPKINS EED SUNFISH 

LEPOMIS GIBBOSUS (LINNAEUS, 1758) IN THE ZAPOROZHIAN RESERVOIR 

Investigated the two-year and three-year pumpkinseed sunfish of the Zaporozhian Reservoir. 
Studied of morphological characters of opposite-sex individuals of sunfish. Reliable differences 
were found in the indicators of the maximum and minimum height of the body of male and female 
of fish. 
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 ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ 
КАРАСЯ СРІБЛЯСТОГО (Carassius auratus gibelio (BLOCH, 

1782)) ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ТА ЙОГО ПРИТОКІВ 

Найбільшими притоками Запорізького водосховища, що беруть свій 
початок за межами області є Оріль, Самара, Вовча та Інгулець. Значними 
притоками є річки басейни яких повністю розташовані у межахобласті (на 
правобережжі) це рр. Саксагань, Мокра Сура та Базавлук. 

Водні об’єкти Дніпропетровської області знаходяться під значним 
антропогенним навантаженням. Основний вплив на гідроекологічний стан 
Запорізького водосховища та його притоків чинять підприємства 
Донецько-Придніпровського регіону. Крім підприємств-забруднювачів на 
якість води водосховища впливають води його річкових притоків –рр. 
Самара та Мокра Сура, з якими надходять високомінералізовані шахтні 
води Західного Донбасу та стічні води підприємств м. Дніпропетровська і 
області таких як: СП ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля ПРУВОКС», КП 
«Павлоградводоканал», ДП НВО «ПХЗ», ВАТ «Дніпрошина», КП 
«Дніпроводоканал» ДМР (ЛСА, ПСА), ВАТ «Дніпропетровський 
м’ясокомбінат», ТОВ «Енергоавтоматика», ПАТ «Дніпроенерго», 
ПрАТ«Інтеркерама», ТОВ«Екологія Україна», ТОВ «Дніпропетровська 
паперова фабрика», КП «Новомосковськ водоканал», ОВ «Вікторія», ДП 
«Санаторій «Новомосковький». Стічні води цих підприємств впливають 
на гідробіоценози, що викликає якісні та кількісні зміни їх компонентів, у 
тому числі на розмірно-вагові показники гідробіонтів. 

На сьогоднішній день методи повної морфометрії в біологічних 
дослідженнях є достатньо ефективними та інформативними. Вивчення 
морфометричних показників риб дають можливість показати як екологічні 
фактори можуть впливати на будову та адаптації риб. Відмінності в 
морфометричних показниках одновікових статевозрілих особин, 
вилучених в різних водоймах можуть вказати на той чи інший 
екологічний чинник, який потребує подальших поглиблених досліджень. 

Об’єктом досліджень був карась сріблястий (Carassius auratus gibelio 
(Bloch, 1782)). На відміну від інших видів риб, карась сріблястий 
відрізняється еврибіонтністю. Він добре пристосувався до напружених 
екологічних умов водойм Дніпропетровської області та став домінуючим 
об’єктом промислу (Федоненко, 2008). Ріст та розвиток карася сріблястого 
у різних водоймах має помітні відмінності та залежить від умов існування 
і спектру живлення виду.  
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Відбір проводили у весняний період під час проведення науково-
дослідних робіт. Матеріал збирали в трьох точках: Запорізьке 
водосховище (с. Військове), Самарська затока (с. Одинківка), р. Мокра 
Сура (с. Червоний Садок). Для аналізу використовували чотирирічних 
статевозрілих самиць, у кількості по 25 екземплярів з кожної дослідної 
точки. Статеву належність визначалась шляхом розтину порожнини тіла 
та вивченням гонад (Озінковська, 1998). Вік риби визначали за 
стандартними іхтіологічними методиками В.Л. Брюзгіна (1969) та І.І. 
Чугунової (1959). Морфометричний аналіз проводили на свіжому 
матеріалі за стандартною для коропових риб методикою (Правдин, 1966), 
до якої було залучено 22 пластичні та 6 меристичних ознак: L – абсолютна 
довжина тіла; l – промислова довжина; ac – довжина тіла за Сміттом; lcor 
– довжина тулуба ; H – найбільша висота тіла; h – найменша висота тіла; 
aD – антидорсальна відстань; pD – постдорсальна відстань; pl – довжина 
хвостового стебла; lD – довжина основи спинного плавця; hD – висота 
спинного плавця; lA – довжина основи анального плавця; hD – висота 
анального плавця; lP – довжина грудного плавця; lV – довжина черевного 
плавця; PV – відстань між основами грудного і черевного плавців; VA – 
відстань між черевним і анальним плавцями; lc – довжина голови; lr – 
довжина рила; do – діаметр ока; po – посторбітальна відстань; lm – висота 
голови біля потилиці, l.l. – число лусок у бічній лінії; D – число променів у 
спинному плавці; A – число променів у анальному плавці; P – число 
променів у грудному; V – число променів у черевному плавці; C – число 
променів у хвостовому плавці. Проміри тіла і голови аналізувалися як 
відповідні індекси. 

В результаті попарного порівняння точок за даними показниками 
виявлено достовірні (р<0,05) відмінності. Встановлено, що риби, які 
мешкали в Самарській затоці та р. Мокра Сура відрізнялися тугорослістю. 
Так, особини карася сріблястого, вилучені з Запорізького водосховища, 
характеризувалися більшими показниками довжини тіла (абсолютна 
довжина, промислова довжина, довжина за Сміттом, довжина голови), 
порівняно із Самарською затокою на 14 %, із Мокрою Сурою – майже на 
40 %. Найменшими за показниками довжини тіла були особини, вилучені 
з р. Мокра Сура. Відмічено, що у риб, які мешкали в Запорізькому 
водосховищі довжина грудного плавця на 1,8 – 1,9 % була меншою 
(р<0,05), ніж у риб вилучених із притоків водосховища, що певно 
пов’язано з особливостями гідрології річок (переважно з течією). При 
порівнянні особин карася Самарської затоки та Мокрої Сури достовірних 
відмінностей в довжині грудного плавця не спостерігалося. Також 
встановлено, що постдорсальна відстань у карася Запорізького 
водосховища була на 2% більшою. Відмічено, що висота анального 
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плавця була найбільшою у риб вилучених із р. Мокра Сура, так у 
Запорізькому водосховищі цей показник був меншим на 2,5 %, а в 
Самарській затоці – на 2,3 %, це може виступати пристосуванням до 
нересту, а саме до відповідних субстратів, які риби використовують для 
відкладення ікри. Спостерігали, що риби, вилучені у Запорізькому 
водосховищі та в Самарській затоці мали на 2,7 – 2,9% більшу висоту 
голови біля потилиці, ніж риби із р. Мокра Сура. 

Подібні відмінності в морфометричних показниках вказують на 
пристосування карася сріблястого до різних умов існування його 
популяцій у водоймах. Це дає підстави вважати, що в сучасних 
екологічних умовах морфометричні ознаки можуть слугувати достатньо 
надійними маркерами популяцій риб.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF  THE 
PRUSSIAN CARP IN THE ZAPOROZHIAN RESERVOIR AND ITS TRIBUTARIES 

Were studied morphometric parameters of prussian carp that lived in water bodies with 
different environmental conditions. Found significant differences in some indexes: the length of the 
pectoral fin, the height of the anal fin, the height of the head near the back of the head. Found that 
fish that lived in the tributaries of the Zaporozhian Reservoir were lagged behind in growth. 
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БІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА ТЕМПИ РОСТУ КАРАСЯ 
СРІБЛЯСТОГО (Carassius auratus gibelio (BLOCH, 1782)) 

ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

Карась сріблястий (Carassius auratus gibelio (Bloch, 1782)) через свою 
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біологічну пластичність легко адаптується до умов різноманітних водойм, 
завдяки цьому він зустрічається у водоймах Дніпропетровської області 
майже повсюдно (Федоненко, 2008). В Запорізькому водосховищі карась 
зайняв передову позицію в промислових уловів. Так, обсяг його 
щорічного вилову збільшився від 22 т (показник 2001 року) до 182 т (2012 
рік). Сам карась відноситься до малоцінних видів риб та характеризується 
тугорослістю, тому часто в рибогосподарських водоймах він виступає у 
якості небажаного виду – він харчовий конкурент цінних коропових риб –
сазан, лящ (Федоненко, 2012).  

Дослідження росту карася сріблястого має практичне значення, 
оскільки можна визначити періоди максимального приросту карася та 
оптимізувати його промислове вилучення з метою зменшення 
конкурентного пресингу серед коропових видів риб.  

У зв’язку з цим метою науково-дослідної роботи було визначення 
темпів та закономірностей росту карася сріблястого в умовах Запорізького 
водосховища. 

Відбір іхтіологічних проб проводився на Запорізькому водосховищі у 
2012 році біля села Військове. Проби відбиралися за стандартними 
іхтіологічними методиками (Озінковська, 1998) під час науково-дослідних 
контрольних ловів кафедри загальної біології та водних біоресурсів ДНУ 
ім. О.Гончара. Об’єктом досліджень був карась сріблястий. Для аналізу 
зворотної реконструкції росту використано 147 екземплярів риб віком від 
трьох до дванадцяти років. Щорічний приріст розраховувався за 
допомогою методу зворотної реконструкції довжини тіла за методикою Е. 
Леа (Правдин, 1966). Для визначення віку рибза лускою 
використовувались методичні вказівки Чугунової Н.І. (1959). 

Вікова структура популяції карася нараховувала у самок 11 класів (від 
3-х до 12 років), у самців – 6 класів  (від 3-х до 8 років). Основу промислу 
складали особини 4 – 8-и річного віку (84 %). Частка старших вікових груп 
(9 років і вище) сягнула 9 %.  

Показники лінійного росту карася коливались від 16 до 32,5 см у 
самок та від 16 до 39 см у самців. Показники маси карася складали від 140 
до 1210 г у самок та від 120 до 1380 г у самців. Значення коефіцієнту 
вгодованості карася досить високі і становили 3,2±0,44.  

Ядро нерестової популяції карася складали самки 4-7-річного року 
(79,2%) та самці 4-6-річного віку (85,7%). Середня абсолютна плодючість 
карася коливалась в межах від 11,13 (у 4-5 річок) до 214,3 тис. ікринок (у 
9-12-річок). Середній показник плодючості за всіма віковими групами 
склав 90,39 тис. ікринок. Варіювання даного показника в діапазоні min – 
max різнилося у порівнянні з попереднім роком, що пояснюється 
збільшенням у нерестовому стаді 7-12-річок.   
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Всього по водосховищу контрольні улови карася на 100 сіткодіб 
складали: на крупновічкові сітки 7353 екз. (2541,3 кг), дрібновічкові – 
2276 екз. (786,6 кг).  У порівнянні з минулим роком цей показник 
збільшився. Основний улов карася припадав на сітки з вічком 50 – 75 мм 
(70 %). В Самарській затоці карась – найпоширеніший вид, його улов на 
100 сіткодіб дрібновічковими сітками складав 2843,9 екз. (1501,6 кг), а 
крупновічковими 3030,8 екз. (1600,3 кг). 

Встановлено, що найбільші показники приросту спостерігалися у 
особин 3–4 річного віку, що пов’язано з фізіологічними особливостями та 
метаболізмом риб. Серед досліджених риб максимальний приріст 
спостерігався у чотирирічних особин і складав 5,3 см, мінімальний у 
дванадцятирічних особин – 2,4 см. Починаючи з п’ятирічного – 
шестирічного віку темп росту карася знижується, що пов’язано з піком 
статевого дозрівання особин та початком фізіологічних змін в організмі 
риб, а саме з процесами старіння особин. При статистичному порівнянні 
віку та показників приросту кожної вікової групи, відмічено, що при 
переході риб у старшу вікову категорію (від 7 років і вище) 
спостерігається високий від’ємний коефіцієнт кореляції (– 0,95). 

Отже, для проведення меліоративних робіт по вилову карася 
сріблястого можна рекомендувати цілеспрямовано виловлювати особин 4-
5 річного віку, оскільки в цей період вони набирають максимального 
приросту. Для вилучення таких особин рекомендується застосовувати 
ставні сітки з кроком вічка а=45 – 55 мм. 

1. Методика збору і обробки іхтіологічних і гідробіологічних матеріалів з метою 
визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів 
України[Текст] / С. П. Озінковська [та ін..], – К.: ІРГ УААН, 1998. – 47 с. 

2. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб (преимущественно 
пресноводных)[Текст] / И.Ф. Правдин – М.: Пищ. пром-сть, 1966. – 376 с. 

3. ФедоненкоО. В. Екологічнийстан біоценозів Запорізького водосховища в сучасних 
умовах [Текст] / О. В. Федоненко, Н. Б. Єсіпова, Т. С. Шрамок та ін. / Д.: Вид-во 
Дніпропетр. ун-ту, 2008. – 277 с. 

4. Федоненко О. В. Особливості росту карася сріблястого в умовах  Самарської 
затоки Запорізького водосховища[Текст] / О. В. Федоненко, М. О. Шмагайло // 
Питання біоіндикації та екології. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – Вип. 17, № 2. – С. 82 – 
90 

5. Чугунова И.И. Руководство по изучению возраста и роста рыб. (Методическое 
пособие по ихтиологии) [Текст] / И.И. Чугунова – М.: Изд-во АН СССР, 1959. – 
164 с. 

O.V. Fedonenko, O.M. Marenkov, I.M. Kravtsov 
Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine 

BIOLOGICAL PARAMETERS AND GROWTH OF PRUSSIAN CARP ( Carassius auratus 
gibelio (BLOCH, 1782)) IN THE ZAPOROZHIAN RESERVOIR 

Studied biology of prussian carp in the Zaporozhian Reservoir. Determined the size-weight 
and age structure of the population prussian carp.Were calculated growth of fish. Are given the 
recommendations on optimization of catch carp. 
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КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОСТОЯНИЯ РЫБ 
ВОДОЕМОВ УКРАИНЫ И РОССИИ (РЕСПУБЛИКИ 

ДАГЕСТАН) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА 

На современном этапе экосистемы водоемов подвержены 
значительному антропогенному воздействию. В результате 
зарегулирования водоемов, снижается их проточность и водообмен, что 
негативно сказывается на гидрологическом режиме водоемов: застой 
воды, обмеление прибрежных участков, заболачивание, чрезмерная 
зарастаемостьбереговой линии, изменение температурного режима, 
дефицит кислорода и т.д. Все эти факторы совместно с антропогенной 
нагрузкой (тяжелые металлы, радионуклиды, нефтепродукты, пестициды 
и т.п.) негативно влияют на популяции гидробионтов, что сказывается на 
их физиологическом состоянии и жизненных циклах. Это приводит к 
качественным и количественным изменениям видового состава и 
продуктивности водных сообществ. 

Сложная экологическая ситуация во внутренних водоемах Украины и 
Республики Дагестан приводит к снижению рыбопродуктивности и 
подрыву запасов рыбных ресурсов. 

На различные антропогенные загрязнения организмы рыб отвечают 
адаптациями, которые проявляются через физиологические системы 
организмов (качественные и количественные изменения в крови рыб, в 
биохимическом составе органов и тканей, в репродуктивных системах). 
Все выше описанные процессы можно диагностировать на 
гистологическом уровне, но для этого необходимо обладать глубоким 
пониманием процессов, происходящих на различных уровнях 
организации, и прежде всего на тканевом и клеточном. Поэтому, 
необходимо разработать комплексную диагностику состояния рыб, 
используя для этого современные методы морфогистологического 
анализа. 

Для оценки состояния рыб коллективом ученых из Украины и 
Республики Дагестан проводятся исследования воздействия 
антропогенных факторов на гистологические показатели тканей и органов 
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рыб. Работы ведутся в водоемах, подверженных сильному 
антропогенному воздействию: крупные и мелкие водохранилища, заливы, 
малые реки. Для моделирования влияния отдельных токсикантов на 
гидробионтов проводятся аквариумные эксперименты в лабораторных 
условиях. Для гистологического анализа используются различные виды 
рыб, преимущественно промысловые (карповые).  

За период исследований установлено, что деструктивные изменения 
наиболее ярко выражены в печени и в почках рыб. Выявлены дистрофико-
некробиотические процессы во внутренних органах. Исследованные 
органы рыб семейства карповых свидетельствуют об элементах 
паренхиматозной  и слизистой дистрофии, десквамации эпителия, 
тубулярных изменениях со стороны канальцев, а также элементы 
кариорексиса и кариолизиса. 

Отмечено, негативное воздействие изменений факторов окружающей 
среды на рост и развитие половых клеток рыб. Установлено, что в 
водоемах, подверженных антропогенному воздействию увеличиваются 
показатели индивидуальной абсолютной плодовитости рыб, в течении 
годичного периода наблюдается асинхронность развития ооцитов. Все это 
сказывается на физиологическом состоянии рыб, отражается на 
биохимических и гистологических показателях, а также воздействует на 
размерно-возрастную и половую структуру популяций. 

Полученная нами информация позволит отслеживать изменения, 
происходящие в организме рыб, прогнозировать их развитие, 
разрабатывать систему комплексных мер по сохранению ихтиофауны 
водоемовУкраины и Республики Дагестан и его биологических ресурсов с 
целью их устойчивой эксплуатации. Экологический мониторинг 
экосистем рек Днепропетровской области (Украина) и бассейна 
Каспийского моря (Россия, Дагестан) позволит оценить современный 
уровень состояния гидробионтови гидробиоценозов. 

E.V. Fedonenko, T.S. Sharamok, O.N. Marenkov, N.M. Abdullayeva, P.A. Asadulayeva, 
V.E. Alimova  
Oles Gonchar Dnipropetrovsk National University, Ukraine 

COMPREHENSIVE RESEARCH OF THE STATE OF FISH IN WATE R BODIES OF 
UKRAINE AND RUSSIA (DAGESTAN) USING MORPHOLOGICAL A ND 

HISTOLOGICAL ANALYSIS METHODS 

Conducted the morphological and histological studies of fish from the  water bodies of 
Ukraine and the Republic of Dagestan. Revealed the negative impact of anthropogenic factors on 
the system of fish: the liver, kidneys, reproductive system, circulatory system. The resulting 
information helps to predict the state of the fish exposed to various anthropogenic factors. 
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КОНКУРЕНТНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРЕДСТАВНИКІВ 
РОДИНИ БИЧКОВІ (GOBIIDAE) З ІНШИМИ ВИДАМИ РИБ 

ВОДОЙМ ПРИДНІПРОВ’Я 

Сучасний таксономічний склад круглоротих та риб 
Дніпропетровської області представлений 58 видами, які належать до 12 
рядів, 17 родин і 47 родів. В найстарішому водосховищі дніпровського 
каскаду – Дніпровському (Запорізькому) – видовий склад риб нараховує 
53 види риб (в тому числі 43 аборигенних та 10 – чужорідних 
(саморозселенців, інтродуцентів). 

У водоймах Дніпропетровської області (водосховищах, малих річках, 
ставках, озерах та каналах) зареєстровано 8 видів представників родини 
Бичкові (Gobiidae): бичок кругляк (Neogobius melanostomus, Pallas, 1814), 
бичок головач (Neogobius kessleri, Gunther, 1861), бичок пісочник 
(Neogobius fluviatilis, Pallas, 1814), бичок гонець (Neogobius 
gymnotrachelus, Kessler, 1857), бичок мартовик (Mesogobius 
batrachocephalus, Pallas 1814), бичок цуцик (Proterorhinus marmoratus, 
Pallas, 1814), бичок-пуголовок зірчастий (Benthophilus stellatus, Sauvage, 
1881), бичок-пуголовочок Браунера (Benthophiloides brauneri, Beling et 
Iljin, 1927).  

Серед означених видів кругляк, гонець, мартовик, бичок-пуголовочок 
Браунера є типовими саморозселенцями (Новицкий и др., 2002; 
Новіцький, Христов, Бондарєв, 2008). 

Освоєння біотопів водосховища бичками відбувається швидкими 
темпами. Наприклад, в 2008–2010 рр. чисельність бичкових на різних 
ділянках Дніпровського водосховища складала 55,5–113,8 екз./100 м2. В 
цей же період біомаса представників Gobiidae в літоральних зонах 
водоймища досягла 188,7–420,2 г/100 м2.  

Видом-домінантом серед бичкових майже по всій акваторії 
Дніпровського водосховища є пісочник, чисельність якого в залежності 
від району відбору проб варіює від 13,4 до 90,6 екз./100 м2. Видом-
субдомінантом є кругляк, значення чисельності якого в різних стаціях 
коливаються від 5,0 до 19,7 екз./100 м2. 

Об’єктом досліджень ми обрали взаємовідносини між угрупованнями 
риб у водоймах Придніпров’я (Дніпровському водосховищі, ріках 
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Інгулець та Самара Дніпровська), зокрема родини Бичкові (Gobiidae).  
Відбір проб проводився у літній період 2012 року в межах верхньої 

ділянки Дніпровського водосховища, в межах природного заповідника 
«Дніпровсько-Орільский» (за відповідним дозволом на вилучення 
біоматеріалу). Відбір здійснювався дрібновічковим неводом (довжиною 
15,0 м, з вічком 0,7 см у крилах та 0,3 см у кулі) у прибережній (до 
глибини 1,7 м) зоні. Також відбір матеріалу проводився на р. Інгулець 
(правий приток р. Дніпро), р. Самара (ліва притока р. Дніпро), самостійно 
за допомогою дозволених аматорських знарядь лову (малявочницею 
розміром 1 х 1 м, донною вудочкою). Для порівняння отриманих 
результатів були використані дані за минулі роки досліджень (2008–2010).  

Збір і обробку проб здійснювали за стандартними іхтіологічними 
методиками (Правдин, 1966; Пахоруков, 1980). Для вивчення живлення 
бичкових риб проаналізували 180 шлунково-кишкових трактів молоді та 
дорослих особин Neogobius melanostomus, Neogobius fluviatilis, Mesogobius 
batrachocephalus. Вміст шлунків при камеральній обробці групувався за 
окремими харчовими об’єктами, компоненти живлення визначали до 
виду, вимірювали та зважували на аналітичних вагах. Отриманий матеріал 
підданий статистичній обробці. 

Для загальної характеристики конкурентних взаємовідносин між 
бичковими та іншими рибами Придніпров’я найбільш доцільно 
скористатися коефіцієнтами перекривання екологічних ніш (Pianka, 1973): 

∑∑

∑
=

n

i

ik

n

i

ij

n

i
ikij

pp

pp
Q

22 *

*
 

де Q – коефіцієнт перекривання екологічних ніш двох видів; pij, pik – 
співвідношення споживання i-го ресурсу, виду j відносно виду k. 

Отримані результати свідчать, що в Дніпровському водосховищі 
головними конкурентами бичка пісочника є молодь промислових видів 
риб, такі як плітка (коефіцієнт перекривання трофічних ніш з пісочником 
становить 0,29), головень (0,22), лящ (0,21).  

В малій річці Інгулець той же пісочник значно конкурує з 
плоскиркою (Q дорівнює 0,91) та лящем (0,62). Повне перекриття 
трофічної ніші спостерігається у пісочника з морською чорноморською 
пухлощокою рибою-голкою Syngnathus abaster nigrolineatus (Q дорівнює 
1).  

Цікаво відзначити, що в Інгульці одним з головних конкурентів 
бичковим за трофічні ресурси є сонячний окунь Lepomis gibbosus – 
агресивний чужорідний вид. Загальне перекривання трофічних ніш 
бичкових з сонячним окунем сягає 0,97.  
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Необхідно наголосити про гостру конкуренцію за кормові ресурси 
між бичковими та іншими видами риб в р. Самара Дніпровська. 
Коефіцієнти перекривання трофічних ніш багатьох видів риб близькі до 1 
між бичками та гірчаком (0,99), пліткою (0,95), сонячним окунем (0,94), 
окунем річковим (0,94), плоскиркою (0,92), карасем сріблястим (0,88), 
краснопіркою (0,87). 

Враховуючи значні кількісні показники бичкових в різних біотопах 
водойм Придніпров’я, на сьогодні аборигенні риби (в тому числі й 
високоцінні промислові види) знаходяться під потужним тиском з боку 
малоцінних, «смітних» або адвентивних видів. На жаль, за останні 10 
років чільне місце серед видового різноманіття водойм регіону починають 
відігравати види, які належать до непромислового комплексу.  

Характерно, що конкуренція за кормові ресурси, стації мешкання 
розгортається і серед малоцінних та чужорідних риб. Наприклад, на фоні 
гострої трофічної конкуренції на середній ділянці р. Самара між сонячним 
окунем та бичковими (перш за все – пісочником та кругляком), 
чисельність та біомасові показники останніх з 2010 року різко 
зменшилися. На деяких біотопах Самари за 50-60 км від гирлової ділянки 
(перед впадінням в Дніпровське водосховище) Lepomis gibbosus в 2013 р. є 
домінантним видом в уловах, тоді як в 2009-2010 рр. домінантними 
видами були гірчак, амурський чебачок, бички.  
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THE COMPETITIVE INTERACTION OF THE REPRESENTATIVE O F GOBIIDAE 
WITH OTHERS FISHES IN PRIDNEPROV’E RESERVOIRS  

Specific composition of bull-calves is analysed, them quantitative and quality parameters in 
the off-shore zone of the Dnepr storage pool and small rivers of Pridneprov’e. The structural-
functional features of organization of off-shore groupments of bull-calves are investigational in the 
investigated district. The features of the spatial placing of representatives of family are analysed to 
Bull-calf (Gobiidae) on the aquatoriums of storage pool and their role in the off-shore groupments 
of fishes. 
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БІОЛОГІЧНІ БАР’ЄРИ НАКОПИЧЕННЯ МЕТАЛІВ РИБАМИ 

Метали є одними із найбільш небезпечних компонентів забруднення 
поверхневих вод України.  

Збільшення вмісту металів у воді часто призводить до надмірного 
акумулювання їх рибами. Накопичення металів у риб залежить від фізико-
хімічних характеристик металу, його біологічного значення для організму, 
форми знаходження у воді, метаболічних особливостей організму (Мур, 
1987).  

Оскільки біологічна функція металів здійснюється при досить 
низьких їх концентраціях, то перевищення необхідного фізіологічного 
рівня металів у організмі риб часто є причиною порушення нормального 
функціонування метаболічних систем у гідробіонтів.  

Негативний ефект впливу іонів важких металів на організм 
проявляється як на молекулярному, так і на метаболічному рівнях. 
Механізм такого впливу може бути пов’язаний з можливістю протікання 
таких процесів: 

- заміщення токсичним металом біогенного іону в активних центрах 
зв’язування молекул; 

- зв’язування металом частини молекули, необхідної для забезпечення 
нормальної життєдіяльності організму з порушенням її функцій;  

- зшивання макромолекул або їх фрагментів з утворенням біологічних 
агрегатів, що є функціонально неактивними або небезпечними для 
організму; 

- деполяризація біологічно важливих молекул; 
- помилкові з’єднання основ нуклеотидів, а також порушення при 

реплікації, транскрипції, трансляції, посттрансляційних 
модифікаціях при синтезі білків; 

- зміна кінетичних характеристик ферментів та мембранних 
переносників; 

- модифікація молекул ферментів шляхом алостеричного зв’язування 
та зміни іонного мікрооточення молекул; 

- порушення мобілізації резервних енергетичних і пластичних 
субстратів та зміна співвідношення і спрямованості процесів 
катаболізму і анаболізму (Хочачка, 1988). 

Тому для риб життєво необхідним є підтримання оптимальної 
кількості металів в організмі, що в свою чергу включає регулювання 
надходження, зв’язування та екскреції металу.  
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Процеси, що відбуваються в системі «середовище ↔ метал ↔ 
організм», включають: проникнення металу в клітину; зв’язування його 
метаболітами чи специфічними переносниками; транспорт та розподіл (в 
клітинах, тканинах, органах); акумулювання; виведення (рис.) Порушення 
балансу цієї системи, неможливість організму контролювати необхідний 
рівень металу визначають токсичну дію останнього. 
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ПОГЛИНАННЯ  
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Рис. Етапи взаємодії організму з металом 
З огляду на вище зазначене метою роботи було проаналізувати 

функціонування деяких біологічних бар’єрів в риб, що лімітують 
проникнення, забезпечують ефективний розподіл, зв’язування та 
виведення металів з організму, за підвищених концентрацій останніх у 
водному середовищі.  

Поглинання. Основна частина металів потрапляє в організм двома 
головними шляхами – через шлунково-кишковий тракт та зябра, між 
якими існує чітка взаємодія щодо регуляції кількості надходження металів 
в організм (Kamunde, 2001). 

Молекулярні механізми поглинання металів рибами є недостатньо 
вивченими. Відомо, що в загальному проникнення іонів важких металів в 
організм гідробіонтів включає чотири етапи: 

- зв’язування з слизовим епітелієм; 
- транспорт через апікальну мембрану, який, як вважають, 
здійснюється шляхом дифузії; 

- проникнення металу через базолатеральну мембрану, на рівні якої 
проходить регуляція надходження і яке, в основному, 
здійснюється з допомогою активного транспорту; 

- транспортування металів током крові у зв’язаній з протеїнами та 
пептидами формі до всіх частин тіла (Clearwater, 2000). 

Важливу бар’єрну роль щодо зменшення кількості поглинутого металу 
відіграє також ізоляція організму від токсичних агентів середовища, яка 
досягається шляхом гіпертрофії слизових і паличкових клітин зябер. Останнім 
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належить головна роль у виведенні конгломератів секрету у вигляді гранул 
слизу на поверхню апікальної мембрани клітин, за рахунок чого відбувається 
конденсація на поверхні слизу речовин, що забруднюють середовище. У такий 
спосіб досягається ефект детоксикації, послаблення прямої дії токсиканта на 
клітини зябрового епітелію і запобігання їх проникненню в організм зябровим 
шляхом (Arillo, 1990) 

Нами експериментально доведено, що поглинання міді та цинку через 
зябра та кишечник коропа є до певної межі регульованим та 
концентраційнозалежним процесом. Поглинання металу включає швидку 
сорбцію на зябровій поверхні та більш повільне транспортування всередину 
клітин. Апікальні мембрани клітин зябер та кишечника за низьких 
концентрацій  йонів металу у воді (до 2 мг/л) доволі ефективно регулюють його 
надходження в клітину. Подальше зростання концентрації йонів Сu2+ (>2 
мг/дм3) призводить до стрімкого їх транспортування через мембрану 
(накопичення), що свідчить про виснаження їх бар’єрних функцій (Хоменчук, 
2003). 

Бар’єрні можливості мембрани залежать окрім концентраційного 
чинника і від температури. Доведено, що мінімальна кількість міді через 
зябра коропа потрапляє за оптимальної температури (18±2оС) для даного 
виду риб (Хоменчук, 2003).  

Окрім того було показано, що преадаптація риб до низьких 
концентацій іонів Cu2+ та Мn2+ протягом 14 діб призводила до зменшення 
кількості їх поглинання через зябра, що може бути обумовлено 
структурно-функціональними перебудовами біліпідного шару клітинних 
мембран.  

Структурно-функціональні перебудови клітинних мембран за дії 
підвищених концентацій йонів металів в окремих тканинах (зябра, 
печінка) в цілому спрямовані на обмеження накопичення металів шляхом 
ущільнення біліпідного шару, тоді як в інших структурних компонентах 
проходить зростання проникності біомембрани (клітини крові, ниркового 
епітелію) з метою посиленої екскреції металів з організму.  

Так, за дії допорогових концентрацій йонів цинку та кадмію протягом 
14 діб було відмічено зростання кількості холестеролу, фосфатидилхоліну, 
етаноламіну, сфінгомієліну та співвідношення холестерол/фосфоліпіди в 
мембранах печінки та зябер коропа та щуки, що сприяло зменшенню 
проникності клітинних мембран, а у еритроцитах картина загалом була 
протилежною. Такі зміни обумовлені мобілізацією пулу відповідних 
ліпідів з метою перебудови мембран в напряму протидії стрес-чинника 
(Сеник, 2012). 

Тканинний та субклітинний розподіл як спосіб зменшення 
шкодочинності металів. Адаптивна відповідь організму визначається, в 
першу чергу, ступенем акумулювання металу в метаболічно-активних 
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структурах, а також природою металу та його фізіологічною роллю 
організмі. Тому досить важливо з’ясувати, як організм риб реалізує 
систему захисту шляхом перерозподілу металів при водних інтоксикаціях 
з метою підтримання на оптимальному рівні метаболічної активності. 

Аналіз даних щодо накопичення важких металів в окремих органах 
показав, що поряд з високою специфічністю дії кожного металу є ряд 
спільних рис їх акумулювання. В першу чергу накопичення 
досліджуваних металів проходить в зябрах, як органі, що межує з 
зовнішнім середовищем. Це характерно для міді, свинцю і, особливо, 
марганцю. Мідь найбільш активно накопичується в печінці, що пов’язано 
з депонуючою її роллю для даного металу. До певної межі спостерігається 
кореляція між кількістю металу в водному середовищі та їх накопиченням 
в організмі. Проте слід відмітити високу здатність регулювати кількість 
всіх досліджуваних металів при дії низьких концентрацій. Мінімальні 
кількості металу акумулюються м’язами, проте слід відмітити їх важливу 
роль в перерозподілі марганцю та цинку при дії їх підвищених 
концентрацій. Кількість марганцю при дії 2 та 5 ГДКрибогосп зростає в 
печінці та зябрах, а зменшується в м’язах. Дослідження показують, що 
найдосконаліша система регулювання кількості металу в організмі є для 
цинку поряд з його найбільшою кількістю в організмі. Очевидно 
проходить його тканинний перерозподіл між печінкою, зябрами та 
м’язами, що забезпечує мінімальне акумулювання в печінці та зябрах 
(Хоменчук, 2003).  

Аналіз кінетичних закономірностей накопичення іонів цинку та міді в 
карася показав, що цей процес визначається не лише швидкістю 
надходження та виведення металів у організмі, але й зв’язуючою 
здатністю клітинних та тканинних структур. Мідь найефективніше 
акумулюється в шкірі та печінці, де рівень металу зростає з часом 
пропорційно. Цинк найбільше накопичується у м’язах. Виявлено активну 
участь шкіри, кишечника та зябер карася у виведенні надлишкових 
кількостей міді та цинку з організму тварин. 

Тканинний перерозподіл іонів важких металів за дії їх підвищених 
концентрацій, може бути ефективним засобом щодо підтримання 
оптимального рівня металів в організмі, а отже механізмом формування 
гомеостазу вмісту металів, що не порушує нормального фізіологічного 
стану організму. 

Аналіз результатів акумулювання металів в субклітинних фракціях 
показує, що адаптивно-компенсаторні механізми захисту при дії 
підвищених концентрацій важких металів можуть реалізуватися шляхом 
їх клітинного перерозподілу. Можна відмітити різну спорідненість металів 
до досліджуваних клітинних органел, яка, в свою чергу, визначається 
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концентраційним фактором. На основі власних експериментальних 
досліджень показано, що за дії 0,5 ГДКрибгосп іонів Mn2+ більшою мірою 
марганець акумулювався в мітохондріальній та ядерній фракціях 
порівняно з цитоплазмою, що очевидно забезпечує оптимальне 
функціонування ферментативних систем клітини (Хоменчук, 2006).  

Підвищені концентрації Cu2+ призводили до першочергового його 
накопичення його у цитоплазмі, що, є наслідком зв’язування міді 
цитоплазматичними низькомолекулярними тіонеїнами. В результаті цього 
в гепатоцитах, можливо, реалізується захист генетичної інформації від 
мутагенної дії іонів міді, про що говорить і відносно невисокий рівень 
акумулювання міді в ядрах. Вплив допорогових концентрацій Zn2+ 
призводив до зменшення його вмісту у мітохондріях, ядрах печінки. Разом 
з тим зростала кількість цинку у цитоплазматичній фракції м’язів 
(Хоменчук, 2003).  

Отже, загалом можемо стверджувати, що в процесі еволюції у 
гідробіонтів виробилися універсальні механізми захисту від токсичного 
впливу металів, які в залежності від зовнішніх умов, природи металу та 
внутрішнього стану організму можуть набувати високої специфічності. 
Описані захисні механізми підвищують толерантність гідробіонтів до 
токсичних рівнів металів та можуть реалізуватися на різних етапах 
взаємодії металу з компонентами клітин, тканин та органів. 

1. Мур Дж.В. Тяжелые металлы в природных водах / Мур Дж.В., Рамамурти С. – М.: 
Мир, 1987. – 265 с. 

2. Транспорт йонів цинку та кадмію через мембрани еритроцитів риб / [Сеник Ю.І., 
Ляврін Б.З., , Синюк Ю.В., Хоменчук В.О.] // Наукові записки ТНПУ ім. 
Володимира Гнатюка. Серія Біологія. – 2012. – № 3 (52). – С. 50–54. 

3. Хоменчук В.О., Бияк В.Я., Миронюк М.А. Особенности субклеточного 
распределения тяжелых металлов в печени карпа // Материалы Х-й Пущинской 
конференции молодых ученых «Биология наука ХХ века», Пущино, 2006. – С. 330. 

4. Хочачка П., Сомеро дж. Биохимическая адаптация. – М.: Мир, 1988. – 568 с. 
5. Arillo A., Melodia F. Protective effects mucosus against Cr (VI) pollution // 

Chemosphere. – 1990. – Vol. 20, № 3–4. – P. 397–402. 
6. Gastrointestinal uptake and distribution of copper in rainbow trout [Clearwater S.J., 

Baskin S.J., Wood C.M., Mcdonald D.G.] // J. Exp. Biol. – 2000. – Vol. 203. – P. 2455–
2466. 

7. Kamunde N., Grosell M., Lott J.N.A., Wood C.M. Copper metabolism and gut 
morphology in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) during chronic sublethal dietary 
copper exposure // Can. J. Fish. Aquat. Sci. - 2001. – Vol. 58, № 2. – P. 293–305. 

V.О. Khomenchuk, V.Z. Кurant, V.V. Grubinko  
Ternopil Volodymyr Hnatyuk National Pedagogical University 

BIOLOGICAL BARRIERS FOR FISH ACCUMULATION OF HEAVY METALS 

There was an analyzed all-purpose mechanism of fish protection against the metals toxic 
influence. Those mechanisms promote an increasing resistance of hydrobionts to metal influence. 
They also can be realized on different phases of organism and metal interaction.  
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ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЇ ОКУНЯ РІЧКОВОГО (Perca 
fluviatilis L. ) У СПЕЦІАЛЬНИХ ТОВАРНИХ РИБНИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ УКРАЇНИ 

Останнім часом на малих внутрішніх водоймах Україні масового 
розповсюдження набула така форма господарювання, як спеціальні 
товарні рибні господарства (далі – СТРГ). За своєю суттю це рибництво за 
екстенсивною технологією у неспускних водоймах. Ці водойми переважно 
штучного походження, які були побудовані у 60-х–80-х рр. ХХ ст. для 
забезпечення різних потреб народного господарства колишнього СРСР.  

Під час проектування подібних господарств необхідно враховувати, 
що у цих водоймах вже є аборигенна іхтіофауна. Певні її представники, 
особливо хижаки, внаслідок особливостей свого живлення можуть завдати 
значних збитків майбутнім господарствам. З іншого боку, наявність 
хижаків може збільшити привабливість зазначених господарств з огляду 
організації центрів платного аматорського та спортивного рибальства. У 
зв’язку з цим вивчення особливостей біології масових хижаків водойм, які 
планується перевести під режим СТРГ останнім часом набуло особливо 
актуального значення.  

Численні біологічні дослідження структурно-біологічних показників 
іхтіофауни малих водойм України, які проводяться за 
госпрозрахунковими тематиками Інституту рибного господарства НААН 
впродовж 2009 – 2012 рр. показали, що основним дрібним аборигенним 
хижаком малих водойм до початку робіт зі спрямованого формування 
іхтіофауни є окунь річковий (Perca fluviatilis L.). Дорослий окунь – хижак, 
який ловить здобич по відкритій воді. У багатьох водоймах він також 
вважається факультативним хижаком, бо споживає усі наявні кормові 
об'єкти [Craig G.F, 1978; Wziatec B. andetc., 2004; Диденко А.В., Гурбик 
А.Б., 2011]. У зв’язку з цим виникла необхідність дослідження його 
основних біологічних показників і чисельності з метою встановлення 
майбутньої промислової цінності і привабливості у якості трофеїв для 
любительського і спортивного рибальства а також ступеню впливу на 
зарибок, що підкреслює актуальність проведеної роботи. 
Найважливішими показниками для складу прогнозу є біологічні та 
екологічні особливості окуня, а саме розмірна, вікова та статева структура 
популяцій, темпи росту.  

Матеріали з біології окуня річкового збиралися в осінній період 2009–



 
 293  
 

2012 рр. під час проведення контрольних відловів для виконання 
госпрозрахункових тематик ІРГ НААН з розроблення Науково-
біологічних обґрунтувань та Режимів рибогосподарської експлуатації 
СТРГ та подальших  промислових уловів користувачів та уловів рибалок-
аматорів на досліджуваних водоймах. 

Для аналізу було обрано 5 малих водойм на яких організовані СТРГ: 
став "Аврамівський", став в с. Білокузьминівка, став "Водяниківщина", 
став у балці Біленькій та став у м. Глобино. Всі ці водойми являються 
штучними, не спускними, багатоцільовими ставами, спеціально 
непристосованими для ведення інтенсивного рибництва, тому повністю 
ефективно обловити і викорінити окуня річкового з них технічно 
неможливо. За  основними показниками якість води всіх водойм 
відповідає вимогам для води рибогосподарських підприємств (СОУ 05.01-
37-385:2006), тому, вважатимемо, що усі популяції знаходяться у рівних 
умовах. 

Для встановлення рівня ймовірного впливу окуня річкового на 
представників традиційної полікультури, яких планується вселяти у 
зазначені водойми нами було проаналізовано його чисельність. Частка 
окуня річкового різнилася і коливалася від 5 до 10 % від загального запасу 
риб досліджуваних водойм, що у принципі відповідає оптимальному 
значенню для майбутніх СТРГ. 

При цьому, визначальне значення має не тільки кількість, а й 
біологічні показники досліджуваних риб. Наявність чисельного запасу 
середніх і старших вікових груп окуня у водоймі, яка експлуатується в 
режимі СТРГ, може розглядатися як негативний (виїдання посадкового 
матеріалу об'єктів вирощування) та позитивний (формування бази 
любительського і спортивного лову) чинник впливу на ефективність 
рибогосподарської діяльності на водоймі. В цьому аспекті представляє 
інтерес питання щодо оцінки можливого трофічного впливу окуня на 
посадковий матеріал. Головним критерієм оцінки такого впливу можна 
вважати середню довжину окуня, яка визначає розмірну доступність його 
жертв. Так, у ставах "Аврамівський", у с. Білокузьминівка та 
"Водяниківщина" середня довжина не перевищує 16,2 см, що може бути 
цілком безпечно для молоді рослиноїдних риб. При цьому в ставах у балці 
Біленькій середня довжина становила 18,2±0,61, у ставі в м. Глобино – 
19,1±1,33. Враховуючи наявні для окуня дані щодо залежності "хижак-
жертва" (Курочкин Е.Ф., 1982), можна зробити висновок, що за 
фактичним  показниками біологічного стану популяцій окуня, суттєвий 
негативний вплив на виживання цьоголіток  рослиноїдних риб та коропа 
можна очікувати для останніх двох ставів.  

У зв'язку з цим, користувачам було рекомендовано у перші роки 
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експлуатації віддавати перевагу зарибленню дволітками з індивідуальним 
наважками не менше 100 г. і запровадити проведення меліоративного 
відлову окуня річкового впродовж промислового періоду. 

D.S. Khrystenko, G.О. Kotovs’ka  
 Institute of Fisheries of NAAS of Ukraine, Kyiv 

BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RIVER PERCH ( PERCA FLUVIATILIS  L.) IN 
SPECIAL COMMODITY FISHERIES OF UKRAINE 

The peculiarities of river perch biology (Perca Fluviatilis L.) in special Fisheries of Ukraine 
ware investigated. In the first years of operation it was recommended to give preference to stocking 
of two-year-old individual sample with the weight not less than 100 g. 
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Одесский центр Южного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства  
и  океанографии  
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  МОРСКОГО ЯЗЫКА  
Pegusa nasuta  (PALLAS) ИЗ СЕТНЫХ УЛОВОВ В ОДЕССКОМ 

ЗАЛИВЕ  

Намыв песка на пляжи Одессы, проведенный зимой 2007 г., вызвал 
значительные изменения  в  составе  прибрежного  биоценоза.  Намытый  
песок,  вынесенный  зимними шторами за акваторию пляжей, 
сформировал в прибрежной зоне участки песчаного биотопа, что 
способствовало развитию здесь соответствующей ихтиофауны (морской 
язык, звездочет Uranoscopus scaber L.). Вместе с тем угнетению 
подверглись рыбы-обитатели каменистых субстратов  (морской  налим  
Gaidropsarus mediterraneus  (L.),  бычок-сурман  Neogobius cephalargoides 
(Pinchuk  и др.). Начиная с 2010 г., в научно-исследовательских уловах в 
Одесском заливе значительно возросло  количество  морского языка. Так, 
если в 2009 г. относительный улов этого вида составлял 1,3 экз./сеть, то в 
2010 г. – 5,7 экз./сеть.   

Целью  наших исследований было изучение некоторых аспектов  
биологии  морского языка,  характеризующих  состояние  его  популяции  
в  Одесском  заливе,  т.к.  этот вид малоизучен и входит в список видов, 
охраняемых Красной книгой Черного моря.  

Рыбу ловили в июне-ноябре 2011 г. и в июне-декабре 2012 г. 
ставными сетями длиной 50 м (размер ячеи 10-60 мм) в прибрежной части 
залива в районе Малого Фонтана (удаление от берега 200-500 м, глубина 
5-10 м). Материал собран из  60  сетных ловов. Численность языка 
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оценивали по величине относительных уловов: количество экземпляров 
данного вида на 50 м сети  (экз./сеть). Рыбу измеряли  от начала рыла до 
конца  чешуйного покрова (стандартная длина, см) и до конца лучей 
хвостового плавника (общая длина, см), возраст определяли  по  отолитам.  
За  период  исследований  проанализировано  504  экземпляра морского 
языка.  

Данный вид встречали почти во всех уловах с июня по ноябрь 2011  и 
2012 годов. Относительный  улов  морского  языка  колебался  от  0,1  
экз./сеть  в  середине  ноября  до 19,8 экз./сеть в середине июля в 2011 г., и 
от 0,2 экз./сеть в начале декабря до 29,2 экз./сеть в конце июня 2012 г. В 
среднем, самые низкие показатели относительного улова этого вида 
наблюдали в 2011 г. в ноябре, а в 2012 р. – в декабре (по 0,2 экз./сеть), а 
самые высокие – в 2011 г. в июле (12,3 экз./сеть), а в 2012 г. – в июне (13,9 
экз./сеть). Такая динамика является показателем сезонных перемещений 
морского языка летом ближе к берегу для нереста и нагула, и с 
понижением температуры воды миграцией на глубину на зимовку 
(Зернов, 1913).   

За два года величины относительного улова вида повысились  почти 
на 20 %, его максимальные показатели в 2012 р. достигали 29,2  экз./сеть, 
а в предыдущем году не превышали 19,8 экз./сеть.  

Доля морского языка также изменялась на протяжении сезонов. 
Летом 2011 г. она составляла от 1,7 до 82,7  % (в  среднем 38,8 %) от  
общего улова, осенью – от 0 до 9,6 % (в среднем 4,1  %).  В 2012  г.  этот  
показатель  составил: летом  от  2,8 до 74,4 % (в среднем 34,3 %), осенью и 
в начале зимы – от 0 до 75,8 % (в среднем 13,5 %).  

По сравнению с 2011 г., в 2012 г. морской язык встречался в  уловах 
на две недели дольше. Этому способствовал продолжительный теплый 
период в конце 2012 г. Так, в 2011 г. температура придонного слоя воды 
установилась ниже +10оС после 10 ноября, а в 2012 г. – только после 10 
декабря.  

Возрастная  структура морского языка  в уловах в 2011 г. была 
представлена  особями от 1 до 5+ лет, а в 2012 –  от 1 до 7+.  Наиболее 
многочисленными были рыбы в возрасте 2 (2+): в 2011 г. 50,7 % самцов и 
66,1 % самок; в 2012 г. – 56,2 и 60,5 % соответственно.  

Половой состав был неоднородным и менялся в течение всего 
периода исследований.  

Самцов выловлено в 2011 г. почти в 4 раза, в  2012 р. –  в 3 раза 
больше, чем самок.  В нерестовый  период  с  июня  по  сентябрь  
включительно  наблюдали  значительное преобладание  самцов  (81-87  
%).  В октябре соотношение полов морского языка было почти равным. В 
ноябре количество самок заметно возросло, их доля достигла 64 % в 2011 



 
 296  
 

г. и 60% в 2012 г. Это объясняется тем, что во время размножения самки 
менее активны, чем самцы, но после нереста все  рыбы переходят  к 
активному нагулу, поэтому соотношение полов в уловах стало более 
равномерным. Самцы преобладали во всех возрастных группах.   

Минимальная стандартная  длина самцов морского языка  в возрасте 
1+ составила 10,0 см, масса – 13 г. Максимальных размеров достигли 
самцы в возрасте 5+, их наибольшая стандартная длина и масса составили 
18,6 см и 78 г.  Минимальные размеры самок (возраст 1+) за весь период 
исследований: общая длина – 12,5 см, стандартная – 11,1 см, масса – 18 г. 
Максимальная стандартная длина и масса тела отмечены у шестилетки 
(5+) – 20,7 см и 134 г.  

В 2012 г.  морской язык был мельче, чем в 2011 г. Так, в 2011 г. 
средний показатель стандартной длины  у  самцов разного возраста  
составил: 1 (1+)  –  13,0 см; 2 (2+)  – 14,2  см; 3 (3+)  –  15,6  см;  4  (4+)  –  
16,7  см;  5  (5+)  –  17,8  см. У  самок средние  величины  стандартной 
длины равнялись: 1 (1+) – 12,7 см, 2 (2+) – 15,2 см, 3 (3+) – 16,0 см. В 2012 
г. этот показатель у самцов составил: 1 (1+) – 12,0 см; 2 (2+) – 13,4 см; 3 
(3+) – 14,7 см; 4 (4+) – 15,8 см; 5 (5+) – 17,0 см; у самок: 1 (1+) – 13,6 см, 2 
(2+) – 14,4 см, 3 (3+) – 16,4 см.  

В  районе  Карадага  морской  язык  быстрее  растет  в  течение  
первых  2  лет;  с увеличением  возраста  темп  роста  замедляется  
(Смирнов,  1960).  По  нашим  данным наибольший прирост исследуемого 
вида  в Одесском заливе наблюдали  на первом году жизни  (абсолютный  
прирост  длины  составил  около  13  см),  после  чего  темп  роста 
снижался. Это может свидетельствовать о высокой плотности популяции 
языка в Одесском заливе и, как следствие – к раннему созреванию и 
замедлению темпов роста.  

В 2011 г. во всех возрастных группах, кроме 2+, абсолютный 
линейный прирост самцов был большим, чем у самок. В 2012 г. прирост 
самок был большим в возрастной группе 3+, что соответствует тому же 
поколению, что и самки 2+ в 2011 г.  

Поскольку  лов  морского  языка  осуществлялся  во  время  нереста,  
который продолжается с начала лета до сентября, то для более точной 
оценки упитанности этот показатель рассчитывали по Кларк.  
Упитанность по Кларк в 2011 г. находилась в пределах 0,89-1,70 %, в 2012 
г. –  0,76-1,83 %.  Средняя упитанность самцов почти всегда была выше, 
чем  самок.  Наблюдали  снижение  упитанности  с июня по август  (во 
время нереста)  и последующий ее рост до октября (во время нагула).  

1. Зернов С. А. К вопросу об изучении жизни Чёрного моря // Зап. Рос. акад. наук. 
Сер. 8. Физ.-мат. отд. – 1913. – 32. – № 1. – С. 2 – 299.  

2. Смирнов А. Н. Возраст и рост некоторых видов черноморских рыб // Тр. Карадаг. 
биол. ст. – 1960. – Вып. 16. – С. 70 – 85.  
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BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SNOUTED SOLE Pegusa Nasuta (PALLAS) OF 
THE NETTING CATCHES IN ODESSA BAY  

The  dynamics  of  netting  catches,  gender,  age  and  size-structure  of  his  fishing  part  of  
the population  and  dynamics  of costs  of  energy  of  Pegusa nasuta in Odessa Bay have  been 
identified according to the research in June-November of 2011 and June-December of 2012.  
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ДНЕСТРОВСКАЯ СТЕРЛЯДЬ: ОПЫТ ВЫРАЩИВАНИЯ В 
РЕЦИРКУЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Разработка методик и практических мер по сохранению генофонда и 
восстановления численности популяции редких и исчезающих видов рыб 
аборигенной ихтиофауны Украины требует осуществления комплексных 
исследований: изучения биологических особенностей отдельных 
популяций вида и условий их существования в местах естественного 
распространения, формирования генофондных ремонтно-маточных стад, 
отработки технологических звеньев их воспроизведения в заводских 
условиях. 

Стерлядь (Acipenser ruthenus Linnaeus, 1758) относится к категории 
ценных промысловых рыб, характеризуется высокими пищевыми и 
вкусовыми качествами. Однако запасы ее в водоемах Украины на 
сегодняшний день существенно подорваны. Снижение численности вида 
вызвано масштабным гидростроительством, которое сопровождалось 
зарегулированием стока рек и изменением гидробиологического режима, а 
также чрезмерным выловом. Вид как исчезающий охраняется Красной 
книгой Украины, Бернской конвенцией, а также Красной книгой МСОП. 

Данный вид может образовывать туводные популяции в верховьях 
рек. Проведенные многолетние ихтиологические исследования позволяют 
утверждать, что одна из природных туводных популяций стерляди в 
Украине сохранилась в системе верхней Днестр-Днестровское 
водохранилище (Червона …, 2007). В данном водоеме никогда не 



 
 298  
 

проводилась интродукция осетровых с использованием чужеродного 
ихтиологического материала, выращенного на рыбзаводах, что позволило 
сохранить генетическую чистоту аборигенной популяции. Это, в свою 
очередь, обуславливает большую экологическую ценность популяции. 
Учитывая уникальность верхнеднестровской популяции стерляди 
целесообразно разработать и принять меры по ее искусственному 
воспроизводству, что позволит увеличить численность данного вида в 
Днестре. 

Успешным примером использования современных технологий 
индустриальной аквакультуры в природоохранных целях является опыт 
по восстановлению в Балтийском бассейне популяции остроносого осетра 
Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1815 (Kolman at al., 2012). 

Срочность проведения указанных мероприятий по отношению к 
днестровской туводной популяции стерляди связана с целым рядом 
антропогенных и природных факторов, которые могут привести к резкому 
снижению ее численности. Среди наиболее мощных антропогенных 
факторов – браконьерство, которое проводится как для удовлетворения 
пищевых потребностей, так и с целью незаконного перемещения 
производителей в арендованные рыбоводные пруды. Отсутствие 
профессиональной подготовки к работе с осетровыми рыбами у фермеров-
рыбоводов приводит к гибели изъятых производителей или к потере 
производителями фертильности в условиях прудовых хозяйств. Среди 
наиболее опасных природных факторов, которые негативно могут 
повлиять на численность верхнеднестровские популяции стерляди, 
следует отметить стремительное распространение среди окуневых рыб в 
водохранилище эустронгилидоза. Известно, что возбудители данного 
паразитарного заболевания могут вызвать кастрацию самцов осетровых 
рыб. 

С целью формирования ремонтно-маточного стада в марте 2013 года 
в прилегающем к вершине Днестровского водохранилища участке реки 
было выловлено двух самок и одного самца стерляди (разрешение 
Министерства экологии и природных ресурсов Украины № 2012/19 от 
24.12.2012 г.). Выловленные особи содержатся в бассейнах 
рециркуляционной системы форелево-осетрового племенного хозяйства 
«Ишхан» (с. Слобода Банилов Черновицкой области). 

В конце апреля при прогревании воды в хозяйстве до температуры 
около +15°С после предварительной гормональной стимуляции от одной 
из самок и самца прижизненно были получены половые продукты. 
Инкубацию оплодотворенной икры проводили в аппаратах Вейса объемом 
8л. Все биотехнические работы по искуственному воспроизведению 
стерляди были выполнены в соответствии с рекомендациями, 
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разработаными в Институте пресноводного рыбоводства имени 
Станислава Саковича в Ольштыне (Kolman, 2006) Эффективность 
оплодотворения икры составила около 50%. Переход личинок на 
экзогенное питание наблюдался на 6-тые сутки после вылупления. На 
протяжении всего периода эндогенного питания в теле личинок более чем 
в 2 раза снизилось содержание белка, гликогена и общих липидов. В 
качестве стартового корма использовали науплии артемии с последующим 
добавлением гранулированных кормов Perla Larvae pro Activ от Skretting. 
Переход личинок на внешнее питание сопровождался резким скачком 
прироста массы, а также увеличением показателей содержания основных 
групп нутриентов. На протяжении первых 9-ти дней после вылупления 
средняя масса личинок увеличилась с 19,3±1,10 до 60,5±2,82 мг. 

В конце июня часть сеголеток в возрасте 1,5 месяца была переведена 
в рыбоводную установку замкнутого водоснабжения лаборатории 
биотехнологии водных живых ресурсов ЧНУ. Рыбопосадочный материал 
содержали в квадратных пластиковых бассейнах объемом 1,6м3 при 
плотности посадки – до 200 экз./м3. Рыбу кормили гранулированным 
кормом T-T Nutra MP от Skretting. По состоянию на начало сентября 
средняя масса сеголеток составила 22,3 г при минимальных и 
максимальных показателях 9 г и 42 г соответственно. В тот же период 
средняя масса сеголеток днестровской стерляди, вырощенных в условиях 
рыбхоза «Ишхан», составила 13,5 г, что вероятней всего обусловлено 
более низкими температурами воды (+16+17°С). 

Выращенные в условиях рециркуляционных систем сеголетки 
стерляди в возрасте около четырех месяцев 3 сентября 2013 года в 
количестве 1120 штук были выпущены в Днестр в акватории 
с. Дорошивцы Черновицкой области.  
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THE EXPERIENCE OF GROWING OF STERLET FROM DNIESTER IN THE 
RECIRCULATING SYSTEM 

In the upper Dniester preserved nonmigratory population of sterlet. Since the upper Dniester 
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never inspired alien sturgeon, this population has maintained the purity of its gene pool. Two 
females and one male were caught in the Dniester River in March of 2013. The roe were obtained 
from a female. This roe has been artificially fertilized and incubated. Obtained progeny were grown 
in recirculating systems. In early September underyearlings at the age of four months were released 
into the Dniester. 
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Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова 
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МНОГОЩЕТИНКОВЫЕ КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 
(POLYCHAETA) В ПИТАНИИ БЫЧКОВЫХ РЫБ (GOBIIDAE) 

ОДЕССКОГО ЗАЛИВА  

Демерсальные рыбы являются важным компонентом прибрежных 
морских ихтиоценов. Велика их роль в трофических сетях донных 
биоценозов, кроме того они могут быть индикаторами состояния морской 
среды. Видовое богатство донных рыб, динамика их численности 
позволяют объяснить процессы, происходящие в прибрежной морской 
экосистеме, в том числе и под влиянием антропогенных факторов.  

В первом десятилетии нынешнего столетия в прибрежной акватории 
Одесского залива обнаружено 49 видов рыб. Подавляющее большинство 
видов (81%) было представлено демерсальными рыбами (Черникова, 
Заморов, 2011). В сетных уловах отмечено 45 видов. Рыбы принадлежали 
к двум подклассам, 15 отрядам, 23 семействам и 36 родам. Наибольшим 
количеством таксонов представлен отряд окунеобразных (Perciformes) – 
11 семействами, 13 родами и 17 видами. В состав семейства бычковые 
(Gobiidae) входило наибольшее число видов (6), которые принадлежали к 
трем родам. Наиболее многочисленными в уловах являются бычковые 
рыбы (в среднем – 62 %). 

С сентября по ноябрь 2012 года в районе Малого Фонтана Одесского 
залива удой поймано 20 экземпляров бычковых рыб. Соотношение полов 
было примерно одинаковым. Выловленные рыбы принадлежалик четырем 
видам: Neogobius syrman (7 экз.), Neogobius сephalarges (8 экз.), Neogobius 
ratan (2 экз.), Neogobius melanostomus (3 экз.). В ходе биологического 
анализа учитывали промысловую длину (см) и массу рыб (г). 

В пищевых комках 20 кишечников рыб обнаружили непереваренные 
фрагменты кормовых объектов, принадлежащие к 13 таксономическим 
единицам: Myaarenaria, Mytilus galloprovincialis, Mytilaster lineatus, 
Sphaeroma pulchellum, Synisoma capito, Idotea baltica, Gammarus sp., 
Crangon crangon, Balanus sp., Gobiidaegen. sp., Platynereis dumerilii, 
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Harmatoe imbricatа, Neanthes succinea. 
В 12 кишечниках (60%), помимо непереваренных фрагментов тел 

других кормовых объектов, обнаружено: 35 пар хитиновых челюстей P. 
dumerilii; 88 челюстных крючков H. imbricatа (одна особь имеет четыре 
челюстных крючка); шесть пар челюстей N. succinea. Для измерения 
челюстей и крючков применяли окулярмикрометр. Фрагменты, 
принадлежащие P. dumeriliiи H. imbricatа, чаще всего встречались в 
кишечниках N. syrman (85,7 и 71,4%), фрагменты N. succinea – в пище N. 
cephalarges (37,5%). В питании N. melanostomus каких-либо остатков 
полихет не обнаружено.  

Результаты исследований указывают на активное потребление 
бычковыми рыбами N. succinea в Одесском заливе, что совпадают с 
материалами И. Ф. Страутман (1972). В доступной нам литературе 
отсутствуют данные о наличии в рационе бычков многощетинковых 
червей P. dumerilii и H. imbricatа в исследуемом районе. 

Предварительно было исследовано соотношение размеров 
трудноперевариваемых фрагментов полихет (например, челюстей и 
челюстных крючков) с длиной и сырой массой их тела. Материалом 
послужили полихеты: N. succinea, P. dumerilii и H. imbricatа из 
коллекционного материала, отобранного из бентосных проб, собранных в 
этом же районе. 

С использованием программы «Statistica 9» получены регрессионные 
уравнения зависимости между длиной фрагмента челюстного аппарата 
полихет (N. succinea, P. dumerilii и H. imbricatа) и массой или числом 
сегментов их тела: 

1. М1=-0,0681-34,2808*L1+90,2072*L1
2; 

2. N1=34,2632+39,3906*L1-0,4427*L1
2; 

3. M2=-18,2733+9,002*L2+81,5962*L2
2; 

4. N2=78,0957-91,4352*L2+94,8597*L2
2; 

5. M3=-12,563+29,3223*L3+50,2316*L3
2; 

6. N3=24,0212+17,0861*L3-5,0673*L3
2 ; 

где M – масса тела полихеты, N – число сегментов и L – средняя 
длина между правой и левой фрагментами челюсти (в случае челюстных 
крючков H. imbricatа – средняя длина между четырьмя  крючками, 
расположенными в левой и правой частях глотки). Нижние индексы 1, 2, 3 
– виды полихет: N. succinea, P. dumerilii, H. imbricate соответственно. 

У полихет N. succinea, P. dumerilii и H. imbricatа между длиной 
челюсти (челюстного крючка) и массой тела существует тесная 
корреляция (r = 0,84; 0,73 и 0,94 соответственно). Величина коэффициента 
корреляции между длиной челюсти и числом сегментов тела несколько 
ниже (r = 0,76; 0,67 и 0,83 соответственно). 
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Используя уравнения, рассчитали биомассу съеденных бычковыми 
рыбами полихет. Полученные регрессионные уравнения могут быть 
полезны при изучении питания других рыб, в рацион которых входят 
данные виды полихет. 

Зная величину восстановленной массы отдельного вида полихет (мг) 
и массы рыбы (г) рассчитали их частный индекс потребления бычками. 
Данный показатель у многощетинковых червей изменялся в пределах от 
0,09 до 4 %. Максимальная величина среднего значения частного индекса 
потребления отмечена для  N. succinea – 1,31 %. 

Результаты исследований позволяют оценить качественный и 
количественный состав полихет в питании бычковых рыб в Одесском 
заливе. 

1. Страутман И. Ф. Питание и пищевые взаимоотношения бычков семейства 
Gobiidae северо-западной части Черного моря: Автореф. дис. … канд. биол. наук. – 
Одесса, 1972. – 26 с. 

2. Черникова С.Ю., Заморов В.В. Ихтиофауна Одесского залива (Черное море) в 
первом десятилетии ХХІ века // Морський екологічний журнал. – 2011. – Т.10, 
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POLYCHAETE ANNELID WORMS (POLYCHAETA) IN NUTRITION OF GOBY FISH 
(GOBIIDAE) ODESSA BAY 

Theresults of the studyshowqualitative andquantitative composition of the food goby fish the 
Odessa Bay polychaete annelids. 

П.Г. Шевченко1, Ю.М. Ситник2, І.С. Митяй1, В.В. Хомич1 
1 Національний університет біoресурсів і природокористування України 
вул. Генерала Родимцева, 19, м. Київ, 03041, Україна 
shevchenko.petr@gmail.com, oomit@mail.ru  
2 Інститут гідробіології НАН України 
просп. Героїв Сталінграда, 12, м. Київ, 04210, Україна 
sytnik_yu@ukr.net 

ВИДОВИЙ СКЛАД РИБНОГО НАСЕЛЕННЯ 
МАТЮШАНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА, РОЗТАШОВАНОГО 
НА р. РОСТАВИЦЯ (БАСЕЙН р. РОСЬ)  У ЖОВТНІ  2011 Р. 

Україна має на обліку велику площу водойм, що складає більше 1 
млн. га, які можливо використовувати для вирощування і вилову риби. 
Серед них зрошувальні, технічні, питні, рекреаційні та інші водосховища 
займають значну частину акваторії (Шерман, 1992). 

Особливістю водойм комплексного призначення, які 
використовуються як для риборозведення, так і в меліоративних цілях, є 
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подвійне (чи більше) господарське використання для забезпечення потреб 
різних користувачів, контроль за станом водного середовища, дотримання 
і збереження природних умов  для відтворення водних живих ресурсів, 
однак все ж контроль тут носить періодичний характер. 

Однією з таких водойм комплексного призначення, придатних для 
випасного вирощування коропа, білого амура, товстолобів та інших видів 
риб є Матюшанське водосховище (побудоване у 1967 р.), розташоване на 
р. Роставиця басейні р. Рось біля села Матюші (у адміністративних межах 
Матюшанської сільської ради) на території Білоцерківського району 
Київської області. 

З метою створення науково-біологічного обґрунтування та Режиму 
рибогосподарської експлуатації цієї водойми у жовтні 2011 р. були 
проведені комплексні дослідження якості водного середовища, стану 
кормової бази риб та основних складових біології рибного населення, а 
також оцінку існуючих  промислових запасів риб, масштабів майбутнього 
зариблення і можливостей промислового вилову аборигенних та 
інтродукованих видів риб. 

Збір іхтіологічного матеріалу проводили контрольними та 
промисловими знаряддями лову  на двох станціях відбору  проб чи у 
їхньому районі. Для вилову та визначення  чисельності  промислових риб і 
їх промислової рибопродуктивності використовували ставні сітки з 
розміром вічка а = 45 (2 шт.), 50 (3 шт.) мм і загальною довжиною 200 м 
(п’ять лав,  з двома і  трьома порядками в кожній, довжина кожного 
окремого порядку-сітки 40 м). За висотою сітки були однакових розмірів – 
1,5 м. Камеральну та статистичну обробку матеріалу виконувати у 
відповідності з загальноприйнятими та іншими іхтіологічними 
методиками (Маркевич, Короткий, 1954; Правдин, 1966; Брюзгин, 1969). 
Риб у фіксованому вигляді обробляли в лабораторних умовах, вимірюючи 
їх довжину, масу тіла, визначаючи вік, стать тощо. 

Вивчення видового складу, біології й екології риб у Матюшанському 
водосховищі  проводили у пізньоосінній  період 2011 р. У результаті 
досліджень стану іхтіофауни і біологічних показників риб, були вивчені 
видовий склад іхтіофауни, умови її існування, розподіл, чисельність, 
розмірно-віковий склад, ріст риб та їх рибопродуктивність. 

Проведені науково-дослідні роботи у Матюшанському водоймищі 
показали, що у ньому безпосередньо виявлено тільки 8 видів риб, що 
відносяться до 2 родин, тоді як у р. Рось виявлено понад 30 видів, що 
відносяться до 7-8 родин. Враховуючи дані попередніх років та результати 
опитування місцевих рибалок, видовий склад риб Матюшанського 
водосховища нараховує  більше 14 видів риб. Серед них найбільш 
представлена родина коропових, що нараховує 9 видів (гібрид білого і 
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строкатого товстолобів, білий амур, короп (сазан), карась сріблястий, лящ, 
плітка, краснопірка, верховодка, пічкур) та окуневих – 3 види (окунь, 
йорж, судак). Інші родини (щукові та бичкові) були представлені по 
одному виду (щука та бичок-пісочник). Такий видовий склад риб 
характерний для багатьох рівнинних водосховищ нашої країни. 

Аналіз риб у контрольних ловах ставних сіток показав, що серед 
промислових цінних риб найбільш переважали особини сріблястого 
карася (45,6 %), потім судака (17,1 %) та товстолобика (2,9 %).                   

Серед  риб домінували лише промислові види риб (91,4%), серед них 
цінні складали  65,6  % та малоцінні – 25,8 %, які були представлені  
переважно лящем (17,1 %).  

Аналіз розмірного складу промислових риб, яких виловили восени, 
показав, що у контрольні знаряддя лову потрапляли  переважно 
статевозрілі особини. Наприклад, товстолобик – максимальною довжиною 
45,7 см та масою тіла 1750 г, карась сріблястий – довжиною 15,2-19,8 см 
та масою тіла 276-302 г, судак – довжиною 31,4-45,0 см та масою тіла 583-
883 г та інші. Інші аборигенні види риб (лящ, плітка)  були тугорослими і 
мали значно  менші розміри. 

За результатами уловів сітками карась сріблястий нараховував 4 
вікові групи. Причому питома вага нестатевозрілих особин в контрольних 
ловах ставними сітками складала лише 6,3 %, а статевозрілих – понад 93 
% (домінували особини віком від 5 до 6 років). Карась підтримує свою 
високу чисельність за рахунок ефективного природного відтворення. 
Судак нараховував 3 вікові групи (в уловах рівномірно були представлені 
особини  у віці 3-5 років по 30-35 % кожна). Причому чисельність судака  
формується також за рахунок природного відтворення. Товстолобик 
нараховував 1 вікову групу (2+), а його чисельність була сформована лише 
за рахунок зариблення дворічками навесні 2011 р. Серед інших 
аборигенних видів риб (лящ) особини налічували 2 вікові групи, з них 
більшість були статевозрілими особинами. 

Таким чином, промислові аборигенні види риб Матюшанського 
водоймища, характеризуються дещо меншими біологічними показниками, 
а їх ріст порівняно сповільнений, що пов’язано з неефективним 
використанням ними природної кормової бази  та іншими причинами. 
Щодо особливостей росту інтродукованих у 2011 р. видів риб, то на їх ріст 
впливає безпосередньо щільність посадки, яка повинна враховувати 
наявну продуктивність основних груп кормових організмів, тобто 
потребує збалансування з кормовою базою риб.  

1. Брюзгин В.Л. Методы изучения роста по чешуе, костям и отолитам. – К.: Наук. 
думка, 1969. – 187 с. 

2. Маркевич О.П., Короткий І.І. Визначник прісноводних риб УРСР.–  К.: Рад. 
школа, 1954.–  209 с. 
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THE SPECIES COMPOSITION OF FISH MATYUSHANS’KE RESER VOIR, SITUATED 
ON THE ROSTAVYTSYA (BASIN OF RIVER ROS’) IN OCTOBER  2011 

Conducted research work in Matyushans’ke reservoir showed that it is directly revealed only 
8 species belonging to two families. Thus, industrial native fish species Matyushans’ke reservoirs 
are characterized by somewhat lower biological parameters, and their relatively slow growth. 
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РИБНЕ НАСЕЛЕННЯ СМІЛЯНСЬКОГО ВОДОСХОВИЩА, 
РОЗТАШОВАНОГО НА р. ТЯСМИН У МЕЖАХ м. СМІЛА 

ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Водоймою, яка придатна для випасного вирощування 
промисловоцінних видів риб (коропа, карася, товстолобиків та ін.), є 
Смілянське водосховище (закритий русловий став), яке розташоване на 
р. Тясмин у межах м. Сміла Черкаської області. 

У червні 2012 р. було проведено комплексні дослідження якості 
водного середовища, стану кормової бази риб та основних показників 
біології іхтіофауни. Також було проведено оцінку наявних промислових 
запасів риб, масштабів необхідного майбутнього зариблення і обсягів 
промислового вилову аборигенних та інтродукованих видів риб. 

Смілянське водосховище утворене перекриттям водотоку руслової 
частини р. Тясмин водонапірною спорудою (греблею), з улаштуванням 
відкритого переливного водоскиду довжиною 100 м, для регулювання 
стоку води. Річка Тясмин впадає в р. Дніпро і відноситься до приток І 
порядку.  

Заплава річки – двостороння шириною до 200 м. Більша частина 
заплави покрита очеретяною рослинністю. Площа водного дзеркала 220,5 
га, довжина – 4,5 км, ширина максимальна – 0,9 км, середня – 0,5 км, 
максимальна глибина – 6 м, середня – 0,8 м.  

Дослідження проводились у червні 2012 р. Збір іхтіологічного 
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матеріалу проводиться контрольними та промисловими знаряддями лову. 
Для вилову молоді риб використовували малькову волокушу довжиною 25 
м (4 лови), а промислових риб – ставні сітки з розміром вічка а = 40 мм, 
довжиною 220 м.  

Встановлено, що видовий склад риб водосховища нараховував 9 
видів, більша частина яких належала до коропових. До промислово цінних 
представників належало 3 види риб, а інші не мали промислового 
значення. Серед коропових це: карась сріблястий, краснопірка, 
верховодка, гірчак, амурський чебачок, лин. Серед бичкових: бичок-
гонець та бичок-пісочник. Серед окуневих – окунь. Найбільше видів 
відмічено у середній частині водосховища.  

Аналіз уловів дозволив встановити вік та розмірно-вагові показники 
молоді і дорослих риб, що нагулюються у водоймі. Матеріали показали, 
що у водоймі наявні однолітками карася сріблястого; дволітки, трилітки та 
чотирилітки краснопірки. Найбільше число вікових груп знайдено у 
краснопірки (від 1+ до 3+), що засвідчує про непогані умови розмноження і 
нагулу цього виду риб. 

Із 3400 виловлених і проаналізованих екземплярів 8 видів молоді риб, 
всі вони знаходились у віці 0+–3+, мали довжину тіла від 2,5 до 12,0 см та 
масу тіла від 0,3 до 27,6 г. 

Аналіз уловів мальковою волокушею показав, що на долю 
промислово-цінних риб припадає 92,5 % чисельності усіх видів молоді 
риб. Вказані види риб переважають у всіх частинах водосховища. 
Основним домінуючим видом була краснопірка (80 %). Серед 
непромислових риб переважав амурський чебачок, який був чисельний у 
всіх частинах водосховища. 

Аналіз промислової іхтіофауни показав, що вона представлена 
переважно дво-, трилітками карася; дво-, три-, чотирилітками окуня; дво-, 
трилітками лина та три-, чотрилітками краснопірки. 

Із загального числа виловлених та проаналізованих риб (всього 146 
шт.) на долю окуня припадало 78 екз. (53 %), краснопірки 34 екз. (23%), 
лина 22 екз. (15%), карася 12 екз. (9%). Усі виловлені риби знаходились у 
віці 2+–4+, їх довжина складала 7,7–27,0 см, а маса тіла 0,03-0,45 кг. 
Питома вага промислово-цінних видів риб (карася, окуня, лина, 
краснопірки в уловах ставними сітками складали 100 %. Середня кількість 
промислових видів риб на один улов за ніч ставними сітками довжиною 
225 м три лави складала 37 екземплярів чотирьох видів риб (карася, окуня, 
лина. краснопірки). Загальна промислова рибопродуктивність становила 
8,54 кг/675 м ставної сітки. Для карася 0,77 кг/ 675 м, окуня 6,23 кг/675 м, 
лина 1,12 кг/675 м, краснопірки 0,42 кг/675 м. За питомою вагою 73 % 
припадає на окуня, 13,1 % на лина, 9 % на карася, 4,9 % на краснопірку. 
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Підводячи підсумок аналізу стану іхтіофауни у водосховищі, 
необхідно підкреслити, що серед молоді риб аборигенних представників 
домінують промислові – краснопірка та карась, а серед непромислових – 
амурський чебачок та бичок, що робить можливим вселення у водойму в 
значній кількості судака, який є основним її споживачем. Чисельний склад 
риб та їх молоді визначається малоцінними промисловими видами. У той 
же час непромислові види риб займають незначне місце серед загальної  
кількості молоді.  

P. Shevchenko1, Yu. Sytnik2, I. Mytyai1, V. Onoprienko1 
1National University Bioresourses and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 
2Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv 

FISH POPULATIONS OF SMILA RESERVOIR, LOCATED ON THE  RIVER TYASMIN 
WITHIN THE CITY SMILA CHERKASY REGION 

In the materials include information on the species composition of fish populations Smila 
reservoir Cherkasy Oblast. 
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ЕКОЛОГІЧНІ УМОВИ ТА СТАН ІХТІОФАУНИ РІЧКИ 
ВЕРБІВКИ (ПРИТОКА р. РОСЬ)  

Притоки малих річок характеризуються незначним біологічним 
різноманіттям. Воно зростає при будівництві водосховищ. Останні є 
також більш оптимальними для іхтіофауни. У таких водоймах може 
відбуватись досить ефективне природне відтворення більшості 
аборигенних промислово-цінних видів риб, пороте найбільш ефективне 
систематичне вселення життєстійкого рибопосадкового матеріалу 
культивованих видів риб. Прикладом таких водойм є стави на р. Вербівка 
(басейн р. Рось) біля с. Кашперівка Тетіївського р-ну Київської області. 

Дослідження проводили у вересні 2012 р. Збір іхтіологічного 
матеріалу проводився контрольними та промисловими знаряддями лову. 
Для вилову молоді риб використовували малькову волокушу довжиною 25 
м (6 ловів), а для промислових риб – ставні сітки з розміром вічка а=35 мм 
і довжиною 25 м кожна (всього 6 сіток загальною довжиною 150 м).  

Досліджувані водойми є каскадом руслових водойм. Одна з них 
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складається з двох частин (4,6 та 1,8 га), з’єднаних трубою. Загальна 
площа водойми складає 6,4 га. Перша частина водойми (4,6 га) має 
наступні розміри: довжина 0,35 км, ширина середня – 0,129 км 
(максимальна – 0,14 км, мінімальна – 0,1 км); максимальна глибина – 2,1 
м; середня глибина – 1,3 м; об’єм водойми при НПГ – 61 тис. м3. Друга 
частина водойми (1,8 га) має наступні розміри: довжина 0,14 км, ширина 
середня – 0,083 км (максимальна – 0,1 км, мінімальна – 0,076 км); 
максимальна глибина – 2,2 м; середня глибина – 1,3 м; об’єм водойми при 
НПГ – 24 тис. м3. Третя – площею 7,8 га. Водойма має наступні розміри: 
довжина 0,6 км, ширина середня – 0,129 км (максимальна – 0,34 км, 
мінімальна – 0,1 км); максимальна глибина – 4,0 м; середня глибина – 1,9 
м; об’єм водойми при НПГ – 150 тис. м3. 

Хімічний склад води водойми (6,4 га) на р. Вербівка у вересні 2012 р. 
характеризувався такими даними: мінералізація води становить 352,3 – 
413,0 мг/дм3. Твердість води становить 3,6-19,5 мг-екв/л. Концентрація 
іонів кальцію – 12,0-28,0 мг/дм3, магнію – 26,4 – 50,4 мг/дм3, сульфатів – 
8,0 – 10,0 мг/дм3, хлоридів – 19,5-30,2 мг/дм3. Вода гідрокарбонатна. 
Переважають іони: НСО3

- 231,8-298,5 мг/дм3. Концентрація амонійного 
азоту знаходився у межах існуючих рибогосподарських ГДК – 0,087 - 
0,185 мг N/дм3. Середня концентрація іонів NO2

– у вересні становила 
0,0055–0,0121 мг N/дм3. Максимальна концентрація нітратів у воді 
становить 0,073 – 0,393 мг N/дм3. Мінеральні форми азоту переважають – 
0,601–0,773 мг N/дм3. Концентрація мінеральних сполук фосфору 
змінюється у межах 0,019–0,024 мг Р/дм3. Розчинений кисень у воді 
знаходиться у межах 6,9 – 8,7 мг/дм3. Водневий показник рН становить 
7,74 –7,87 одиниць рН, що є нормою.  У водоймі площею 7,8 га  деякі 
показники вищі:мінералізація - 638,6 – 657,1 мг/л, гідрокарбонати НСО3

- 

398,9-500,2 мг/дм3 , твердість - 30,5 -47,9 мг-екв/л., магнію – 51,2 – 84,0 
мг/л. 

За отриманими даними, у воді досліджених водойм було виявлено 40 
видів водоростей, які відносяться до 7 груп прісноводного фітопланктону. 
Серед них найбільшим видовим складом відрізнялись зелені водорості 
(Chlorophyta) – 14 видів. Друге місце займали діатомові (Bacillariophyta) – 
17 видів, евгленових (Euglenophyta) було 8, золотистих (Chrysophyta) – 5 
видів. Інші групи водоростей були представлені 1-2 видами. Із зелених 
найчастіше зустрічались види рр. Scenedesmus, Pediastrum, Tetraedron, 
Tetrastrum, Phacotus та інші. Серед зелених діатомових водоростей 
найчастіше зустрічались представники рр. Stephanodiscus, Synedra, 
Navicul. Серед евгленових домінували види рр. Euglena, Trachelomonas, 
Phacus. За отриманими даними, чисельність водоростей у водоймі р. Рось 
у вересні 2012 р. коливалася від 270,0 до 1495,0 тис.кл/л, а біомаса – від 
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0,128 до 0,293 г/м3. Основу біомаси водоростей складали діатомові 
водорості – від 0,048 до 0,113 г/м3 (в середньому 0,080). Чисельність та 
біомаса зелених водоростей відповідно становила від 70 до 1140 тис.кл/л 
та від 0,035 до 0,124 (в середньому 0,059) г/м3. Кількісні показники 
евгленових водоростей коливалися в межах від 30 до 45 тис.кл/л та від 
0,036 до 0,082 (в середньому 0,064) г/м3. 

Зоопланктон водойми (7,8 га) на р. Вербівка представлений 15 
видами, серед яких: коловерток 9 видів, гіллястовусих ракоподібних 6 видів. 
Домінуючим видом був Brachionus quadridentaius. Значення чисельності і 
біомаси становили 1,3 тис. екз./м3 та 0,078 г/м. Розрахована за 
індикаторними видами сапробність відповідала 1,54, індекс Шеннона - 
2,56 біт/екз. Розвиток зоопланктону за кількісними показниками 
відповідає низькому. 

Кількість бентосних організмів становить 24 види. В його складі було 
виявлено 3 види олігохет (Oligochaeta), 2 види п’явок (Hirudinea) і 2 види 
десятиногих (Decapoda) ракоподібних, 3 види хірономід (Diptera), 
личинки бабок (Odonata) були представлені 4 видами, личинки жуків 
(Сoleoptera) – 2 види, та 8 видів молюсків (Mollusca), з яких 7 належать до 
черевоногих (Gastropoda) і лише 1 вид до двостулкових (Bivalvia).  

Домінуючий комплекс видів по всіх ставах у цілому був утворений 8-
ма видами, що мають найбільшу чисельність та біомасу, серед яких, 
порівняно з угрупованням у цілому, було менше олігохет і хірономід (20 і 
35 % зі чисельністю) і більше молюсків (45% відповідно). Також 
переважали представники вторинноводної фауни, зокрема легеневі 
молюски, личинки бабок, жуків та хірономіди (72% відповідно), тоді як 
первинно водна фауна була представлена меншою кількістю видів (28%). 
7 видів (Tubifex tubifex, Ischnura elegans, Chironomus plumosus, Viviparus 
viviparus, Lymnaea stagnalis) були домінуючими у водоймі. 

За результатами досліджень у вересні 2012 р. у водоймі (6,4 га) 
зареєстровано 4 види риб та їх молоді (карась сріблястий, верховодка, 
амурський чебачок та окунь), що належать до 2 родин. За повідомленнями 
місцевих жителів та рибалок тут раніше водились в значній кількості 
судаки, щуки, сазани та навіть соми. Сучасний стан іхтіофауни значно 
збіднений. Аналіз вікового складу іхтіофауни за ловами сітками та 
знаряддями лову молоді риб показує, що у водоймі на окремих ділянках 
домінує окунь (1-4 років), наявні карась сріблястий (1-5 років). Інші риби 
– верховодка (1-4 роки) відібрані з уловів малькової волокуші не досить 
чисельні. Вірогідно це пов’язане з тим, що ріст чисельності цього виду 
стримується значною чисельністю окуня. Зрозуміло, що у ставку 2 
зустрічаються короп (сазан), білий і строкатий товстолобики та інші види 
риб більших і менших розмірів, що характерно видам, які щорічно 
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зариблюються або відтворюються у ставку природним шляхом. В уловах 
мальковою волокушею серед промислових аборигенних риб карась 
сріблястий мав довжину 13-15 см і масу тіла 75-135 г, окунь – 7,2-16,5 см і 
20-90 г та верховодка – 3,5-8,1 см і 0,8-6,5 г. Із непромислових риб 
амурський чебачок мав довжину переважно 6,3-10,0 см і масу тіла 1,6-11 
г. З аналізу довжини тіла туводних риб очевидно, що темп росту їх 
знижений, тобто вони є тугорослими. За відносною чисельністю у вересні 
2012 р. у ставку на р. Вербівка (басейн р. Рось) домінували малоцінні 
промислові види риб (краснопірка, окунь і верховодка) – 88,5-99,4 %, 
особливо верховодка – 11,5-94,1 % від загального вилову риб мальковою 
волокушею. За проведеними уловами роль цінних промислових видів риб 
(карась сріблястий) виглядає незначною – усього 0,5-1,5 %.  
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ENVIRONMENTAL CONDITIONS AND STATUS OF FISH FAUNA V ERBIVKA RIVER 
(TRIBUTARY OF THE RIVER ROS) 

In the materials include information on the species composition of fish populations river 
Verbivka Kyiv region. 
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ІХТІОФАУНА СКИБИНЕЦЬКОЇ ВОДОЙМИ, 
РОЗТАШОВАНОЇ НА р. РОСЬКА (БАСЕЙН р. РОСЬ) 

У ЧЕРВНІ  2009 РОКУ 

У сучасних умовах необхідним і найбільш перспективним є 
впровадження саме  комплексного використання водних ресурсів, на яке 
погоджуються більшість водокористувачів, що ведуть на них 
господарську діяльність. Одним із шляхів може бути використання 
ресурсозаощаджуючої технології виробництва риби на різних водоймах, 
що використовуються комплексно багатьма споживачами  (Інструкція…, 
2008). 

Водойми, використання яких пов’язане із технічними і питними 
потребами, як об’єкти рибогосподарської експлуатації, це якісно нові типи 
водойм, освоєння яких є одним з перспективних напрямків сучасної 



 
 311  
 

пасовищної аквакультури. У таких водоймах може відбуватись досить 
ефективне природне відтворення більшості аборигенних промислово-
цінних видів риб, однак тут необхідне систематичне вселення 
життєстійкого рибопосадкового матеріалу культивованих видів риб та 
організація досить специфічного промислу. 

Однією з таких водойм комплексного призначення, придатних для 
випасного вирощування коропа, білого амура, товстолобів та інших видів 
риб є Скибинецька водойма, розташована на р. Роська (басейн р. Рось) 
біля села Скибинці (в адміністративних межах Скибинецької сільської 
ради) на території Тетіївського району Київської обл. 

Площа водного дзеркала при НПГ складає 25 га в межах орендованої 
площі (загальна площа – 90,2 га), довжина – 2,20 км, середня ширина – 
0,41 км (максимальна – 0,48 км), середня глибина – 1,65 м, максимальна – 
5,50 м, повний об’єм при НПГ– 1,35 млн. м3, корисний – 0,45 млн. м3, 
гребля земляна, водоскид шахтного типу. 

Збір іхтіологічного матеріалу проводили контрольними та 
промисловими знаряддями лову  на двох станціях відбору  проб чи у їх 
районі. Для вилову та визначення  чисельності  молоді і промислових риб, 
промислової рибопродуктивності використовували малькову волокушу 
довжиною 20 м (всього проведено з лови)  і ставні сітки з розміром вічка 
а= 40 (1 шт.) мм  загальною довжиною 35 м. За висотою сітка мала розмір 
1,8 м. Камеральну та статистичну обробку матеріалу виконувати у 
відповідності з загальноприйнятими та іншими іхтіологічними 
методиками (Маркевич, Короткий, 1954; Правдин, 1966; Брюзгин, 1969). 
Риб у фіксованому вигляді обробляли в лабораторних умовах, вимірюючи 
їх довжину, масу тіла, визначаючи вік, стать тощо. Чисельність 
промислової іхтіофауни водойми визначали комбінованими 
репрезентативними методиками (Шевченко та ін., 1993; 1994). 
Промислова рибопродуктивність водойми була розрахована для всіх риб 
методом прямого обліку, випробуваному на різних водоймах (Денисов, 
1978; Исаев, Карпова, 1989). 

Вивчення видового складу, біології й екології риб у Скибенецькій 
водоймі  проводилося у літній  період 2009 р. Отримані результати 
досліджень мають важливе значення для розробки рекомендацій з 
оптимального режиму ведення рибного господарства. 

Для цієї водойми характерний один позитивний момент –  протягом 
усього року високі показники водообміну, що може впливати на 
біологічні показники риб та величини рибогосподарських характеристик 
протягом  вегетаційного сезону. У результаті досліджень стану іхтіофауни 
і біологічних показників риб, були вивчені видовий склад іхтіофауни, 
умови її існування, розподіл, чисельність, розмірно-віковий склад, ріст 
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риб та їх рибопродуктивність. 
Проведені іхтіологічні науково-дослідні роботи у Скибенецькій 

водоймі розташованій на р. Роська (басейн р. Рось) біля села Скибинці (в 
адміністративних межах Скибинецької сільської ради) на території 
Тетіївського району Київської обл. показали, що виявлено 23 види риб 
(Лящ, Плоскирка, Верховодка, Карась сріблястий, Білий товстолобик,  
Строкатий товстолобик, Білий амур, Короп (сазан), Лин, Краснопірка, 
Плітка, Жерех або білизна, Гірчак, Чебачок амурський, Окунь, Судак, 
Йорж, Щука, Сом європейський, В’юн, Щипавка), що відносяться до 7 
родин. Рибалки-аматори відмічають, що за останні 3 роки основними 
видами, що виловлюються, є верховодка – близько 60 %, карась 
сріблястий – близько 10 %, лящ – близько 15 %, залишкові 15 % 
припадають на інші види риб, у основному це: йорж, короп, судак, окунь, 
щука. Інші родини були представлені по одному виду. Такий видовий 
склад риб характерний для багатьох водосховищ України. 

Таким чином, у результаті досліджень, проведених у Скибинецькій 
водоймі встановлено, що якість води, стан кормової бази риб і іхтіофауни 
дозволяють вирощувати в ньому товарну рибну продукцію (переважно 
коропа і рослиноїдних риб), що відповідає рибогосподарським і санітарно-
гігієнічним вимогам. 
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ICHTHYOFAUNA OF SKYBYNETSKE RESERVOIRS LOCATED 
ROSKA ON THE RIVER (BASIN ROS’) IN JUNE 2009 

Conducted ichthyological research work in Skybenetske reservoir situated on the Ros’ka 
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(Ros’ River basin) near the village Skybyntsi (in administrative limits Skybynetskoyi village 
council) in Tetiiyv district, Kyiv region. showed that 23 species of fish were found. 
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ДИНАМІКА ГІДРОХІМІЧНИХ, ГІДРОБІОЛОГІЧНИХ ТА 
ІХТІОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДМИТРЕНКІВСЬКОГО 
ВОДОСХОВИЩА РІЧКИ ПІВДЕННИЙ БУГ ЗА ОСТАННІ 

ДЕСЯТЬ РОКІВ 

В умовах загального зниження рівня виробництва риби в Україні, 
особливо колись найбільш рибопродуктивного – ставового рибництва, 
залучення малих водойм (руслових ставів) до випасного вирощування 
риби має надзвичайно велике значення. В сучасних умовах необхідно 
впроваджувати комплексне використання водних ресурсів з 
застосуванням ресурсозаощаджувальних технологій виробництва риби. 
Цей вид господарської діяльності не можливий без усесторонніх та 
довготривалих досліджень екологічних умов водойм та стану їх 
іхтіофауни. Однією з таких водойм є Дмитренківське водосховище, 
розміщене на р. Південний Буг біля м. Гайсин Гайсинського р-ну 
Вінницької області. Площа водойми згідно проекту 497,0 га; фактично під 
водою 362 га, повний об’єм – 11,1 млн. м³, корисний – 7,1 млн. м³,  
середня глибина – 3,07 м, наповнення із Південний Буг і впадіння в р 
Південний Буг через Дмитренківську ГЕС.  

Комплексні дослідження якості водного середовища, стану кормової 
бази риб та деякі аспекти їх біології були проведені у квітні 2003 та червні 
2013 рр. Аналіз гідрохімічних проб води у водойми у червні 2013 років 
дав такі результати: мінералізація води становила 464,6-545,8 мг/л. 
Твердість води – 3,4-4,9 мг-екв/л. Вміст іонів кальцію – 20,0-40,0 мг/л, 
магнію – 28,8-34,8 мг/л, сульфатів 36,0-48,0 мг/л, хлоридів – 39,05-42,6 
мг/л. За класифікацією вода гідрокарбонатна. Переважають іони НСО3 – 
256,2-353,8 мг/дм3. Вміст амонійного азоту знаходився в межах існуючих 
ГДК – 0,240-0,384 мг N/л. Середній вміст іонів NO2 – у квітні становив 0-
0,0293 мг N/л. Максимальна концентрація нітратів у воді становила 0,106-
0,225 мг N/л. Мінеральні форми азоту складали – 0,6383 мг N/л. Вміст 
мінеральних сполук фосфору коливався  в межах 0,362 -0,765 мг Р/л. 
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Вміст натрію – 15,8-46,0, мангану – 0,02-0,03 мг/дм3, калій-натрій – 23,8-
69,0 мг/дм3, калію – 7,9-23,0 мг/дм3, заліза – 0-0,01 мг/дм3. Вміст 
розчиненого кисню у воді 8,2 - 9,8 мг О2/л. Водневий показник рН 
становив 7,7-7,82, що є нормою. Порівняння показників 2003 року з 2013 
роком показало, що більшість із них зберегло свою стабільність, 
відповідає рибогосподарськими ГДК, а вода є придатною для 
вирощування риби. 

У складі фітопланктону Дмитренківського водосховища (2003–2013 
рр.) наявні 6 груп водоростей. За чисельністю домінували синьозелені – 
72,5% (при цьому ї частка у біомасі становила 11,2%). Також значної 
біомаси (22,8%) досягали зелені. Показники біомаси різних відділів були 
більш «вирівняні» – максимальної біомаси досягали зелені (30.8 %), 
частка евгленових та діатомових була дещо менша (відповідно 24,3 ті 
19,6%). Синьозелені та динофітові створювали відповідно 11,2 та 13,9% 
загальної біомаси. У фітопланктоні водойми відчувається вплив річкових 
вод, про що говорить значна кількість діатомових (які, особливо пенатні, 
характерні для лотичних умов). Частка діатомових, яких зареєстровано 16 
видів (більше половини видового складу) у чисельності становила 41,1%, 
у біомасі – 73,3% Також значну частку чисельності створювали зелені 
(38,4%) та синьозелені (17,1%). В той же час частка останніх у біомасі 
становила всього 1,1%. Наведені матеріали свідчать, що фітопланктон 
перебуває в оптимальному стані і є перспективною кормовою базою для 
риб 

Зоопланктон водосховища представлений коловертками, веслоногими 
та  гіллястовусими ракоподібними, а також іншими безхребетними 
(комахами та їх личинками), які певний період свого життя проводять у 
товщі води. Аналіз видового складу зоопланктону у червні 2013 р. 
показав, що у його складі зареєстровано 31 таксон, що відносяться до 
трьох основних систематичних груп. Серед них 15 таксонів складають 
коловертки (Rotatoria), 8 – веслоногі ракоподібні (Copepoda) та 8 – 
гіллястовусі (Cladocera). На станції № 02 коловерток не виявлено. Рівень 
розвитку зоопланктонного угруповання був високим і відповідав сезону. 

У видовому складі донної фауни водосховища в 2003 р. та 2013 рр. 
відмічені різнорозмірні стулки Dreissena polymorpha, Viviparus viviparus, а 
також в меншій кількості черепашки Anodonta cygnea, Amphipeplec 
glutinose. Судячи з наявності великої кількості стулок у зообентосі 
водосховища домінують дрейсени. Наявність поодиноких личинок 
хірономід дає можливість характеризувати розвиток м’якого зообентосу 
як низький : при середніх показниках біомаси – 0,600-2,112 г/м2. На наш 
погляд це явище пов’язане з виїданням рибами-бентофагами зообентосу. 
До складу зообентосу водосховища входить 6 видів, які  належать до 4 
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систематичних груп: олігохети – 2 види, личинки хірономід – 2 та 
личинки  інших двокрилих – 2 види. 

За результатами досліджень Дмитренківське водосховище у 2003 р. 
водойму населяли  15 видів риб та їх молоді, що належали до 4 родин. 
Найчисленнішою була родина коропових – 10 видів (короп, карась 
сріблястий, лящ, плітка,  краснопірка, верховодка та інші), окуневих – 3 
види (окунь, йорж, судак), сомових (європейський сом).  

У 2013 р. ситуація  дещо змінилась. Зі списку 2003 р. зникли деякі 
види (лящ, сом, пічкур, в’юн), проте появились нові (товстолобик, білий 
амур, амурський чебачок). За відносною чисельністю в червні 2003 р. у 
водоймі домінували промислові  види риб  карась і плітка.. – 51,7%. У 
2013 році на перше місце серед промислових видів риб виходить 
товстолобик, який регулярно вселявся з 2003 року. 

P. Shevchenko1, Yu. Sytnik2, I. Mytyai1, M. Chalturin1 
1National University Bioresourses and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv 
2Institute of Hydrobiology of NAS of Ukraine, Kyiv 

THE SPECIES COMPOSITION OF FISH OF DMITRENKIVS’KE R ESERVOIR ON THE 
SOUTHERN BUG RIVER OVER THE LAST TEN YEARS 

In the materials include information on the species composition of fish populations 
Dmitrenkivs’ke reservoir Vinnytsia Oblast. 

П.В. Шекк  
Одесский государственный экологический университет 
ул. Львовская, 15, г. Одесса, 65016, Украина,  
shekk@ukr.net 

ВЛИЯНИЕ СОЛЕНОСТИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ ИКРЫ, ЭМБРИОГЕНЕЗ И 

ПОСТЭМБРИОГЕНЕЗ МОРСКИХ РЫБ 

При разработке биотехники разведения кефалевых (лобана, сингиля и 
пиленгаса) и камбаловых (калкана и глоссы) рыб основное внимание 
уделяли регуляторной роли солености как одного из факторов, в 
значительной степени определяющих эффективность оплодотворения 
икры, жизнестойкость и развитие эмбрионов, предличинок и личинок.  

Установлено, что оплодотворение икры почти всех исследованных 
видов может проходить в широком диапазоне температуры и солености. 
Вместе с тем, доказано, что для каждого вида и отдельного этапа 
онтогенеза существует свой достаточно узкие оптимальный интервал 
солености. 

Развивающаяся икра морских рыб характеризуется различной 
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плавучестью, что связано с гетерогенностью показателей, которые 
определяют ее удельный вес. Крупные,  оводненные икринки всплывают в 
более соленой воде. Абсолютный размер жировой капли, содержание 
липидов и белка слабо влияют на плавучесть икры, тогда как 
относительные величины этих показателей определяют её вертикальное 
распределение в воде с низкой соленостью. 

Изменение удельного веса икры  в ходе развития происходит за счет 
уменьшения содержания влаги, расходования белков и липидов в 
процессе энергетического обмена. У лобана с момента оплодотворения до 
этапа гаструляции сырая и сухая масса ооцитов увеличивалась на 18-21%, 
а в последующий период снижалась на 13-23%. Изменение удельного веса 
икры в процессе эмбриогенеза сопровождалось изменением её плавучести 
в условиях постоянной солености. В течение первых часов после 
оплодотворения икринки набухали, масса их увеличивалась и они 
опускались в толщу воды. Начиная с этапа гаструляции, удельный вес 
ооцитов уменьшался и они всплывали к поверхности. 

Экспериментально установлено, что оплодотворение икры лобана 
происходит в диапазоне солености от 15 до 35‰, сингиля от 10 до 40‰.В 
то же времяоптимальный диапазон солености для раннего эмбриогенеза 
лобана и сингиля лежит в границах 17-21‰,  сдвигается в сторону более 
высоких показателей, в пределах указанного оптимума, по-мере развития 
эмбрионов. При крайних значениях солености 10 и 30‰ подавляющее 
большинство личинок вылуплялось с различными отклонениями в 
развитии. 

Икра пиленгаса способна оплодотворяться в диапазоне солености от 0 
до 30‰ и выше. Наиболее высокий процент оплодотворения отмечен в 
интервале 5-30‰, за пределами этого диапазона он снижался. 
Оптимальный диапазон солености, который обеспечивал нормальное 
развитие эмбрионов, прямо зависит от условий, при которых происходило 
созревание производителей. Так, для икры, полученной от рыб, 
обитавших в естественных акваториях с соленостью 14-16‰, 
оптимальный на этапе гаструляции  диапазон солености 15-19‰, а на 
стадии подвижного эмбриона – 17-20‰. Для икры, полученной от 
производителей маточного стада, содержавшегося при солености 18-23‰, 
успешное развитие на стадии дробления  обеспечивала соленость 10-25‰ 
и выше, а на более поздних стадиях эмбриогенеза (гаструляция, 
органогенез, подвижный эмбрион) – 20-25‰.  

У калкана из северо-западной части Черного моря взвешенное 
состояние развивающейся икры обеспечивала соленость 17,5‰ и выше. 
При температуре 15-16оС максимальное количество нормальных 
предличинок калкана вылуплялось в воде соленостью 18-22‰, за 
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пределами этого интервала росло количество личинок с отклонениями в 
развитии. Близкий диапазон солености (18-22‰) оказался оптимальным 
для нормального эмбриогенеза глоссы.  

Как отмечалось выше, нормальное протекание эмбриогенеза 
исследованных видов морских рыб обеспечивало взвешенное состояние 
икринок. Развитие икры, опустившейся на дно инкубатора в опресненной 
воде или «залипшей» у поверхностной пленки в воде высокой солености, 
как правило, останавливалось на стадии мелкоклеточной морулы, что  
может быть следствием плохого обеспечения развивающихся эмбрионов 
кислородом. Использование слабой аэрации для поддержания 
развивающейся икры в толще воды позволяло получить предличинок даже 
при солености 4-5‰, хотя их выход при этом не превышает 50-60% от 
числа развивавшейся икры, а часть свободных эмбрионов имела 
различные нарушения в развитии. 

 Наблюдения, проводившиеся нами в 1993-2007 гг., показали, что 
естественный нерест пиленгаса в условиях опресненного Хаджибейского 
лимана проходит в акваториях с соленостью 4-6‰. Установлено, что 
воспроизводство пиленгаса в этом опресненном водоёме обеспечивает 
более плотный, подстилающий, глубинный слой соленой холодной воды, 
которая препятствует погружению развивающейся икры на дно и 
обеспечивает её нормальное  развитие. 

Соленость среды влияет также на длительность эмбрионального 
развития. При оптимальном температурном режиме снижение солености 
до 14-15‰ сокращает продолжительность эмбриогенеза лобана, сингиля, 
пиленгаса и калкана на 1-2 часа, а при повышении солености до 30-35‰ – 
увеличивает на 2,5–3 часа.  

В постэмбриональный период жизни оптимальной можно считать 
соленость, которая позволяет предличинкам держаться у поверхности и в 
толще воды. Для всех исследованных видов морских рыб плавучесть 
свободных эмбрионов обеспечивает соленость 19-23‰. В этот период они 
малоподвижны, «висят» у поверхности, совершая время от времени 
вращательные движения.  

Полученные данные наглядно показали, что опреснение воды в ходе 
выращивания стимулирует рост личинок, более раннее начало и 
завершение метаморфоза. С 6–7-и суточного возраста личинки пиленгаса 
легко переносили снижение солености до 4-5‰, а с 15-20 суток их можно 
переводить для последующего выращивания как в морскую (20‰ и 
выше), так и в пресную воду. Это практически не влияет на выживание 
личинок, но в значительной степени определяет скорость роста, которая 
заметно выше в солоноватой воде, чем в морской и пресной. 

При оптимальном температурном режиме, максимальное выживание 
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предличинок  глоссы (до 15 суток) обеспечивала соленость 19-20‰, в 
последующий период её снижение до 10-15‰ стимулировало рост и 
развитие личинок, сокращало сроки завершения метаморфоза и 
обеспечивало  их высокий выход.  

Оптимальная соленость при культивировании лобана на этапе 
выращивания от свободного эмбриона до 12 суточного возраста – 19-20‰. 
Начиная с 11-12 суток, понижение солености до 15-16‰ 
интенсифицировало рост и повышало выживание личинок. 

Данные, полученные нами при экспериментальном выращивании 
калкана и сингиля свидетельствуют о том, что при прочих равных 
условиях выращивания (плотность посадки, корма, рацион и 
температурный режим) понижение солености на поздних этапах 
онтогенеза не способствовали росту и ускорению развития личинок этих 
видов.  

Р.V. Shekk  
Odessa State Environmental University, Ukraine 

INFLUENCE OF SALINITY ON EFFICIENCY OF IMPREGNATION  CALVE, 
EMBRYOGENESIS AND AFTER EMBRYOGENESIS OF MARINE PIS CES 

As a result experimental  researches the optimum values of salinity are set providing maximal 
efficiency  of impregnation of caviar, embryogenesis, development, growth and survival of larvae 
of flounder and grey mullet fishes.  

П.В. Шекк  
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ НА  РАННИЙ ОНТОГЕНЕЗ  
МОРСКИХ РЫБ 

Длительность эмбриогенеза у морских рыб прямо зависит от 
температуры воды. Высокая температура способствует не только 
абсолютному ускорению развития, но и сокращает относительную 
длительность его завершающих этапов.  

Вылупление максимального количества нормальных предличинок 
лобана от икры позднесозревающих самок наблюдали в интервале 
температуры 22-24С°, а  раннесозревающих – 20,5-22,5°С. В этом же 
диапазоне (20-25°С) выклюнувшиеся личинки имели максимальную 
длину, что позволяет считать данные условия оптимальными для 
эмбриогенеза и выращивания свободных эмбрионов до перехода на 
активное питание. Диапазон 21-25°С оптимальный для созревания 
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производителей в нерестовый период. Практически полную гибель 
эмбрионов лобана (до 97%) наблюдали при 17°С, а при 28оС до 70-100% 
предличинок имело нарушения в развитии. Это  свидетельствуют о том, 
что температура 17 и 28оС – нижний и верхний пределы выживания 
эмбрионов данного вида кефали. 

Повышение температуры от 17 до 21°С ускоряло эмбриональное 
развитие сингиля  за счет сокращения длительности всех его этапов, что 
сопровождалось сокращением общей продолжительности эмбриогенеза на 
14 часов. При 17°С на этапе «гаструляции», и в большей степени на этапе 
«подвижный эмбрион» наблюдали повышенный отход.  При температуре 
19 и 21°С вылупление составляло 74 и 77%. При низкой температуре 
выклев растягивался во времени, предличинки имели меньшую длину, а у 
30 % свободных эмбрионов отмечали аномалии в развитии. Таким 
образом, наиболее благоприятным для эмбриогенеза сингиля  можно 
считать температурный диапазон 19-21оС. 

Эмбриональное развитие пиленгаса исследовали в температурном 
диапазоне от 12,5 до 30оС. При крайних значениях температуры 
наблюдали повышенную гибель зародышей на стадии «подвижный 
эмбрион» и большой процент предличинок, вылупившихся с различными 
нарушениями развития. В диапазоне 17-20оС температура практически не 
влияла на выживание эмбрионов. Отношение процента выклюнувшихся 
нормальных предличинок к развивавшимся на стадии гаструляции близко 
к 0,9. Эмбриональное развитие при таких условиях завершалось через 54-
58 часов дружным вылуплением более 80% предличинок в течение 1-2 
часов. Полученные данные свидетельствуют о том, что температурный 
диапазон 17-20оС максимально приближен к оптимальным условиям для 
эмбриогенеза пиленгаса (Шекк, Куликова, 2005; Шекк 2012). 

Икру калкана инкубировали в температурном диапазоне 12-21оС, что 
отвечало диапазону  нерестовых температур, типичных для мест 
массового нереста камбалы в северо-западной части Черного моря. 
Лучшие результаты были получены нами при температуре 15-19оС. В этих 
условиях при солености 18-20‰ выход нормальных предличинок 
приближался к 80% от числа помещенных на инкубацию развивающихся 
ооцитов. 

Для глоссы, при солености 20-23‰, максимальный процент развития 
икры на всех этапах эмбриогенеза обеспечивала температура 9-11оС.  

Для определения температурного оптимума развития мы исследовали 
интенсивность потребления кислорода эмбрионами кефали в широком 
температурном диапазоне. Для эмбрионов пиленгаса на стадии дробления 
минимальное значение скорости потребления кислорода в расчете на один 
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эмбрион (R min – 2,121-1,998 мкл О2τ0) отмечено в интервале температуры 
18-19оС, на стадиях «органогенеза» и «подвижный эмбрион» минимальное 
значение скорости потребления кислорода в расчете на один эмбрион (R 
min – 2,713-2,715 мкл О2τ0, и 3,335-3,362 мкл О2τ0, соответственно) было 
отмечено в температурном интервале 19-20оС.  

Следовательно, в температурной зоне, где скорость потребления 
кислорода минимальна, на обеспечение процесса развития тратилось, 
соответственно, минимальное количество энергии. По этой причине зону 
минимального потребления кислорода можно принять за температурный 
оптимум развития вида. 

Аналогичные данные были получены при изучении скорости 
развития, роста и дыхания лобана. Установлено, что зоной 
температурного оптимума для эмбрионов данного вида на этапе 
дробления и гаструляции является диапазон 20-23°С, а на стадии 
органогенеза – 21-24оС. 

Таким образом, показано, что в процессе развития, от этапа 
дробления и гаструляции к завершающим этапам эмбриогенеза, пределы 
температурного оптимума расширяются. На ранних стадиях эмбриогенеза 
предпочтительна более низкая температура, на завершающих – более 
высокая.  

В период личиночного развития для каждого из исследуемых видов 
морских рыб и для каждого этапа развития существует свой 
температурный оптимум. На ранних этапах развития для предличинок 
лобана и сингиля наиболее благоприятны более низкие температуры: 20-
21 и 18-20°С соответственно, такие условия продлевают период 
смешанного питания и тем самым повышают выход перешедших на 
внешнее питание личинок. После достижения 10-15 суточного возраста 
повышение температуры до 22-23С° для лобана и до 20-22°С для сингиля 
стимулировало развитие, обеспечивало интенсивный и равномерный рост 
всех личинок, что в конечном итоге повышало их выживаемость.  

Оптимальный температурный интервал для предличинок глоссы, 
полученных от производителей лиманного происхождения, на 
протяжении первых 15 суток выращивания находился в пределах 7-10оС. 
В последующие 15 суток повышение температуры до 15-16оС 
благоприятно влияло на интенсивность питания и скорость роста личинок. 
Начиная с 30 суток и до конца метаморфоза, оптимальной являлась 
температура 18-20оС, которая обеспечивал быстрый рост, относительную 
однородность размерного состава личинок и высокий процент их 
выживания.  

У свободных эмбрионов пиленгаса при температуре 18-19оС у  
желточный мешок сохранялся до 5-6 суток, благодаря чему полностью 
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успевал сформироваться ротовой аппарат и на 4 сутки, когда они в массе 
переходили на внешнее питание, сохранялся достаточный запас желтка. 
При температуре 15-17оС резорбция желточного мешка и весь процесс 
развития личинок пиленгаса замедлялись и питаться личинки начинали 
только на 5-6 сутки. С 7 до 20-х суток выращивание личинок наиболее 
успешно проходило при  температуре 20-21оС. Это заметно 
стимулировало их развитие и рост. При более низкой температуре рост 
личинок замедлялся, хотя и росли они более равномерно, а при 
температуре выше 21оС  происходила дифференциация личинок по 
размерам, что сопровождалось их каннибализмом. Чувствительность 
личинок в возрасте больше 20-ти суток к температуре заметно снижалась. 
В этот период выращивание вполне успешно можно вести в 
температурном диапазоне 23-26 оС, который обеспечивал максимальный 
темп роста и высокую выживаемость личинок. 

Для выращивания предличинок калкана оптимальным является 
температурный интервал 15-17оС. Такой режим обеспечивал переход до 
90% предличинок на внешнее питание уже на 4 сутки, а длительность 
этапа смешанного питания составляла 8-10 суток. Высокая температура 
стимулировала рост личинок, но уменьшала их выживание, которое при 
низкой температуре (12-14оС) было вдвое ниже чем при высокой (18-
21оС). Начиная с 10-х суток выращивание личинок калкана можно 
достаточно успешно вести при температуре 20-22оС. Такой 
температурный режим обеспечивал высокую скорость роста и выживание 
до 56% личинок при низкой вариабельности их индивидуальных 
размеров. При  высокой температуре (23-24оС) у личинок калкана, как и у  
пиленгаса, глоссы и других видов морских рыб, проявлялся каннибализм 
крупных личинок по отношению к мелким, отставшим в росте. Это 
приводит к значительной разнородности размеров и снижению выживания 
личинок до 18-21%. При температуре 17-18оС, как показали результаты 
исследований, более 40% особей отстало в росте и развитии от среднего 
показателя, а выживание не превышало 20%.  

1. Шекк П. В. Марикультура рыб и перспективы её развития в Черноморском 
бассейне / Шекк П. В., Куликова Н. И. – К. : ГЕОС. – 2005. – 306 с. 

2. Шекк П. В. Биолого-технологические основы культивирования кефалевых и 
камбаловых. – Херсон.: ЧП Гринь.– 2012. – 305 с. 
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INFLUENCE OF TEMPERATURE ON  EARLY ONTOGENESIS  OF MARINE PISCES 

As a result experimental researches the optimum values  of temperature are set providing 
maximal efficiency  of impregnation of caviar, эмбриогенеза, development, growth and survival of 
larvae of flounder and grey mullet fishes.  
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БІОРІЗНОМАНІТТЯ ІХТІОФАУНИ ДНІПРОВСЬКОГО 
ЛИМАНУ  

Іхтіофауна Дніпровсько-Бузької гирлової області, складовою 
частиною якої є Дніпровський лиман, включала в себе практично весь 
комплекс прісноводних риб, властивих пониззям річок Чорноморсько-
Азовського басейну. До початку гідробудівництва існував певний баланс 
співвідношення чисельності та біомаси таксонів різних рангів на фоні 
загальної картини видового різноманіття. Цей, так би мовити, утворений 
природою гомеостаз підтримувався за рахунок того, що із Чорного моря в 
лиман та Дніпро заходили осетрові та оселедцеві, а при нагонах морської 
води в лимані періодично з’являлись морські види – чорноморський 
анчоус, чорноморський шпрот, луфар, чорноморський сарган, морська 
собачка, кефалеві, які часом доходили до гирлових ділянок Дніпра та 
Південого Бугу. Взагалі слід відмітити, що сьогодні кількість видів риб, 
які постійно або тимчасово мешкають в Дніпровсько-Бузькій гирловій 
області порівняно велика, що за гіпотезою Берга Л.С. пов’язано із 
особливостями умов мешкання та геологічним минулим даного району. 

Поряд зі змінами у складі аборигеної іхтіофауни коропових відбулося 
нарощування чисельності інтродуцентів, що підтверджується значенням 
інтродуцентів в групі Придунайських озер, що може розглядатися в якості 
своєрідної моделі. 

Враховуючи орієнтацію іхтіологічних досліджень в останні роки 
паралельно з дослідженнями кількісного і якісного складу іхтіофауни 
певний інтерес представляє порівняння з показниками видового 
різноманіття. Керуючись визнаним ствердженням Песенко Ю.А., за яким 
різноманіття угрупування тим вище, чим більше видів воно включає та 
чим більше вирівняні види за їх відносною кількістю, нами був 
використаний загальновживаний індекс Шеннона-Уівера.  

В результаті були встановлені наступні значення i2i plogp  для кожного 
виду в доповнені  відомою часткою в промисловій іхтіофауні (%): 
Acipenser guldenstadti – 0,002 (0,02), Alosa immaculata – 0,004 (0,04), Alosa 
caspia tanaica – 0,002 (0,02), Clupeonella cultriventris – 0,2914 (76,91), R. 
rutilus heckeli – 0,2356 (5,72), Abramis brama – 0,2893 (7,94), V. vimba 
carinata – 0,0251 (0,27), Ciprinus carpio – 0,005 (0,005), Sander lucioperca – 
0,0443 (0,63), Esox lucius – 0,010 (0,1), Scardinius erythrophthalmus – 0,0179 
(0,16), Blicca bjoerkna – 0,0716 (1,06), Carassius auratus – 0,2073 (4,66), 
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Silurus glanis – 0,003 (0,03), Perca fluviatilis – 0,0179 (0,22), A. alburnus – 
0,002 (0,02), Hypophthalmichthys molitrix разом з Aristichthys nobilis – 
0,1170 (2,10), Gobiidae – 0,001 (0,01). 

Отримане значення Н′ = 1,3464 вказує на певний дизбаланс 
різноманіття іхтіофауни, причиною якого є збільшення чисельності і 
біомаси одних видів (Clupeonella cultriventris – 76,91 %) при мізерній 
частці інших. В зв’язку з цим, для знаходження шляхів  росту показників 
різноманіття іхтіофауни району необхідною умовою є дослідження 
динаміки чисельності популяцій конкретних видів. 

Зменшення видового біорізноманіття підтверджується і показниками 
промислу на акваторії Дніпровського лиману. Аналізуючи динаміку 
вилову риб в Дніпровському лимані можна стверджувати, що тенденція на 
скорочування впевнено простежується. Середньорічні показники вилову 
цих видів риб за останні роки коливаються на дуже низькому рівні. 
Рибець практично повністю зникає з промислу, зменшуючись в уловах з 
кожним роком. Його середньорічний показник в лимані становив 0,279 т, 
а в пониззі Дніпра 0,111 т. 

Вилов тарані складав 19,491 т в лимані і 6,258 т в нижньому Дніпрі. 
На низькому рівні також судак, відповідно – 0,926 т в лимані і 0,662 т в 
пониззі Дніпра. Лише лящ вигідно відрізняється в уловах, середньорічні 
вилови якого становлять 35,677 т в лимані та 19,637 т в пониззі Дніпра. 

Загалом основу промислу в лимані складає тюлька, середньорічний 
показник якої займає 78% від загального вилову, за нею йде карась – 10 %, 
лящ – 4%, тарань – 2%, товстолоб – 2%. 

Вилови в пониззі Дніпра відрізняються за рахунок більшої частки в 
уловах товстолобиків – 14%, карася – 20% і ляща – 9%, та меншої частки 
тюльки – 47%. 

Зрозуміло, що загальний стан вилову прохідних і напівпрохідних риб 
прямо або опосередковано залежить від гідрологічного, фізико-хімічного, 
гідробіологічного режиму, наявності нерестовищ, регулювання промислу, 
об’ємів і якості зариблення акваторії рибопосадковим матеріалом за 
рахунок їх відтворення в існуючих спеціалізованих рибничих заводах.  

За результатами звітних даних за період 2005 – 2010 рр. у водойми 
загалом було вселено найбільше товстолобиків – 18,182 млн. дволіток, 
коропа 2,958 млн. дволіток, осетра російського 3,709 млн. цьоголіток, 
білого амура 0,958 млн. дволіток. Починаючи з 2008 року Новокаховський 
рибничий завод почав зарибляти пониззя Дніпра такими видами риб як 
судак, щука і сом.  

Оцінюючи сучасний стан і спостерігаємі тенденції у складі 
промислової іхтіофауни Дніпровського лиману стає зрозумілим, що 
динамічні процеси викликані зміною гідрологічного режиму призвели до 
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неприродних процесів в абіотичному і біотичному середовищі акваторій і 
безумовно відбилися на динаміці і промислу іхтіофауни протягом 
відносно тривалого періоду. 

Причиною такого явища стало погіршення умов природного 
відтворення, переважно цінних видів риб, зростаючий тиск промислу, 
включаючи неконтрольовану його частку, значною мірою пояснюють 
сталу тенденцію зменшення долі цінних промислових видів риб, 
збільшенням долі менш цінних видів риб у промислі, що-до представників 
аборигенної іхтіофауни. 

Окремий висновок доцільно сформулювати, що-до інтродуцентів, 
доля яких в промислі залежить з одного боку від інтенсивності вилову а з 
другого боку практично не пов’язане з умовами відтворення, саме тому, 
що ця функція пов’язана з діяльністю відповідних підприємств 
здійснюючих щорічне вселення у водойму життєстійкого 
рибопосадкового матеріалу.  

I. M. Sherman, P. S. Kutishev 
Kherson  State Agricultural University, Ukraine 

COMMERCIAL IKHTIOFAUNA OF THE DNEPR ESTUARY 

The analysis of specific bioraznoobraziya and modern state of ikhtiofauny is conducted. The 
tendency of diminishing in trade of valuable types of finfishess is exposed at the increase of 
malocennykh, insufficient establishment of introducentov on a background intensive trade. 

W. Wiśniewolski  
S. Sakowicz Inland Fisheries Institute  
Department of River Fisheries in  Żabieniec 
ul. Główna 48, 05-500 Piaseczno 
wieslaw.wisniewolski@gmail.com 

ECOLOGICAL RIVER CONTINUITY AND MIGRATORY FISH 
PROTECTION – CASE STUDY IN POLAND 

Natural living conditions of fish in the rivers, are determined by the variety 
of biotic and abiotic factors (Starmach, 1964). They are significantly modified 
by human induced alterations such  as barriers or channel modifications, which 
interrupt the river continuity (Vannote et al ., 1980). This interferes with one of 
the key elements of the fish  biology – the migrations. This also leads to a loss 
of diversity of fish habitat (Reichenbach-Klinke, 1968, Schiemer, 1985). 
Negative impact on the ecosystem of the river and the fish fauna is also induced 
by hydropower operation (Adam et al., 2005). 

Fish migrate for many reasons. Spawning is considered to be the most 
important motivation. In addition to natural environmental conditions, the 
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nature and extent of migration today is determined in large part  by human 
induced alterations of river ecosystems. The long term consequences of dams 
are very significant, especially when they disconnect the upstream spawning 
grounds from the rearing habitats. This leads to a reduction in population size or 
even fish extinctions (Bartel et al ., 2007). 

Restoration of ecological continuity of river ecosystems is therefore 
paramount to the success of the re-population and the restitution of migratory 
fish programs. Fish passage facilities serve this purpose. The design of 
contemporary fishways must be adjusted to the biological limitations of 
migrating fish. Applications that are mimicking the natural features of the river, 
such as nature-like bypass channels, rock ramps and step-pool passes are 
increasingly common. There are also technical facilities, such as vertical slot 
passes, pool passes, locks or fish-lifts. Selection of the right type of fish way 
depends on the location of the barrier and the migratory species composition. It 
is determined by variable and limited abilities of fish to swim against the 
current.  These requirements form the basis for the design criteria of maximum 
flow velocity in fishway. Following maximum values have been determined: 

• salmonids (Salmon, See trout, Trout, Danube salmon), Grayling = 2.0 
m/sec, 

• rheofill cyprynides (Asp, Barbell, Barb, Vimbas, Ide, Dace, Chub, Nase) 
= 1.5 m/sec, 

• other species (fish young and small) = 1.0 m/sec, (Gebler, 1991, Jens et 
al., 1997). 

After spawning, adult fish frequently return to the places of journey’s 
origin. Their offspring follows. On their way the need to avoid water intakes 
and hydropower plants, which are the biggest threat to them. Fish are mutilated 
and killed on the screens and turbines. The amount of such loss is determined 
by the shape and size of the fish, the type of turbine and height of the dam. In 
extreme cases (eg. eel) up to 100% the traveling population can be crippled or 
killed. There are different types of protective measures. Here, we can list the 
dense screens, strobe light, acoustic and mechanical barriers, traps and, finally, 
the electric barrier. The effectiveness of these devices varies and is usually 
unsatisfactory. Therefore research aimed at improving the efficiency of the 
protection of fish downstream migration is underway. 

In Poland, the activities related to the restoration of ecological continuity 
of rivers, are closely linked to the implementation of the restoration of 
migratory fish populations program, which is in place since 1998. According to 
the general objectives of the program following anadromous fish are to be 
restituted: 

• Atlantic sturgeon, A. oxyrinchus; 
• Atlantic salmon, Salmo salar; 
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• See trout, Salmo trutta trutta, 
• Lake trout, Salmo trutta m. lacustris; 
•  Vimbas, Vimba vimba; 
• Migratory whitefish, Coregonus lavaretus lavaretus (Sych, 1998). 
As part of the implementation of the Water Famework Directive in the 

Polish legislation, assessment has been made of the needs and priorities of 
restoration of morphological continuity in river basin in the context of 
achieving good ecological status / potential of surface water bodies (Błachuta et 
al., 2010). The analysis was made for the main basins located on Polish territory 
and trans-boundary watersheds. Given the trans-regional and regional 
importance of each river, main migratory corridors that lead to spawning areas 
and downstream migration routes were delineated. Following criteria have been 
used for the selection of priority rivers: 

• Ecological continuity = availability of habitat. 
• Fish migration as a condition for the conservation of species and their 

local populations. 
• Threats to migratory path (barriers , channel modifications, hydropower). 
• Legal considerations. 
• The restoration of migratory fish program and eel management plan. 
These criteria allowed for identification of priority rivers for diadromous 

fish and the river sections essential to potamodromous fish populations.    
The presence of impoundments and hydroelectric dams plaid an important 

role in the selection process. This required developing a compromise between 
the existing uses and the needs of conservation. Preservation of existing utilities 
located on the river that interfere with or prevent the fish migration, requires 
restoration of passages for down- and upstream migration. 
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