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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Сучасне раціональне використання водних біологічних 

ресурсів та збереження їх біорізноманіття базується на принципі обов’язкового 

збереження їх природного відтворення. При цьому слід враховувати необхідність 

збереження кожного виду ресурсу не лише в межах його ареалу, але і в кожному 

місці його проживання (В. Б. Журавлев, 2005).  

Інтенсивне освоєння природних ресурсів Західного Полісся України, 

посилене введення їх в господарський обіг здійснює значний вплив на водні 

екосистеми. Хрінницьке водосховище, як основний рекреаційний об’єкт 

Рівненської та Волинської областей, потужно відчуває вплив діяльності людини. 

В даний час антропогенна дія на водну екосистему стає все більш 

багатофакторною і комплексною. Слід чітко усвідомлювати прямий 

антропогенний тиск на іхтіофауну у вигляді нераціонального рибного промислу, 

неконтрольованого любительського і спортивного рибальства та незаконного 

вилову риби, що поряд із іншими чинниками антропогенної природи завдає 

потужного удару по біоті гідроекосистеми.  

Незворотні зміни в структурі іхтіофауни при антропогенному навантаженні 

на гідроекосистеми Західного Полісся України добре вивчені на прикладі 

природних водойм (В. В. Сондак, 2008). А от штучні екосистеми залишились поза 

увагою, зокрема дослідження екосистеми Хрінницького водосховища носять 

несистемний характер (Й. В. Гриб, В. В. Сондак, 2003). Зважаючи на 

специфічність штучних гідроекосистем в питаннях формування їх абіотичної та 

біотичної складових в умовах визначеного інженерним задумом антропогенного 

впливу є актуальним питання побудови оптимальної моделі експлуатації таких 

водних екосистем з мінімальним впливом як на басейн річки у якому утворене 

таке водне тіло, так і на його біоту.  

Зважаючи на це, досить актуальним є процес формування і впливу на стан 

іхтіофауни антропогенних факторів в умовах екосистеми водосховища. Найкраще 

цей вплив проявляється на умовах існування домінантних видів. 

 Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана в рамках польових науково-дослідних робіт 

проведених у 2006–2018 рр. у складі іхтіологічних груп територіальних органів 

Держрибагентства України Рівненської та Волинської областей згідно з Програмами 

проведення контрольних ловів водних біоресурсів. Дослідження стану 

гідроекосистеми водосховища та його іхтіофауни виконано в Національному 

університеті водного господарства та природокористування в рамках: «Програми 

здійснення науково-дослідних робіт НДЛ «Охорони та відтворення природних 

ресурсів» НУВГП у внутрішніх рибогосподарських водних об’єктах на 2008–2013 

рр.» (погоджена Держкомрибгоспом України, 13.05.2008 р.); «Програми 

відновлення та збереження рибних запасів Рівненської області на 2010–2015 роки», 

затвердженої Рішенням Рівненської обласної Ради № 1436 від 18.12.2009 р.; 

науково-дослідної роботи кафедри агрохімії, ґрунтознавства та землеробства 

Національного університету водного господарства та природокористування 

«Вивчення агроекологічного стану ґрунтів гумідної зони, їх еволюція під впливом 
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природних і антропогенних факторів та розробка заходів з підвищення 

продуктивності агроценозів» (№ держ. реєстрації 0112U002522). 

 Також дослідження проведені за підтримки Програми малих грантів 

Глобального екологічного фонду (GEF) в рамках грантового проекту «Проект по 

створенню науково–освітнього комплексу з охорони та відтворення іхтіофауни 

Рівненської області» виконуваного ГО РЕЦ «Волинь» у 2012 році.  

Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було визначити та 

охарактеризувати видовий склад іхтіофауни Хрінницького водосховища, вивчити 

екологічні особливості популяцій основних промислових видів риб, встановити 

вплив промислового, любительського та незаконного вилову на стан запасів та 

умови життєдіяльності іхтіофауни в умовах надмірної евтрофікації екосистеми та 

розробити комплекс заходів із стабілізації стану водних біоресурсів.  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: проаналізувати стан 

вивченості іхтіофауни Західного Полісся України в цілому та Хрінницького 

водосховища; встановити загальні механізми формування, використання та 

збереження іхтіофауни штучних екосистем; охарактеризувати екосистему 

Хрінницького водосховища як середовище існування риб; з’ясувати сучасний склад 

іхтіофауни Хрінницького водосховища, охарактеризувати її за сукупністю 

зоогеографічних, популяційних, екологічних, біометричних ознак, дослідити 

особливості морфологічних та морфометричних ознак та умов життєдіяльності 

різних вікових груп домінантних видів риб; дослідити шляхи формування та 

специфіку іхтіофауни водосховища за період його існування; проаналізувати 

динаміку популяцій промислових видів риб, встановити вплив промислового, 

любительського рибальства та незаконного вилову на іхтіофауну; вивчити 

ефективність впровадження заходів біологічної меліорації екосистеми водосховища 

із застосуванням рослиноїдних риб для умов Західного Полісся України. 

Об’єкт дослідження – екологічний стан іхтіофауни Хрінницького 

водосховища. 

Предмет дослідження – видове різноманіття, еколого-біологічні 

особливості та характеристика іхтіофауни; вплив локальних антропогенних 

факторів (промисловий, любительський, незаконний вилов) на риб Хрінницького 

водосховища.  

Методи досліджень: теоретичний аналіз – для узагальнення результатів 

проведених раніше досліджень відповідно до мети та об’єкту досліджень; польові 

та лабораторні дослідження (іхтіологічні, іхтіоекологічні, гідробіологічні, 

гідрохімічні) – для оцінки стану водної екосистеми та її біотичної складової, 

визначення антропогенного впливу; камеральний математично-статистичний 

аналіз – для обробки результатів досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів. На основі проведених 

досліджень та узагальнення їх результатів встановлено істотність впливу 

локальних антропогенних факторів на екосистеми малих водосховищ, зокрема їх 

біотичну складову представлену іхтіофауною, а саме вперше: 

– визначено видовий склад іхтіофауни Хрінницького водосховища, що налічує 

29 видів з 28 родів і 9 родин; проаналізовано її еколого-біологічну структуру; 
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досліджено популяції домінантних видів та вивчено динаміку їх змін; підтверджено 

значимість прямого локального антропогенного впливу на іхтіофауну; 

– встановлено, що 83 % видів риб Хрінницького водосховища мають 

загальнодержавний або міжнародний природоохоронний статус; 

– відзначено, що поява 8-ми видів у складі іхтіофауни пов’язана з діяльністю 

людини, що свідчить про значний рівень її трансформації (24,2 %) від вихідного 

складу наявного в р. Стир до 1957 р.;  

– вивчено морфологічні, морфометричні, біологічні та екологічні особливості 

основних промислових риб Хрінницького водосховища в розрізі вікових груп 

найактивніше задіяних у вилові на сучасному етапі порівняно з попередніми 

періодами рибогосподарського освоєння екосистеми водосховища.  

Удосконалено модель охорони, використання і відтворення водних 

біоресурсів шляхом впровадження принципів збалансованого природокористування. 

Набула подальшого розвитку технологія біологічної меліорації водних 

екосистем із застосуванням рослиноїдних риб далекосхідного фауністичного 

комплексу, що була впроваджена для гідроекосистем півдня України, із 

корегуванням для умов Західного Полісся. 

Практичне значення одержаних результатів. Запропонований у роботі 

підхід біологічної меліорації водної екосистеми Хрінницького водосховища 

частково реалізований у 2010–2018 рр. за кошти місцевих бюджетів, грантової 

підтримки Глобального екологічного фонду та ресурсів громадських організацій. За 

результатами проведених досліджень у 2006–2008 рр. Мінагрополітики України 

встановлювались ліміти спеціального використання водних біоресурсів у акваторії 

Хрінницького водосховища, а в 2009 р. призупинено промислове рибальство. 

Дослідження умов та періодів природного відтворення риб у Хрінницькому 

водосховищі покладені в основу для зміни нормативно-правового регулювання 

строків весняно-літньої нерестової заборони на лов водних біоресурсів у 

водоймах Рівненської та Волинської областей, яка встановлюється 

територіальними органами Держрибагентства України.  

Особистий внесок здобувача. Здобувачем особисто проведено пошук та 

аналіз літературних джерел, освоєно методи досліджень, організовано та проведено 

експериментальні дослідження, статистичну обробку результатів досліджень. 

Формування висновків та пропозицій виробництву виконано спільно з науковим 

керівником. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертації 

використано лише ті ідеї та положення, які є результатом особистої роботи 

здобувача. 

Апробація результатів дослідження. Результати досліджень доповідались на 

наукових конференціях та семінарах: І Міжнародної науково-практичної 

конференції «Шацький національний природний парк: регіональні аспекти, шляхи 

та напрями розвитку» (Шацьк, 3–6 жовтня 2007); Всеукраїнській науковій 

конференції «Шляхи збереження і відновлення рибництва та водних екосистем у 

Поліському регіоні» (Рівне, 24–26 жовтня 2011); Міжнародній науково-

практичній Інтернет-конференції «Формування стратегії науково-технічного, 

екологічного і соціально-економічного розвитку суспільства» (Тернопіль, 6–7 

грудня 2012); Міжнародній науково-практичній конференції «Методи і технології 
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стратегічного планування розвитку територій. Розвиток системи управління водно-

болотних угідь міжнародного значення в Україні» (Київ, 1 лютого 2013); ІІІ 

Міжнародного науково-практичного круглого столу «Екологія водно-болотних угідь 

і торфовищ» (Київ, 3 лютого 2014); Міжнародної науково-практичної Інтернет-

конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин 

природи і суспільства» (Тернопіль, 6–7 березня 2014); Міжнародній науково-

практичній конференції «Сучасні проблеми екології та лісовпорядкування» 

(Житомир, 17–18 квітня 2014). Також результати дисертаційного дослідження 

обговорювались під час круглого столу обміну досвідом учасників навчального 

курсу «Intensive Pond Fish Farming» (Shefayim, Israel, 21 грудня 2016) проведеного за 

сприяння Міністерства закордонних справ Держави Ізраїль в межах Міжнародного 

аграрного тренінгового центру (MASHAV MATC). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 16 наукових праць, в тому 

числі 1 монографія у співавторстві. Шість наукових статей включено до переліку 

фахових періодичних наукових видань, в тому числі 1 у виданні внесеному до 

міжнародних наукометричних баз даних; 6 матеріалів та тез доповідей на наукових 

конференціях; 1 методична рекомендація. 

Структура та обсяг дисертаційного дослідження. Робота складається з 

анотації, вступу, 6 розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку 

використаних літературних джерел та додатків. Загальний обсяг рукопису становить 

250 сторінок. Робота ілюстрована 42 таблицями та 21 рисунком. Список 

використаних літературних джерел налічує 194 найменувань, з них 29 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІХТІОФАУНИ В 

УМОВАХ ШТУЧНИХ ГІДРОЕКОСИСТЕМ 

Проаналізовано опубліковані результати досліджень з даної проблематики. 

Визначено, що дослідження іхтіофауни водойм Західного Полісся України охоплює 

період з XVIII століття до теперішнього часу. Основу цих досліджень до середини 

ХХ століття складали встановлення видового різноманіття та біолого-екологічних 

особливостей існування риб в умовах стабільних природних водойм. В останні 60 

років дослідження зосередженні на встановленні взаємозв’язків умов 

життєдіяльності риб в умовах посиленого антропогенного трансформування 

річково-озерної мережі. Необхідна увага вивченню іхтіофауни водосховищ 

Західного Полісся України не приділяється. 

Підтверджено, що найбільш істотний вплив на стан іхтіофауни водосховищ 

несуть антропогенні фактори, серед яких: фактори пов’язані з водним режимом; 

фактори, які визначають якість води та кисневий режим; фактори, які обумовлюють 

пряму загибель риб; фактори, що призводять до механічного руйнування умов 

існування риб на різних стадіях розвитку. З огляду на техногенне походження 

водосховищ, специфічну історію їх виникнення та формування проблема охорони 

таких гідроекосистем набуває своєрідного характеру. В таких умовах для всіх типів 

таких водойм незалежно від їх господарського призначення головними є 

антропогенні фактори, які обумовлюють пряму загибель риб, до яких відносять 

рибний промисел, любительське та спортивне рибальство, незаконний вилов риби. 
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МІСЦЕ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Робота складається із результатів власних іхтіологічних та екологічних 

досліджень, проведених у 2006–2018 роках. Дослідження здійснені на базі Науково-

дослідної лабораторії «Охорони та відтворення природних ресурсів», утвореної при 

Навчально-науковому інституті агроекології та землеустрою Національного 

університету водного господарства та природокористування та під час 

дослідницьких експедицій іхтіологічних служб органів рибоохорони Рівненської та 

Волинської областей. Дослідження екосистеми Хрінницького водосховища 

складалось із трьох основних періодів: експериментальні дослідження (2006–2012 

рр.); узагальнення результатів і напрацювання моделі стабілізації стану екосистеми 

(2010–2015 рр.); впровадження запропонованих заходів та їх корегування (2015–

2018 рр.). Блок-схема проведених досліджень наведена на рисунку 1. 

 

 
Рис. 1. Блок-схема досліджень екосистеми Хрінницького водосховища  

З метою встановлення геоморфологічних та гідрологічних особливостей 

екосистеми Хрінницького водосховища було проведено аналіз проектних рішень та 

сучасних гідрологічних даних визначених діючими проектними та нормативними 

документами. Гідрохімічний режим у водосховищі та його зміни впродовж періоду 

досліджень проаналізовано на основі моніторингових даних лабораторних 

досліджень органів державного екологічного контролю у Рівненській області.  

Гідробіологічні дослідження проведено згідно загальноприйнятих методик на 

18 станціях по акваторії водосховища. 

Збір іхтіологічного матеріалу здійснювали на 34 станціях по всій акваторії 

водосховища та прилеглих річок в період 2006–2016 рр.  рівномірно впродовж року, 

включаючи періоди обмеження вилову водних біоресурсів під час весняно-літньої 

нерестової заборони та періоду зимівлі. Дослідження забезпечувались науковими 



6 

 

квотами  та дозволами спеціального використання риби та інших водних біоресурсів 

виданими Держрибагентством України. Загалом проаналізовано 9616 екземплярів 

риб. 

 

ЕКОСИСТЕМА ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ 

ІСНУВАННЯ РИБ 

Хрінницьке водосховище побудоване у 1959 році у долині р. Стир з метою 

виробництва електроенергії, водозабезпечення регіону та розвитку рекреаційного 

та рибогосподарського потенціалу. Основним джерелом водопостачання 

Хрінницького водосховища є р. Стир, яка забезпечує підтримання площі водойми 

на рівні 16,26 км2 при корисному об’ємі води – 20,39 млн. м3. Водосховище 

витягнуте по річці і має кілька  озероподібних розширень у верхній, середній та 

пригреблевій частинах. Підпір поширюється по р. Стир від с. Хрінники 

Демидівського району Рівненської області до с. Перемилля та с. Гумнище 

Горохівського району Волинської області на 39 км. Максимальна ширина – 2,5 км, 

середня – 0,8 км; середня глибина – 2,0 м,  максимальна – 12,0 м. Площа з 

мілководдями до 1,0 м складає 6,03 км2. По морфометричних ознаках водосховище 

ділиться на три зони: верхню, розширену з залитою заплавою і глибинами 0,5–2,0 м; 

середню, дещо звужену, з глибинами 1,5–4,0 м; нижню, озероподібну, пригреблеву, 

з глибинами  до 8,0 м. 

Основна частина води, що поступає у водосховище проходить через вхідний 

створ по річці Стир. Проточність у акваторії водосховища незначна. Всі водотоки, 

що впадають у водосховище забезпечують водопостачання водосховища на рівні не 

більше 1 % від основного притоку. В цілому стік річки Стир та інших водотоків в 

балансі водних мас, що надходять до Хрінницького водосховища становить 97,0 %. 

З них 95,0 % балансу водних мас, що скидаються приходиться на Хрінницьку ГЕС. 

Формування хімічного складу вод Хрінницького водосховища та річки Стир 

знаходиться під впливом комплексу різних абіотичних та антропогенних 

факторів. Головна роль у цьому процесі належить гідрологічному режиму річки, 

як основному джерелу водопостачання. В басейні річки Стир сольовий режим  

води пов'язаний в першу чергу із особливостями фізико-географічних умов 

регіону. Ландшафт Поліської низовини і відображає гідрохімічний режим 

Хрінницького водосховища зокрема та річки Стир в цілому. Вода Хрінницького 

водосховища є прісною β-олігогалинною при середній мінералізації 0,53–0,65 ‰, 

за йонним складом відноситься до гідрокарбонатного класу, кальцієвої групи 

другого типу. Більшість досліджуваних показників якості водного середовища не 

демонструють значних коливань у різні роки і перебувають в межах оптимальних 

концентрацій відносно діючих рибогосподарських нормативів.  

Для Хрінницького водосховища характерне посилення процесу евтрофікації, 

який проявляється через потужний розвиток альгофлори та вищої водної 

рослинності. Характерним є надмірне заростання як надводними так і зануреними 

макрофітами. Пояс вищих водних рослин у водосховищі становить 10,57 км2 або 

65 % акваторії, в тому числі повітряно-водні угруповання 22 %, плаваючі – 6 %, 

занурені – 37 %.  В динаміці фотосинтезу рослин Хрінницького водосховища 

виділено два періоди, які відрізняються по ступеню утворення первинної 
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продукції. Перший пік розвитку фітопланктону характерний для середини червня 

і супроводжується інтенсивним розкладом алохтонної органічної речовини. 

Величина мінералізації органічних речовин у цей період наближена до величини 

валової продукції фотосинтезу. Другий максимум виникає в середині серпня і 

характеризується посиленою продукцією органічної речовини – фітопланктоном. 

Стан розвитку природної кормової бази риб відображає продукційні можливості 

Хрінницького водосховища і визначається сукупною кількістю органічних 

речовин щорічно продукованих кормовими гідробіонтами різних трофічних 

рівнів: фітопланктон – 10240,16 тонн; зоопланктон – 703,36 тонн; зообентос – 

320,76 тонн; макрофіти – 7960,68 тонн. 

 

ІХТІОФАУНА ЯК ОСНОВНИЙ БІОТИЧНИЙ РЕСУРС ЕКОСИСТЕМИ 

ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

Систематичний огляд та характеристика риб. Іхтіофауна Хрінницького 

водосховища нараховує 29 видів променеперих риб, котрі належать до 6 рядів, 9 

родин та 28 родів. Найбільше число таксонів включають ряди Cypriniformes (2 

родини, 19 родів та 20 видів) та Perciformes (3 родини, 5 родів та 5 видів). 

Представники цих двох рядів і визначають вигляд іхтіофауни водосховища, 

вкладаючи таке співвідношення таксонів: родин – 55,5 %, родів – 85,2 % та видів – 

86,0 %, тобто більше двох третин всіх таксонів. За числом родів та видів у 

Хрінницькому водосховищі домінують такі родини: Cyprinidae – 16 родів та 18 

видів; Percidae – 3 роди та 3 види; Cobitidae – 2 роди та 2 види. На частку цих 

трьох родин припадає 23 види риб (79,3 %). Решта ж родин представлені одним 

родом та одним видом риб. 

Різноманіття риб екосистеми представлено такими видами: Esox lucius, 

Rutilus rutilus, Squalius cephalus, Idus idus, Scardinius erythrophthalmus, 

Сtenopharyngodon idella, Aspius aspius, Leucaspius delineates, Tinca tinca, 

Chondrostoma nasus, Abramis brama, Blicca bjoerkna, Alburnus alburnus, Rhodeus 

amarus, Сyprinus carpio, Сarassius carassius, Сarassius gibelio, Hypophthalmichthys 

molitrix, Aristichthys nobilis, Misgurnus fossilis, Сobitis taenia, Silurus glanis, 

Gasterosteus aculeatus, Perca fluviatilis, Sander lucioperca, Gymnocephalus cernuus, 

Perccottus glenіi, Neogobius fluviatilis, Lota lota. 

Трансформація структури іхтіофауни в різні періоди існування 

водосховища. Основою для проведення оцінки та ступеню трансформації 

іхтіоценозу покладено зміни видового складу, представленості фауністичних 

комплексів та екологічних груп риб за факторами відтворення, живлення та місця 

проживання. Для здійснення оцінки було обрано як модельний ряд іхтіоценоз річки 

Стир до її зарегулювання, який був сформований  до 1959 року і описаний 

В. С. Пенязем та Д. К. Третьяковим. Для порівняння було обрано п’ять умовних 

періодів функціонування водосховища, а саме: період наповнення (1957–1959 рр.); 

період нормативного функціонування (1960–1975 рр.); період пониження рівня 

води (1975–1988 рр.); період повного спрацювання водосховища (1989–1998 рр.); 

період повторного наповнення (1999–2003 рр.); сучасний період експлуатації 

(2004–2009 рр.). Саме ці періоди існування та експлуатації Хрінницького 
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водосховища, на нашу думку, були визначальними у процесах трансформації 

іхтіоценозу річки Стир. 

В цілому за весь період існування водосховища зареєстровано поява 8 нових 

видів риб: Carassius gibelio, Gasterosteus aculeatus, Anguilla Anguilla, Rhodeus 

amarus, Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Сtenopharyngodon idella, 

Perccottus glenіi. Це свідчить про рівень трансформації іхтіофауни від її вихідного 

складу (24,2 %) наявного в р. Стир до 1957 р. Розглядаючи динаміку екологічної 

структури іхтіоценозу, а саме в розрізі фауністичних комплексів, слід зазначити, що 

зміни в більшій мірі торкнулись бореально–передгірного, понто-каспійського 

прісноводного та третинно-рівнинного прісноводного комплексів (табл. 1). При 

цьому середній сукупний індекс змін по мірі зростання віку водойми зростав, 

досягши максимальних значень (0,42) у 1999–2003 роках, залишаючись таким же 

високим і в наступні 2004–2009 роки. В структурі іхтіофауни з’являється новий 

фауністичний комплекс – китайський рівнинний, який представлений 

акліматизованими цінними видами, що отримали узагальнену назву рослиноїдні 

риби (Hypophthalmichthys molitrix, Aristichthys nobilis, Сtenopharyngodon idella) та 

інвазійним видом, що здійснив саморозселення ротань (Perccottus glenii). 

В складі екологічних груп по місцю проживання в умовах водосховища, 

порівняно із річкою, суттєво зросло значення типових лімнофілів, що характерно 

при переході від умов річки до водосховища. 

Таблиця 1 

Зміна фауністичних комплексів риб річки Стир в Хрінницькому водосховищі 

Фауністичний комплекс 

Роки спостережень 

р. Стир 

до 1957 

Хрінницьке водосховище 

1957–

1959 

1960–

1975 

1975–

1988 

1988–

1998 

1999–

2003 

2004–

2009 

n ∆n λ ∆n λ ∆n λ ∆n λ ∆n λ ∆n λ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Третинно-рівнинний 

прісноводний 
5 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0,20 -1 -0,20 

Понто-каспійський 

прісноводний 
14 0 0 -1 -0,08 -1 -0,08 -1 -0,08 -4 -0,31 -4 -0,31 

Бореально-рівнинний 12 0 0 -2 -0,17 -1 -0,08 -2 -0,17 -2 -0,17 -2 -0,17 

Бореально-передгірний 2 -1 -0,50 -2 -1,00 -2 -1,00 -2 -1,00 -2 -1,00 -2 -1,00 

Арктично-прісноводний 0 0 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 +1 0 

Китайський рівнинний 0 0 0 0 0 +3 ∞ 0 0 +4 ∞ +4 ∞ 

Всього видів 33 1  6  8  6  14  14  

Серед. сукупний індекс 

змін 
  0,03  0,18  0,24  0,18  0,42  0,42 

П р и м і т к а  1 : n – кількість видів до зарегулювання річки; ∆n – зміна кількості видів в порівнянні з 

незарегульованою річкою; λ – індекс змін;∞ - поява нового фауністичного комплексу. 

Середній сукупній індекс змін по мірі збільшення віку  водосховища   

постійно   зростав досягши піку (0,48) у період 1999–2003 років і залишається 

cталим на даний час (табл. 2). Такі різкі видозміни за 50 років існування 
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водосховища демонструють некерованість ситуації навколо складу іхтіофауни, і на 

нашу думку, викликані посиленим антропогенних випливом на екосистему. 

Таблиця 2 

Зміна екологічної структури риб річки Стир в Хрінницькому водосховищі 

Екологічні групи 

Роки спостережень 

р. Стир 

до 1957 

Хрінницьке водосховище 

1957– 

1959 

1960–

1975 

1975–

1988 

1988–

1998 

1999–

2003 

2004–

2009 

n ∆n λ ∆n λ ∆n λ ∆n λ ∆n λ ∆n λ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

За місцем проживання 

Реофіли 11 -1 -0,09 -5 -0,45 -5 -0,45 -5 -0,45 -8 -0,72 -8 -0,72 

Лімнофіли 12 0 0 +2 0,17 +5 0,42 +2 0,17 +6 0,5 +6 0,5 

Лімно-реофіли 7 0 0 -1 -0,14 0 0 -1 -0,14 -1 -0,14 -1 -0,14 

Рео-лімнофіли 3 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -0,33 -1 -0,33 

Всього видів 33 1  8  10  8  16  16  

Серед. сукупний 

індекс змін 
  0,03  0,24  0,3  0,24  0,48  0,48 

За відтворенням (відносно до нерестового субстрату) 

Фітофіли 18 0 0 0 0 +3 0,17 0 0 +3 0,17 +3 0,17 

Літофіли 4 -1 -0,25 -3 -0,75 -3 -0,75 -3 -0,75 -4 -1,0 -4 -1,0 

Псамофіли 6 0 0 +1 0,17 +1 0,17 +1 0,17 -1 -0,17 -1 -0,17 

Пелагофіли 1 0 0 -1 -1,0 0 0 -1 -1,0 -1 -1,0 -1 -1,0 

Псамо-літофіли 3 0 0 -1 -0,33 -1 -0,33 -1 -0,33 -1 -0,33 -1 -0,33 

Остракофіли 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Всього видів 33 1  6  8  6  10  10  

Серед. сукупний 

індекс змін 
  0,03  0,18  0,24  0,18  0,3  0,3 

За живленням 

Бентофаги 11 0 0 -1 -0,09 -1 -0,09 -1 -0,09 -3 -0,27 -3 -0,27 

Планктофаги 4 0 0 0 0 +2 0,5 0 0 +2 0,5 +2 0,5 

Хижаки 6 -1 -0,17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Фітофаги 0 0 0 0 0 +1 ∞ 0 0 +1 ∞ +1 ∞ 

Еврифаги 5 0 0 -1 -0,2 0 0 -1 -0,2 0 0 0 0 

Фіто-бентофаги 7 0 0 -2 -0,29 -2 -0,29 -2 -0,29 -2 -0,29 -2 -0,29 

Всього видів 33 1  4  6  4  8  8  

Серед. сукупний 

індекс змін 
  0,03  0,12  0,18  0,12  0,24  0,24 

Структура іхтіоценозу за особливостями відтворення  змінилась в сторону 

зростання числа фітофільних риб. Кількість псамофілів також демонструвала 

зростання в періоди з 1960 року по 1998 рік на рівні індексу змін 0,17, але уже після 
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1999 року і до нині ця група випала із іхтіоценозу. Своєрідну групу складають 

риби, природне відтворення яких в умовах водосховища неможливе. Поповнення їх 

відбувається за рахунок  штучного розмноження та вселення підрощеної молоді.  

Відбулись зміни і представленість видів в екологічних групах за живленням. 

Відмічено зниження  в сучасних умовах бентофагів на рівні індексу змін 0,27, та 

фіто–бентофагів – 0,29. Практично не зазнала змін структура хижих видів та 

еврифагів і залишається на сталому рівні. Спостерігається зростання видової 

представленості планктофагів (індекс змін 0,5) та поява нового виду типового 

фітофага, якого раніше зареєстровано не було. Загалом, що стосується змін 

структури іхтіофауни за спектром живлення, то середній сукупний індекс змін 

становить 0,24 в останні періоди (1999–2009 рр.) і залишається сталим. 

Наведені матеріали свідчать, що трансформація іхтіоценозу річки при її 

зарегулюванні виражається у змінах видового складу риб, складу фауністичних 

комплексів та екологічних груп. Середній сукупний індекс змін іхтіофауни 

дорівнює 36 %. Враховуючи, крім цього, появу в умовах зарегулювання нового 

фауністичного комплексу та нових екологічних груп, слід визнати перебудову 

структури іхтіофауни річки Стир в умовах Хрінницького водосховища суттєвою. 

 Морфометричні та екологічні особливості популяцій промислових риб. 

Наведена морфо-екологічна характеристика популяцій домінуючих промислових 

риб Хрінницького водосховища: плітки звичайної, карася сріблястого, лина 

звичайного та щуки звичайної. Досліджені вікові групи риб, які піддані найбільш 

потужному використанню промисловим, любительським та незаконним виловом. В 

зв’язку із необхідністю визначення умов існування та встановлення стану популяцій 

зазначених видів проведено порівняльний аналіз меристичних та пластичних ознак 

видів у різних вікових групах. З цією метою вибірки по кожному виду та віковій 

групі зібрані по всій акваторії водосховища рівномірно у період нагулу.  

Меристичні ознаки різних вікових груп домінантних видів демонструють 

відсутність достовірних відмінностей між ними для популяцій Хрінницького 

водосховища. Не встановлено внутрішньовидових форм цих видів для даного 

водного об’єкту, біотопічні угруповання не виявлені.  

Співставлення пластичних ознак промислових популяцій досліджуваних 

промислових риб за віковими групами показало, що із 24 порівнюваних показників 

статистично достовірні відмінності по критерію Стьюдента (ts = 2,682 при Р≥0,99) 

виявлено у всіх вікових груп плітки звичайної по 8–12 ознаках, карася сріблястого 

по 16 ознаках, лина звичайного по 10 ознаках, щуки звичайної по 10–17 ознаках. 

Для всіх видів характерним є зниження з віком промислової довжини, найбільшої 

висоти тіла та збільшення розміру голови. 

Динаміка розмірно-вагових характеристик та темпу росту досліджуваних риб 

у різні роки та в різному віці демонструє зниження основних біометричних 

параметрів промислових риб у 2007–2008 рр. порівняно із 2001–2002 рр. Аналіз 

умов відтворення показав зростання абсолютної плодючості самок всіх видів з віком 

у 2007–2008 рр. незважаючи на зниження біометричних параметрів. Умови 

живлення та забезпеченість кормовими організмами відповідають оптимуму для цих 

видів та дають можливість для ефективного нарощування іхтіомаси.  
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Значні відмінності за основними пластичними ознаками у різних вікових 

групах, зниження основних біометричних параметрів досліджуваних риб та 

зростання їх абсолютної плодючості при достатньому забезпеченні кормовими 

ресурсами та нормальними умовами відтворення на сучасному етапі порівняно з 

попередніми періодами рибогосподарського освоєння водосховища свідчить про 

значний антропогенний вплив на іхтіофауну у вигляді нераціонального 

використання рибних запасів. 

 

ВПЛИВ ЛОКАЛЬНИХ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ІХТІОФАУНУ 

ЕКОСИСТЕМИ ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

Промислове рибальство. Промислова експлуатація іхтіофауни Хрінницького 

водосховища тривала з 1978 до 2009 року. Максимальна продуктивність 

промислового добування риби визначена 1978–1989 рр.  Промисловий період 2001–

2008 рр. характеризувався різким зниження обсягів промислової статистики: 

офіційний вилов знизився з 60–70 тонн до  8–10 тонн нарік; відбулось зниження 

промислової рибопродуктивності з 36,5 кг/га до 6,5 кг/га.  З огляду на це виникла 

потреба у встановленні причин та наслідків різкого скорочення офіційної 

промислової статистики у 7–8 разів.  

У 1979–1989 рр. обсяги промислового вилову у Хрінницькому водосховищі 

закономірно зростають із кількістю залучених до промислу рибалок та кількістю 

знарядь лову (рис. 2, а). В обох випадках найкраща апроксимація середньорічних 

даних здійснюється по рівнянню лінійної регресії; коефіцієнт кореляції між виловом 

та кількістю знарядь лову досягає найвищих значень (r=0,897, Р>0,99), зв’язок 

вилову та кількості рибалок менш виражений, але також достовірний (r=0,887, 

Р>0,99). 

У 2001–2008 рр. зростання кількості промислових рибалок та знарядь 

добування риби не забезпечує відповідно зростання промислових уловів (рис. 2, б). 

За рівнянням лінійної регресії коефіцієнт кореляції між виловом та кількістю 

знарядь лову (r=0,345, Р>0,99) та між виловом та кількістю рибалок (r=0,166, Р>0,99) 

не демонструє тісного взаємозв’язку. Таке явище на нашу думку, викликане 

неефективною системою розподілу ліміту вилову риби, коли практикується 

виділення малих обсягів квот для великої кількості користувачів водних біоресурсів. 

І як наслідок, користувачі для того аби здійснювати добування протягом 

промислового сезону вдаються до приховування фактичних уловів показуючи лише 

їх частку аби не перевищити об’єм квоти. Таким чином, має місце посилення 

промислового навантаження на водойму та одночасне зниження офіційної 

промислової статистики. 

Внаслідок проведеного анонімного анкетування серед промислових рибалок 

добувних організацій встановлено, що лише 60 % улову здається користувачам, і в 

той же час лише 23 % обліковується у промислових журналах та на 

рибоприймальних пунктах. Фактичне промислове добування становить 13,253–

20,038 тонн на рік. Нераціональне ведення промислового рибальства у 

Хрінницькому водосховищі призвело до його заборони з 2009 року. 
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Рис. 2. Залежність обсягів промислового вилову риби із Хрінницького водосховища 

від кількості промислових рибалок та знарядь лову  

(а – 1979–1989 рр., б – 2001–2008 рр.) 

Любительське рибальство. Вилов риби рибалками–любителями у акваторії 

Хрінницького водосховища здійснюється у відповідності до Правил любительського 

та спортивного рибальства. Найбільша концентрація рибалок–любителів 

зафіксована у зимовий період – 43,4 осіб/доба, найменша у літній період – 21,6 

осіб/доба. Більшість рибалок-любителів здійснюють лов риби з берега у період 

відкритої води або з льоду у зимовий період, що у кількісному виразі становить 

65 %, вилов риби з плавзасобів здійснюють 30 % рибалок, решта 5 % займаються 

підводним полюванням. 

Середньодобовий вилов риби рибалками-любителями залежить від вибору 

місць здійснення рибальства і перебуває на рівні 1,32–1,92 кг/доба. Загалом 

рибалками любителями з Хрінницького водосховища виловлюється від 9,15 до 

15,11 тонн риби щороку, при чому в кількісному значенні вилов щорічно зростає. 

По таких видах як щука, карась сріблястий та лин спостерігається тенденція щодо 

потужного пресингу на їх промислові популяції. Внаслідок проведеного масового 

проміру риб виловлених рибалками-любителями спостерігається тенденція щодо 

вилову молодших вікових груп основних промислових риб, при чому більшість 

таких уловів становлять не статевозрілі особини, або особини які здійснили 

відтворення один раз. Спостерігається загрозлива ситуація оскільки значну частку 

вилову становлять риби довжина яких не досягає встановлених мінімально 

допустимих розмірів дозволених до вилову рибалками-любителями.  

Регулювання любительського рибальства органами рибоохорони в частині 

дотримання визначених нормативними документами правил вилову риб не 

здійснюється належним чином. 
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 Незаконний вилов риби. Незаконний вилов риби є однією із гострих 

соціально-економічних проблем сьогодення в Україні. Це явище чітко можна 

розділити на два типи: промислове браконьєрство та непромислове 

браконьєрство. Промислове браконьєрство у Хрінницькому водосховищі 

зосереджене на розкраданні уловів. 

Інший тип незаконного вилову риби непромислове браконьєрство 

поділяється на дві групи: побутове браконьєрство та кримінальне браконьєрство. 

Якщо побутове браконьєрство в умовах Хрінницького водосховища є явищем 

сталим, то кримінальне браконьєрство масового розвитку набуло з 2009 року 

після закриття промислу. Таким видом діяльності в більшості займаються 

професійні промислові рибалки, які після закриття промислу втратили засоби до 

існування. Також спостерігається утворення нелегальних рибоприймальних  

пунктів та рибопереробних міні-цехів у населених пунктах поблизу водосховища. 

Державою передбачено ряд заходів спрямованих на мінімізацію таких явищ 

та забезпечення екологічного виховання населення. З цією метою створені та 

функціонують органи рибоохорони основною задачею яких є збереження та 

відтворення рибних запасів. Нами проаналізовано ефективність роботи органів. За 

результатами вивчення матеріалів справ про адміністративні правопорушення та 

звітних документів рибоохорони Рівненської та Волинської областей встановлено, 

що за досліджуваний період було зафіксовано 1610 фактів неправомірних дій 

громадян з приводу вилову риби у Хрінницькому водосховищі. В ході аналізу 

зібраного матеріалу встановлено пряму залежність кількості виявлених фактів 

правопорушень від кількості проведених рибоохоронних рейдів по акваторії 

водосховища, що описується рівнянням лінійної регресії і демонструє достовірний 

коефіцієнт кореляції (r=0,888, P≥0,99).  

Незважаючи на значну кількість виявлених фактів незаконного вилову риби та 

вилучених заборонених знарядь лову оцінити кількість незаконно добутої риби за 

результатами рибоохоронних заходів було практично неможливо. Адже в більшості 

випадків особи, які вчиняють такі правопорушення для уникнення відповідальності 

при затриманні знищують або викидають за борт плавзасобу знаряддя лову та 

добуту рибу. Як наслідок особа сплачує мізерний штраф, а збитки завдані рибним 

запасам неможливо встановити та стягнути з правопорушника у встановленому 

порядку. Тому з метою визначення фактичних обсягів незаконного вилову нами 

спільно з працівниками органів рибоохорони проведено 197 рибоохоронних рейдів в 

період 2006–2016 рр. по Хрінницькому водосховищу. Під час рибоохоронних рейдів 

реєструвались всі випадки незаконного лову риби та вивчались улови покинутих 

браконьєрами заборонених знарядь лову з метою встановлення ефективності  

застосування заборонених знарядь лову. На основі встановлених даних щодо 

уловистості сіток які застосовують для незаконного вилову риби було визначено 

середньорічні обсяги незаконного вилову риби з водосховища (табл. 3).  

За результатами проведених досліджень та розрахунків встановлено, що 

внаслідок незаконного вилову водних біоресурсів громадянами з Хрінницького 

водосховища державним рибним запасам за період 2006–2016 рр. нанесено збитки у 

розмірі 68570 тис. грн. 
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Таблиця 3 

Обсяги незаконного вилову риби у Хрінницькому водосховищі 

Види 

риб 

Вилов, т 

2
0

0
6

 

2
0

0
7

 

2
0

0
8

 

2
0

0
9

 

2
0

1
0

 

2
0

1
1

 

2
0

1
2

 

2
0

1
3

 

2
0

1
4

 

2
0

1
5

 

2
0

1
6

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Плітка 1,186 1,786 1,866 2,594 3,128 3,016 2,963 3,542 3,245 3,985 4,243 

Карась 

срібл. 
0,931 1,358 1,768 2,917 3,567 2,952 2,717 3,289 3,542 2,917 2,536 

Щука 1,012 2,632 4,471 5,716 6,917 7,036 6,018 6,256 5,893 6,527 7,342 

Лин 0,513 1,217 1,972 2,819 4,529 5,016 5,165 5,568 5,798 6,239 6,541 

Інші 

види 
2,174 3,964 4,823 6,713 6,915 6,518 6,632 6,231 6,081 6,724 6,942 

Разом 5,816 10,957 14,900 20,759 25,056 24,538 23,495 24,886 24,559 26,392 27,604 

 

ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ СТАНУ ІХТІОФАУНИ ЕКОСИСТЕМИ 

ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

Біологічна меліорація надмірно евтрофованої екосистеми Хрінницького 

водосховища. Для боротьби з евтрофікацією штучних екосистем окреслено та 

відпрацьовано ряд інженерно-екологічних заходів зокрема серед яких метод 

біологічної меліорації. Оскільки екосистема Хрінницького водосховища має 

значний рибогосподарський потенціал, то заходи із стабілізації продукційно-

деструкційних процесів першочергово повинні відповідати наступним критеріям: 

підвищення біорізноманіття іхтіофауни, зростання продуктивності водних 

біоресурсів та покращення якості водного середовища.   

Запропоновано використати як метод біологічної меліорації вселення риб 

далекосхідного фауністичного комплексу. З цією метою в 2008–2013 рр. проведено  

експеримент щодо вселення різних вікових груп риб у стави, які мають наближені 

екологічні, гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні та іхтіологічні характеристики  

до Хрінницького водосховища. Проаналізувавши склад іхтіофауни водосховища та 

дослідних ставів, які не експлуатувались в рибному господарстві близько 8 років, з 

огляду на значну кількість хижих видів риб, а також відмінні від Півдня України 

кліматичні умови було прийнято рішення про вселення життєстійкої молоді 

рослиноїдних риб представленої нестандартними дворічками. Загалом отримані 

результати свідчать про доцільність застосування даних видів риб двохлітнього віку 

для біологічної меліорації евтрофікованих водойм Західного Полісся України 

оскільки за один вегетаційний сезон переробка органічної речовини у 

рибопродукцію по всіх трьох дослідах становила по макрофітах від 35,5 до 75,9 %, 

по фітопланктону від 28,8 до 47,4 %. 

Для екосистеми Хрінницького водосховища запропоновано вселення 

полікультури даних видів виходячи із надлишкових продукційних можливостей 

екосистеми з метою стабілізації продукційно-деструкційних процесів, зростання 

біорізноманіття та продуктивності водних біоресурсів (таблиця 4). 
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Таблиця 4 

 Пропозиції щодо вселення рослиноїдних риб у Хрінницьке водосховище  

Найменування показника Кількість 

1 2 

Середня наважка рибопосадкового матеріалу, г: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

300 

150 

Щільність посадки рибопосадкового матеріалу, екз./га 

білий амур 

білий товстолобик 

 

20 

150 

Загальна кількість рибопосадкового матеріалу, екз. 

білий амур 

білий товстолобик 

 

32520 

243900 

Рибопродуктивність, кг/га: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

19,5 

28,6 

Необхідний обсяг щорічного вилову, тонн 

білий амур 

білий товстолобик 

 

7,32 

9,28 

Природо-заповідна територія як основа ресурсозберігаючого 

природокористування та збереження біорізноманіття. Територія проектованого 

іхтіологічного заказника «Хрінницький» знаходиться в адміністративних межах 

Демидівського району Рівненської області та Горохівського району Волинської 

області. Північна межа його проходить по селах Товпижин Демидівського району 

Рівненської області та Липа Горохівського району Волинської області, південна 

межа по селах Вербень Демидівського району Рівненської області та Перемиль 

Горохівського району Волинської області в межах Хрінницького водосховища та 

гирлових ділянок рр. Стир, Липа, Пляшівка. Загальна площа заказника 700 га, з них 

80 % акваторії Хрінницького водосховища.  

Фауністичну цінність проектованого заказника визначають високі показники 

біологічного різноманіття риб, а також наявність значної кількості рідкісних та 

зникаючих видів. Порівнюючи із загальною представленістю іхтіофауни водойм 

Західного Полісся України типовість (репрезентативність) за багатством іхтіофауни 

у проектованого заказника становить 0,68. В межах заказника визначено наявність 

24 видів риб, які потребують посиленої охорони та мають природоохоронне 

значення за рядом національних та міжнародних природоохоронних списків, а 

саме 2 види занесені до Червоної книги України в категорії вразливих видів, 9 

видів потребують посиленої охорони згідно із Конвенцією про охорону дикої 

флори і фауни та природних середовищ існування в Європі  та 23 види включено до 

Червоного списку Міжнародного союзу охорони природи. 

Ландшафтна цінність проектованого заказника визначена наявністю значної 

кількості природних нерестових угідь всіх видів риб. Загальна площа природних 

нерестовищ в межах заказника становить 278,95 га (17 % акваторії). Зазначені 

нерестові площі забезпечують підтримання відтворювальної здатності іхтіофауни 
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Хрінницького водосховища та рр. Стир, Липа та Пляшівка. В межах акваторії 

заказника зосереджено 7 основних зимувальних ям для забезпечення зимівлі риб 

загальною площею 3,84 га.  

Господарська цінність  заказника, полягає у збереженні рибогосподарського 

потенціалу Хрінницького водосховища та рр. Стир, Липа та Пляшівка. Створення 

заказника ефективно сприятиме збереженню унікального генофонду іхтіофауни 

басейну р. Стир, підвищенню якості відтворення та виживання більшості видів риб і 

як наслідок забезпечить зростання природної рибопродуктивності. 

Ресурсна цінність  акваторії  іхтіологічного заказника забезпечується значною 

представленістю цінних  у господарському та рекреаційному значенні видів риб. 

Більшість зосереджених в межах заказника видів риб використовуються місцевим 

населенням в якості харчових продуктів і потребують регламентованого порядку їх 

посиленої охорони та використання. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації викладено теоретично-експериментальне узагальнення 

сучасного стану іхтіофауни в умовах евтрофованої екосистеми Хрінницького 

водосховища під впливом антропогенних факторів, встановлено обсяги шкоди 

завданої рибним запасам внаслідок нераціонального промислового, 

любительського та незаконного вилову та окреслено шляхи відновлення 

екосистеми.  

1. Вода Хрінницького водосховища є прісною β-олігогалинною при середній 

мінералізації 0,53–0,65 ‰, за йонним складом відноситься до гідрокарбонатного 

класу, кальцієвої групи другого типу. Більшість досліджуваних показників якості 

водного середовища не демонструють значних коливань у різні роки і 

перебувають в межах оптимальних концентрацій відносно діючих 

рибогосподарських нормативів. Гідробіологічний режим  екосистеми 

водосховища відображає його  потужні продукційні можливості і визначається 

щорічною сукупною кількістю органічних речовин продукованих кормовими 

гідробіонтами різних трофічних рівнів: фітопланктон – 10240,16 тонн; 

зоопланктон – 703,36 тонн; зообентос – 320,76 тонн; макрофіти – 7960,68 тонн. 

Встановлена тенденція переважання процесів утворення органічної речовини над 

її деструкцією, посилення евтрофікації екосистеми.  

2. Іхтіофауна Хрінницького водосховища нараховує 29 видів променеперих 

риб, котрі належать до 6 рядів, 9 родин та 28 родів. Найбільше число таксонів 

включають ряди Cypriniformes та Perciformes, представники цих рядів і визначають 

вигляд іхтіофауни водосховища, представляючи таке співвідношення таксонів: 

родин – 55,5 %, родів – 85,2 % та видів – 86,0 %. Встановлено, що 83 % видів 

мають загальнодержавний або міжнародний природоохоронний статус . 

3. За період існування водосховища відзначено появу 8 видів риб, що 

відображає значний рівень трансформації іхтіофауни (24,2 %) від її вихідного 

складу наявного в р. Стир до 1957 р. Динаміка екологічної структури іхтіоценозу 

в розрізі фауністичних комплексів, екологічних груп за місцем проживання, за 

особливостями відтворення та живленням демонструє значне зростання  

середнього сукупного індексу змін з віком водойми, досягши значення 0,42, 0,48, 
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0,3 та 0,24 відповідно у періоди 1999–2009 рр. Середній сукупний індекс змін 

іхтіофауни становить 36 %, враховуючи, зникнення 9 видів риб притаманних 

умовам екосистеми річки та появу в умовах зарегулювання нових видів риб, втому 

числі нового фауністичного комплексу, слід визнати перебудову структури 

іхтіофауни річки Стир в умовах Хрінницького водосховища суттєвою.  

4. Меристичні ознаки різних вікових груп плітки звичайної, карася 

сріблястого, лина звичайного та щуки звичайної демонструють відсутність 

достовірних відмінностей між ними для популяцій Хрінницького водосховища. Не 

встановлено внутрівидових форм цих видів для даного водного об’єкту, біотопічні 

угруповання не виявлені. Для всіх видів характерним є зниження з віком 

промислової довжини, найбільшої висоти тіла та збільшення розміру голови. 

Динаміка розмірно–вагових характеристик та темпу росту досліджуваних риб у різні 

роки та в різному віці демонструє зниження основних біометричних параметрів 

промислових риб у 2007–2008 рр. порівняно із 2001–2002 рр. Аналіз умов 

відтворення промислових риб Хрінницького водосховища показав зростання 

абсолютної плодючості самок всіх видів з віком у 2007–2008 рр. незважаючи на 

зниження біометричних параметрів, в усіх випадках прослідковується тісний 

кореляційний зв'язок відношення абсолютної  плодючості до довжини тіла та маси 

тіла. Умови живлення та забезпеченість кормовими організмами досліджуваних риб 

Хрінницького водосховища відповідають оптимуму для цих видів та дають 

можливість для ефективного нарощування іхтіомаси. 

5. Значні відмінності за основними пластичними ознаками у різних вікових 

групах, зниження основних біометричних параметрів досліджуваних риб та 

зростання їх абсолютної плодючості при достатньому забезпеченні кормовими 

ресурсами та нормальними умовами відтворення на сучасному етапі порівняно з 

попередніми періодами рибогосподарського освоєння водосховища свідчить про 

значний антропогенний вплив на іхтіофауну. 

6. Період промислового вилову 2001–2009 рр. характеризувався різким 

зниження обсягів промислової статистики: офіційний вилов знизився з 60–70 тонн 

до  8–10 тонн нарік; відбулось зниження промислової рибопродуктивності з 36,5 

кг/га до 6,5 кг/га.  

7. Вилов риби рибалками–любителями з Хрінницького водосховища 

становить від 9,15 до 15,11 тонн щорічно і має передумови до подальшого 

зростання. По основних промислових видах спостерігається тенденція щодо 

потужного пресингу на їх промислові популяції. Значну частку вилову становлять 

риби довжина яких не досягає встановлених мінімально допустимих розмірів риб 

дозволених до вилову згідно із діючими нормативно-правовими документами. 

8. Незаконний вилов риби  у Хрінницькому водосховищі вирізняється 

промисловим, побутовим та кримінальним браконьєрством. Внаслідок 

незаконного вилову водних біоресурсів державним рибним запасам за період 2006–

2016 рр. імовірно нанесено збитки у розмірі 68,57 млн. грн.  

9. Для екосистеми Хрінницького водосховища встановлено, що основний 

антропогенний вплив на іхтіофауну спричинює  нераціональний промисловий 

вилов, нерегульоване любительське рибальство та незаконний вилов риб.  

ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 
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В умовах зростаючого антропогенного навантаження на іхтіофауну 

екосистеми Хрінницького водосховища як основний біотичний компонент та 

зважаючи на експериментально доведений факт, що стабілізація продукційно-

деструкційних процесів у евтрофікованих штучних гідроекосистемах Західного 

Полісся України можлива за рахунок проведення біологічної меліорації із 

застосуванням рослиноїдних риб.  Доцільно застосовувати риб-біомеріораторів, 

зокрема білого амура та білого товстолобика середньою наважкою 300 г та 150 г 

відповідно. Забезпечити стале ресурсоощадливе використання іхтіофауни для 

забезпечення стабілізації стану екосистеми  в цілому шляхом впровадження Режиму 

рибогосподарської експлуатації Хрінницького водосховища та Порядку організації 

та здійснення любительського та спортивного рибальства у Хрінницькому 

водосховищі. 

Для забезпечення якісного збереження біорізноманіття та сталого 

використання аборигенної іхтіофауни екосистеми Хрінницького водосховища та р. 

Стир доцільним є створення природно-заповідної установи Іхтіологічний заказник 

загальнодержавного значення «Хрінницький» з повним обмеженням експлуатації 

водних біоресурсів у ділянках відтворення та зимівлі риб.   
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 Мосніцький В. О. Екологічний стан та заходи збереження рибних ресурсів 

малих водосховищ Західного Полісся України на прикладі Хрінницького 

водосховища. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 «Екологія». – Житомирський національний 

агроекологічний університет, Житомир, 2019. 

 

Дисертація присвячена вивченню та вирішенню проблем прямого 

антропогенного навантаження на іхтіофауну екосистеми Хрінницького 

водосховища, як основу її біотичної складової внаслідок незаконного, непідзвітного 

та нерегульованого рибальства в умовах значної евтрофікації. 

В роботі  проведено аналіз гідрологічного, гідрохімічного та гідробіологічного 

стану  екосистеми водосховища та визначено її ключову проблему виражену у  

незворотних процесах евтрофікації. Встановлено таксономічну представленість 

іхтіофауни, прослідковано динаміку екологічної структури іхтіоценозу в розрізі 

фауністичних комплексів, екологічних груп за місцем проживання, за 
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особливостями відтворення та живленням. Вивчено вплив локальних 

антропогенних факторів на іхтіофауну екосистеми. 

Запропоновано ряд екологічних та природоохоронних заходів покликаних 

забезпечити в першу чергу відновлення іхтіофауни та збереження її біорізноманіття 

шляхом внесення змін до регуляторних актів природоохоронних служб, надання 

статусу природоохоронних територій окремим ділянкам акваторії водосховища. Для 

забезпечення рівноваги процесів утворення та утилізації первинної органічної 

речовини і як наслідок зниження евтрофікації екосистеми запропоновано і 

експериментально доведено ефективність біологічної меліорації із застосуванням 

риб далекосхідного фауністичного комплексу. 

Ключові слова: гідроекосистема, евтрофікація, іхтіофауна, антропогенний 

вплив, промислове рибальство, любительське рибальство, незаконне рибальство, 

біологічна меліорація, популяція, трансформація іхтіофауни.  
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 

наук по специальности 03.00.16 «Экология». – Житомирский национальный 

агроэкологический университет, Житомир, 2019. 

 

Диссертация посвящена изучению и решению проблем прямого 

антропогенного воздействия на ихтиофауну экосистемы Хренницкого 

водохранилища, как основного биотического ресурса водоема в результате 

незаконного, неподотчетного и нерегулируемого рыболовства в условиях 

значительной эвтрофикации. 

Актуальность диссертационной работы связана с рациональным 

использованием водных биологических ресурсов при сохранении их 

биоразнообразия в условиях искусственных разбалансированных гидроэкосистем 

Западного Полесья Украины. 

Анализ ранее проведенных исследований по данной тематике дает понимание, 

что формирование ихтиофауны водохранилищ является длительным во времени и 

зависит от особенностей водохранилища, его положения в водной системе, 

особенностей ведущих параметров абиотической составляющей. Несмотря на 

техногенное происхождение водохранилищ, специфическую историю их 

возникновения и формирования проблема охраны таких гидроэкосистем 

приобретает своеобразный характер. В этих условиях для всех типов таких 

водоемов независимо от их хозяйственного назначения главными являются 

антропогенные факторы, обуславливающие прямую гибель рыб, к которым относят 

рыбный промысел, любительское и спортивное рыболовство, незаконный вылов 

рыбы. Особенно острой эта проблема является в разбалансированных экосистемах 

где потеряно равновесие между производством и деструкцией первичного 

органического вещества. 
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Большинство исследуемых показателей качества водной среды Хренницкого 

водохранилища не демонстрируют значительных колебаний в разные годы и 

находятся в пределах оптимальных концентраций относительно действующих 

рыбохозяйственных нормативов. Гидробиологический режим экосистемы 

водохранилища отражает его мощные продукционные возможности и определяется 

совокупным количеством органических веществ продуцируемых кормовыми 

гидробионтами различных трофических уровней. Установлена тенденция 

преобладания процессов образования органического вещества над ее деструкцией, 

усиление эвтрофикации экосистемы. 

В работе определена таксономическая представленность ихтиофауны, 

прослежена динамика экологической структуры ихтиоценоза в разрезе 

фаунистических комплексов, экологических групп по месту жительства, по 

особенностям воспроизводства и питанием. Совокупный индекс изменений 

ихтиофауны в пределах экосистемы за период 1999–2009 гг. составил 36%. В 

исследованиях доминантных видов отмечены значительные различия по основным 

пластическими признакам в разных возрастных группах, снижение основных 

биометрических параметров и рост их абсолютной плодовитости при достаточном 

обеспечении кормовыми ресурсами и нормальными условиями воспроизводства на 

современном этапе по сравнению с предыдущими периодами рыбохозяйственного 

освоения водохранилища, что свидетельствует о значительном антропогенном 

влиянии на ихтиофауну. 

В диссертации проанализировано влияние прямых антропогенных факторов 

на ихтиофауну. Достоверно установлено, что промышленная статистика во время 

вылова рыбы добывающими предприятиями отражала лишь 33% реальных уловов. 

Прессинг рыболовов–любителей на экосистему Хренницкого водохранилища 

постоянно усиливается и практически не регулируется органами природоохранного 

контроля. Объемы незаконного вылова рыбы (браконьерства) в акватории 

Хренницкого водохранилища наносят мощный удар по доминантным видах 

ихтиофауны. 

Предложен ряд экологических и природоохранных мероприятий призванных 

обеспечить восстановление ихтиофауны и сохранения ее биоразнообразия путем 

внесения изменений в регуляторные акты природоохранных служб, предоставление 

статуса природоохранных территорий отдельным участкам акватории 

водохранилища. Для обеспечения равновесия процессов образования и утилизации 

первичного органического вещества и как следствие снижение эвтрофикации 

экосистемы предложена и экспериментально доказана эффективность 

биологической мелиорации с применением рыб дальневосточного фаунистического 

комплекса. 

Ключевые слова: гидроэкосистемы, эвтрофикация, ихтиофауна, 

антропогенное воздействие, промышленное рыболовство, любительское 

рыболовство, незаконное рыболовство, биологическая мелиорация, популяция, 

трансформация ихтиофауны. 
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ANNOTATION 

Mosnitskyi V. O. Ecological state and measures for conservation of fish 

resources of small reservoirs of the Ukrainian West Polissia by the example of 

Khrinnyky reservoir. – Qualification scientific paper as manuscript. 

Dissertation in support of candidature for agricultural sciences in the specialty  

03.00.16  «Ecology». – Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2019. 

 

The dissertation is dedicated to study and solution of problems of direct 

anthropogenic effect on fish fauna of Khrinnyky reservoir ecosystem, as the main 

reservoir biotic resource due to illegal, unreported and unregulated fishing under the 

conditions of significant eutrophication. 

The paper analyses the hydrological, hydrochemical and hydrobiological state of the 

reservoir ecosystem and identifies its key problem, expressed in irreversible eutrophication 

processes. The taxonomic representation of fish fauna has been established, the dynamics 

of ecological structure of ichthyocenosis in the context of faunal complexes, ecological 

groups by habitat, by features of reproduction and nutrition has been traced. The influence 

of local anthropogenic factors on the ecosystems of fish fauna has been studied. 

A number of environmental measures have been proposed to ensure, first and 

foremost, the restoration of fish fauna and the conservation of its biodiversity by amending 

the regulatory acts of nature protection services, granting the status of nature conservation 

areas to separate sections of the water area. To ensure the balance of the processes of 

formation and utilization of primary organic matter and as a consequence of reducing 

eutrophication of the ecosystem, the effectiveness of biological reclamation with the use of 

fishes of the Far East fauna complex has been proposed and experimentally proved. 

Keywords: hydro-ecosystem, eutrophication, fish fauna, anthropogenic impact, 

industrial fisheries, recreational fisheries, illegal fishing, biological reclamation, 

population, transformation of fish fauna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


