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АНОТАЦІЯ 

 

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 МОН України, Житомир, 2019. 

 

 Дисертація присвячена вивченню та вирішенню проблем прямого 

антропогенного впливу на іхтіофауну екосистеми Хрінницького водосховища, як 

основного біотичного ресурсу водойми внаслідок незаконного, непідзвітного та 

нерегульованого рибальства в умовах значної евтрофікації. 

 Актуальність дисертаційної роботи пов’язана з раціональним 

використанням водних біологічних ресурсів за умов збереження їх 

біорізноманіття в умовах штучних розбалансованих гідроекосистем Західного 

Полісся України. Інтенсивне освоєння природних ресурсів та 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. До початку 

ХХІ століття сумарний вплив господарської діяльності на фауну, як основний 

біотичний компонент екосистеми, був не значним. В даний час антропогенна 

дія на водну екосистему стає все більш багатофакторною і комплексною. 

Закономірно вважається, що в умовах антропогенної дії біологічна 

продуктивність безпосередньо пов’язана з якістю води суттєво знижується. Але 

слід також чітко усвідомлювати і прямий антропогенний тиск на іхтіофауну у 

вигляді нераціонального рибного промислу, неконтрольованого 

любительського та спортивного рибальства та незаконного вилову риби, що 

поряд із іншими чинниками антропогенної природи завдає потужного удару по 

біоті гідроекосистеми хоча і носить локальний характер.  
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 Незворотні зміни в структурі іхтіофауни при антропогенному 

навантаженні на гідроекосистеми Західного Полісся України добре вивчені на 

прикладі природних водойм. А от штучні екосистеми залишились поза увагою, 

зокрема дослідження екосистеми Хрінницького водосховища носять 

несистемний характер.  Зважаючи на специфічність штучних гідроекосистем в 

питаннях формування їх абіотичної та біотичної складових в умовах 

визначеного інженерним задумом антропогенного впливу є досить цікавим та 

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 цікавим є процес формування і впливу на стан 

рибного населення антропогенних факторів в умовах екосистеми водосховища. 

Найкраще цей вплив проявляється на умовах існування домінантних видів.  

В різні роки іхтіологічні та екологічні дослідження у Хрінницькому 

водосховищі проводили іхтіологічні групи органів рибоохорони та науковці 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

Інституту гідробіології НАН України, Інституту рибного господарства НААН 

України та ін. Але більшість виконаних досліджень  не враховували наслідків 

впливу рибогосподарської діяльності в умовах значної евтрофікації 

водосховища.  

 Досягнення загальної мети щодо вивчення складу та екології іхтіофауни 

Хрінницького водосховища та визначення впливу промислового, любительського 

та незаконного вилову за умов посиленої евтрофікації екосистеми потребує 

вирішення таких основних завдань: 1) провести загальний аналіз вивченості 

екосистеми Хрінницького водосховища; 2) встановити загальні механізми 

формування, використання та збереження іхтіофауни в штучних екосистемах; 3) 

дослідити стан іхтіофауни Хрінницького водосховища, особливо його 

домінантних видів в умовах антропогенного навантаження; 4) визначити основні 

заходи щодо покращення стану іхтіофауни зокрема та оздоровлення екосистеми в 

цілому. 
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Виконаний в першому розділі аналіз раніше проведених досліджень по 

даній тематиці дає чітке розуміння, що формування іхтіофауни водосховищ є 

тривалим в часі і залежить від особливостей водосховища, його положення в 

водній системі, особливостей провідних параметрів абіотичної складової. 

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. Зважаючи на техногенне походження водосховищ, 

специфічну історію їх виникнення та формування проблема охорони таких 

гідроекосистем набуває своєрідного характеру. В цих 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. 

Особливо гострою є ця проблема в розбалансованих екосистемах де втрачена 

рівновага між продукуванням та деструкцією первинної органічної речовини. 

Дисертаційне дослідження екосистеми Хрінницького водосховища тривало 

в період 2006–2018 рр. і 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.). 

В третьому розділі проведено аналіз гідрологічного, гідрохімічного та 

гідробіологічного стану  екосистеми водосховища та визначено її ключову 

проблему виражену у  незворотних процесах евтрофікації. 

В основній частині роботи встановлено таксономічну представленість 

іхтіофауни, прослідковано динаміку екологічної структури іхтіоценозу в розрізі 

фауністичних комплексів, екологічних груп за місцем проживання, за 

особливостями відтворення та живленням. Визначено, що сукупний індекс змін 

іхтіофауни в межах екосистеми за період 1999–2009 рр. склав 36 %. У 

досліджених домінантних видів відмічено значні відмінності за основними 
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пластичними ознаками у різних вікових групах, зниження основних біометричних 

параметрів та зростання їх абсолютної плодючості при достатньому забезпеченні 

кормовими ресурсами та нормальними умовами відтворення на сучасному етапі 

порівняно з попередніми періодами рибогосподарського освоєння водосховища, 

що свідчить про значний антропогенний вплив на іхтіофауну. 

В п’ятому розділі проаналізовано вплив прямих антропогенних факторів на 

іхтіофауну. Достовірно встановлено, що промислова статистика під час вилову 

риби добувними підприємствами відображала лише 33 % реальних уловів. 

Пресинг рибалок-любителів на екосистему Хрінницького водосховища постійно 

посилюється і практично не регулюється органами природоохоронного контролю. 

Як наслідок обсяги вилову рибалками-любителями зростають на 20 % щороку, в 

основному за рахунок зростання їх чисельності. Обсяги незаконного вилову риби 

(браконьєрства) у акваторії Хрінницького водосховища завдають катастрофічних 

результатів через своє зростання з 5,8 тонн у 2006 році до 27,6 тонн у 2016 році. 

Чітко прослідковується тенденція щодо вилову молодших вікових груп популяцій 

промислових риб, результатом чого може стати підрив запасів домінантних видів 

риб і як наслідок посилення стану евтрофікації екосистеми та погіршення якості 

води. 

В шостому розділі 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. 

Наукова новизна визначається такими положеннями: 

- визначено видовий склад іхтіофауни Хрінницького водосховища, що 

налічує 29 видів з 28 родів і 9 родин; проаналізовано її еколого-біологічну 

структуру; досліджено популяції домінантних видів та вивчено динаміку їх змін; 
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підтверджено значимість прямого локального антропогенного впливу на 

іхтіофауну; 

- встановлено, що 83 % видів риб Хрінницького водосховища мають 

загальнодержавний або міжнародний природоохоронний статус;  79,3 % видів 

мають господарське значення; 

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

людини, що свідчить про значний рівень її трансформації (22,9 %) від вихідного 

складу;  

- 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. 

Запропонований у роботі підхід біологічної меліорації водної екосистеми 

Хрінницького водосховища шляхом вселення рослиноїдних риб частково 

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

Глобального екологічного фонду та ресурсів громадських організацій. За 

результатами проведених досліджень у 2006–2009 рр. Мінагрополітики України 

встановлювались ліміти спеціального використання водних біоресурсів у 

акваторії Хрінницького водосховища, а в 2010 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 



7 
 

 

встановлюється територіальними Держрибагентства України. Отримані 

результати досліджень використовуються у процесі викладання дисциплін 

«Загальна іхтіологія», «Спеціальна іхтіологія», «Основи рибоохорони» та ін. 

для студентів спеціальності «Водні біоресурси» Національного університету 

водного господарства та природокористування (м. Рівне); при читанні курсів 

«Фауна України», Зоогеографія, Іхтіологія для студентів біологічного 

факультету Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки 

(м. Луцьк). 

У співавторстві розроблено «Методичні рекомендації «Іхтіофауна 

річково-озерної мережі Західного Полісся України», видано монографію 

«Кадастр іхтіофауни Рівненської області». 

Ключові слова: гідроекосистема, евтрофікація, іхтіофауна, 

антропогенний вплив, промислове рибальство, любительське рибальство, 

незаконне рибальство, біологічна меліорація, популяція, трансформація 

іхтіофауни. 

 

SUMMARY 

 

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 of  the Ministry of 

Education and Science of Ukraine, 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 nonregulated fishing under the 

conditions of significant eutrophication. 
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 The topicality of dissertation is connected with the sustainable use of water 

biological resources so that to preserve their biodiversity under the conditions of 

artificial unbalanced hydro-ecosystems of the Ukrainian West Polissia. An intense 

development of natural resources and increased introduction of them into economic 

turnover have a significant influence on water ecosystems. Khrinnyky reservoir, as the 

main recreational object of Rivne and Volyn regions, feels impact of human activities 

in a great measure. Before the ХХІ century, the economic activity did not have a 

great impact on fauna, as the main biotic ecosystem component. At present, the 

anthropogenic effect on water ecosystem becomes more multifaceted and complex. It 

has been affirmed that the anthropogenic effect dramatically reduces the biological 

productivity, which is directly connected with water quality. But it is necessary to be 

fully aware of direct human pressure on fish fauna in the form of irrational fishing 

industry, uncontrolled amateur and sport fishing and unreported fishing, which carries 

out a powerful strike to hydro-ecosystem biota in the shadow of other man-made 

factors, although it is of a local nature.  

 The irreversible changes in the fish fauna structure under human-induced 

impact on the hydro-ecosystems of the Ukrainian West Polissia are well-studied by the 

example of natural reservoirs. On the other hand, the artificial ecosystems were left 

out, in particular, Khrinnyky reservoir ecosystem research is of non-systemic nature. 

Considering the specificity of artificial hydro-ecosystems in terms of formation of 

their abiotic and biotic components under the conditions of anthropogenic effect, 

determined by engineering intent, there is quite interesting and burning issue of 

formation of optimal exploitation model of such water ecosystems with minimal 

effect both on the basin of the river, in which such river body is created, and on its 

biota.  

In the light of the above, the process of man-made factors formation and 

influence on the fish fauna state within the conditions of water reservoir ecosystem is 

quite interesting. This influence is shown best of all in the conditions of dominant 

species existence. 
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Over the years, ichtyological and ecological researches in Khrinnyky reservoir 

were conducted by ichtyological groups of fishery protection bodies, and scholars of 

the National University of Water and Environmental Engineering, Institute of 

Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Fisheries 

of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine and others. But the 

majority of executed researches did not consider consequences of fishing activity 

influence under the conditions of significant reservoir eutrophication.  

 In order to achieve common goal concerning study of the structure and ecology of 

fish fauna of Khrinnyky reservoir and definition of commercial, amateur and illegal 

fishery influence under the conditions of intense ecosystem eutrophication, it is 

necessary to cope with the following main tasks: 1) carry out a general analysis of 

exploration degree of Khrinnyky reservoir ecosystem; 2) settle general mechanisms of 

formation, use and preservation of fish fauna in artificial ecosystems; 3) examine the 

state of fish fauna of Khrinnyky reservoir, in particular its dominant species under the 

conditions of human-induced impact; 4) determine the main measures aimed at 

improvement of the fish fauna state in particular and ecosystem rehabilitation in 

general. 

The analysis of formerly conducted researches on this theme, carried out in the 

first chapter, provides precise insight that the formation of fish fauna of water reservoirs 

is long-continued and depends on peculiarities of water reservoir, its position in water 

system, peculiarities of abiotic component leading parameters. The man-made factors 

have the fundamental influence on the state of water reservoir fish fauna. Among them: 

factors, connected with water conditions; factors, which define water quality and 

oxygen regimen; factors, which cause immediate fish kill; factors, that lead to the 

mechanical destruction of fish living conditions at different stages of development. 

Considering the anthropogenic origin of water reservoirs, the specific history of their 

appearance and formation, the problem of protection of such hydro-ecosystems takes a 

specific form. In these conditions, the man-made factors, which cause an immediate fish 

kill, are main for all types of such reservoirs regardless their economic purpose. They 

include fishing industry, amateur and sport fishing, unreported fishing. The problem is 
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particularly acute in the unbalanced ecosystems, where balance between production and 

destruction of primary organic matter is lost. 

The dissertation research of Khrinnyky water reservoir ecosystem lasted during 

2006–2018 and consisted of three main periods: experimental research (2006–2012); 

generalization of results and run in formation of ecosystem state stabilization model 

(2010–2015); introduction of the proposed measures and their adjustment (2015–2018). 

In the third chapter, we carried out the analysis of hydrological, hydrochemical 

and hydrobiological state of water reservoir ecosystem and defined its key problem in 

terms of the irreversible processes of eutrophication. 

In the main part of the paper, we established the taxonomic representation of fish 

fauna, traced the dynamics of ichtyocenosis ecological structure in terms of faunal 

complex, ecological groups at the place of residence, according to the reproduction 

and nutrition peculiarities. It is defined that the cumulative index of fish fauna 

changes within ecosystem during 1999–2009 amounted to 36 %. We noted the 

significant differences according to the main morphometric characters in different age 

groups, reduce of the main biometric parameters and increase of their absolute fertility 

in sufficient providing with food resources and normal conditions of reproduction at the 

present stage in comparison with the prior periods of fishery mastering of water 

reservoir, that is evidence of anthropogenic effect on fish fauna in studied dominant 

species. 

In the fifth chapter, we analyzed the effect of direct man-made factors on fish 

fauna. It is reliably known, that the industrial statistics reflected only 33 % of real fish 

capture by the producing companies. The pressing of game fishermen on the ecosystem 

of Khrinnyky reservoir is constantly increased and in actual fact is not regulated by the 

bodies of nature protection control.  As a result, capture fish production by game 

fishermen increases for 20 % every year, basically due to growth of their number. 

Volumes of illegal fish capture (poaching) in the basin of Khrinnyky reservoir produce 

disastrous results due to their increase from 5,8 tons in 2006 to 27,6 tons in 2016. The 

tendency of catching younger age groups of industrial fish population is clearly seen, 
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which may result in overfishing of dominant  fish species, and as a consequence, 

strengthening ecosystem eutrophication state and water quality degradation.  

In the sixth chapter, we suggested a number of ecological and environmental 

measures intended, first of all, to ensure reproduction of fish fauna and conservation of 

its biodiversity by introduction of amendments to the regulatory acts of nature 

protection services, providing status of protected areas to the separate territories of 

water reservoir basin. The experimentally proved efficiency of biological amelioration 

with the use of fishes of the Far East fauna complex is suggested for providing balance 

of processes of creation and utilization of primary organic substance and as a 

consequence of reducing ecosystem eutrophication. 

The scientific novelty is defined by such provisions: 

- the species composition of Khrinnyky reservoir fish fauna is defined. It contains 

29 species from 28 genus and 9 families; its ecological and biological structure is 

analyzed; population of dominant species is examined and dynamic pattern is studied; 

the significance of direct local anthropogenic effect on fish fauna is confirmed; 

 - it is established that 83 % of Khrinnyky reservoir fish species have national 

or international nature protection status;   

- 79,3 % of species are of commercial importance; 

- it is noted that appearance of 8 species in the structure of fish fauna is connected 

with human activities, which is evidence of significant level of its transformation (22,9 

%) from the initial structure;  

- the morphological, morphometrical, biological and ecological features of the 

main industrial fishes of Khrinnyky reservoir in terms of age groups, which are the 

most active in catch at the present stage in comparison with the prior periods of 

fishery mastering of water reservoir ecosystem are studied.  

The model of protection, use and reproduction of water biological resources is 

improved by introduction of principles of well-balanced nature management. 

The technology of biological amelioration of water ecosystems with use of 

herbivorous fishes of the Far East fauna complex, which was introduced for the hydro-
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ecosystems of the south of Ukraine with adjustment for the conditions of the West 

Polissia, is further developed.  

The proposed approach of biological amelioration of Khrinnyky reservoir water 

ecosystem by herbivorous fishes moving in is partially realized in 2010–2018 for 

municipal funds, grant support of the Global Environment Facility and resources of 

public organizations. Based on the results of the research conducted in 2006–2009 by 

the Ministry of agrarian policy of Ukraine the limits of special use of water biological 

resources in Khrinnyky reservoir basin were established, and in 2010 the commercial 

fishery was stopped. The research of conditions and periods of natural fish reproduction 

in Khrinnyky reservoir is the basis for change of statutory regulation of terms of spring 

and summer spawning closure of water biological resources in reservoirs of Rivne and 

Volyn regions, which is established by the territorial bodies of the State Fish Agency. 

The research results are used in the process of teaching such disciplines as “General 

ichthyology”, “Special ichthyology”, “Fundamentals of fish protection” and others 

for the students of “Water biological resources” specialty  of the National University 

of Water and Environmental Engineering (the city of Rivne), Zhytomyr National 

Agroecological University (the city of Zhytomyr); when reading courses of “Fauna of 

Ukraine”, Zoogeography, Ichtyology for the students of biological department of 

Lesya Ukrainka Eastern European National University (the city of Lutsk). 

Coauthored “The methodological recommendations “Fish fauna of the river 

and lake chain of the Ukrainian West Polissia” is drawn up, the monograph “The fish 

fauna cadastre of Rivne region” is published. 

Key words: hydro-ecosystem, eutrophication, fish fauna, anthropogenic effect, 

commercial fishery, amateur fishery, illegal fishery, biological amelioration, 

population, fish fauna transformation. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сучасне раціональне використання водних 

біологічних ресурсів та збереження їх біологічного різноманіття 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 [55]. Аналогічні вимоги 

викладені у Законах України «Про тваринний світ», «Про рибне господарство, 

промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», які вимагають 

забезпечувати збереження середовища існування об’єктів тваринного світу і 

умов їх відтворення [57, 58]. 

 Інтенсивне освоєння природних ресурсів Західного Полісся України, 

посилене введення їх в господарський обіг здійснює значний вплив на водні 

екосистеми [36, 83]. Хрінницьке водосховище, як основний рекреаційний об’єкт 

Рівненської та Волинської областей, зазнає потужного  впливу господарської 

діяльності людини. До початку ХХІ століття сумарний вплив господарської 

діяльності на фауну, як  найцінніший у господарському відношенні біотичний 

компонент  екосистеми, був не значним. В даний час антропогенний вплив на 

водну екосистему стає все більш багатофакторним і комплексним. Закономірно 

вважається, що в умовах антропогенного впливу біологічна продуктивність, яка 

безпосередньо пов’язана з якістю води, суттєво знижується. Але слід також 

враховувати і прямий антропогенний тиск на іхтіофауну у вигляді 

нераціонального рибного промислу, неконтрольованого любительського та 

спортивного рибальства та незаконного вилову риби, що поряд із іншими 

чинниками антропогенної природи завдає потужного удару по біоті 

гідроекосистеми хоча і має локальний характер.  

 Незворотні зміни в структурі іхтіофауни при антропогенному 

навантаженні на гідроекосистеми Західного Полісся України добре вивчені на 

прикладі природних водойм [130]. Такі спостереження стосовно Хрінницького 

водосховища носять несистемний характер [38, 41]. Разом з тим штучні 
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водойми мають свою специфіку. Абіотична, біотична та антропогенна складові 

водосховища, як водного об’єкта утвореного виключно штучним шляхом, 

мають значні відмінності від природних водних об’єктів. Основною 

відмінністю водосховищ від природних водойм є те, що вони утворюються 

цілеспрямовано і є результатом інженерного задуму. Функціонування 

водосховища, як народногосподарського об’єкту також є цілеспрямованим. 

Воно визначається короткостроковими або довгостроковими інтересами однієї 

або декількох галузей народного господарства. В зв’язку із цим, водосховищам 

характерними є зміни окремих параметрів (відмітки рівня води, величина 

водної маси, величина скиду води та ін.), які відбуваються внаслідок команд 

користувачів водних ресурсів. У природних водоймах на відміну від 

водосховищ їх параметри змінюються під впливом природних закономірностей, 

серед яких основну роль відіграє сезонний хід процесів у формуванні водного 

балансу. Саме тому у природних водоймах ці процеси  відбуваються плавно із 

мінімальним впливом на їх біотичну складову на відміну від водосховищ [80]. 

Дещо інакше формується біотична підсистема екосистем водосховищ. З 

чіткою впевненістю можна вважати, що утворюється вона випадковим чином. 

По–перше, види організмів які потрапляють у екосистему водосховища є тими 

залишками вихідних водних угруповань, біоценозів, для яких виявились 

оптимальними нові умови існування. По-друге, в їх склад випадково потрапили 

види із сусідніх водних екосистем. По-третє, в складі біоти водосховищ 

з′являються види, що цілеспрямовано інтродуковані  або потрапили випадково 

внаслідок господарської діяльності. Тобто у формуванні біотичної складової 

гідроекосистеми водосховища немає тієї продуманості, котра характерна для 

інженерних рішень, що лежать в основі штучного створення абіотичної 

складової [80].  

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

рибного населення антропогенних факторів в умовах екосистеми водосховища. 

Найкраще цей вплив проявляється на умовах існування домінантних видів.  
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В різні роки іхтіологічні та екологічні дослідження у Хрінницькому 

водосховищі проводили іхтіологічні групи органів рибоохорони та науковці 

Національного університету водного господарства та природокористування, 

Інституту гідробіології НАН України, Інституту рибного господарства НААН 

України та ін. Але більшість виконаних досліджень не враховували наслідків 

впливу рибогосподарської та рекреаційної діяльності на водосховищі.  

Іхтіологічні дослідження, які проводились представниками органів 

рибоохорони, мали регулюючий характер, що належали в більшості випадків до 

промислу і досить часто мали значні похибки через застосування недосконалих 

методик. До теперішнього часу щодо Хрінницького водосховища результати 

іхтіоекологічного моніторингу структури та стану іхтіофауни не узагальнені, 

прогноз уловів здійснюється методом експертної оцінки і має низьку 

вірогідність.  

Тому вважається актуальним завдання вивчення стану іхтіофауни 

гідроекосистеми Хрінницького водосховища, в тому числі і її промислової 

складової в умовах антропогенного впливу. 

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

робота виконана в рамках польових науково-дослідних іхтіологічних робіт 

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

Держрибагентства України в Рівненської та Волинської областей. 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.» погодженій Держкомрибгоспом України від 

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 
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гумідної зони, їх еволюція під впливом 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 дослідження. Мета роботи – 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 зазначеної мети необхідно вирішити такі завдання: 

- проаналізувати стан вивченості іхтіофауни Західного Полісся України в 

цілому  та Хрінницького водосховища зокрема в історичному аспекті; 

- встановити загальні механізми формування, використання та збереження 

рибного населення штучних екосистем; 

- охарактеризувати гідроекосистему 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 (ріст, статеве дозрівання, 

живлення, відтворення) різних вікових груп домінантних видів риб; 

- дослідити шляхи формування та специфіку іхтіофауни водосховища за 

період його існування; 

- проаналізувати динаміку популяцій промислових видів риб, оцінити стан 

запасів, встановити вплив промислу, любительського рибальства та 

незаконного вилову на іхтіофауну; 
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- вивчити ефективність впровадження заходів біологічної меліорації 

екосистеми водосховища із застосуванням рослиноїдних риб для умов 

Західного Полісся. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано такі 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, 

на іхтіофауну як найважливішу в господарському відношенні  біотичну 

складову водних екосистем. 

А саме вперше: 

- визначено видовий склад іхтіофауни Хрінницького водосховища, що 

налічує 29 видів з 28 родів і 9 родин; проаналізовано її еколого-біологічну 

структуру; 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 (22,9 %) від вихідного 

складу;  

- 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.  
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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 отриманих результатів. Запропонований у роботі 

підхід біологічної меліорації водної екосистеми Хрінницького водосховища 

шляхом вселення рослиноїдних риб 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 Держрибагентства 

України. Отримані результати досліджень використовуються у процесі 

викладання дисциплін «Загальна іхтіологія», «Спеціальна іхтіологія», «Основи 

рибоохорони» та ін. для студентів спеціальності «Водні біоресурси» 

Національного університету водного господарства та природокористування (м. 

Рівне); при читанні курсів «Фауна України», Зоогеографія, Іхтіологія для 

студентів біологічного факультету Східноєвропейського національного 

університету ім. Лесі Українки (м. Луцьк). 

У співавторстві розроблено «Методичні рекомендації «Іхтіофауна 

річково-озерної мережі Західного Полісся України»», видано монографію 

«Кадастр іхтіофауни Рівненської області». 
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Особистий внесок здобувача. Вихідними матеріалами для виконання 

дисертації були особисті дослідження іхтіофауни Хрінницького водосховища, 

аналіз промислового, любительського та незаконного вилову риби здійснені під 

час виконання посадових обов’язків на посаді іхтіолога Головного державного 

управління охорони використання і відтворення водних живих ресурсів та 

регулювання рибальства у Рівненській області; під час науково-дослідних 

експедицій по Хрінницькому водосховищу в складі дослідницького колективу 

Науково-дослідної лабораторії «Охорони та відтворення природних ресурсів» 

Національного університету водного господарства та природокористування та 

Громадської організації «Регіональний екологічний центр «ВОЛИНЬ» в рамках 

грантового проекту «Проект по створенню науково-освітнього комплексу з 

охорони та відтворення іхтіофауни Рівненської області» виконуваного під 

патронатом Глобального екологічного фонду. 

Автором обґрунтовано тему, мету та основні завдання роботи, проведено 

опрацювання літератури за темою дисертації. Освоєно необхідні методи наукових 

досліджень, проведено самостійний збір, аналіз і статистичну обробку матеріалів 

досліджень. Дисертантом сформульовано основні положення роботи та висновки. 

Особисто та у співавторстві підготовлено до друку наукові праці, у яких 

викладено основні матеріали дисертації. 

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 стратегічного планування розвитку територій. Розвиток 

системи управління водно-болотних угідь міжнародного значення в Україні» 
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(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. 
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РОЗДІЛ 1 

ФОРМУВАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ІХТІОФАУНИ В 

УМОВАХ ШТУЧНИХ ГІДРОЕКОСИСТЕМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

 В процесі еволюції живі організми, в тому числі і риби,  виробили складні 

пристосування до середовища існування, що забезпечило отримання 

енергетичних ресурсів, нормальний хід розвитку, росту та відтворення. В процесі 

взаємовідносин між живими організмами кожен вид займав свою екологічну 

нішу. Екосистеми в процесі еволюції ускладнювались і ставали більш стійкими та 

стабільними [82, 101].  

 Діяльність людини в розвиток природи дуже часто вносить свої корективи, і 

одним із найбільш потужних за масштабами можна вважати антропогенний вплив 

у вигляді гідротехнічного будівництва. Так, наприклад, на території України 

налічується більше 1 млн. га водних просторів, з яких 0,8 млн. га становлять 

водосховища. Найбільша річка країни Дніпро по території України практично 

повністю за регульована водосховищами [3, 126, 127]. 

 Водосховища – це водойми, які не мають аналогів у природі. Ці водойми 

створені людиною і експлуатуються в інтересах людини, тому саме такі 

гідроекосистеми піддаються найпотужнішому антропогенному тиску. Разом із 

появою екосистем водосховищ виникла проблема регулювання ступеню розвитку 

їх біологічної складової, експлуатації утворених біологічних ресурсів, охорони 

екосистеми від деструктивної дії антропогенних факторів [1, 31, 33, 37, 51, 53, 80]. 

 Значна увага приділяється вивченню водних біоресурсів великих 

водосховищ Дніпровського каскаду, малих водосховищ Півдня України, 

Дністровського водосховища та інших штучних водойм [11, 23, 25, 26, 45, 62, 71, 

72, 111, 116, 145, 146, 152, 165]. 

 Питання вивченості гідробіоценозів в умовах малих та середніх водосховищ 

в межах Західної України загалом та Західного Полісся зокрема на даний час не є 

вичерпним. Дослідження іхтіофауни таких водних об’єктів носять поодинокий 

характер та не містять чіткого взаємозв’язку. 
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1.1. Стан вивченості іхтіофауни природних та штучних екосистем 

Західного Полісся України 

Сучасні адміністративно-територіальні одиниці України – Рівненська та 

Волинська області в фізико-географічному та історичному аспектах відносяться 

до Західного Полісся України [5, 7, 91]. Саме цей регіон фігурує у більшості 

досліджень водних об’єктів та їх біоти, що були проведені у XVIII–ХІХ століттях 

[32, 134]. Але дані щодо різноманіття риб та рибоподібних у цих дослідженнях 

або відсутні взагалі, або мізерні. Основна увага приділялась вивченню 

геоморфології та гідрології природних водойм Західного Полісся України. 

Перші відомості про риб в межах сучасної України відомі із записок 

грецького вченого Геродота, котрий побував у V столітті до нашої ери на р. 

Дніпро. Він писав, що у Дніпрі ловиться велика кількість безкісткової риби, яку 

називав «антоксос». Напевне, Геродот мав на увазі осетрових риб [54]. 

За дорученням Польського сейму комісар М. Литвин у 1544 р. описував 

землі Литви та України і повідомляв, що «українські річки неймовірно багаті 

різного роду рибою, котра піднімається вверх із моря в прісну воду». Француз 

Боплан, котрий побував на Дніпрі в 1673 році також вказував, що багато риби 

ловлять не лише у Дніпрі, але і в його притоках [12, 54]. У Дніпрі та його 

притоках близько 300 років тому існував потужний промисел осетра. В 1721 р. за 

описом Ржачинського в р. Прип’ять за одну весну однією сіткою впіймали  600 

осетрів [17, 54]. 

Розвиток капіталізму у Російській імперії, а відповідно і на Україні в 

значній мірі сприяв посиленню інтересу до досліджень іхтіофауни внутрішніх 

водойм, а будівництво залізничних шляхів – розширенню збуту рибної продукції 

та посиленню інтенсивності рибальства у внутрішніх водоймах [54]. Так, у 1787 р. 

Гамард відмічав, що місцевих риб Дніпра стає недостатньо для задоволення 

потреб України [12]. В подальшому відомостей про зменшення запасів окремих 

видів риб ставало все більше. Розпочався період пошуку нових районів для 
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рибальства. Все це слугувало приводом для більш серйозного вивчення 

іхтіофауни, особливо із середини ХІХ століття [54]. 

Одним з перших дослідження іхтіофауни водойм України, в тому числі 

Західного Полісся України провів К.Ф. Кесслер, які було опубліковано у 1856 р. 

Його робота була дуже важливою в плані встановлення нових видів риб та їх 

детального опису. В роботі узагальнена накопичена до того часу іхтіологічна 

література і використано особисті спостереження автора. По кожному виду риб 

приведено систематичне положення, місцеві назви, поширення, місця проживання 

та особливі риби біології. По ряду видів приведені формули морфологічних ознак, 

відмінності від споріднених та близьких форм. К.Ф. Кеслер приводить список із 

57 видів риб, з яких 38 вказано для басейну р. Прип’ять, в межах сучасного 

Західного Полісся України та Білоруського Полісся. В числі звичайних для цієї 

частини басейну риб автор вказує осетра, стерлядь, вирезуба, рибця та інших 

котрі одиничними екземплярами заходили у рр. Прип’ять, Горинь, Стир [68]. 

Огляд прісноводних риб Польщі, в якому виокремлено іхтіофауну басейну р. 

Прип’ять в межах сучасного Західного Полісся України приводить Валецький у 

1864 р. Автор дає список із 53 видів риб, якому багато видів стоять під питанням. 

У 1889 році вперше польський іхтіолог M. Nowicki охарактеризував рибне 

населення водойм Галіції, в розрізі річок Вісли, Стиру, Дністра та Пруту. 

Результатом таких досліджень стало видання атласу прісноводних риб [192, 193].   

Першим найбільш повним списком риб Російської імперії була книга В. 

Грицианова «Опыт обзора рыб Российской империи» (1907 р.). В ній 

перераховано близько 950 видів риб, в тому числі для водойм басейну р. Прип’яті 

– 78 видів. Зібрана автором колекція риб басейну Прип’яті також включала окрім 

дорослих особин, ще 17 видів молоді риб. Найбільший інтерес представляв один 

екземпляр дев’ятиголкової колючки виявлений у Прип’яті. До того часу даний 

вид не був відомим для водойм Чорноморського басейну. В монографії також 

подано детальний для того часу зоогеографічний опис поширення прісноводних 

риб і здійснено спробу пояснити походження іхтіофауни [54].  
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Результати подальших досліджень іхтіофауни водойм Західного Полісся 

України приводились за басейновим принципом. 

У 1914 р. Д. Белінг приводить список іхтіофауни басейну р. Дніпро. В цій 

роботі окрім загальних положень щодо поширення, зроблено кількісна 

характеристика запасів риб, формули морфологічних ознак та інші іхтіологічні 

матеріали. Список риб приведений Белінгом співпадає із списком Кеслера для 

басейну р. Дніпро. Цей список відрізняється лише тим, що замість гольяна 

звичайного в список включений гольян озерний і не показані дані про наявність 

форелі, ряпушки та корюшки [12]. Вперше П. Завістовським у 1928 р. 

опублікована робота про стан рибальства у середній течії Дніпра та басейні 

Прип’яті та дано економічну оцінку промислу для України. В цій роботі описані 

рибопромислові ділянки, дано коротку історію промислу риб та приведено 

статистичні дані про вилов промислових риб [54].   

Загалом же дослідження іхтіофауни Російської імперії, в тому числі і 

Західного Полісся України проведені у ХІХ столітті узагальнив та доопрацював 

Л.С. Берг, який провів детальний опис всіх прісноводних риб зосереджених на той 

час у межах Російської імперії та Європи [17]. В результаті двадцятирічних 

досліджень риб професором Московського сільськогосподарського інституту 

Бергом Л.С. було видано книгу «Рыбы прѣсныхъ водъ россійской имперіи. Съ 365 

рисунками и картой». Обставини військового часу (1916 р.) не дали можливості 

Бергу Л.С. видати зазначену книгу в повному обсязі. Тому у 1923 р. вийшло друге 

видання, в 1932 р. – третє видання і у 1948 р. – четверте видання в трьох томах 

[14, 15, 16].  

Вперше характеристика видового різноманіття іхтіофауни водойм України 

викладена у роботі Третьякова Д.К., який виділив 192 види з 52 родин риб [136].  

В середині ХХ століття детальна характеристика іхтіофауни басейну річки 

Прип’ять  та її приток наведена у роботі В.С. Пенязя, яка складалась із результатів 

досліджень 1948–1954 років. За його даними перші згадки про рибне населення 

басейну р. Прип’ять містили праці таких вчених: К. Кесслер (1856, 1857, 1877 

рр.), П. Бобровський (1863 рр.), А. Нікольський (1899 р.), Л. Берг (1948 р.). За 
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період проведених досліджень автором було встановлено перебування 39 видів 

риб, зібрано значний матеріал по біології промислових риб та статистичні дані 

промислу. Одиничними екземплярами для басейну Прип’яті показано російського 

осетра, стерлядь, вирезуба, сріблястого карася, коропа, бичка пісочника. Автор 

приводить випадки вилову вугрів [112]. Такий же список риб для водойм басейну 

Прип’яті приведено у матеріалах комплексної експедиції по вивченню водойм 

Полісся [54].  

Отож, до середини ХХ століття дослідження іхтіофауни Західного 

Полісся України проводили в розрізі природних водних об’єктів не підданих 

впливу гідробудівництва з метою першочергового встановлення видового 

різноманіття та біологічних особливостей риб.  

З другої половини ХХ століття і до сьогодення дослідження, пов’язані з 

вивченням іхтіофауни Західного Полісся України проводились в розрізі 

трансформації іхтіоценозів внаслідок гідробудівництва та техногенного 

перетворення. Загалом вивченню морфології, систематики, екології, промислу, 

розведенню риб Української РСР було присвячено близько 2500 наукових праць 

[13, 35, 135]. Незважаючи на такі об’єми наукової роботи в цьому напрямку 

вивченню іхтіофауни водойм Західного Полісся України, особливо водосховищ, 

приділялась не значна увага.  

Істотні дослідження антропогенного трансформування річково-озерної 

мережі Західного Полісся України представлені дослідженнями Гриба Й.В., 

Сондака В.В., Куньчика Т.М. та інших [39, 40, 42, 112]. Особлива увага авторами 

приділяється питанням проблеми збереження та відтворення біорізноманіття 

іхтіофауни річково-озерних гідроекосистем Західного Полісся України. 

Дослідженнями визначено, що наслідком гідробудівництва, меліорації земель, 

скидів неочищених стічних вод стало погіршення стану біотичних компонентів 

водних екосистем, що в першу чергу проявилось зменшенням відтворювальної 

здатності водних біоресурсів через зменшення площ природних нерестовищ, 

посилення явищ евтрофікації, послаблення кормової бази молоді риб та інших 

факторів. 
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Основною рисою цього періоду є всебічне зростання антропогенного 

впливу на гідроекосистеми в результаті чого спостерігаються кардинальні зміни 

гідрологічних, гідрохімічних та геоморфологічних параметрів природних водойм 

та новостворених штучних водойм внаслідок техногенного перетворення. 

Наслідком чого було переформатування гідроекосистем та випадання одних видів 

водних біоресурсів і заміщення їх іншими або зміна домінантів та їх 

біопродуктивності [31, 33, 37, 51, 159–163].  

Дослідження іхтіофауни водосховищ в межах Західного Полісся України 

проводились в розрізі вивчення видового біорізноманіття, стану якості води та 

загального екологічного стану біотичної підсистеми гідроекосистеми, впливу 

урбанізації на стан іхтіофауни малих водосховищ [38, 41, 107, 131].  

 Таким чином, іхтіофауна Західного Полісся України описувалась у працях 

польських, білоруських, російських та українських дослідників починаючи з 

XVIII століття. Наявні істотні дослідження іхтіофауни природних водойм 

радянських науковців середини ХХ століття. Сучасні дослідження іхтіофауни в 

межах досліджуваного регіону представлені вивченням впливу трансформації 

природних гідроекосистем. Але слід відмітити, що дослідження найбільшого 

рукотворного водного об’єкту Рівненської та Волинської областей – 

Хрінницького водосховища є уривчастими і присвячені вивченню видового 

різноманіття та загально екологічній обстановці на водоймі лише у період 

повторного наповнення після ремонту гідротехнічних споруд [38, 41, 107, 131]. 

Питання вивчення впливу промислового та любительського рибальства, 

незаконного вилову на стан туводних видів риб є відкритим. Відсутня системність 

у вивченні основних біологічних та екологічних особливостей риб Хрінницького 

водосховища. 

1.2. Формування видового різноманіття іхтіофауни водосховищ 

 Водосховища як і природні водойми проходять певні етапи в своєму 

розвитку, але відбувається це значно швидше. На основі вивчення стану окремих 

компонентів екосистеми водосховища можна виділити певні типові періоди їх 
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формування. Кожен з яких характеризується змінами певних кількісних та 

якісних показників стану окремих компонентів екосистеми, що в свою чергу 

суттєво впливає на іхтіофауну та її біологічні та екологічні характеристики [9, 80, 

82, 116, 152]. 

 Становлення іхтіофауни водосховищ відбувається протягом певного 

періоду часу, тривалість якого залежить від особливостей конкретного 

водосховища, його положення в водній системі, особливостей провідних 

параметрів абіотичної складової [80, 82, 117, 164]. 

 Перший етап формування іхтіофауни наступає після перекриття русла 

річки. Річковий режим в цей час на ділянці яка затоплюється зникає і замінюється 

водосховищним. В в’язку із різкими змінами абіотичних параметрів частина видів 

риб (першочергово реофільних), які населяли річку, зникають через 

невідповідність новим умовам існування. Спостерігається збіднення водної біоти 

в цілому та спрощення структури біотичної складової. В зв’язку із збільшенням 

об’єму водної маси зменшується щільність популяцій окремих видів риб. Завдяки 

зростанню затоплених площ суші у водойму потрапляє значна кількість 

органічної речовини та біогенних елементів, що сприяє посиленню продукційних 

процесів на всіх рівнях екологічної піраміди і призводить до покращення 

забезпечення їжею організмів різних трофічних рівнів. Для фітофільних риб 

покращуються умови природного розмноження та відтворення, підвищується 

відсоток їх виживання. В зв’язку із спрощенням структури екосистеми 

скорочуються енергетичні втрати, за рахунок чого і зростає сумарна 

продуктивність іхтіофауни. В цілому у новій екосистемі створюються значно 

більші об’єми продукції промислово-цінних видів риб на відміну від екосистеми 

річки, хоча кількість таких видів скорочується [80, 82]. 

 На другому етапі формування іхтіофауни водосховищ спостерігається 

встановлення стабільного видового різноманіття. Екосистема в цілому набуває 

структури, яка притаманна водоймам із сповільненим водообміном. Відмічається 

поступове зростання кількості видів риб за рахунок проникнення із сусідніх 

водойм, випадкового занесення внаслідок господарської діяльності, інтродукції та 



34 
 

 

акліматизації. Відбувається ускладнення трофічних взаємовідносин в зв’язку із  

ростом видового різноманіття риб. В цей період відбувається закінчення процесів 

мінералізації рослинних залишків котрі були затоплені. В результаті це 

призводить до змін біопродукційного потенціалу водосховища. Виражаються такі 

зміни у виснаженні додаткового джерела органічних та біогенних речовин, 

зникають субстрати на яких розвивались багаті перифітонні ценози. Показники 

продукції  ряду кормових груп організмів риб в цей період можуть демонструвати 

максимальні відмітки, але до завершення цього періоду у деяких з них 

спостерігається значне падіння біопродуктивності. Як наслідок може 

спостерігатись зниження рибопродуктивності водосховища. Але таке явище 

спостерігається не завжди. Фактично є два варіанти змін рибопродуктивності 

водосховищ по мірі старіння їх екосистем. Перший варіант – зростання 

рибопродуктивності до максимальних значень і коливання її в межах певного 

середнього рівня. Другий варіант – стрімке зниження величини 

рибопродуктивності від максимальної і коливання її протягом наступних років. 

Шляхи формування рибопродуктивності водосховищ залежать від ряду факторів, 

як природних так і антропогенних [78, 80, 82]. 

 На третьому етапі формування іхтіофауни водосховищ бурні перетворення 

притаманні першим двом етапам змінюються на більш стабільні. Якщо говорити 

про чисельність та біомасу іхтіоценозу водосховища, то вона в цей період 

перебуває на рівні середніх показників, часто нижчих ніж були на другому етапі. 

Особливістю цього етапу є те, що біотична підсистема в цілому і рибне населення 

як її вершина досягає як би норми, але піддається постійним короткостроковим 

незначним змінам. Це можна пов’язати із специфікою водосховищ як техногенних 

об’єктів. На цьому етапі практично припиняється зростання видового 

різноманіття іхтіофауни, за виключенням акліматизаційних процесів. 

Встановлюється рівновага у співвідношенні автохтонної та алохтонної органічної 

речовини [80, 82].  

 В процесі експлуатації водосховища та зростання антропогенного 

навантаження спостерігаються порушення в функціонуванні екосистеми і 
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наступає четвертий етап формування водойми  в цілому і її іхтіофауни зокрема. 

Основними ознаками таких змін є: 

- погіршення якості води; 

- накопичення в тілі гідробіонтів важких металів та інших токсичних речовин; 

- потужний розвиток фітопланктону призводить до явищ евтрофікації та 

пригнічує розвиток зоопланктону; 

- знижується різноманіття зоопланктону та зообентосу, як основних кормових 

ресурсів риб; 

- спостерігається зростання загибелі риб від забруднення; знижується рівень 

відтворення риб; спостерігається порушення збалансованості співвідношення 

окремих видів гідробіонтів; 

- нераціональне використання іхтіофауни призводить до скорочення популяцій 

цінних та рідкісних видів риб [82]. 

 В результаті можна констатувати, що у водосховищах процес формування 

іхтіофауни іде стихійно, причому кінцевим результатом є деградація популяцій 

риб. В зв’язку з цим існує два варіанти подальшого розвитку водосховищ та їх 

біотичної складової:  

- продовження дестабілізації екосистеми в цілому та іхтіофауни зокрема; 

- раціональне використання природних ресурсів водосховищ та отримання якісної 

природної продукції [113, 114]. 

1.3. Структура популяцій промислових риб водосховищ 

 Вивчення  структури популяції промислових риб має велике значення. 

Традиційно структуру популяції риб вивчають шляхом відбору та аналізу 

середніх проб з промислових або контрольних виловів. Але при цьому немає 

можливості вивчити чисельність популяції в цілому та окремих якісно різних груп 

риб. Застосування на практиці методу абсолютного обліку чисельності 

промислових риб дає можливість достовірно прогнозувати обсяги допустимого 

вилову та стан сировинної бази гідробіонтів в цілому [8, 70].   
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 Динаміка структури популяцій – обширний розділ екології риб, що включає 

широкий набір різних показників, які характеризують мінливість в часі різних 

параметрів іхтіофауни [102].  

Для вирішення проблеми оптимального використання рибних ресурсів 

принципове значення має співвідношення віку найбільшої іхтіомаси і віку масової 

статевої зрілості. Виходячи з цього популяції промислових риб можуть бути 

розділені на три основні типи [44, 61, 69, 74, 78, 81, 102]: 

1. Структура популяцій першого типу мають найпростіші взаємозв’язки. В 

них іхтіомаса вікової групи по мірі зростання віку риб безперервно зростає і 

досягає кульмінації під час статевого дозрівання. Після нересту статевозрілі риби 

гинуть повністю або в значній мірі. Повторне відтворення таких риб відсутнє 

взагалі або слабко виражене. Тому іхтіомаса таких популяцій після нересту різко 

скорочується або падає до нуля. В таких популяціях від моменту появи личинки 

до настання статевої зрілості паралельно відбуваються два процеси – накопичення 

іхтіомаси та розвиток статевої системи. 

2. Популяції другого типу мають значні відмінності. Основною з яких є 

розходження в часі віку кульмінації іхтіомаси та масового статевого дозрівання. В 

цих популяціях кульмінація іхтіомаси спостерігається після того як риби досягли 

статевої зрілості. Тому  пік іхтіомаси може відбуватись у віковій групі до якої 

відносяться особини котрі неодноразово брали участь у розмноженні. Ці 

популяції відзначаються складністю своєї структури. В них виділяють такі групи 

особин: вікові класи від появи личинки до масового статевого дозрівання; вікові 

класи від досягнення масового статевого дозрівання до кульмінації іхтіомаси; 

вікові класи старші досягнення кульмінації іхтіомаси. 

3. Риби третьої групи виконують функцію відтворення чисельності, але їх 

іхтіомаса поступово знижується. Спостерігається явище коли максимальне 

накопичення іхтіомаси відбувається до настання статевої зрілості. Іхтіомаса в  

популяціях цієї групи зростає і досягає максимальних значень лише у тих вікових 

класах котрі ще не досягли статевого дозрівання. Після досягнення статевої 

зрілості іхтіомаса цих риб значно падає. 
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 Визначені типи структури популяцій промислових риб дають можливість 

більш повно оцінити рибопродукційні можливості тих чи інших видів риб та 

розробити обґрунтовані організаційні заходи по регулюванню рибальства та 

забезпеченню оптимального використання рибних запасів водосховища. Також 

досить гострим є питання стійкості різних типів популяцій. Зважаючи на те, що 

водосховищам як техногенним водним об’єктам притаманні різкі коливання їх 

абіотичної підсистеми, то це не може не відобразитись на основі біотичної 

системи – іхтіофауні. Зміна структури популяцій риб є однією із найбільш 

виражених ознак антропогенного впливу. Структура  популяції одного і того ж 

виду у різних водоймах різна. Також досить часто вона може відрізнятись і в 

умовах одного водосховища в різні роки. Тому можна вважати, що такі показники 

як пік (кульмінація) іхтіомаси та вік настання статевої зрілості можуть бути 

досить лабільними. Таке явище має велике значення для обґрунтування 

установлення умов, що регулюють рибальство. Ці умови необхідно 

встановлювати не для виду риби в цілому, а для кожної окремо взятої популяції. 

Таким чином заходи з регулювання рибальства необхідно розробляти паралельно 

із встановленням прогнозу загального допустимого вилову риби [74, 78, 81]. 

1.4. Рибогосподарське значення екосистем водосховищ 

 Незважаючи на цільове призначення водосховищ, вони все ж мають певний 

біопродукційний потенціал (за виключенням деяких технічних водойм) [44, 61, 

69, 79, 102]. Значна частина цього потенціалу формується рибою, як основною 

складовою біотичної підсистеми водосховища. В зв’язку з цим виникає проблема 

рибогосподарського освоєння водосховищ. Основним напрямком експлуатації 

гідробіонтів у ХХ столітті був промисловий вилов риб. Основною привабливою 

рисою промислу серед інших варіантів рибогосподарського освоєння цих водойм 

була простота його організації та низька затратність [22, 118]. Хоча така форма 

господарювання не давала можливості ефективно і якісно використовувати 

біопродукційний потенціал водойм. В порівнянні з промислом на інших типах 

водойм (озерах, річках) у водосховищах спостерігалось значне зростання уловів. 
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Це можна пояснити рядом факторів, які визначають рівень біологічної 

продуктивності водосховищ. До них належать [105]: 

- ландшафтно–географічні фактори (вибудовується такий ланцюг ландшафтів 

відповідно до якого біопродуктивність водосховищ зростає: гірський – 

поліський – лісостеповий – степовий – степовий чорноземний); 

- локальні фактори (співвідношення площі водозбору до площі акваторії; 

характер водозбору; розміщення та розвиток сільського господарства, 

промислових, комунальних та інших підприємств в межах водозбору; 

рекреаційний потенціал водосховища першочергово виражений у 

організації любительського та спортивного рибальства; стан 

природоохоронних заходів та обсяги незаконного вилову гідробіонтів); 

- фактори специфіки біотичної та абіотичної складової екосистеми 

водосховища (видова представленість іхтіофауни; видова представленість 

основних груп кормових організмів риб; міжвидові кормові взаємозв’язки 

риб; специфічний рівневий режим водойми та інші). 

 Таким чином,  у процесі формування різних екосистем водосховищ їх 

рибогосподарське значення змінюється не однаково. Виділяють три типи зміни 

рибопродукційного потенціалу екосистем водосховищ [74, 81, 157]: 

- стрімке зростання запасів та уловів риб, при відносно короткому періоді їх 

максимальних значень і подальше поступове їх зниження; 

- повільне зростання запасів та уловів риб, короткий або відносно 

розтягнутий період їх кульмінації і подальше зменшення; 

- швидке зростання запасів та уловів риб та тривале і стабільне збереження їх 

на високому рівні. 

 Процес формування біопродукційного потенціалу водосховищ є 

багатогранним. Це обумовлено тим, що становлення рибопродукційного 

потенціалу відбувається під впливом не лише загальних закономірностей, але і 

локальних особливостей, що обумовлені специфікою водойми, а також 

інтенсивністю та направленістю антропогенного навантаження. 
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 З метою більш повного використання біопродукційного  потенціалу 

екосистеми водосховища пропонуються ряд меліоративних та рибницько–

акліматизаційних робіт [153, 154, 156, 194]. Завдяки цим заходам частково можна 

нейтралізувати вплив екологічних обмежень на рибопродукційні процеси.  З 

метою підвищення ефективності ведення рибного господарства на водосховищах 

можуть бути здійснені такі заходи: сприяння природному відтворенню рибних 

запасів, меліоративні заходи, акліматизаційні заходи (рис.1.1). В доповнення до 

них повинна забезпечуватись оптимізація рівневого режиму водосховищ в 

інтересах рибного господарства. 

 Наведені в рис. 1.1 роботи, виконані сукупно або окремо є обов’язковою 

складовою регулярних рибогосподарських заходів, направлених на підвищення 

виходу рибної продукції. Однак слід відмітити, що всі вони націлені на 

експлуатацію біологічних ресурсів в рамках рибальства і не дозволяють досягти 

максимально повного в рибогосподарському відношенні використання 

продукційного потенціалу водосховищ. Більш високим рівнем 

рибогосподарського використання водосховищ слід вважати нагульне 

(пасовищне) рибництво. 

 Особливістю нагульного рибництва є виконання на водосховищах 

комплексу рибницько-меліоративних заходів, які дадуть змогу послабити або 

обійти лімітуючу дію ряду провідних екологічних обмежень. Основна риса 

нагульного рибництва – це відмова від природного відтворення запасів 

промислових риб і заміна цієї ланки продукційного процесу отриманням 

життєстійкої молоді в штучних умовах. Вселення у водосховища молоді цінних 

видів риб у відповідності із кормовими ресурсами, а також із врахуванням 

можливої загибелі частини посадкового матеріалу від хижаків та інших факторів 

локальної дії [115]. Заміна природного відтворення риб, штучним вирощування 

молоді дозволить уникнути наступних проблем [80]: 

- забезпечення риб нерестовищами; 

- загибелі значної кількості личинок та молоді риб; 
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- забезпечення личинок під час переходу на зовнішнє живлення кормовими 

ресурсами. 

 

Рис. 1.1. Шляхи часткової нейтралізації екологічних обмежень в умовах 

екосистем водосховищ [80] 

 Також це дасть можливість підтримувати сталу щільність стад риб, які 

нагулюються, що дасть змогу ефективно використовувати кормові ресурси. Для 

вирощування можуть застосовуватись і ті види риб відтворення яких у природних 

умовах утруднене або взагалі не можливе в умовах водосховища. Полікультура 

вирощуваних риб повинна мати оптимальний склад з метою забезпечення 

мінімізації харчової конкуренції між видами. 

 На сучасному етапі експлуатації продукційного потенціалу водосховищ 

нагульне рибництво є найбільш перспективним напрямом виробництва товарної 

риби в водосховищах за рахунок природної кормової бази [79, 80, 155]. 

 

 



41 
 

 

1.5. Охорона та  раціональне використання іхтіофауни водосховищ 

 Основною метою охорони екосистем природних водойм є збереження 

природної цілісності цих утворень, їх структури в природному стані не 

деформованому господарською діяльністю людини. Також слід забезпечити 

збереження природного ходу екологічних процесів. Методи досягнення цієї мети 

можуть бути різними, але в їх основі лежить підтримання факторів середовища в 

стані близькому до природних [3, 105]. 

 З огляду на те, що водосховища – це техногенні акваторії, які мають 

специфічну історію виникнення та формування проблема охорони цих екосистем 

набуває своєрідного характеру. При утворенні водосховища річкові екосистеми 

руйнуються. Лише окремі їх елементи переходять в нову екосистему. 

В умовах водосховища постановка питання про охорону природної біоти, 

ценозів, екосистем не коректна. Природоохоронна діяльність в її традиційному 

розумінні в цих водоймах стає неможливою. Вона повинна будуватись по схемі 

відмінній від природоохоронної діяльності в природних екосистемах. Суть її 

заключається в тому, що в водосховищах охоронні заходи здійснюються не 

заради збереження природної структури і продукційних процесів в екосистемах, а 

для досягнення оптимального господарського ефекту [75–77, 80, 106, 157, 158]. 

 Однак і в випадку природних водойм, і в випадку водосховищ залишається 

схожа проблема охорони рідкісних та зникаючих видів організмів та унікальних 

популяцій. В сучасних умовах до таких організмів або популяцій можна віднести 

значну кількість видів риб. З цією метою слід забезпечувати не просто збереження 

від вимирання, але і  нормальне існування особливої групи організмів. Але окрім 

зазначених задач перед природоохоронною діяльністю стоять і такі конкретні 

проблеми, як охорона різноманіття іхтіофауни, рибних запасів та 

рибопродукційних процесів. Такі проблеми правомочні самі по собі ще й тому, 

що вирішення природоохоронних питань в наведеному вище загально 

екологічному плані в умовах водосховищ не завжди можливе через ряд 

екологічних, економічних та соціальних проблем [106, 157, 158]. 
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 На стан іхтіофауни водосховищ впливають багато факторів, причиною яких 

є господарська діяльність людини. Всі ці фактори по характеру дії на рибну 

складову екосистеми  об’єднують в такі групи [74, 81]: 

- фактори пов’язані з водним режимом (рівень води, водообмін та ін.), 

включаючи зміни розподілу стоку по сезонах; 

- фактори, які визначають якість води (промислові та комунально–побутові 

стічні води, стоки сільськогосподарських підприємств, змиви з 

сільськогосподарських угідь та ін.); 

- фактори, які впливають на кисневий режим (особливо у період льодоставу); 

- фактори, які обумовлюють пряму загибель риб (водозабори без 

рибозахисного обладнання, загибель від гідроагрегатів, рибний промисел, 

любительське та спортивне рибальство, незаконний вилов риби, залповий 

скид токсичних речовин та ін.); 

- фактори, що призводять до механічного руйнування умов існування риб на 

різних стадіях розвитку (розробка ґрунтів, відчленування мілководь та 

замив, інші гідромеханізаційні роботи).  

 Внаслідок дії перелічених факторів спостерігається [74, 78, 79, 81]: 

- зниження ефективності відтворення чисельності популяцій риб; 

- загибель риби на різних стадіях розвитку (починаючи від ікри і закінчуючи 

статевозрілими особинами); 

- зниження продукційних показників популяцій промислових риб; 

- зниження рибопродуктивності через зміну складу домінуючих видів риб. 

 Для попередження або суттєвого ослаблення негативного впливу 

зазначених вище факторів на рибну складову екосистем водосховищ і 

забезпечення оптимального розвитку рибного господарства необхідним є 

виконання широкого спектру охоронних заходів, який включає [78,79]: 

- охорону якості води як середовища існування гідробіонтів; 

- охорону умов відтворення популяцій риб; 

- охорону окремих ланок формування рибної продукції; 
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- підтримання чисельності популяцій риб на рівні, що забезпечує раціональне 

промислове використання біопродукційного потенціалу водойм. 

 Нажаль природоохоронні структури, представлені органами рибоохорони та 

екологічною інспекцією, основну увагу приділяють окремим ланкам 

багатогранної проблеми охорони та раціонального використання рибних запасів і 

в більшості випадків їх діяльність містить ознаки конкурентної боротьби за сфери 

впливу, внаслідок чого відсутня чітка координація дій. В зв’язку з цим виникає 

гостра потреба у нормативних документах, які б визначали єдину систему 

природоохоронних заходів на водосховищах, відповідним чином регламентуючи 

діяльність всіх дотичних галузей. В такому документі можуть знайти 

відображення не лише дозвільні та обмежувальні положення, але і практичні 

заходи, які дадуть можливість досягти оптимального використання 

біопродукційного  потенціалу водосховища з метою отримання якісної 

рибопродукції [77, 155]. 

Висновки: 

1. 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. 

2. Формування іхтіофауни водосховищ є тривалим в часі і залежить від 

особливостей водосховища, його положення в водній системі, особливостей 

провідних параметрів абіотичної складової. Типово виділяють три етапи 

формування рибного населення водосховищ. 
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3. Забезпечення раціонального використання рибних ресурсів водосховищ 

має прямий достовірний зв'язок із співвідношенням віку найбільшої іхтіомаси та 

віку масової статевої зрілості. 

4. Біологічна продуктивність водосховищ визначається ландшафтно–

географічними факторами, локальними факторами та факторами специфіки 

біотичної та абіотичної складової гідроекосистеми. 

5. Нагульне рибництво за принципом ресурсозберігаючої технології в 

умовах сьогодення забезпечує найбільш ефективне використання 

біопродукційних можливостей екосистеми водосховища і є найперспективнішим 

напрямом виробництва високоякісної рибопродукції органічного походження. 

6. 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. 

7.  Зважаючи 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 та ін. 

 

 У Розділі 1 використані наукові джерела [1, 3, 5, 7–9, 11–17, 22, 23, 25, 26, 

31–33, 35, 37–42, 44, 45, 51, 53, 54, 61, 62, 69–72, 74–82, 91, 101, 102, 105–107, 

111–118, 126, 127, 131, 134–136, 145, 146, 152–165, 192–194]. 
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РОЗДІЛ 2 

МІСЦЕ, МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Робота складається із результатів власних іхтіологічних та екологічних 

досліджень, котрі були проведені 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.  

 Район досліджень включав всю акваторію Хрінницького водосховища, 

включаючи ділянки впадіння у водосховище рр. Стир, Липа, Пляшівка та 

прилеглі штучні водойми (стави). 

Визначено такі напрямки досліджень гідроекосистеми Хрінницького 

водосховища: геоморфологічні, гідрологічні, гідрохімічні, іхтіологічні та 

гідробіологічні. Здійснено аналіз основних антропогенних факторів локальної дії 

(промислове рибальство, любительське та спортивне рибальство, незаконний 

вилов риби) та встановлення їх впливу на іхтіофауну водосховища. Блок-схема 

проведених досліджень наведена на рисунку 2.1. 

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 [144]. 

Для визначення гідрохімічного режиму у водосховищі та його змін 

впродовж періоду досліджень (2006–2009 рр.) використано моніторингові дані 

лабораторних досліджень Державної екологічної інспекції у Рівненській області 

та Державного управління охорони навколишнього природного середовища у 

Рівненській області [46–49]. 
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Рис. 2.1.  Блок-схема досліджень екосистеми Хрінницького водосховища 
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Гідрохімічні дослідження у Хрінницькому водосховищі проведені в частині 

вивчення динаміки вмісту розчиненого у воді кисню з застосуванням 

портативного оксиметра PDO-820 з відносною похибкою ±0,5 мг/дм3. Також 

визначено прозорість води за допомогою диска Секі. Для проведення цих 

досліджень у 2008–2009 рр. було визначено 5 створів (рис. 2.2.).  

Дані щодо кормової бази риб отримано від Головного державного 

управління охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів та 

регулювання рибальства у Рівненській області. Дослідження проведені сектором 

іхтіології 2006–2008 рр. за стандартними методиками на 18 станціях по всій 

акваторії водосховища (рис. 2.2). Гідробіологічні дослідження складалися з 

вивчення кількісного та якісного складу фітопланктону, зоопланктону, м’якого та 

твердого зообентосу, та макрофітів [108–110].  

 

Рис. 2.2.  Створи досліджень у Хрінницькому водосховищі 
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2.1. Методи збору та обробки іхтіологічного матеріалу 

 

Збір іхтіологічного матеріалу здійснювали потягом всього року, включаючи 

періоди обмеження вилову водних біоресурсів під час весняно-літньої нерестової 

заборони та періоду зимівлі. Збір матеріалу проводився в період 2006–2016 років. 

Місця збору матеріалу визначені на рис. 2.2 і складають 34 станції по всій 

акваторії водосховища. Значна частина матеріалів зібрана у період відкритої води, 

обробка первинного матеріалу проводилась на контрольно-спостережному пункті 

розташованому у Хрінницькій рибоохоронній дільниці Держрибоохорони у 

Рівненській області (с. Хрінники Демидівський район). Окрім того, проведено 

аналіз промислових уловів (2006–2008 рр.) та облік водних біоресурсів виявлених 

у браконьєрських знаряддях лову (2006–2016 рр.). 

Дослідження забезпечувались науковими квотами спеціального 

використання риби та інших водних біоресурсів та дозволами на спеціальне 

використання риби та інших водних біоресурсів (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1  

Перелік квот спеціального використання риби та інших водних біоресурсів 

№ з/п Рік Реквізити дозвільних документів 
Обсяг виділеної 

квоти, тонн 

1 2 3 4 

1 2006 ДР38 від 07.06.2006 р. 0,300 

2 2007 
ДР005 від 28.02.2007 р. 

ДКРГ–002 від 17.08.2007 р. 
0,360 

3 2008 ДКРГ–007 від 18.03.2008 р. 0,560 

4 2009 ГР 006 від 20.08.2009 р. 0,530 

5 2010 ГР 008 від 18.02.2010 р. без обмежень 

6 2011 ДКРГ–001 від 22.03.2011 р. без обмежень 

7 2012 ДКРГ 021 від 05.07.2012 р. без обмежень 

Вилов риби здійснювали із застосуванням стандартного набору ставних 
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сіток: з кроком вічка 28, 30, 36, 40, 45, 50, 60, 70, 75, 80, 90, 100 мм; довжиною 

сітки 35 м; висотою сітки 1,2-1,5 м. Для характеристики розмірно–вікової 

структури промислових риб відбирались промислові улови ставних сіток з 

кроком вічка 32-110 мм. З метою визначення промислових запасів та 

просторового розподілу риб у водосховищі застосовували промисловий невід 

довжиною 100 м, висотою 5 м з кроком вічка у крилах 36 мм,  в кулі 28 мм  в 

кількості 1 шт [10, 87, 93]. 

Більшість досліджуваних об’єктів опрацьовували безпосередньо у межах 

контрольно-спостережного пункту, частина досліджуваних риб направлялась до 

лабораторії з метою подальшого детального аналізу. Матеріали котрі направляли 

на лабораторну обробку фіксували та  етикетували [121]. Об’єм виконаних робіт 

наведено у таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2  

Кількість досліджених риб із Хрінницького водосховища (екз.) 

Вид 
Показник 

І ІІ ІІІ IV V VI VII 

Плітка звичайна  887 75 95 52 590 862 412 

Карась сріблястий 663 50 126 36 110 303 165 

Щука звичайна 364 75 285 48 175 174 156 

Лин звичайний  561 50 60 42 151 591 247 

Решта видів 645 144 156 0 1266 0 0 

Всього  3120 394 722 178 2292 1930 980 

 П р и м і т к а  1: І – вік та темп росту; ІІ – морфологічні та морфометричні 

дослідження; ІІІ – плодючість; ІV – живлення, V – встановлення просторового розподілу риб та 

обсягу допустимого вилову; VІ – біологічні особливості риб з уловів браконьєрів; VІІ – 

біологічні особливості риб з уловів рибалок-любителів. 

В с т а н о в л е н н я  т а к с о н о м і ч н о ї  н а л е ж н о с т і  в и д і в  т а  ї х  

п р и р о д о о х о р о н н о г о  с т а т у с у .  Таксономічна належність зібраних в 

ході досліджень видів риб визначалась за систематикою рибоподібних та риб 

прісних вод [4, 6, 14–16, 56, 100, 136, 138–143, 189–191]. Уточнення сучасних 
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наукових назв видового різноманіття здійснено за списком представленим Ю.В. 

Мовчаном (2008–2009 рр.) та відповідно до Кадастру іхтіофауни Рівненської 

області [66, 92]. 

 З метою встановлення раритетних видів риб Хрінницького водосховища 

та визначення природоохоронного статусу кожного із досліджених видів які 

потребують охорони та збереження на загальнодержавному чи міжнародному 

рівнях застосовано дані Червоної книги України, Міжнародного союзу охорони 

природи та природних ресурсів (МСОП) та Конвенції про охорону дикої флори 

та фауни і природних середовищ існування в Європі [66, 92, 147, 148, 166–188]. 

М е т о д и к а  м о р ф о м е т р и ч н и х  д о с л і д ж е н ь  р и б  т а  

с т а т и с т и ч н о ї  о б р о б к и  р е з у л ь т а т і в .  Морфометричний аналіз риб 

проводився на основі типових методик запропонованих Правдіним І.Ф.  і 

включав опис двох груп ознак: меристичних та пластичних [2, 121]. Матеріал 

збирався виключно в межах популяцій промислових риб Хрінницького 

водосховища. Період збору іхтіологічного матеріалу становив 2–5 діб, з метою 

виключення впливу розвитку статевих продуктів на величину пластичних 

ознак. Проміри проводились штангенциркулем з точністю до 0,5 мм. Об’єм 

вибірки становив не менше 25 екз. кожного виду. Меристичні ознаки 

обраховували під бінокулярною налобною хірургічною лупою LNH 4,5/420 при 

збільшенні 4,5 крат. Пластичні ознаки вимірювали за типовою схемою (рис. 

2.3). 

 Для розрахунків використано відсоткові індекси морфометричних ознак: 

відношення величини ознаки до довжини тіла за Сміттом; відношення величини 

ознаки до довжини голови. 

 Обробку отриманих значень меристичних ознак та індексів пластичних 

ознак здійснювали варіаційно-статистичними методами [85, 119, 125]. 



51 
 

 

 

Рис. 2.3. Схема проміру пластичних ознак коропових риб [121] 

П р и м і т к а  2 :  довжина за Сміттом (ac); промислова довжина (ad); довжина тулуба 

(od); найбільша висота тіла (gh); найменша висота тіла (ik); антедорсальна відстань (aq); 

постдорсальна відстань (rd); антеанальна відстань (ag); довжина С (fd); антевентральна відстань 

(az); пектовентральна відстань (vz); вентроанальна відстань (zy); довжина основи D (qs); 

найбільша висота D (tu); довжина основи А (yy1); найбільша висота А (ej); довжина Р (vx); 

довжина V (zz1); найбільший обхват тіла (O); довжина голови (ao); довжина рила (an); діаметр 

ока (np); позаоковий простір (po); висота голови (lm); ширина лобу (nn1) 

Для аналізу отриманих результатів досліджень розраховували стандартні 

біометричні показники [124]: 

а) середнє арифметичне (М): 

,     (2.1) 

де: V – значення ознаки у кожного об’єкту; n – кількість об’єктів у вибірці. 

б) середнє квадратичне відхилення (σ): 

; ,    (2.2) 

де: V – значення ознаки у кожного об’єкту; М – середнє арифметичне; n – 

кількість об’єктів у вибірці; С – дисперсія. 

в) похибка репрезентативності (m): 

,     (2.3) 
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де: σ – середнє квадратичне; n – кількість об’єктів у вибірці. 

г) коефіцієнт варіації (CV): 

 ,     (2.4) 

де: σ – середнє квадратичне; М – середнє арифметичне. 

 Для проведення розрахунків застосовувалась програма Microsoft Excel 

2010. 

 Для встановлення відмінностей між популяціями досліджуваних об’єктів 

застосовувався метод оцінки вибіркових середніх. Достовірність вибіркових 

відмінностей (td) визначали за формулою:  

,    (2.5) 

де: M1, M2 – середнє арифметичне двох ознак, що порівнюються; m1, m2 – 

похибки репрезентативності двох ознак, що порівнюються; tst – критерій 

Стьюдента. 

 При  різниця достовірна, при  різниця не достовірна [124]. 

М е т о д и к а  в и з н а ч е н н я  в і к у  р и б .  Для реєстрації віку різних 

вікових груп риб використано метод заснований на підрахунку «річних» шарів 

росту, котрі сформувались по мінералізованих структурах організму.  

Встановлення віку риб проводили по лусці. Відбирали луску над бічною лінією 

під передньою частиною спинного плавця. З кожної риби відбирали 10–20 

лусок та упаковували їх у лускові книжки. Подальшу обробку зібраного 

матеріалу проводили за стандартною методикою. [24, 34, 67, 149]. Для 

спрощення обліку «річних кілець» використовували бінокулярну налобну лупу 

LNH 4,5/420 при збільшенні 4,5 крат. 

М е т о д и к а  в и з н а ч е н н я  с т у п е н ю  з р і л о с т і  с т а т е в и х  

п р о д у к т і в  т а  р о з р а х у н к у  п л о д ю ч о с т і  р и б .  Після проведених 

маніпуляцій щодо отримання даних розмірно-вікової структури популяції 

об’єктів досліджень, встановлення видової належності та інших досліджень 



53 
 

 

здійснювали відбір зразків для встановлення ступеню зрілості статевих 

продуктів. Ступені зрілості статевих продуктів риб у різні періоди року 

визначали за загальноприйнятою шестибальною шкалою, котра була 

запропонована Нікольським Г.В [50, 65, 103]. 

Облік ікри здійснювали об’ємним та ваговим методами. У самок на IV 

стадії зрілості статевих продуктів відбирали яєчник  зважували, етикетували та 

консервували 4 % формаліном. Обробку зібраного матеріалу здійснювали в 

камеральних умовах [63]. 

Для визначення абсолютної плодючості самки зважували яєчник, 

відбирали 1 грам досліджуваного матеріалу і з застосуванням оптичних 

пристроїв рахували кількість ікринок в 1 грамі. Добуток кількості ікринок у 1 

грамі на загальну масу яєчника становив абсолютну плодючість самки [124]. 

М е т о д и к а  в и в ч е н н я  ж и в л е н н я  р и б .  Живлення риб 

досліджували шляхом відбору проб та матеріалу, проводили вагову обробку 

вмісту шлунково–кишкових трактів, здійснювали математичну обробку 

отриманих результатів. Матеріали збирали систематично протягом року у 

різних ділянках водосховища. Проби на живлення складались із 25 екз. кожного 

об’єкту досліджень. Досліджуваних риб фіксували загальноприйнятими 

методами [63]. Під час розтину риб звертали увагу на наявність екто–  та 

ендопаразитів. 

 Обробку проб на живлення риб здійснювали за загальноприйнятими 

методиками [64, 90, 128].  

З метою характеристики ступеню наповнення шлунково-кишкових 

трактів об’єктів досліджень визначали індекс наповнення кишківника. Цей 

індекс визначається відношенням сирої маси харчових продуктів до маси тіла 

риби. Для хижих риб виражається в відсотках (%), для всіх інших  риб – в 

продециміле (0/000) [52, 124]. 
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2.2. Методика визначення ступеню трансформації іхтіоценозу 

 

В основу оцінки ступеню трансформації іхтіоценозу покладено зміни 

видового складу, представленості фауністичних комплексів та екологічних груп 

риб за факторами відтворення, живлення та місця проживання [73, 101, 103]. 

Належність видів до однієї чи іншої групи визначалася на підставі раніше 

опублікованих матеріалів [14–16, 101]. 

Як оціночний критерій було обрано індекс зміни [150], який представляє 

собою модуль співвідношення кількості новоявлених і зниклих видів до кількості 

видів у річці перед заповненням водосховища за оціночним фактором: 

      (2.6) 

де: λ – індекс зміни видового складу іхтіофауни, Δn – зміна кількості видів у 

порівнянні з первинним іхтіоценозом, n – загальна кількість видів у первинному 

іхтіоценозі. 

Усереднений індекс зміни поряд із появою нових фауністичних комплексів 

і екологічних груп риб, використано для оцінки змін іхтіоценозу в цілому: 

     (2.7) 

де: λс – середній індекс зміни видового складу іхтіофауни, Δn1..Δnі – зміна 

кількості видів у порівнянні з первинним іхтіоценозом за різними факторами, n – 

загальна кількість видів у первинному іхтіоценозі. 

Загальний індекс зміни іхтіофауни оцінюється як співвідношення суми 

усереднених індексів змін іхтіофауни за фауністичними й екологічними 

компонентами до загальної кількості досліджених компонентів: 

    (2.8) 

де: λзаг – загальний індекс зміни видового складу іхтіофауни, %;  λсі – середній 

індекс зміни кількості видів порівняно з первинним іхтіоценозом за і–тим 

компонентом, n – загальна кількість досліджуваних компонентів. 
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2.3. Визначення біопродукційного потенціалу екосистем та його 

рибопродуктивна складова 

 

Методика розрахунку загального допустимого вилову риб .  

Загальний допустимий вилов – це біологічно обґрунтована прогнозована 

величина річного вилову виду з водойми всіма видами рибальства, що відповідає 

оптимальній інтенсивності добування риб. 

Обсяги загального допустимого вилову риби  з водосховища визначали за 

даними експедиційних зборів матеріалу у 2006–2016 рр. з урахуванням сучасних 

даних щодо вилову риби [27, 84]. Розрахунок біомаси по уловах ставних сіток 

проводили по формулі: 

 ,     (2.9) 

де: В – біомаса риб (кг/м2); Yc – середній улов на одну стандартну сіткопостановку 

(кг); Н – висота стандартної сітки (м); q – коефіцієнт уловистості сітки (=0,2) [89, 

120, 128, 137]; Wc – об’єм, який обловлюється однією сіткою (м3). 

 Об’єм який обловлює одна стандартна сітка розраховували за формулою: 

 ,    (2.10) 

де: l – довжина сітки (м); t – тривалість лову (доба). 

 Промисловий запас розраховували як частку загального запасу риб 

довжиною не менше промислової міри, що встановлена Правилами промислового 

рибальства у рибогосподарських водних об’єктах України [122]. Для видів щодо 

яких промислова міра не встановлена промисловий запас становив частку 

загального запасу  риб у віці масової статевої зрілості і старші. Загальний 

допустимий вилов визначали як допустиму частку вилучення залежно від віку та 

статевого дозрівання самок.  

Визначення біопродукційного потенціалу  водойми .  Для 

розрахунку біопродукціного потенціалу та рибопродуктивності водойми 
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внаслідок отриманого біомеліоративного ефекту використано наступні 

формули: 

Фотичний шар водойми (м3): 

10000,
100

"
ф

Н)%
ф

Н(100S'
ф

Н%
ф

HS

ф
V 




   (2.11) 

де: Vф – фотичний шар водойми, м3;  S – площа водойми, га; 
%

фН  - частина 

площі водойми з глибиною більше 2 м, %; 

'
ф

Н
  – глибина фотичного шару (2 м), 

м; 
"

фН  – глибина фотичного шару (1 м), м; 10000 – коефіцієнт для переведення 

площі в м2. 

Загальна продукція органічної речовини, компоненту кормової бази (кг):  

,
1000

/ фі VБПБі
Пі


      (2.12)  

де: Пі – загальна продукція і-того кормового компоненту, кг; П/Бі –

продукційно-біомасовий коефіцієнт і-того компоненту кормової бази; Бі – 

біомаса і-того кормового компоненту, г/м3 або г/м2; Vф – об’єм фотичного шару 

водойми (для макрофітів використовується значення площі водойми підданої 

заростанню), м3 або м2; 1000 – перевідний коефіцієнт в кг. 

Обчислення потенційної рибопродуктивності за компонентами кормової 

бази (кг): 

                                                    i
Kk

i
KПі

П




                                   (2.13)  

де: Пі – загальна продукція і-того кормового компоненту, кг; Кі – коефіцієнт 

використання і–того компонента кормової продукції; Ккі – кормовий коефіцієнт 

і–того  кормового компоненту. 
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2.4. Методи обліку обсягів вилову водних біоресурсів 

 

Методика обліку уловів рибалок–любителів. З метою встановлення 

достовірних обсягів вилову риби та інших водних біоресурсів рибалками–

любителями, спортсменами та підводними мисливцями проведено збір 

анамнестичних даних, анкетування рибалок та проведення неповного 

біологічного аналізу окремих видів водних біоресурсів із уловів (за згодою 

власників водних біоресурсів). Роботи проведено у відповідності до стандартної 

методики з урахуванням даних територіальних органів рибоохорони [88]. 

 Для проведення розрахунку щомісячного вилову рибалками-любителями 

(С) використано формулу [86]: 

 ,    (2.14) 

де: h – середня тривалість риболовлі (годин); R – середня інтенсивність вилову 

даного виду риб (екз./людино-година); nb – середня кількість рибалок у будній 

день (осіб); nv – середня кількість рибалок у вихідний день (осіб); xb – кількість 

будніх днів у місяці; xv – кількість вихідних днів у місяці. 

Методика обліку незаконного вилову риб.  Облік незаконного вилову 

риб проведено з метою встановлення реальних обсягів вилову з водосховища та 

визначення впливу даного явища на стан та запаси іхтіофауни. Для виконання 

такого обліку за основу взято матеріали досліджень та методик Запорожця О.М. 

та Запорожця Г.В. та ряду інших дослідників [59, 60, 151]. 

Нами була застосована така методологія встановлення обсягів незаконного 

вилову риб у Хрінницькому водосховищі: 

1. Опрацювання матеріалів справ про адміністративні правопорушення в 

частині незаконного вилову риби  виявлених у Хрінницькому водосховищі в 

період 2006–2016 рр.; 

2. Встановлення типів, кількості та характеристик знарядь добування водних 

біоресурсів; 
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3. Облік та опис всіх виявлених знарядь та засобів лову водних біоресурсів, а 

також добутих водних біоресурсів  під час рибоохоронних рейдів. 

Проведення масових промірів виявлених водних біоресурсів. Обік 

проведено у 2009–2016 роках. 

4. На основі отриманих даних встановлено середню уловистість знаряддя лову.  

5. Проведення математичного аналізу отриманих результатів, встановлення 

обсягів незаконного вилову водних біоресурсів. 

 

 

У Розділі 2 використані наукові джерела [2, 4, 6, 10, 14–16, 24, 27, 34, 46–50, 

52, 56, 59, 60, 63–67, 73, 84–90, 92, 93, 100, 101, 103, 108–110, 119–122, 124, 125, 

128, 129, 136–144, 147–151, 166–191]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКОСИСТЕМВА ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА ЯК СЕРЕДОВИЩЕ 

ІСНУВАННЯ РИБ 

 

3.1. Геоморфологія 

Хрінницьке водосховище створене у 1959 році у верхній течії річки Стир 

внаслідок будівництва ГЕС у Млинівському районі (на даний час Демидівському 

районі) Рівненської області. Призначенням водосховища було виробництво 

електроенергії, водозабезпечення населених пунктів, промислових та 

сільськогосподарських підприємств, розвиток рекреації та рибного господарства. 

Супутниковий фотознімок Хрінницького водосховища представлений на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1.  Хрінницьке водосховище (супутниковий фотознімок) 

Площа басейну водозбору в створі гідровузла становить 4020 км2, середній 

річний стік при 50 % забезпеченості становить 545,35 млн. м3, в період водопілля 
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– 242,0 млн. м3. Гребля Хрінницької ГЕС підпираючи води річки Стир, створює 

при НПР 187,30 м площу водосховища 16,26 км2. Повний об’єм – 22,16 млн. м3, 

корисний – 20,39 млн. м3 води. Щорічне передповеневе спрацювання рівня 

водосховища у зимовий період проводиться відповідно до розрахунків 

проведених гідрометеорологічною службою. Наповнюється водосховище 

весняними паводковими водами. 

Водосховище витягнуте по річці і має кілька  озероподібних розширень у 

верхній, середній та пригреблевій частинах. Підпір поширюється по Стиру 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. 

Водосховищем затоплені орні землі, луги і вигони (63 %), ліси, поодинокі 

дерева та кущі (22 %), болота та інші угіддя (15%). Ліс, поодинокі дерева та кущі 

в зоні затоплення перебували в основному поблизу населених пунктів та вздовж 

річкової долини Стиру на ширину 15–20 м по праву та ліву сторони. 

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. 

 

3.2. Гідрологічний та гідрохімічний стан екосистеми 

 

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. Хрінницьке водосховище належить до водойм з середнім 

водообміном. Утворення льодового покриву реєструється в період з ІІІ декади 
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листопада до ІІ декади лютого залежно від погодних умов року, стабільний 

льодостав спостерігається в І декаді січня. При цьому товщина льодового покриву 

варіює від 15 до 80 см, в середньому – 40 см. Звільнення від льодових мас 

спостерігається в період від І декади лютого до І декади травня, в середньому – в 

ІІ декаді березня. В період відкритої води середні температури води становлять: 

5–10 °С весною; 10–26 °С літом; 6–14 °С восени.  

В сучасних умовах якість водного середовища формується не за рахунок 

природних процесів, а в першу чергу за рахунок антропогенного втручання у 

екосистеми. Особливо небезпечними для досліджуваної водойми були і 

залишаються випадки аварійних забруднень неочищеними або недостатньо 

очищеними стічними водами промислових, комунальних та 

сільськогосподарських підприємств. Що в подальшому відображається на стані 

біоти річок та водосховища. Водні ресурси басейну річки Стир мають досить 

високі показники такого виду забруднень і обсяги скиду стічних вод у 

екосистему річки розраховують мільйонами кубометрів.  

Верхня частина басейну річки Стир на якій і побудовано Хрінницьке 

водосховище вирізняється досить низьким рівнем скидів стічних вод.  

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 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. Чорноземи і 

дерново-підзолисті ґрунти на елювії карбонатних порід (мергелів, крейди, 

вапняків) зумовлюють оптимальну забезпеченість мінеральними  солями 

ґрунтових вод, якими живиться річка Стир вище Хрінницького водосховища. 

Згідно із ступенем мінералізації вода досліджуваної гідроекосистеми є прісною 

β–олігогалинною при середній мінералізації 0,53–0,65 ‰. За йонним складом 

вода Хрінницького водосховища та річки Стир у його верхів’ї класифікується 
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за О.О. Алекіним як вода гідрокарбонатного класу, кальцієвої групи другого 

типу.  

Загалом же проаналізувавши основні компоненти гідрохімічного режиму 

водосховища та основного джерела водопостачання (р. Стир) вище водосховища  

за період із 2006 по 2009 роки, не встановлено, різких коливань основних 

досліджуваних показників (табл. 3.1). Як показали дослідження мінералізація 

води як у водосховищі так і в річці визначалась як помірна, а загальна твердість 

– дещо підвищена і перебуває на рівні 6,30±0,32 мг–екв/дм3 у Хрінницькому 

водосховищі та 5,35±0,17 мг-екв/дм3 у річці Стир. Значення рН в період 

досліджень різких коливань не мало і у річці має нейтральний показник 

7,58±0,09, а у водосховищі слабо лужний – 8,35±0,10. Концентрації сполук азоту 

та фосфору у водоймах були на рівні, що характерний для чистих вод, за 

виключенням нітратів. Так, вміст амонійного азоту, азоту нітратів та нітритів 

складали у водосховищі 0,22±0,07 мг N/дм3,  4,30±0,86 мг N/дм3, 0,06±0,02 мг 

N/дм3 відповідно. Перевищення вмісту нітратів може бути викликане 

поверхневим змивом із сільськогосподарських угідь, які розташовані на 

прилеглій території.  

Досить високі концентрації демонструє вміст розчиненого у воді кисню 

як у водосховищі, так і у річці загалом, 8,87±0,06 мг О/дм3 та 8,18±1,00 мг 

О/дм3 відповідно. Але зважаючи на те, що основні створи досліджень за якими 

подано гідрохімічні показники знаходяться у верхів’ї водосховища та у його 

нижній частині поблизу Хрінницької ГЕС та відбір проб здійснювався не 

системно було здійснено дослідження (2008–2009 роки) вмісту розчиненого  у 

воді кисню  у різних частинах водосховища в різні сезони року (табл. 3.2). 

Паралельно проводилось визначення прозорості води за допомогою диска Секі.  
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Таблиця 3.1 

Фізико-хімічні показники якості водного середовища досліджуваних водних об’єктів [46–49] 

№ 

з/п 

Найменування 

показника, одиниці 

виміру 

Хрінницьке водосховище 
Річка Стир  

(вище водосховища) 

Норма  

О
п

ти
м

у
м

 

д
о

п
у

ст
и

м
о

 

2006 2007 2008 2009 
 

2006 2007 2008 2009 
 

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

1 
Зважені речовини, 

мг/дм3 
5,0 5,0 4,4 4,8 4,80±0,14 6,8 6,8 7,5 8,1 7,30±0,31 4,0 8,0 

2 
Активна реакція води 

(рН) 
8,5 8,3 8,5 8,1 8,35±0,10 7,6 7,4 7,8 7,5 7,58±0,09 6,5-8,5 6,5-8,5 

3 
Розчинений кисень, мг 

О/дм3 
9,0 8,7 8,8 8,9 8,87±0,06 10,8 6,0 7,6 8,3 8,18±1,00 >6,0 4,0 

4 Гідрокарбонати, мг/дм3 125,0 100,0 116,0 124,0 116,25±5,78 120,0 132,0 117,0 120,0 122,25±3,33 100,0 400,0 

5 Сульфати, мг/дм3 23,5 23,5 44,0 29,8 30,20±4,83 40,0 50,0 40,0 38,0 42,00±2,70 100,0 400,0 

6 Хлориди, мг/дм3 17,4 17,4 17,7 21,2 18,43±0,93 21,0 17,5 7,0 12,0 14,38±3,08 100,0 300,0 

7 Кальцій, мг/дм3 42,0 48,0 40,0 43,0 43,25±1,70 48,0 45,0 38,0 42,0 43,25±2,13 60,0 100,0 
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Продовження таблиці 3.1 

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

8 Магній, мг/дм3 26,0 10,0 32,0 29,0 24,25±4,9 22,0 12,0 27,0 26,0 21,75±3,4 до 30,0 50,0 

9 Твердість, мг-екв/дм3 6,3 5,8 7,2 5,9 6,30±0,32 5,3 5,5 4,9 5,7 5,35±0,17 2,0-3,0 6,0 

10 Сухий залишок, мг/дм3 428,0 367,0 405,0 388,0 397,0±12,9 400,0 456,0 420,0 436,0 428,0±11,9 – – 

11 ХCК, мг О/дм3 26,0 19,0 25,00 23,00 23,25±1,55 24,00 24,00 33,00 29,00 27,50±2,18 <15,00 25,00 

12 БCК5, мг О/дм3 2,7 2,7 3,10 2,80 2,83±0,09 2,26 2,26 4,51 3,75 3,20±0,56 <2,00 3,00 

13 
Азот амонійний, мг 

N/дм3 
0,1 0,1 0,40 0,26 0,22±0,07 0,32 0,23 0,15 0,20 0,23±0,04 0,10 0,50 

14 Азот нітратів, мг N/дм3 5,9 5,5 2,20 3,60 4,30±0,86 4,95 5,40 10,35 6,20 6,73±1,24 до 2,00 3,00 

15 Азот нітритів, мг N/дм3 0,0 0,07 0,08 0,08 0,06±0,02 0,10 0,07 0,07 0,08 0,08±0,01 0,05 0,3 

16 
Фосфор фосфатів, мг 

Р/дм3 
0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,05 0,20 

17 Залізо, мг/дм3 0,28 0,28 0,25 0,25 0,27±0,01 0,12 н/в 0,15 0,18 0,15±0,01 0,5–1,0 2,00 

18 Мідь, мг/дм3 0,07 0,07 0,02 0,04 0,05±0,01 0,01 н/в 0,01 0,01 0,01 сліди сліди 

19 Цинк, мг/дм3 0,05 0,05 0,02 0,01 0,03±0,01 0,01 н/в 0,03 0,01 0,02±0,01 сліди сліди 

20 Марганець, мг/дм3 0,05 0,05 0,05 0,03 0,05±0,01 0,04 н/в 0,01 0,02 0,02±0,01 0,05 0,10 
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Аналізуючи динаміку вмісту у воді розчиненого кисню та прозорості води 

видимою є залежність при якій зниження прозорості води призводить до 

зниження вмісту кисню (r=0,94 при Р≥0,99). Це пояснюється тим, що 

відбуваються процеси накопичення органічних речовин у першій половині року 

та їх відмирання і розклад у другій, що супроводжується значним 

використанням кисню. В ході досліджень встановлено, що вміст розчиненого у 

воді кисню у створах 3 та 4 у літній період є критичним і може призводити до 

задухи риби, а як наслідок її масової загибелі. Ділянки на яких зосереджені 

зазначені створи у верхній частині водосховища є основними природними  

нерестовищами та місцями нагулу молоді більшості видів риб. Дане явище 

викликано окрім природних факторів і тим, що у літній період досить часто 

спостерігається періодичне коливання рівня води внаслідок діяльності 

Хрінницької ГЕС.  

Таблиця 3.2 

Динаміка вмісту розчиненого у воді кисню та прозорості води Хрінницького 

водосховища у різні сезони року (2008–2009 роки) 

Період відбору проб 
Створи 

 1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 

Зима 
О2 , мг О/дм3 8,40 7,58 5,10 5,36 5,88 6,46±0,65 

прозорість, м 3,20 2,40 1,50 1,70 1,70 2,10±0,31 

Весна 
О2 , мг О/дм3 7,96 7,34 5,24 5,30 5,47 6,26±0,58 

прозорість, м 2,40 2,00 1,10 1,30 1,40 1,64±0,24 

Літо 
О2 , мг О/дм3 6,60 6,58 3,78 4,06 4,47 5,10±0,61 

прозорість, м 1,50 1,20 0,60 0,90 0,80 1,00±0,16 

Осінь 
О2 , мг О/дм3 7,45 6,90 4,85 5,14 5,03 5,87±0,54 

прозорість, м 2,10 1,60 1,00 1,10 1,00 1,36±0,22 

Рівень біохімічного споживання кисню та  хімічного споживання кисню в 

межах акваторії Хрінницького водосховища перебуває на допустимому рівні у 

воді виходячи із сучасних рибницьких нормативів і становить відповідно 
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2,83±0,09 мг О/дм3 та 23,25±1,55 мг О/дм3. Стосовно цих же компонентів у воді 

річки Стир, то спостерігається перевищення нормативних показників. Рівень 

забруднення води органічними речовинами за показником  БСК становить 

3,20±0,56 мг О/дм3, за ХСК – 27,50±2,18 мг О/дм3. Це можна пояснити тим, що 

відбір проб води здійснювали у місцях впадіння річки у водосховище, практично 

у його верхів’ї, ступінь евтрофікації якого є досить значною. Решта ж 

досліджуваних показників якості водного середовища не демонструють значних 

коливань у різні роки досліджень і перебувають в межах оптимальних 

концентрацій за діючими рибогосподарськими нормативами.  

 

3.3. Гідробіологічний стан екосистеми 

 

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. Видовий склад рослин не багатий і лімітується 

коливаннями рівня води. Макрофіти зазвичай утворюють багатовидові 

угруповання, котрі складаються з 3–5 видів рослин. Пояс жорсткої рослинності 

представлений в основному заростями очерету звичайного (Phragmites australis 

(Cav.) Steud), рогозу широколистого (Typha latifolia L.) та рогозу вузьколистого 

(Typha angustifolia L.) утворюючи бордюрний або суцільний тип заростання. 

Ширина суцільних ділянок очеретяних заростей може становити до 2,0 км, на 

ділянках водосховища де спостерігається бордюрний тип заростання ширина 

поясу жорсткої рослинності не перевищує 20 м. Такі зарості у акваторії 

Хрінницького водосховища відіграють роль біологічного фільтра води. З м’якої 

рослинності найбільш широко розповсюджений рдесник гребінчастий 

(Potamogeton pectinatus L.) та кушир занурений (Ceratophyllum demersum L.), які 

утворюють суцільні підводні луки на глибині 0,5–1,2 м. 

Пояс вищих водних рослин у водосховищі становить 10,57 км2 або 65 % 

акваторії, в тому числі повітряно-водні угруповання 22 %, плаваючі – 6 %, 
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занурені – 37 %. Приймаючи річну продукцію макрофітів рівною їх 

максимальній фітомасі,  що приурочена до закінчення цвітіння, і враховуючи 

ступінь заростання водосховища, середньорічна продукція вищих водних росин  

у Хрінницькому водосховищі складає 7960,68 тонн. 

В динаміці фотосинтезу рослин Хрінницького водосховища виділено два 

періоди, які відрізняються по ступеню утворення первинної 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. Основу фітопланктону Хрінницького водосховища складають 

синьо–зелені, діатомові, зелені та евгленові водорості. Синьо–зелені водорості 

були представлені родами Microcystis, Anabaena та Aphanizomenon. Серед 

діатомових виявлено види родів Achnanthes, Amphora, Synedra, Stephanodiscus та 

інші. Із евгленових переважали види родів Trachelomonas, Euglena. Чисельність та 

біомаса водоростей в водосховищі коливалась від 24696 до 26012 тис. кл./л та від 

8,997 до 9,288 г/м3, в середньому складаючи 25354 тис. кл./л та 9,143 г/м3. Біомаса 

сформована в основному за рахунок розвитку діатомових та евгленових 

водоростей. За чисельністю домінують за рахунок синьо-зелених та діатомових 

водоростей. Біомаса інших груп водоростей була значно  нижчою, так евгленових 

було 0,055 г/м3, динофітових – 0,078 г/м3. Такі показники біомаси фітопланктону 

для водосховища є досить високими і викликані явищами евтрофікації, що 

відбуваються у водосховищі, а також наявним в достатній кількості мінеральним 

речовинам у воді. 

В зоопланктоні водосховища домінуюче положення займають коловертки 

та гіллястовусі ракоподібні. Найбільша кількість видів зоопланктонних 

організмів (23) була зареєстрована в середній частині водосховища. В усіх 

трьох точках домінували Mesocyclops sp. та Daphnia cuculata (домінанти першої 

черги), до яких приєднались Brachionus diversicornis і Daphnia longispina. 
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Найбільша загальна чисельність і біомаса були зафіксовані також в середній 

частині водосховища – ці показники були більші ніж у верхній і нижній 

частинах приблизно в 3–4 рази. Серед основних систематичних груп за 

біомасою всюди переважали копеподи. 

Характеризуючи продуктивність зоопланктону в літній період, слід 

звернути увагу на порівняно низькі показники біомаси верхній і нижній 

ділянках – відповідно 0,690 та 0,604 г/м3. Значно вищі показники в середній 

(найбільшій по площі) частині – 2,412 г/м3.  

В геологічному відношенні місце знаходження водосховища 

характеризується наявністю безнапірного четвертинного водоносного горизонту, 

який  в заплаві виходить на поверхню землі. Цей водоносний горизонт 

приурочений до четвертинних відкладів. В геологічному відношенні ложе 

водосховища з сучасних озерно-болотних та алювіальних відкладень, які по 

потужності розташовані в наступній послідовності – мул заторфований 2,5–5,0 м, 

пісок 2,0 м та супісок 2,0 м і більше. Загальна потужність четвертинних відкладів 

до 15 м. Мул надзвичайно багатий на детрит. Такі ґрунти сприяють створенню 

біотопів, придатних для розвитку бентосних організмів – кормових об’єктів риб. 

Зообентос представлений в основному личинками хірономід родів Chironomus, 

Endochironomus, а також невеликим числом видів молюсків (Limnaea, Planorbis, 

Lithogluphus) та  олігохетами родини Tubificidae. Більшість домінуючих 

бентосних організмів у водосховищі відносяться до інфауни, тобто організмів, що 

закопуються в ґрунт. Вони знаходяться в поверхневому шарі донного ґрунту 

товщиною 10–20 см. Видове різноманіття бентосної фауни (м'якого зообентосу) 

незначне, обмежене декількома видами олігохет та личинок хірономід, проте 

кількісні показники досить високі. Чисельність  олігохет коливається в межах 

300–350 екз./м2, а біомаса 3,0 г/м2, личинок хірономід відповідно 350–400 екз/м2 і 

2,3–3,0 г/м2 .  

З огляду на зазначене слід відзначити, що головним продуцентом 

кормових елементів риб в умовах Хрінницького водосховища є фітопланктон. 

Його продукція зумовлює чисельність та біомасу основних консументів: 
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зоопланктону, зообентосу, риб. Проаналізований стан розвитку природної 

кормової бази риб відображає продукційні можливості Хрінницького 

водосховища і визначається сукупною кількістю органічних речовин 

продукованих кормовими гідробіонтами різних трофічних рівнів. 

Біопродукційний потенціал кормових елементів риб представлений у таблиці 

3.3. 

Таблиця 3.3 

Біопродукційний потенціал Хрінницького водосховища за основними 

групами кормових організмів риб 

Група організмів 
Біомаса, г/м2 

(г/м3) 

Продукція 

кормового 

елементу, г/м2 

(г/м3) 

Середньорічна 

продуктивність 

водойми, тонн 

Фітопланктон 9,14 457,15 10240,16 

Зоопланктон 1,57 31,40 703,36 

Зообентос 3,30 19,80 320,76 

Макрофіти 630,00 756,00 7960,68 

Висновки:  

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. 

2. Динаміка вмісту у воді розчиненого кисню та прозорості води 

демонструє тісний кореляційний зв'язок (r=0,94 при Р≥0,99) при якому 

зниження прозорості води призводить до зниження вмісту розчиненого у воді 

кисню.  
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3. Стан розвитку природної кормової бази риб відображає продукційні 

можливості Хрінницького водосховища і визначається 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. 

 

В Розділі 3 використані наукові праці із списку літератури [46–49]. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 3 

опубліковано в працях [29, 94, 95]. 
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 РОЗДІЛ 4 

ІХТІОФАУНА ЯК ОСНОВНИЙ БІОТИЧНИЙ РЕСУРС ЕКОСИСТЕМИ 

ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

 

4.1. Систематичний огляд та характеристика риб 

 

Водна екосистема є найбільш вразливим елементом біосфери,  і особливо 

чутлива до різних проявів антропогенної дії. Для її моніторингу, вивчення стану 

достатнім є встановлення таких організмів-рецепторів і набору їх ознак, котрі 

відомі своєю високою чутливістю до уражуючих факторів. До таких видів 

відносяться найбільш високоорганізовані представники гідробіоценозів – риби. 

Безпосереднє проведення гідротехнічних робіт у басейнах річок, яке 

супроводжувалось зарегулюванням їх стоку, утворенням великих i малих 

водосховищ, та інших штучних водойм перетворило їх у природно–технiчнi 

водойми, що посприяло суттєвим змінам природних типів самих водойм та їх 

екосистем. В першу чергу такі негативні зміни можна виявити у структурі 

іхтіоценозу.  

Історія дослідження рибного населення штучних водойм басейну верхньої 

течії річки Стир відображена частково на дослідженні основних об’єктів 

промислу Хрінницького водосховища. Фактично ж дослідження біологічного 

різноманіття, систематична класифікація та кадастр іхтіофауни для 

досліджуваного регіону ніколи не здійснювався. Незважаючи на поодинокі 

дослідження іхтіофауни Хрінницького   водосховища   немає   узагальненої   

роботи,   а наявні лише часткові дослідження по окремих видах або групах 

видів. 

Визначення систематичного складу іхтіофауни Хрінницького 

водосховища  виявилось досить не простою задачею. 

 Всі сучасні представники іхтіофауни Хрінницького водосховища 

відносяться до класу Променеперих риб (Actinopterygii Klein, 1885). 

Різноманіття фауни риб представлене обширним систематичним відділом 
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Костистих риб (Teleostei), яка представлена такими рядами: Esociformes, 

Gadiformes, Siluriformes, Gasterosteiformes, Cypriniformes, Perciformes  (рис. 4.1). 

 

Рис. 4.1. Схема основних таксонів систематики риб Хрінницького водосховища 

В акваторії Хрінницького водосховища, за результатами наших досліджень, 

кінцевий список риб виявлених за всі сезони досліджень 2006–2016 років 

(додаток А.1), склав 29 видів, що належать до 6 рядів, 9 родин і 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 
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– 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 (таблиця 4.1). 

 В зв’язку з необхідністю більш чіткого опису видів риб, що населяють 

Хрінницьке водосховище нами було прийнято таку рубрикацію у видових 

анотаціях: латинська назва з вказанням автора та року опису, а також 

загальноприйнята українська назва, далі вказуються назви місцевого походження 

якщо такі є; в описанні виду коротко дається розповсюдження і поширення у 

акваторії водосховища, відмічаються особливості екології, зовнішньої або 

внутрішньої будови і т.д.; відмічається промислове значення виду в межах 

досліджуваної водойми; для характеристики статусу риб за ступенем загрози їх  

існуванню на основі експертної оцінки використані категорії МСОП (JUCN). 

Родина І: Щукові – Esocidae Cuvier, 1816 

Рід 1. Щука – Esox Linnaeus, 1758 

1. Щука звичайна (Esox lucius Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: щупак. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D V–IX 12–16, A ІV–VII 10–

13; кількість лусок у бічній лінії – 116–132; кількість зябрових тичинок на першій 

дузі – 33-39; кількість хребців – 58–64. 

Середні біологічні параметри: вік – 0+–10+; біологічна довжина – 11,5–

106,0 см; маса тіла – 0,071–7,950 кг; абсолютна плодючість самки – 29,5–103,2 

тис. ікринок; період ікрометання – з 10 березня до 10 квітня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – іхтіофаг. 

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства та підводного полювання, об’єкт аквакультури. 

Поширення: в межах акваторії Хрінницького водосховища вид поширений 

повсюдно, створив потужну популяцію. 
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Таблиця 4.1  

Ранжирування за кількістю таксонів в іхтіофауні Хрінницького водосховища 

Ранжирування рядів (6) 

По числу родин (9) N % По числу родів (28) n % По числу видів (29) n % 

Esociformes  1 11,1 Esociformes 1 3,6 Esociformes 1 3,5 

Cypriniformes 2 22,2 Cypriniformes 19 67,7 Cypriniformes 20 68,9 

Perciformes 3 33,3 Perciformes 5 17,9 Perciformes 5 17,1 

Gasterosteiformes 1 11,1 Gasterosteiformes 1 3,6 Gasterosteiformes 1 3,5 

 (Gadiformes 1 11,1 Gadiformes 1 3,6 Gadiformes 1 3,5 

Siluriformes 1 11,1 Siluriformes 1 3,6 Siluriformes 1 3,5 

Ранжирування родин (9) 

По числу родів (28) n % По числу видів (29) n % 

Esocidae 1 3,6 Esocidae 1 3,5 

Cyprinidae 17 60,4 Cyprinidae 18 61,5 

Cobitidae 2 7,2 Cobitidae 2 7,0 

Percidae 3 10,8 Percidae 3 10,5 

Gobiidae 1 3,6 Gobiidae 1 3,5 

Gasterosteidae 1 3,6 Gasterosteidae 1 3,5 

Lotidae 1 3,6 Lotidae 1 3,5 

Siluridae 1 3,6 Siluridae 1 3,5 

Odontobutidae 1 3,6 Odontobutidae 1 3,5 

П р и м і т к а  3 : n – кількість таксонів; % – відсоток відношення нижче стоячого таксона до вище стоячого.
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Природоохоронний статус: належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). В умовах Хрінницького 

водосховища потребує посиленої охорони у період розмноження. 

Родина ІІ: Коропові – Cyprinidae Fleming, 1822 

Рід 2. Плітка – Rutilus Rafinesque, 1820 

2. Плітка звичайна (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: плотва, плотиця. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 9–11, A III 8–11; 

кількість лусок у бічній лінії – 40–44; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

10–13; кількість хребців – 38–40. 

Середні біологічні параметри: вік – 0+–8+; біологічна довжина – 6,5–25,7 

см; маса тіла – 0,007–0,268 кг; абсолютна плодючість самки – 21,3–77,9 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 20 квітня до 10 травня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – планктобентофаг, у 

дорослому віці евріфаг. 

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства. Середні промислові улови становили 38,2 тонн у 1978–1989 рр. та 

2,9 тонн у 2001–2008 рр. Частка плітки в уловах становила 57,9 % у 1978–1989 

рр. та 34,6 % у 2001–2008 рр. відповідно.  Загалом у Хрінницькому водосховищі 

в період з 1978 по 2008 роки промислом було добуто 480,9 тонн плітки.  

Поширення: в межах акваторії Хрінницького водосховища вид поширений 

повсюдно, створив потужну популяцію. 

Природоохоронний статус: належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). Для плітки Хрінницького 

водосховища виявлено загрозу пригнічення промислової популяції викликаної 

неефективним регулюванням рибальства. 

Рід 3. Головень – Squalius Bonaparte, 1837 

3. Головень європейський (Squalius cephalus Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: головень. 
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Морфологічні особливості: формула плавців – D III 8, A III 9–10; кількість 

лусок у бічній лінії – 46; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 9; кількість 

хребців – 38–39. 

Середні біологічні параметри: вік – 3+–4+; біологічна довжина – 17,6–22,5 

см; маса тіла – 0,238–0,345 кг; абсолютна плодючість самки – 20,4 тис. ікринок; 

період ікрометання – з 10 квітня до 20 травня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – реофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – псамофіл; за типом живлення – еврифаг. 

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства. 

Поширення: у акваторії Хрінницького водосховища представлений в 

основному у верхів’ї, особливо у місцях впадіння рр. Стир, Пляшівка, Липа де 

збереглись необхідні для даного виду гідрологічні умови. 

Природоохоронний статус: належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). З метою збереження популяції 

даного виду у Хрінницькому водосховищі та рр. Стир та Пляшівка необхідно 

забезпечити покращення якості водного середовища.  

Рід 4. В’язь – Idus Heckel, 1843 

4. В’язь звичайний (Idus idus Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: язь, язюк. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 8, A III 9–10; кількість 

лусок у бічній лінії – 59–60; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 12; 

кількість хребців – 44. 

Середні біологічні параметри: вік – 3+; біологічна довжина – 20,5–22,0 см; 

маса тіла – 0,265–0,289 кг; абсолютна плодючість самки – 63,7 тис. ікринок; 

період ікрометання – з 20 березня до 20 квітня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімно–реофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – еврифаг. 

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства. В умовах 

Хрінницького водосховища як об’єкт промислу ніколи не розглядався. Згідно з 

даними актів по прилову молоді в період 1978–1989 рр. в’язь звичайний 
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зареєстрований як прилов плітки на рівні 3,2–4,6 %. Причиною цьому є зовнішня 

схожість з пліткою, особливо у молодому віці. 

Поширення: у Хрінницькому водосховищі відмічені поодинокі екземпляри. 

 Природоохоронний статус: належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). В умовах Хрінницького 

водосховища потребує посиленої охорони у період розмноження. 

Рід 5. Краснопірка – Scardinius Bonaparte, 1832 

5. Краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758)  

Місцева назва: краснопера. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 7–10, A III 9–10; 

кількість лусок у бічній лінії – 40–43; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

10–12; кількість хребців – 37–39. 

Середні біологічні параметри: вік – 2+–5+; біологічна довжина – 10,5–21,5 

см; маса тіла – 0,052–0,234 кг; абсолютна плодючість самки – 18,7–126,5 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 20 травня до 01 липня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – планктобентофаг, у 

дорослому віці – еврифаг. 

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства. Середні промислові улови становили 0,7–1,5 тонн у 2001–2008 рр. В 

значній мірі  краснопірку звичайну в облікових журналах промислу в період 

1978–1989 рр. реєстрували як плітку. 

Поширення: у Хрінницькому водосховищі сформована потужна популяція, 

поширена повсюдно. 

 Природоохоронний статус: належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC).  

Рід 6. Білий амур – Сtenopharyngodon Steindachner, 1866 

6. Білий амур східноазійський (Сtenopharyngodon idella Valenciennes, 1844)  

Місцева назва: білий амур, амур. 
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Морфологічні особливості: формула плавців – D III 7, A III 8; кількість 

лусок у бічній лінії – 43; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 12; кількість 

хребців – 46. 

Середні біологічні параметри: вік – 3+; біологічна довжина – 46,5 см; маса 

тіла – 2,040 кг; абсолютна плодючість самки – в умовах Хрінницького 

водосховища відтворення не відбувається. Інтродукований вид. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – макрофітофаг. 

Господарське значення: об’єкт підводного полювання, об’єкт аквакультури. 

В умовах Хрінницького водосховища промислового значення не набув в зв’язку 

із малою чисельністю.  

Поширення: у Хрінницькому водосховищі представлений поодинокими 

екземплярами. 

 Природоохоронний статус: охоронного статусу не має. 

Рід 7. Білизна – Aspius Agassiz, 1832 

7. Білизна європейська (Aspius aspius Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: жерех, білюга. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 8, A III 14; кількість 

лусок у бічній лінії – 72; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 9; кількість 

хребців – 48. 

Середні біологічні параметри: вік – 4+-5+; біологічна довжина – 32,7-38,5 

см; маса тіла – 0,578-0,697 кг; абсолютна плодючість самки – 94,7 тис. ікринок; 

період ікрометання – з 20 березня до 10 квітня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – рео–лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – псамо–літофіл; за типом живлення – іхтіофаг. 

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства.  

Поширення: у Хрінницькому водосховищі представлений поодинокими 

екземплярами. 

 Природоохоронний статус: підлягає особливій охороні згідно із 

Бернською конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у 
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категорії видів під невеликою загрозою (LC). В умовах Хрінницького 

водосховища вид потребує охорони природних нерестовищ. 

Рід 8. Верховка – Leucaspius Heckel & Kner, 1858 

8. Верховка звичайна (Leucaspius delineatus Heckel, 1843) 

Місцева назва: верхівка, вівсянка. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D II 7–9, A III 9–14; кількість 

лусок у бічній лінії – 8–14; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 14–15; 

кількість хребців – 38–40. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–2+; біологічна довжина – 3,5–6,5 

см; маса тіла – 0,002–0,005 кг; абсолютна плодючість самки – 0,675–1,140 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 01 травня до 01 червня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – планктофаг. 

Господарське значення: господарського значення не має.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений повсюдно. 

 Природоохоронний статус: підлягає особливій охороні згідно із 

Бернською конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 9. Лин – Tinca Cuvier, 1816 

9. Лин звичайний (Tinca tinca Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: лин, линок, слизький. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D IIІ–IV (7-8), A III–IV (6); 

кількість лусок у бічній лінії – 96–106; кількість зябрових тичинок на першій дузі 

– 10–16; кількість хребців – 39–42. 

Середні біологічні параметри: вік – 0+–7+; біологічна довжина – 7,0–34,5 

см; маса тіла – 0,012–0,498 кг; абсолютна плодючість самки – 47,5–136,8 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 20 травня до 20 червня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – бентофаг. 
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Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства та підводного полювання. Щорічні обсяги промислового добування 

лина звичайного в Хрінницькому водосховищі перебували на рівні 13 % 

загального вилову.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений повсюдно. 

 Природоохоронний статус: Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 10. Підуст – Chondrostoma Agassiz, 1832 

10. Підуст звичайний (Chondrostoma nasus Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: подуст, свинка. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III–IV 8–10, A III 9–12; 

кількість лусок у бічній лінії – 56–63; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

26–32; кількість хребців – 45–48. 

Середні біологічні параметри: вік – 4+–5+; біологічна довжина – 21,0–24,5 

см; маса тіла – 0,215–0,267 кг; абсолютна плодючість самки – 12,7–24,6 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 20 квітня до 10 травня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – бентофаг. 

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений поодиноко. 

 Природоохоронний статус: підлягає особливій охороні згідно із 

Бернською конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 11. Лящ – Abramis Cuvier, 1816 

11. Лящ звичайний (Abramis brama Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: лящ. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 9–10, A III 26–28; 

кількість лусок у бічній лінії – 52–57; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

20–24; кількість хребців – 45–47. 
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Середні біологічні параметри: вік – 2+–6+; біологічна довжина – 15,5–38,7 

см; маса тіла – 0,072–1,065 кг; абсолютна плодючість самки – 18,7–236,8 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 10 травня до 10 червня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – бентофаг. 

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства та підводного полювання.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений у середній та 

нижній частинах водойми. 

 Природоохоронний статус: Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 12. Плоскирка – Blicca Heckel, 1843 

12. Плоскирка європейська (Blicca bjoerkna Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: густера, ляскура. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 8–9, A III 19–22; 

кількість лусок у бічній лінії – 42–51; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

14–20; кількість хребців – 40–42. 

Середні біологічні параметри: вік – 2+–4+; біологічна довжина – 12,5–17,0 

см; маса тіла – 0,058–0,107 кг; абсолютна плодючість самки – 17,5–76,5 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 20 травня до 20 червня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – бентофаг. 

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений повсюдно. 

 Природоохоронний статус: Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 13. Верховодка – Alburnus Rafinesque, 1820 

13. Верховодка звичайна (Alburnus alburnus Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: верховода. 
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Морфологічні особливості: формула плавців – D III 7–9, A III 16–20; 

кількість лусок у бічній лінії – 45–51; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

18–21; кількість хребців – 39–42. 

Середні біологічні параметри: вік – 2+–3+; біологічна довжина – 6,5–10,5 

см; маса тіла – 0,007–0,013 кг; абсолютна плодючість самки – 2,4–3,1 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 10 травня до 01 червня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – еврифаг. 

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений повсюдно. 

 Природоохоронний статус: Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 14. Звичайний гірчак – Rhodeus Agassiz, 1832 

14. Гірчак європейський (Rhodeus amarus Bloch, 1782) 

Місцева назва: горчак, пукас. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 8–11, A III 8–10; 

кількість лусок у бічній лінії – 6–10; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

10–12; кількість хребців – 32–35. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–2+; біологічна довжина – 3,2–5,4 

см; маса тіла – 0,001–0,003 кг; абсолютна плодючість самки – 0,165 тис. ікринок; 

період ікрометання – не встановлено. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – остракофіл; за типом живлення – еврифаг. 

Господарське значення: господарського значення не має.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений у верхів’ї 

водойми. 

 Природоохоронний статус: підлягає особливій охороні згідно із 

Бернською конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 15. Короп, сазан – Сyprinus Linnaeus, 1758 
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15. Сазан (короп) (Сyprinus carpio Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: короп. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III–IV 16–20, A III–IV 5–6; 

кількість лусок у бічній лінії – 34–40; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

23–27; кількість хребців – 36–38. 

Середні біологічні параметри: вік – 2+–5+; біологічна довжина – 26,5–43,4 

см; маса тіла – 0,670–3,150 кг; абсолютна плодючість самки – 298,5 тис. ікринок; 

період ікрометання – з 10 травня по 10 червня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – бентофаг. 

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства та підводного полювання, об’єкт аквакультури.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений у нижній 

частині водойми. 

Природоохоронний статус: Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії вразливих видів (VU). 

Рід 16. Карась – Сarassius Jarocki, 1822 

16. Карась звичайний (Сarassius carassius Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: золотий карась. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 16–17, A III 6; кількість 

лусок у бічній лінії – 34–36; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 28–29; 

кількість хребців – 32. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–3+; біологічна довжина – 11,5–18,7 

см; маса тіла – 0,083–0,315 кг; абсолютна плодючість самки – 56,7 тис. ікринок; 

період ікрометання – з 20 травня по 01 липня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – бентофаг. 

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений у верхній 

частині водойми. 
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 Природоохоронний статус: карась звичайний занесений до Червоної книги 

України, як вразливий вид. Вид належить до червоного списку МСОП у категорії 

видів  під невеликою загрозою (LC), внесений до Списку рідкісних риб Європи.  

17. Карась сріблястий (Сarassius gibelio Bloch, 1782) 

Місцева назва: срібний карась. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III–IV (14–16), А ІІІ (5–6); 

кількість лусок у бічній лінії – 28–32; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

44–50; кількість хребців – 29–31. 

Середні біологічні параметри: вік – 0+–7+; біологічна довжина – 9,0–32,5 

см; маса тіла – 0,016–0,468 кг; абсолютна плодючість самки – 96,5–248,4 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 01 травня по 01 липня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – фіто–бентофаг. 

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства та підводного полювання.  

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений повсюдно. 

 Природоохоронний статус: вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів  під невеликою загрозою (LC). 

Рід 17. Товстолобик білий – Hypophthalmichthys Bleeker, 1859 

18. Товстолобик білий амурський (Hypophthalmichthys molitrix 

Valenciennes, 1844) 

Місцева назва: товстолоб, товстолобик. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 7, A III 12; кількість 

лусок у бічній лінії – 114; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 698; 

кількість хребців – 37. 

Середні біологічні параметри: вік – 4+; біологічна довжина – 52,0 см; маса 

тіла – 3,160 кг; абсолютна плодючість самки – в умовах Хрінницького 

водосховища не відтворюється . 
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Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – фітопланктофаг, 

детритофаг. Інтродукований вид.  

Господарське значення: об’єкт підводного полювання, об’єкт аквакультури. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений поодиноко у 

середній та нижній частинах водойми. 

 Природоохоронний статус: охоронного статусу не має. 

Рід 18. Товстолобик строкатий – Aristichthys Oshima, 1919 

19. Товстолобик строкатий південнокитайський (Aristichthys nobilis 

Richardson, 1845) 

Місцева назва: товстолоб, товстолобик. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 7, A III 12; кількість 

лусок у бічній лінії – 106; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 436; 

кількість хребців – 40. 

Середні біологічні параметри: вік – 3+; біологічна довжина – 42,5 см; маса 

тіла – 2,250 кг; абсолютна плодючість самки – в умовах Хрінницького 

водосховища не відтворюється . 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – зоопланктофаг. 

Інтродукований вид.  

Господарське значення: об’єкт підводного полювання, об’єкт аквакультури. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений поодиноко у 

середній та нижній частинах водойми. 

 Природоохоронний статус: охоронного статусу не має. 

Родина ІІІ: В’юнові – Cobitidae Swainson, 1839 

Рід 19. В’юн – Misgurnus Laсepede, 1803 

20. В’юн звичайний (Misgurnus fossilis Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: в’юн. 
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Морфологічні особливості: формула плавців – D ІІ–III 5–7, A III–IV 5–6; 

кількість лусок у бічній лінії – 12–17; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

14; кількість хребців – 48–50. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–3+; біологічна довжина – 14,5–18,0 

см; маса тіла – 0,022–0,041 кг; абсолютна плодючість самки та період 

ікрометання – для умов Хрінницького водосховища точно не встановлено, 

потребує уточнення. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – бентофаг.  

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений повсюдно, 

масово у верхів’ї водойми. 

 Природоохоронний статус: підлягає особливій охороні згідно із 

Бернською конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 20. Щипавка – Сobitis Linnaeus, 1758 

21. Щипавка звичайна (Сobitis taenia Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: щипавка. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D III 6–7, A IІ–IІI 5–6; 

кількість лусок у бічній лінії – не встановлено; кількість зябрових тичинок на 

першій дузі – 9–12; кількість хребців – 43–45. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–2+; біологічна довжина – 6,1–8,1 

см; маса тіла – 0,004–0,007 кг; абсолютна плодючість самки та період 

ікрометання – для умов Хрінницького водосховища точно не встановлено, 

потребує уточнення. 

Екологічна група: за способом життя – лімно-реофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – планктобентофаг.  

Господарське значення: господарського значення не має. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений у верхній 

частині водойми. 
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 Природоохоронний статус: підлягає особливій охороні згідно із 

Бернською конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Родина IV: Сомові – Siluridae Cuvier, 1816 

Рід 21. Сом – Silurus Linnaeus, 1758 

22. Сом європейський (Silurus glanis Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: сом. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D 3–5, A 77–84; кількість 

пор у бічній лінії – 65–70; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 10–15; 

кількість хребців – 68–74. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–4+; біологічна довжина – 18,5–57,0 

см; маса тіла – 0,240–3,260 кг; абсолютна плодючість самки – 58,5 тис. ікринок; 

період ікрометання – з 20 травня до 01 липня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімно-реофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – іхтіофаг.  

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства та підводного полювання. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений у всій 

акваторії. 

 Природоохоронний статус: підлягає особливій охороні згідно із 

Бернською конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Родина V: Колючкові – Gasterosteidae Bonaparte, 1831 

Рід 22. Триголкова колючка – Gasterosteus Linnaeus, 1758 

23. Триголкова колючка звичайна (Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: колючка. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D ІІІ 10–12, A І 8–10; 

кількість лусок у бічній лінії – 22–23; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

18–20; кількість хребців – 30–34. 
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Середні біологічні параметри: вік – 0+–1+; біологічна довжина – 3,0–5,0 

см; маса тіла – 0,001–0,003 кг; абсолютна плодючість самки та період 

ікрометання – для умов Хрінницького водосховища точно не встановлено, 

потребує уточнення. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – псамофіл; за типом живлення – бенто–іхтіофаг.  

Господарське значення: господарського значення не має. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений поодиноко у 

верхів’ї водойми. 

 Природоохоронний статус: вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Родина VI: Окуневі – Percidae Cuvier, 1816 

Рід 23. Окунь прісноводний – Perca Linnaeus, 1758 

24. Окунь звичайний (Perca fluviatilis Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: окунь. 

Морфологічні особливості: формула плавців  – D1 XII–XV, D2 II–ІІІ 12–15, 

A II–IIІ 7–11; кількість лусок у бічній лінії – 58–70; кількість зябрових тичинок на 

першій дузі – 18–26; кількість хребців – 40–43. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–7+; біологічна довжина – 13,0–35,5 

см; маса тіла – 0,051–0,780 кг; абсолютна плодючість самки – 14,7–45,5 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 01 квітня до 10 травня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – псамофіл; за типом живлення – бенто–іхтіофаг.  

Господарське значення: промисловий вид, об’єкт любительського 

рибальства та підводного полювання. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений повсюдно. 

 Природоохоронний статус: вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 24. Судак – Sander Oken, 1817 

25. Судак звичайний (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) 



89 

 

Місцева назва: судак. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D1 XV, D2 II 21, A IIІ 12; 

кількість лусок у бічній лінії – 89; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 14; 

кількість хребців – 46. 

Середні біологічні параметри: вік – 2+; біологічна довжина – 29,0 см; маса 

тіла – 0,750 кг; абсолютна плодючість самки – не встановлена; період 

ікрометання – з 10 квітня до 10 травня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімно-реофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – псамофіл; за типом живлення – іхтіофаг.  

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства та підводного 

полювання. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений поодиноко. 

 Природоохоронний статус: вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Рід 25. Йорж – Gymnocephalus Bloch, 1793 

26. Йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: йорж. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D1 XІ–ХІІІ, D2 10–14, A II 

5–7; кількість лусок у бічній лінії – 37–40; кількість зябрових тичинок на першій 

дузі – 8–12; кількість хребців – 14. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–3+; біологічна довжина – 7,0–11,5 

см; маса тіла – 0,006–0,020 кг; абсолютна плодючість самки – 29,5 тис. ікринок; 

період ікрометання – з 10 квітня до 10 травня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімно-реофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – псамо–фітофіл; за типом живлення – бентофаг.  

Господарське значення: об’єкт любительського рибальства. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений у верхів’ї 

водойми. 

 Природоохоронний статус: вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 
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Родина VII: Головешкові – Odontobutidae Hoese et Gill, 1993 

Рід 26. Головешка – Perccottus Dybowski, 1877 

27. Ротань (Perccottus glenіi Dybowski, 1877) 

Місцева назва: ротань. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D1 VІ–VII, D2 I 9–10, A III 

7–10; кількість лусок у бічній лінії – не встановлено; кількість зябрових тичинок 

на першій дузі – 12–13; кількість хребців – 24–28. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–3+; біологічна довжина – 4,5–10,5 

см; маса тіла – 0,007–0,028 кг; абсолютна плодючість самки – 1,1–1,5 тис. 

ікринок; період ікрометання – з 10 травня до 01 червня щороку. 

Екологічна група: за способом життя – лімнофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – фітофіл; за типом живлення – еврифаг.  

Господарське значення: господарського значення не має. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений повсюдно. 

 Природоохоронний статус: охоронного статусу не має. 

Родина VIII: Бичкові – Gobiidae Fleming, 1822 

Рід 27. Бичок чорноморсько-каспійський, Бичок–неогобіус – Neogobius 

Iljin,1927 

28. Бичок пісочник (Neogobius fluviatilis Pallas, 1814) 

Місцева назва: бичок. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D1 VІ, D2 I 15, A I 14–16; 

кількість лусок у бічній лінії – 58–60; кількість зябрових тичинок на першій дузі – 

7–10; кількість хребців – 32–34. 

Середні біологічні параметри: вік – 1+–2+; біологічна довжина – 7,0–10,0 

см; маса тіла – 0,005–0,011 кг; абсолютна плодючість самки  та період 

ікрометання – для умов Хрінницького водосховища точно не встановлено, 

потребує уточнення. 

Екологічна група: за способом життя – реофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – псамофіл; за типом живлення – бентофаг.  
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Господарське значення: господарського значення в умовах Хрінницького 

водосховища не має. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі представлений у верхів’ї 

водойми. 

 Природоохоронний статус: підлягає особливій охороні згідно із 

Бернською конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у 

категорії видів під невеликою загрозою (LC). 

Родина IX: Миневі – Lotidae Bonaparte, 1837 

Рід 28. Минь – Lota Oken, 1817 

29. Минь річковий (Lota lota Linnaeus, 1758) 

Місцева назва: миньок. 

Морфологічні особливості: формула плавців – D1 10, D2 74, A 66; кількість 

зябрових тичинок на першій дузі – 8; кількість хребців – 58. 

Середні біологічні параметри: вік – 3+; біологічна довжина – 20,5 см; маса 

тіла – 0,157 кг; абсолютна плодючість самки  та період ікрометання – для умов 

Хрінницького водосховища точно не встановлено, потребує уточнення. 

Екологічна група: за способом життя – реофіл; за відношенням до 

нерестового субстрату – псамофіл; за типом живлення – іхтіофаг.  

Господарське значення: господарського значення в умовах Хрінницького 

водосховища не має. 

Поширення: вид у Хрінницькому водосховищі поодиноко представлений у 

верхів’ї водойми. 

 Природоохоронний статус: минь річковий занесений до Червоної книги 

України, як вразливий. Підлягає особливій охороні згідно із Бернською 

конвенцією (додаток ІІІ). Вид належить до червоного списку МСОП у категорії 

видів під невеликою загрозою (LC). 

  Узагальнена характеристика риб Хрінницького водосховища за основними 

морфологічними ознаками, біологічними особливостями, екологічними групами, 

природоохоронним статусом та господарським значенням подана у додатках А.2-

А6. 
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4.2 Трансформація структури іхтіофауни в різні періоди існування 

водосховища 

 

До 50-х років ХХ століття річка Стир характеризувалась як первозданний 

водний об’єкт, який мав сталий водний баланс, значне заліснення басейну, якісне 

водне середовище та своєрідний Західному Поліссю України гідробіоценоз, 

однією із основних частин якого є  іхтіофауна. Абіотичні та біотичні параметри 

річки Стир характеризувались як стабільні і сама екосистема мала можливість до 

саморегуляції. Але внаслідок гідротехнічного зарегулювання річки Стир у 1959 

році та створення Хрінницького водосховища в структурі іхтіофауни верхньої та 

середньої течії річки відбулись значні зміни. 

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 іхтіоценозу річки Стир до 

її зарегулювання, який був сформований  до 1959 року і описаний В.С. Пенязем 

та Д.К. Третьяковим [112, 135, 136]. 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 водосховища, на 

нашу думку, є визначальними у процесах трансформації іхтіоценозу річки Стир. 

В першій половині ХХ століття виникла потреба у систематизації рибного 

населення України. Іхтіологічні дослідження які проводились  в той час були 

узагальнені і окреслили структуру іхтіофауни Західного Полісся України, однією 
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із основних складових якого є басейн річки Стир. Рибне населення річки Стир до 

її зарегулювання за даними Д.К. Третьякова (1947 р.) налічувало 33 види  риб та 

рибоподібних котрі належали до 10 родин. В структурі іхтіоценозу річки Стир в 

цей період відзначено лише туводні жилі види риб, домінуючу роль в якому 

відіграють типові реофільні та рео–лімнофільні види, а саме: мінога українська 

(Eudontomyzon mariae), білизна європейська (Aspius aspius), бичок пісочник 

(Neogobius fluviatilis), головень європейський (Squalius cephalus), марена 

дніпровська (Barbus borysthenicus), рибець звичайний (Vimba vimba), пічкур 

звичайний (Gobio gobio), форель струмкова (Salmo trutta morpha fario), голець 

вусатий звичайний (Barbatula barbatula) та підуст звичайний (Chondrostoma 

nasus). Решта ж видів належали до типових лімнофілів та лімно–реофілів і були 

представлені домінуючими видами такими як щука звичайна (Esox lucius), плітка 

звичайна (Rutilus rutilus), краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus), лин 

звичайний (Tinca tinca), плоскирка європейська (Blicca bjoerkna), лящ звичайний 

(Abramis brama), карась звичайний (Сarassius carassius), сазан (Сyprinus carpio), 

сом європейський (Silurus glanis), окунь звичайний (Perca fluviatilis) [136].  

В період наповнення Хрінницького водосховища у 1957–1959 роках в 

іхтіофауні річки Стир відмічено перші трансформації. За даними В.С. Пенязя у 

цей період виявлено 32 види риб, що свідчить про випадіння певних 

представників аборигенної іхтіофауни. Так, в цей період знижує свою популяцію 

форель струмкова (Salmo trutta morpha fario) і практично випадає із складу 

іхтіофауни, як один з найбільш виражених реофільних видів, який втратив свій 

ареал поширення у річці Стир в зв’язку із змінами гідрологічного режиму, що 

виразилось  в першу чергу у сповільненні течії, зникненні акваторій з 

турбулентними потоками водних мас та погіршенням абіотичних параметрів 

якості водного середовища [112].  

В 1960–1975 роках під час посиленої експлуатації Хрінницького 

водосховища для потреб гідроенергетики спостерігається значна перебудова 

іхтіофауни річки Стир, як у верхній русловій частині так і нижче Хрінницької 

ГЕС. Так, в цей період спостерігається різке скорочення біорізноманіття 
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іхтіофауни, яка представлена лише 29 видами риб. В цей період випадають 

типові реофільні та рео–лімнофільні види як мінога українська (Eudontomyzon 

mariae), марена дніпровська (Barbus borysthenicus), ялець звичайний (Leuciscus 

leuciscus), озерний гольян звичайний (Eupallasella percnurus), чехоня звичайна 

(Pelecus cultratus), рибець звичайний (Vimba vimba). Такий перерозподіл 

іхтіоценозу річки внаслідок її зарегулювання є виправданим та закономірним. В 

цей період різкого видового та кількісного домінування набувають типові 

лімнофільні риби, які і складають основу промислового добування. Реофіли ж 

зосереджуються невеликими популяціями у верхів’ї Хрінницького водосховища 

та вище по течії річки Стир, та її основних приток річок Липа і Пляшівка. Також 

досить своєрідним є домінування реофільних риб нижче Хрінницької ГЕС. В 

даний період розпочинається рибогосподарська експлуатація Хрінницького 

водосховища, яка виражається у промисловому добуванні туводних видів риб. 

Зважаючи на незначні обсяги запасів крупного частику та домінуванням дрібного 

частику для підвищення рибопродуктивності водойми розпочато процес 

зариблення коропом. Як наслідок на початку 70–х років в уловах з’являється  

новий вид для Хрінницького водосховища зокрема та басейну річки Стир в 

цілому – карась сріблястий (Carassius gibelio). Котрий завдяки широкій 

екологічній валентності та пластичності досить швидко адаптувався до нових 

умов існування та почав нарощувати популяцію. Натомість витісняючи інших 

зоопланктофагів. Внаслідок саморозселення у басейні річки Стир та у 

гідроекосистемі Хрінницького водосховища у даний період відзначається новий 

вид, що представляє окрему родину Колючкових – триголкова колючка звичайна 

(Gasterosteus aculeatus). 

Період пониженого рівня води (1975–1988 рр.) у Хрінницькому 

водосховищі, якісно не відрізнявся по складу аборигенної іхтіофауни річки Стир 

відносно попереднього періоду його експлуатації, збереглась тенденція щодо 

домінування лімнофільних видів. Але зазначений період відзначився посиленим 

ведення промислового добування аборигенних промислових видів риб, наслідком 

чого стало зниження запасів основних об’єктів промислу таких як лящ звичайний 
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(Abramis brama), сазан (Сyprinus carpio), сом європейський (Silurus glanis), карась 

звичайний (Carassius carassius), плітка звичайна (Rutilus rutilus). Саме тому 

винила обґрунтована потреба у направленому формуванні іхтіоценозу 

водосховища, що в подальшому і вилилось у значних видозмінах іхтіофауни і 

самої річки Стир. В цей період масово здійснюється вселення молоді карася 

сріблястого (Carassius gibelio) та в меншій мірі коропа (Сyprinus carpio). 

Проведено інтродукцію рослиноїдних риб далекосхідного фауністичного 

комплексу, які були представлені товстолобиком білим амурським 

(Hypophthalmichthys molitrix), товстолобиком строкатим південнокитайським 

(Aristichthys nobilis) та білим амуром східноазійським (Сtenopharyngodon idella) . 

Внаслідок таких маніпуляцій в промислових уловах в незначних обсягах 

спостерігаються представники акліматизантів та видів-вселенців. Але не 

зважаючи на значні об’єми їх вселення потужну популяцію сформував лише 

карась сріблястий (Carassius gibelio), оскільки об’єми його вселення становили 

більше 60 % від загальних обсягів зариблень. Причиною відсутності стійких 

популяцій рослиноїдних риб слід вважати необґрунтовані обсяги та порядок їх 

вселення, оскільки в більшості випадків зариблення відбувалось річняками, які 

мали низькі біологічні показники розвитку. Також фізіологічні особливості даних 

риб щодо умов відтворення не змогли забезпечити формування популяцій. Але 

не зважаючи на це все ж ці види створили умови гострої конкуренції для 

аборигенних видів риб, особливо зоопланктофагів і в меншій мірі 

фітопланктофагів, макрофітофагів та бентофагів. 

В цей же період в уловах рибалок–любителів зафіксовано новий для даної 

місцевості і для річки Стир (ділянка нижче Хрінницької ГЕС) загалом вид 

річковий вугор європейський (Anguilla anguilla). На нашу думку, поява даного 

виду зумовлена тим, що внаслідок штучно сформованої у 60-х роках ХХ століття 

популяції річкового вугра європейського (Anguilla anguilla) у Поліському 

поозер’ї, дорослі особини даного прохідного виду здійснювали нерестову 

міграцію.  
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У травні 1989 року в нижньому б’єфі неподалік греблі водосховища було 

виявлено карстову воронку в діаметрі 25 м та глибиною 9 м, внаслідок чого було 

здійснено повне спрацювання водосховища до мертвого рівня. Ремонтні роботи 

тривали до 1998 року. В цей час спостерігається зниження обсягів популяцій 

іхтіофауни річки Стир як у кількісних так і у якісних аспектах. Адже в зв’язку із 

спрацюванням Хрінницького водосховища рибодобувне підприємство 

здійснювало масовий облов акваторій у 1989 році за допомогою електротрала. В 

цей рік зафіксовано найвищі об’єми вилову риби, які перевищували середні річні 

показники у 1,5–2,5 рази. Основу добутих водних біоресурсів складали 

аборигенні види риб. Загалом період спрацювання водосховища відзначається 

різким скороченням біорізноманіття риб у перші роки та його стабілізацією на 

рівні 29 видів. Даний період вирізняється великими обсягами запасів 

лімнофільних видів риб у заплавних та старичих озерах у басейні річки Стир, які 

виникли внаслідок спрацювання водосховища. У основному руслі річки 

спостерігається відновлення і стабілізація кількісних показників реофільних та 

рео–лімнофільних видів риб. В зв’язку із нетривалістю періоду поява реофілів 

таких як рибець звичайний (Vimba vimba), чехоня звичайна (Pelecus cultratus) та 

інші, які зникли внаслідок зарегулювання у 50-60-х роках не відбулась. 

Спостерігається випадання рослиноїдних риб (товстолобик білий амурський 

(Hypophthalmichthys molitrix), товстолобик строкатий південнокитайський 

(Aristichthys nobilis) та білий амур східноазійський (Сtenopharyngodon idella)) із 

структури іхтіофауни.  

Повторне наповнення водосховища (1999–2003 роки) для басейну річки 

Стир характеризується щорічною масовою загибеллю риб у літній період в 

зв’язку з тим, що в даний період спостерігалась масова вегетація вищої водної 

рослинності у першій половині року та її відмирання у літньо–осінній період. 

Надмірна евтрофікація призводила до погіршення фізико-хімічних показників 

якості водного середовища і як наслідок в цей період домінують такі види риб як 

карась звичайний (Carassius carassius), карась сріблястий (Carassius gibelio), лин 

звичайний (Tinca tinca), в’юн звичайний (Misgurnus fossilis). Характерною 
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ознакою даного періоду існування водосховища є значні промислові запаси 

старших вікових груп основних лімнофільних видів риб таких як короп (Cyprinus 

carpio), сом європейський (Silurus glanis), плітка звичайна (Rutilus rutilus), щука 

звичайна (Esox lucius), лин звичайний (Tinca tinca), карась сріблястий (Carassius 

gibelio) та карась звичайний (Carassius carassius). Реофільні види риб в даний 

період в межах акваторій Хрінницького водосховища зафіксовані поодиноко у 

верхів’ї водосховища. Саме в цей період спостерігається поява нового виду для 

акваторії річки Стир – ротаня (Perccottus glenii). Основною причиною його появи 

у акваторії Хрінницького водосховища, а в подальшому і в усьому басейні р. 

Стир можна вважати проведення робіт із біологічної меліорації водосховища у 

2001–2003 роках шляхом вселення рослиноїдних риб. Адже відомо достатньо 

фактів потрапляння даного інвазійного виду в ході зариблень представниками 

далекосхідного фауністичного комплексу. 

Проведені дослідження (2004–2009 рр.) показали, що іхтіофауна басейну р. 

Стир в межах акваторій Хрінницького водосховища зазнала значних структурних 

перебудов та змін. Так, на даний час вона представлена 9 родинами та 29 видами. 

Виходячи з проведених нами досліджень звертає на себе увагу різке 

домінування 9 видів риб на всіх досліджуваних ділянках. Видами 

супердомінантами є: карась сріблястий (Carassius gibelio), щука звичайна (Esox 

lucius), плітка звичайна (Rutilus rutilus), в’юн звичайний (Misgurnus fossilis), 

краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus), верховка звичайна 

(Leucaspius delineatus), плоскирка європейська (Blicca bjoerkna), лящ звичайний 

(Abramis brama), окунь звичайний (Perca fluviatilis). Реофільні види риб – 

головень європейський (Squalius cephalus), в’язь звичайний (Idus idus), білизна 

європейська (Aspius aspius), підуст звичайний (Chondrostoma nasus), пічкур 

звичайний (Gobio gobio), бичок пісочник (Neogobius fluviatilis) поширені досить 

рідко, малочисельні популяції цих видів спостерігаються лише у верхів’ї 

Хрінницького водосховища  
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В цілому за весь період існування водосховища зареєстровано поява 8 

нових видів риб (таблиця 4.2), що свідчить про рівень трансформації іхтіофауни 

від її вихідного складу на рівні 22,9 %. 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 (таблиця 4.3). 

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. 

Таблиця 4.2  

Нові види риб зареєстровані у акваторії Хрінницького водосховища 

№ 

з/п 
Вид 

Періоди (роки) 

1
9
5
7

–
1

9
5
9

 

1
9
6
0

–
1

9
7
5

 

1
9
7
5

–
1

9
8
8

 

1
9
8
9

–
1

9
9
8

 

1
9
9
9

–
2

0
0
3

 

2
0
0
4

–
2

0
0
9

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Carassius gibelio — + +++++ +++++ +++++ +++++ 

2 Gasterosteus aculeatus — + ++ ++++ ++ ++ 

3 Anguilla Anguilla — — + — — — 

4 Rhodeus amarus — + ++++ ++++ +++ +++++ 

5 Hypophthalmichthys molitrix — — ++++ + +++ ++ 

6 Aristichthys nobilis — — ++++ + +++ ++ 

7 Сtenopharyngodon idella — — +++ + +++ ++ 

8 Perccottus glenіi — — — — ++ +++++ 

П р и м і т к а  4 : + - вид зустрічається поодиноко; ++ - вид зустрічається рідко; +++ - 

вид зустрічається часто; ++++ - вид зустрічається дуже часто; +++++ - вид зустрічається 

масово. 

Також в структурі іхтіофауни проявляється новий фауністичних комплекс – 

китайський рівнинний, який представлений акліматизованими цінними видами, 

що отримали узагальнену назву рослиноїдні риби (товстолобик білий амурський 
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Таблиця 4.3 

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  

Середній сукупний індекс 

змін 

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

П р и м і т к а  5 : n – кількість видів до зарегулювання річки; ∆n – зміна кількості видів в порівнянні з незарегульованою річкою; λ – індекс 

змін;∞ - поява нового фауністичного комплексу. 
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(Hypophthalmichthys molitrix), товстолобик строкатий південнокитайський 

(Aristichthys nobilis) та білий амур східноазійський (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 (таблиця 4.4), 

що характерно при переході від річкових умов до водосховищних. 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. 

Такі різкі видозміни за 50 років існування водосховища демонструють не 

контрольованість ситуації навколо складу іхтіофауни, і на нашу думку, викликані 

посиленим антропогенних випливом на екосистему. 

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 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. Для Хрінницького водосховища це 

товстолобик білий амурський (Hypophthalmichthys molitrix), товстолобик 

строкатий південнокитайський (Aristichthys nobilis) та білий амур 

східноазійський (Сtenopharyngodon idella). 

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.  



101 

 

Таблиця 4.4 

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  

Середній 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 
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Продовження таблиці 4.4 

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

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  

Середній 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  

Середній сукупний індекс 

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

П р и м і т к а  5 : n – кількість видів до зарегулювання річки; ∆n – зміна кількості видів в порівнянні з незарегульованою річкою; λ – 

індекс змін;∞ - поява нової екологічної групи. 
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Приведені 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 рибного населення річки Стир в умовах Хрінницького водосховища 

досить суттєвою. 

 

4.3 Роль різних ділянок водосховища у формуванні і підтриманні 

іхтіорізноманіття та іхтіоценотичної структури 

 

У всіх руслових водосховищах можна чітко виділити три основних 

ділянки, які диференційовані по складу іхтіофауни та структурі біотопів. Перша 

ділянка включає в себе верхню частину (верхів’я), друга – середня частина 

водосховища, третя – нижня частина водосховища (пригреблева). 

Верхів’я Хрінницького водосховища характеризується ослабленою 

течією, розвитком стариць та заплавних озер з’єднаних з акваторією 

водосховища. На цій ділянці іхтіофауна представлена лімно–реофільним 

комплексом риб  притаманним для всієї акваторії водосховища. 

Найпоширенішими тут є такі види: плітка звичайна (Rutilus rutilus), краснопірка 

звичайна (Scardinius erythrophthalmus), лин звичайний (Tinca tinca), карась 

звичайний (Carassius carrasius), карась сріблястий (Carassius gibelio), сом 

європейський (Silurus glanis), окунь звичайний (Perca fluviatilis), щука звичайна 

(Esox lucius), плоскирка європейська (Blicca bjoerkna). Часто зустрічаються 

типові реофільні види: головень європейський (Squalius cephalus), білизна 

європейська (Aspius aspius), щипавка звичайна (Сobitis taenia), бичок пісочник 

(Neogobius fluviatilis), які в інших частинах водосховища або відсутні взагалі, 

або представлені поодиноко. Дана ділянка водосховища піддана посиленому 

евтрофуванню, яке виражене заростанням акваторії вищими водними 

рослинами та замуленням. В зв’язку з цим фітофільні види риб цю ділянку 
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використовують як комплекс природних нерестовищ. Реофільні риби 

здійснюють відтворення вище по течії де гідрологічні умови відповідають  

оптимуму їх нересту. Тут зосереджені річки Липа та Пляшівка, які впадають в 

Хрінницьке водосховище. Гирлові ділянки цих річок формують свого роду 

дельтово–естуарні зони з великою кількістю сильно зарослих проток (р. 

Пляшівка), обширних захищених мілководних заливів (р. Липа). Ці ділянки 

характеризуються великою кормністю як для мирних планктофагів і 

бентофагів, так і для інших екологічних груп риб. Молодь фітофільних видів 

риб тут нагулюється до 2–3-х річного віку. Саме на цих ділянках найбільш 

виражена інтеграція в складі іхтіонаселення реофільних та лімнофільних видів, 

що обумовлює найбільший рівень біорізноманіття по всій акваторії 

водосховища. В гирлах цих річок також знаходяться і зимувальні ями придатні 

для зимівлі молоді та старших вікових груп риб. 

Середня частина водосховища характеризується як типова рівнинна 

водойма з ламінарною дуже повільною течією, займає більшу частину акваторії 

водосховища. Тут зосереджено частину нерестових площ для фітофілів, у 

русловій долині зосереджено невеликі зимувальні ями, решта ж акваторії 

характеризується середніми глибинами (2–3 м) і є акваторією нагулу більшості 

видів риб. В цій ділянці водойми найбільш представлені такі види риб: плітка 

звичайна (Rutilus rutilus), краснопірка звичайна (Scardinius erythrophthalmus ), 

лящ звичайний (Abramis brama), лин звичайний (Tinca tinca), карась сріблястий 

(Сarassius gibelio), сом європейський (Silurus glanis), окунь звичайний (Perca 

fluviatilis), щука звичайна (Esox lucius), плоскирка європейська (Blicca bjoerkna), 

сазан (короп) (Сyprinus carpio), верховка звичайна (Leucaspius delineatus), 

ротань (Perccottus glenіi), йорж звичайний (Gymnocephalus cernuus), в’юн 

звичайний (Misgurnus fossilis). Поодиноко зустрічаються товстолобик строкатий 

південнокитайський (Aristichthys nobilis), товстолобик білий амурський 

(Hypophthalmichthys molitrix) та білий амур східноазійський (Сtenopharyngodon 

idella) значних розмірів. Ця частина водосховища менш евтрофована, але 
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виражена закорчованість та  заростаємість вищою водною рослинністю (30–

40%) акваторії. 

Нижня частина Хрінницького водосховища як і середня має важливе 

значення як нагульна ділянка більшості видів риб представлених у 

водосховищі, а також  містить найбільшу кількість зимувальних ям та природні 

нерестовища для пелагофільних та літофільних видів риб. Евтрофікація даної 

ділянки водосховища незначна. Спостерігається часткова закорчованість 

акваторії. Порівняно з середньою частиною пришвидшена течія особливо 

поблизу гідротехнічних споруд. На цій ділянці водосховища зосереджено 

більшість промислових видів риб, які в своїй більшості є статевозрілими.  

Для оцінки сучасного стану і виявлення характеру функціонування 

іхтіоценозів в Хрінницькому водосховищі, протягом 2006–2009 років 

здійснювався повний іхтіологічний аналіз акваторії водосховища, а також річок 

Пляшівка та Липа в гирлових ділянках та р. Стир у верхів’ї водосховища.  

Узагальнений просторовий розподіл основних видів риб у різних частинах 

водосховища представлений в таблиці 4.5. 

На основі проведених інструментальних зйомок неводом встановлено, що у 

акваторії водосховища домінують ряд видів риб, які в більшості випадків 

представлені промисловими та малоцінними рибами. 

 Поширення зазначених видів риб свідчить про створені сприятливі умови 

для існування лімнофільних риб фітофільної групи. Реофільні види риб такі як 

головень європейський (Squalius cephalus), в’язь звичайний (Idus idus), білизна 

європейська (Aspius aspius), підуст звичайний (Chondrostoma nasus),  бичок 

пісочник (Neogobius fluviatilis) поширені досить рідко, яскраво виражені мало 

чисельні популяції цих видів спостерігаються лише у верхів’ї Хрінницького 

водосховища, р. Стир вище водосховища, рр. Липа та Пляшівка в гирлових 

ділянках. Рослиноїдні риби китайського рівнинного фауністичного комплексу в 

зв’язку з тим, що вселення останні 5 років здійснюється в дуже малих обсягах 

поодиноко представлені в середній частині водосховища.  
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Таблиця 4.5 

Просторовий розподіл основних видів риб (%) різних частин Хрінницького водосховища  

Вид риб 

Частина водосховища (площа, га) Середнє по 

водосховищу верхня (496,0) середня (860,0) нижня (270,0) 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

n % N % n % n % n % N % n % n % 

Esox lucius 40 10,7 36 10,0 44 6,1 39 6,4 10 6,9 6 7,5 94 8,9 81 7,7 

Perca fluviatilis 33 8,8 38 10,6 59 8,2 54 8,8 16 11,1 5 6,3 108 10,3 97 9,2 

Rutilus rutilus 96 25,7 103 28,7 172 23,9 159 25,9 40 27,8 20 25,0 308 29,2 282 26,8 

Scardinius erythrophthalmus 64 17,1 59 16,4 98 13,6 78 12,7 27 18,8 8 10,0 189 17,9 145 13,8 

Blicca bjoerkna 25 6,7 23 6,4 78 10,8 65 10,6 9 6,3 3 3,8 112 10,6 91 8,6 

Abramis brama 28 7,5 25 7,0 28 3,9 22 3,6 0 0,0 0 0,0 56 5,3 47 4,5 

Tinca tinca 17 4,5 14 3,9 50 6,9 47 7,7 14 9,7 9 11,3 81 7,7 70 6,6 

Сarassius gibelio 16 4,3 12 3,3 42 5,8 34 5,5 3 2,1 3 3,8 61 5,8 49 4,7 

Сarassius carassius 0 0,0 0 0,0 11 1,5 8 1,3 2 1,4 2 2,5 13 1,2 10 0,9 

Silurus glanis 11 2,9 8 2,2 13 1,8 6 1,0 0 0,0 0 0,0 24 2,3 14 1,3 

Сyprinus carpio 15 4,0 13 3,6 11 1,5 5 0,8 1 0,7 1 1,3 27 2,6 19 1,8 

Leucaspius delineates 23 6,1 23 6,4 92 12,8 79 12,9 17 11,8 19 23,8 132 12,5 121 11,5 

Gymnocephalus cernuus 6 1,6 5 1,4 14 1,9 13 2,1 2 1,4 2 2,5 22 2,1 20 1,9 

Perccottus glenіi 0 0,0 0 0,0 9 1,2 5 0,8 3 2,1 2 2,5 12 1,1 7 0,7 

П р и м і т к а  6 : n – кількість досліджених риб, екз.; % – частка виду у структурі дослідженої іхтіофауни 
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 Внаслідок вивчених особливостей природного нересту риб та зимівлі 

встановлено перелік основних місць нересту та зимувальних ям у акваторії 

Хрінницького водосховища (додатки Б.1, Б.2). 

 

4.4. Морфометричні та екологічні особливості популяцій промислових риб 

 

Наведена морфо-екологічна характеристика популяцій домінуючих 

промислових риб Хрінницького водосховища: плітки звичайної (Rutilus rutilus), 

карася сріблястого (Carassius gibelio), лина звичайного (Tinca tinca) та щуки 

звичайної (Esox lucius). 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. Також співставлено основні біометричні дані видів на початку 

рибогосподарського освоєння Хрінницького водосховища (2001–2002 рр.) після 

тривалих ремонтних робіт та на сучасному етапі (2007–2008 рр.) 

4.4.1. Плітка звичайна (Rutilus rutilus L .). В умовах Хрінницького 

водосховища створила потужну популяцію по всій акваторії і є одним з 

найчисельніших видів. Вона має видовжене, стиснене з боків тіло вкрите відносно 

великою лускою. Луска вкриває все тіло. Найбільша висота тіла у особин у віці 

4+-6+ становить 28,04 – 31,06 % довжини тіла за Сміттом. Рило відносно коротке 

(26,72 – 32,27 % довжини голови), рот напівнижній, косий. Очі великі, їх діаметр 

граничить від 17,00 до 23,75 % довжини голови. Спина стиснена з боків,  а 

профіль черева опуклий. Хвостове стебло коротке (16,03–17,88 % довжини тіла за 

Сміттом), на хвостовому плавці добре виражена виїмка. Спинний та анальний 

плавці відносно невеликі довжина їх основи 13,85–15,31 % та 13,73–16,2 % 

довжини тіла за Сміттом відповідно. Грудні та черевні плавці в середньому 

становлять не більше половини довжини пектовентральної відстані. 
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Морфологічні та морфометричні особливості. Описано 75 екземплярів 

плітки звичайної виловленої з Хрінницького водосховища, котрі відносяться 

промислової популяції, що включає три вікові групи: чотирилітки, п’ятилітки, 

шестилітки.  

Чотирилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 2 : 

3, біологічною довжиною тіла від 18,3 до 18,7 см (в середньому 18,5±0,15 см) і 

масою від 75 до 80 г (77,8±1,86 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних тичинок 

на першій  дузі становить 10–13 штук (11,6±0,96); лусок у бічній лінії 40–44 

штуки (41,6±1,29); кількість хребців 38–40 штук (38,8±2,02); D III (9–11) (9,8±0,8); 

Р І (14–17) (14,8±0,85); V (7-8) (7,9±0,33); А ІІІ (8–11) (9,2±1,01). 

П’ятилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 1 : 

1, біологічною довжиною тіла від 20,0 до 20,5 см (20,3±0,13 см) і масою від 98 до 

102 г (100,1±1,26 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних тичинок на першій  

дузі становить 10-13 штук (11,7±0,90); лусок у бічній лінії 40–44 штуки 

(42,2±1,40); кількість хребців 38–40 штук (39,0±1,99); D III (9–11) (10,0±0,73); Р І 

(14–17) (15,1±0,95); V (7–8) (7,9±0,33); А ІІІ (8–11) (9,4±0,96). 

Шестилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 2 : 

3, біологічною довжиною тіла від 22,4 до 23,0 см (22,7±0,22 см) і масою від 108 до 

116 г (111,2±2,58 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних тичинок на першій  

дузі становить 10–13 штук (11,5±0,77); лусок у бічній лінії 40–44 штуки 

(42,4±1,29); кількість хребців 38–40 штук (39,2±2,06); D III (9–11) (9,7±0,74); Р І 

(14–17) (15,0±0,91); V (7–8) (7,5±0,51); А ІІІ (8–11) (9,6±0,91). 

 Аналіз меристичних ознак різних вікових груп плітки звичайної показав 

відсутність достовірних відмінностей між ними для популяцій Хрінницького 

водосховища (таблиця 4.6). Не встановлено внутрівидових форм плітки звичайної 

для даного водного об’єкту, біотопічні угруповання плітки не виявлені. 

Відсутність достовірних відмінностей цих ознак у особин зібраних із різних 

частин акваторії дає можливість стверджувати про типовість даного виду для 

басейну р. Стир в цілому та формування його із популяцій плітки звичайної р. 

Стир. Встановлено належність плітки звичайної Хрінницького водосховища до 
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одного морфотипу. Сталість меристичних ознак трьох поколінь плітки звичайної 

свідчить про стабільність абіотичної та біотичної підсистем водосховища в 

досліджувані роки.  

 Співставлення пластичних ознак промислових популяцій плітки звичайної 

за віковими групами показало, що із 24 порівнюваних показників статистично 

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

чотириліток та п’ятиліток по 8 ознаках; у чотириліток та шестиліток по 10 

ознаках; у п’ятиліток та шестиліток по 12 ознаках. Така достовірність по всіх 

варіантах порівняння прослідковується по 3 ознаках по яких чітко 

прослідковуються відмінності вікових груп плітки, а саме найменша висота тіла, 

постдорсальна відстань та вентроанальна відстань (табл. 4.6).  

Плітка у віці 4+–5+ демонструє  зростання промислової довжини, довжини 

тулуба, найбільшої висоти тіла, антеанальної, антевентральної, вентроанальної 

відстаней, найбільшої висоти тіла та найбільшого обхвату тіла. Разом з цим 

відбувається зниження цих же ознак у віці 6+ років, при чому довжина тіла за 

Сміттом зростає у всіх вікових групах стабільно. Це може свідчити про зниження 

лінійних параметрів плітки звичайної у старшому віці та зростання значимості 

ознак масо-накопичення. Але разом з цим слід зауважити, що промислова 

популяція плітки у віці 5+  найбільш потужно використовується (промисел, 

любительське рибальство, незаконний вилов) в умовах Хрінницького 

водосховища. 

Акцент добування плітки поставлено на застосуванні дрібновічкових сіток, 

які забезпечують значну селективність лову. В даному випадку відловлюються 

найбільш високотілі риби у віці 5+ з найвищими показниками обхвату тіла. При 

стабільній довжині голови  демонструється зростання довжини рила від 26,72 до 

32,27 % та ширини лобу від 42,19 до 46,40 % довжини голови. Довжина голови у 

всіх вікових групах на рівні 19,54–20,52 % від довжини тіла за Сміттом може 

свідчити про тугорослість плітки, адже логічною при оптимальних умовах 

існування є зниження розміру голови з віком.  
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Таблиця 4.6 

Морфометричні ознаки плітки звичайної Хрінницького водосховища (ts = 2,682 при Р≥0,99) 

Ознака 
Чотирилітки (І), n=25 екз. 

П’ятилітки (ІІ),  

n=25 екз. 

Шестилітки (ІІІ), n=25 

екз. 
td 

М±m CV М±m CV М±m CV І - ІІ І - ІІІ ІІ - ІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Меристичні ознаки  

sp.br. 11,56±0,96 8,3 11,68±0,90 7,7 11,48±0,77 6,7 0,091 0,065 0,169 

l.l. 41,60±1,29 3,1 42,16±1,40 3,3 42,40±1,29 3,0 0,294 0,438 0,126 

vert. 38,80±2,02 5,2 38,96±1,99 5,1 39,16±2,06 5,2 0,056 0,125 0,070 

D 9,84±0,80 8,1 9,96±0,73 7,4 9,72±0,74 7,6 0,110 0,110 0,231 

А 9,24±1,01 10,9 9,44±0,96 10,2 9,60±0,91 9,5 0,143 0,264 0,121 

Р 14,84±0,85 5,7 15,08±0,95 6,3 15,00±0,91 6,1 0,188 0,128 0,061 

V 7,88±0,33 4,2 7,88±0,33 4,2 7,52±0,51 6,8 0,000 0,592 0,592 

Пластичні ознаки  

ac, см 17,16±0,19 1,1 18,57±0,05 0,3 19,64±0,13 0,7 - - - 

в % від ас 

ad 90,83±1,37 1,5 91,34±0,66 0,7 87,78±0,08 0,1 0,336 2,224 5,356 

od 70,06±1,02 1,4 72,53±0,27 0,4 68,39±0,17 0,2 2,330 1,611 12,935 

gh 29,69±0,62 2,1 31,06±0,22 0,7 28,04±0,25 0,9 2,082 2,459 9,062 

ik 9,81±0,42 4,2 7,17±0,28 3,7 6,11±0,04 0,7 5,291 8,866 3,825 
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Продовження таблиці 4.6 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

aq 47,10±0,67 1,4 45,07±0,14 0,3 46,88±0,18 0,3 2,982 0,319 8,041 

rd 32,54±0,55 1,7 29,36±0,41 1,3 30,92±0,17 0,6 4,647 2,829 3,483 

ag 68,08±0,87 1,3 69,71±0,50 0,7 66,68±0,15 0,2 1,624 1,584 5,793 

fd 17,88±0,48 2,6 16,03±0,24 1,4 16,15±0,18 1,1 3,463 3,384 0,413 

az 44,75±0,99 2,2 47,59±0,45 0,9 45,74±0,30 0,7 2,606 0,958 3,420 

vz 42,42±0,98 2,3 25,55±0,49 1,8 27,03±0,26 0,9 15,466 15,253 2,667 

zy 23,89±0,27 1,1 26,65±0,63 2,4 21,97±0,32 1,4 4,005 4,574 6,583 

qs 15,31±0,50 3,2 14,89±0,35 2,0 13,85±0,29 2,0 0,709 2,565 2,319 

tu 21,05±0,60 2,8 19,22±0,44 2,3 17,68±0,18 1,0 2,465 5,385 3,265 

yy1 16,20±0,82 5,1 16,16±1,00 6,1 13,73±0,29 2,1 0,033 2,838 2,346 

ej 12,10±0,33 2,7 13,27±0,44 3,3 12,83±0,15 1,1 2,149 2,039 0,953 

vx 12,98±0,32 2,4 16,39±0,41 2,5 15,13±0,52 3,4 6,558 3,521 1,907 

zz1 12,56±0,33 2,6 14,89±0,29 1,9 13,56±0,38 2,8 5,301 1,976 2,772 

O 69,99±1,01 1,4 70,38±0,08 0,1 68,39±0,17 0,2 0,380 1,563 10,912 

ao 20,72±0,42 2,0 19,54±0,72 3,6 20,02±0,45 2,2 1,417 1,128 0,565 

в % від ао 

an 28,13±0,40 1,4 26,72±2,19 7,8 32,27±2,16 6,5 0,633 1,882 1,803 

np 22,50±0,32 1,4 23,75±1,96 8,1 17,00±3,54 20,7 0,626 1,549 1,668 

po 56,14±0,87 1,4 53,91±3,82 7,1 51,05±0,78 1,4 0,568 4,340 0,733 

lm 75,94±1,09 1,4 81,74±4,43 5,4 75,28±0,82 1,1 1,270 0,485 1,433 

nn1 42,19±0,60 1,4 44,16±1,70 3,8 46,40±0,74 1,5 1,091 4,423 1,206 



112 

 

Також це може слугувати підтвердженням вилову найбільш якісних в морфо-

біологічному відношенні особин. В результаті така ситуація може призвести до 

переродження основних популяцій плітки звичайної та погіршення її 

біопродукційних можливостей. 

З огляду на зазначене вище, слід відмітити значну розмірно-вікову 

мінливість плітки в умовах Хрінницького водосховища, яку можна першочергово 

пов’язати із антропогенним впливом на водну екосистему, що проявляється у 

надмірному та нерегульованому вилові найбільш продуктивних популяцій виду. 

Вік та ріст. Плітка звичайна в умовах Хрінницького водосховища 

представлена віковими групами від 0+ до 8+, її біологічна довжина встановлена  

на рівні від 6,5 см до 25,7 см та маса від 7 г до 268 г. За даними рибалок-

любителів зустрічаються поодинокі екземпляри у віці 10+ при біологічні 

довжині 32,0 см та масі 390 г. В уловах представлені найбільш поширені вікові 

групи плітки від 3+ до 6+ (таблиця 4.7).  

Таблиця 4.7  

Вікова структура плітки Хрінницького водосховища  

Рік Стать 
n,  

екз. 

Вік, роки 

3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 
♀ 114 — 37,7 35,1 27,2 

♂ 55 — 38,2 36,4 25,4 

2002 
♀ 53 — 28,4 35,8 35,8 

♂ 20 — 55,0 15,0 30,0 

2007 
♀ 186 28,3 46,5 18,7 6,5 

♂ 147 32,3 43,8 16,5 7,4 

2008 
♀ 326 30,8 52,7 15,3 1,2 

♂ 228 33,5 47,2 12,1 7,2 

Найбільш представленою серед вікових груп плітки, що активно 

експлуатуються є п’ятилітки. В розрізі досліджуваних років саме ця група 

складає основу добування даного виду і з роками її значимість зростає. 
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Досить значущим є той факт, що у 2001–2002 роках представлені вікові групи 

плітки звичайної мали приблизно рівний розподіл, а у 2007–2008 рр. 

спостерігається омолодження об’єктів добування. Частка старших вікових груп 

в уловах 2007–2008 рр. невпинно знижується, що може свідчити про 

неефективне регулювання рибальства в цей період. 

 У плітки Хрінницького водосховища спостерігається тенденція зниження 

темпів лінійного росту від молодшого до старшого віку (таблиця 4.8).  

Таблиця 4.8  

Лінійно-вагові показники плітки Хрінницького водосховища  

Рік Стать 
n,  

екз. 

Вік, роки 

3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 

♀ 114 — 
23,6±0,13 

139,6±2,4 

25,3±0,19 

151,1±3,4 

26,5±0,17 

163,5±2,1 

♂ 55 — 
23,1±0,3 

135,8±2,0 

25,1±0,38 

147,2±3,3 

26,4±0,14 

165,4±1,0 

2002 

♀ 53 — 
20,9±0,16 

136,4±1,8 

23,2±0,20 

152,1±1,5 

25,5±0,24 

182,5±1,36 

♂ 20 — 
20,4±0,12 

132,5±1,2 

22,9±0,28 

148,4±1,1 

25,4±0,36 

178,3±1,2 

2007 

♀ 186 
17,0±0,02 

65,2±0,28 

18,5±0,04 

77,5±0,5 

20,3±0,01 

100,0±0,32 

21,2±0,03 

111,5±0,62 

♂ 147 
16,8±0,08 

63,5±0,32 

18,1±0,06 

75,3±0,64 

20,1±0,07 

96,4±0,41 

21,0±0,06 

109,7±0,54 

2008 

♀ 326 
17,1±0,05 

67,1±0,30 

18,4±0,05 

78,2±0,65 

20,4±0,09 

103,2±0,27 

21,7±0,10 

114,6±0,71 

♂ 228 
17,0±0,04 

65,3±0,34 

18,1±0,08 

75,8±0,52 

20,2±0,14 

100,8±0,87 

22,0±0,14 

109,6±0,58 

П р и м і т к а  7 : в чисельнику – загальна довжина (см), в знаменнику – маса (г). 
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Аналіз лінійно–вагових показників уловів плітки демонструє тенденцію 

зниження біометричних параметрів, так якщо у 2001 році п’ятилітки при 

довжині 23,1–23,6 см мали середню вагу 135,8–136,4 г, то уже у 2007 році цей 

показник становив 18,1–18,5 см при вазі 75,3–77,5 г відповідно. Таким чином за 

п’ять років відбулось зниження абсолютних розмірно-вагових показників 

плітки на 21,6–45,0 %. Решта вікових груп промислової плітки Хрінницького 

водосховища має аналогічну тенденцію щодо зниження розмірно-вагових 

характеристик в такій же мірі. 

Аналіз динаміки розмірного та вагового приросту плітки в 2007–2008 рр. 

демонструє зниження темпу росту у старших особин. Так, самці 5+–6+ 

виловлені у 2008 році відносно тих, які вилучались у 2002 році скоротили темп 

росту на 28 % відносно довжини та на 73 % відносно маси. В свою чергу самки 

в віці 4+–5+ у 2008 році показують зростання темпу росту відносно самок 2001 

року на 17,6 % та 117 % відповідно (таблиця 4.9). Також слід відзначити, що 

абсолютний приріст розмірно-вагових показників у самців та самок плітки в 

останні роки є сталим і різко не відрізняється незважаючи на частковий спад.  

Таблиця 4.9 

Абсолютний приріст плітки Хрінницького водосховища в уловах 

Рік Стать 
n, 

екз. 

Вік, роки 

3+ - 4+ 4+ - 5+ 5+ - 6+ 

1 2 3 4 5 6 

2001 

♀ 114 — 
1,7 

11,5 

1,2 

12,4 

♂ 55 — 
2,0 

11,4 

1,3 

18,2 

2002 

♀ 53 — 
2,3 

15,7 

2,3 

30,4 

♂ 20 — 
2,5 

15,9 

2,5 

29,9 
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Продовження таблиці 4.9 

1 2 3 4 5 6 

2007 

♀ 186 
1,5 

12,3 

1,8 

22,5 

0,9 

11,5 

♂ 147 
1,3 

11,8 

2,0 

21,1 

0,9 

13,3 

2008 

♀ 326 
1,3 

11,1 

2,0 

25,0 

1,3 

11,4 

♂ 228 
1,1 

10,5 

2,1 

25,0 

1,8 

8,8 

П р и м і т к а  8 : в чисельнику – приріст довжини (см), в знаменнику – приріст маси (г). 

Отож, прослідковується тенденція щодо переформатування основних груп 

плітки звичайної, які найбільш потужно експлуатуються в умовах 

Хрінницького водосховища за віковими та розмірно-ваговими параметрами в 

сторону зниження граничного віку промислових популяцій та темпів росту.  

Живлення. Спектр живлення плітки звичайної в умовах Хрінницького 

водосховища досить широкий. Із проведеного аналізу 52 шлунків плітки у віці 

4+–6+ встановлено наявність основних 7 кормових компонентів.  

До яких належать гіллястовусі та веслоногі ракоподібні, личинки хірономід, 

водорості, макрофіти, детрит, личинки комах. Також у кишківниках плітки 

зафіксовано слиз та пісок. В ході досліджень  встановлено, що зміна харчових 

взаємозв’язків прослідковується як і у віковому аспекті, так і залежно від сезону 

року (рис. 4.2). Так у плітки в віці 3+ спостерігається домінування в харчовій 

грудці компонентів планктонного походження, першочергово зоопланктону та 

фітопланктону. У особин в віці 5+ частка зоопланктону в структурі живлення 

поступово скорочується із наростанням частки бентосних організмів та 

макрофітів. Для плітки Хрінницького водосховища характерною рисою є 

еврифагія у старшому віці та низька пошукова здатність при широкій харчовій 

пластичності. Вона поїдає ті кормові компоненти, які найменше споживаються 

іншими рибами і наявні у достатній кількості. 
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 4.2.  Вікові зміни харчування плітки Хрінницького водосховища за аналізом 

наповненням травного тракту (а – травень 2009 р., б – серпень 2009 р., в – жовтень 

2009 р.) 
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 Пік живлення плітки спостерігається у липні-серпні, індекс накопичення 

кишківника у цей період становить 215–267 0/000.  Низька харчова активність 

спостерігається у осінній та весняний періоди, індекс наповнення кишківника 

становить 26–54 0/000 та 64–86 0/000. У осінній період зростає кількість риб котрі 

перестають харчуватись, так із 8 досліджуваних риб у 5 екземплярів у жовтні 2009 

року була відсутня їжа в кишківнику (рис. 4.3). 

 

Рис. 4.3.  Зміна інтенсивності живлення плітки Хрінницького водосховища за 

аналізом наповненням травного тракту 

Відтворення. Для плітки Хрінницького водосховища характерним є 

переважання кількості самок над самцями, середнє співвідношення становить 1,5 : 

1,0. Досить виражене таке явище у період нересту, коли кількість самок можуть 

втричі перевищувати кількість самців. У літньо-осінній період нагулу іхтіомаси 

відношення кількості самок до самців вирівнюється і часто становить 1 : 1. 

Статева зрілість самок плітки  зареєстрована у віці трьох років при довжині тіла 

17,0±0,02 см та масі 65,2±0,28 г. Самці статевозрілими стають на другому році 

життя при довжині тіла 14,2±0,04 см та масі 48,7±0,16 г.  

 Плітка відноситься до поліциклічних риб, якій характерний одноразовий 

нерест. Пропусків нересту плітки в умовах Хрінницького водосховища за період 

досліджень виявлено не було. В період з червня по жовтень спостерігається явище 

збільшення сім’яників у самців та яєчників у самок. Так, маса гонад самців 

чотирьохрічного віку зростає від 0,52±0,03 г у червні до 2,7±0,05 г у жовтні; маса 
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гонад самок зростає від 2,5±0,11 г до 11,6±0,23 г відповідно. Нерест плітки в 

умовах Хрінницького водосховища спостерігається при підвищенні температури 

води до +10–+12 °С, що відповідає ІІ–ІІІ квітня. Плітка збивається у нерестові 

групи. Нерест може відбуватись в різні строки залежно від ділянок водосховища, 

так у верхів’ї нерест зазвичай розпочинається раніше на 5–7 діб. Загалом 

тривалість нересту залежить також від регулювання рівня води у водосховищі, і 

може тривати від 5–7 до 15–19 діб. Розтягування строків нересту плітки 

призводить до зниження ефективності відтворення даного виду. Як правило 

першими на нерестовища прибувають самці великими групами. У 2009 та 2010 

роках перед нерестом спостерігалось явище появи біля нерестовищ значних груп 

самців плітки звичайної, які гинули після нересту внаслідок ураження мікозною  

інфекцією викликаною грибами роду Saprolegnia. Також є висока імовірність 

загибелі значної частки заплідненої ікри та молоді. Суттєвим є те, що серед 

загиблих особин самок практично не було. Такі явища спостерігались лише у 

нижній частині водосховища. 

Плітка типовий фітофіл, відкладає ікру на зарості осоки, молодого очерету, 

кореневища дерев та інші рослинні субстрати на глибині 20–30 см у прибережних 

ділянках водосховища. Нерестові міграції в умовах Хрінницького водосховища 

для плітки не властиві, кількість природних нерестовищ є достатньою. 

Абсолютна плодючість плітки закономірно зростає з віком (таблиця 4.10). 

Слід відзначити, що абсолютна плодючість плітки у віці 4+–5+ в 2007–2008 

роках скоротилась відносно 2001–2002 років в середньому на 23–37 %.  Решта 

вікових груп самок плітки демонструють аналогічну тенденцію щодо зниження 

плодючості.  

Загалом плодючість плітки звичайної в умовах Хрінницького 

водосховища зростає із віком та основними біометричними параметрами – 

біологічною довжиною та масою тіла. Найкраща апроксимація зв’язку 

плодючості досягається через рівняння параболи 2 степені і описується 

рівняннями: відношення плодючості до довжини – у=0,0012х3,4857, R2=0,98; 

відношення плодючості до маси тіла – у=0,0472х1,4801, R2=0,95. 
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Таблиця 4.10 

 Плодючість плітки Хрінницького водосховища 

Рік Стать 
n, 

екз. 

Вік, роки 

3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 ♀ 14 — 49,1±0,86 54,8±1,5 77,9±5,25 

2002 ♀ 5 — 48,9±1,2 52,3±0,79 76,0±7,97 

2007 ♀ 40 21,3±0,52 30,8±0,67 42,2±0,87 56,7±2,34 

2008 ♀ 55 23,1±0,64 32,2±0,57 41,0±0,74 55,8±2,11 

4.4.2. Карась сріблястий (Carassius gibelio L.).  Вид 

інтродукований у Хрінницьке водосховище в 70–х роках ХХ століття, на нашу 

думку, разом із коропом та рослиноїдними рибами, що вселялись у водойму з 

метою підвищення промислової рибопродуктивності. Разом з тим, даний вид 

вселявся у водосховище протягом багатьох років і став єдиним серед 

інтродуцентів, який створив  потужну промислову популяцію і забезпечив значне 

зростання уловів. Карась сріблястий має кулясту форму тіла,  вирізняється 

високоспиністю (37,98–40,26 % довжини тіла за Сміттом) та значним обхватом 

тіла (86,54–91,65 %).  

 Морфологічні та морфометричні особливості. Описано 50 екземплярів 

чотириліток та п’ятиліток карася сріблястого виловленого із Хрінницького 

водосховища, які відносяться до промислової популяції.  

Чотирилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 1 : 

7, біологічною довжиною тіла від 22,8 до 23,5 см (в середньому 23,1±0,27 см) і 

масою від 267 до 276 г (271,2±3,82 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних 

тичинок на першій дузі 44–50 штук (46,2±1,94); лусок у бічній лінії 28–32 штуки 

(29,4±1,75); кількість хребців 29–31 штук (29,6±0,76); D III–IV (14–16) (15,2±0,58); 

Р І (12–13) (12,2±0,58); V ІІ (6–7) (6,4±0,49); А ІІІ (5–6) (5,6±0,49). 

П’ятилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 1 : 

5, біологічною довжиною тіла від 25,7 до 26,1 см (в середньому 25,9±0,19 см) і 

масою від 340 до 362 г (352,7±8,75 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних 
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тичинок на першій дузі 44–50 штук (46,2±1,91); лусок у бічній лінії 29–33 штуки 

(32,2±1,34); кількість хребців 30–33 штук (31,0±1,02); D III–IV (14–18) (15,7±1,24); 

Р І (12–15) (13,7±0,94); V ІІ (6–8) (6,6±0,76); А ІІІ (5–6) (5,4±0,50). 

 Проаналізувавши меристичні ознаки карася сріблястого з промислових 

популяцій Хрінницького водосховища у розрізі вікових груп між ними не 

встановлено достовірних відмінностей (таблиця 4.11). Загалом меристичні ознаки 

карася сріблястого суттєво не відрізняються від ознак цього ж виду із природного 

ареалу поширення – басейну р. Амур [90]. Таке співпадіння свідчить про їх 

стійкість та збереження при перенесенні сріблястого карася в абсолютно інші 

зоогеографічні умови. 

 Співставлення пластичних ознак промислових популяцій карася сріблястого 

за віковими групами показало, що із 24 порівнюваних показників статистично 

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

чотириліток та п’ятиліток по 16 ознаках. Така достовірність порівняння 

прослідковується по промисловій довжині, найменшій висоті тіла, довжині 

хвостового плавця, постдорсальній, антевентральній, пектовентральній відстанях, 

найбільшій висоті спинного плавця, довжині основи анального плавця, 

найбільшій висоті анального плавця, довжині грудного плавця, довжині черевного 

плавця, найбільшому обхвату тіла, довжині голови, довжині рила, діаметрі ока та 

висоті голови (таблиця 4.11).  

 Карась сріблястий Хрінницького водосховища у віці 5+ демонструє  

зростання по більшості пластичних ознак за виключенням промислової довжини, 

антеанальної відстані, довжини рила, діаметру ока, позаокового простору та 

ширини лоба. Стабільними із віком залишаються такі ознаки антедорсальна та 

вентроанальна відстань, довжина основи спинного плавця.  

 Чітка динаміка зростання розмірів плавців відносно довжини тіла за 

Сміттом у п’ятилітніх особин відносно демонструє стабільний розвиток 

локомоторних функцій виду з віком. Це може свідчити про проведення видом 

нерестових, кормових або інших міграцій в умовах Хрінницького водосховища та 

за його межами. Тобто старші вікові групи карася сріблястого можуть 
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здійснювати міграції у рр. Стир, Липа, Пляшівка та у водойми їх басейнів з метою 

саморозселення та формування популяцій. 

 Виходячи із зазначеного прослідковується потужна достовірна мінливість 

промислових популяцій карася сріблястого в умовах Хрінницького водосховища. 

Таблиця 4.11  

Морфометричні ознаки карася сріблястого Хрінницького водосховища  

(ts = 2,682 при Р≥0,99) 

Ознака 
Чотирилітки (І), n=25 екз. П’ятилітки (ІІ), n=25 екз. td 

М±m CV М±m CV І - ІІ 

1 2 3 4 5 6 

Меристичні ознаки 

sp.br. 46,20±1,94 4,2 46,16±1,91 4,1 0,015 

l.l. 29,36±1,75 6,0 32,16±1,34 4,2 1,268 

vert. 29,60±0,76 2,6 31,04±1,02 3,3 1,130 

D 15,20±0,58 3,8 15,72±1,24 7,9 0,380 

А 5,64±0,49 8,7 5,40±0,50 9,3 0,343 

Р 12,20±0,58 4,7 13,72±0,94 6,8 1,382 

V 6,36±0,49 7,7 6,64±0,76 11,4 0,310 

Пластичні ознаки 

ac, см 22,52±0,15 0,6 25,40±0,16 0,6 - 

в % від ас 

аd 91,58±0,63 0,7 88,33±0,34 0,4 4,535 

od 65,43±0,56 0,8 66,69±0,87 1,3 1,209 

gh 37,98±0,97 2,4 40,26±0,31 0,8 2,235 

ik 11,12±0,41 3,7 14,41±0,12 0,8 7,731 

aq 45,50±0,45 1,0 44,98±0,51 1,1 0,757 

rd 14,73±0,65 4,3 17,27±0,60 3,5 2,861 

ag 69,00±0,92 1,3 66,90±0,42 0,6 2,073 
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Продовження таблиці 4.11 

1 2 3 4 5 6 

fd 12,21±0,62 4,7 15,59±0,32 2,0 4,844 

az 34,61±0,66 1,8 36,62±0,26 0,7 2,826 

vz 13,80±0,35 2,4 17,95±0,31 1,7 8,890 

zy 28,41±0,64 2,3 28,53±0,39 1,4 0,158 

qs 33,42±0,59 1,7 33,76±0,36 1,0 0,486 

tu 9,17±0,25 2,7 13,40±0,24 1,8 12,091 

yy1 10,04±0,57 5,6 13,38±0,27 2,0 5,297 

ej 9,13±0,19 2,0 12,47±0,36 2,8 8,241 

vx 13,45±0,27 1,9 16,91±0,39 2,3 7,259 

zz1 14,01±0,49 3,4 17,55±0,60 3,4 4,577 

O 86,54±0,77 0,9 91,65±0,43 0,5 5,793 

ao 15,02±1,41 9,4 21,45±0,69 3,2 4,089 

в % від ао 

an 40,98±1,44 3,5 28,11±2,49 8,3 4,470 

np 25,11±1,31 4,9 17,98±0,67 3,7 4,845 

po 65,11±3,89 5,9 53,54±2,45 4,4 2,517 

lm 70,37±4,10 5,8 85,47±2,48 2,9 3,152 

nn1 49,02±4,46 9,1 45,37±1,11 2,4 0,795 

Вік та ріст. Карась сріблястий в умовах Хрінницького водосховища 

представлений віковими групами від 0+ до 7+, його біологічна довжина 

встановлена на рівні від 9,0 см до 32,5 см та маса від 16 г до 468 г. В уловах 

представлені найбільш поширені вікові групи карася 4+ та 5+ (таблиця 4.12).  

 Аналізуючи вікову структуру популяцій карася сріблястого за період  

2001–2002 рр. та 2007–2008 рр. прослідковується тенденція щодо 

переформатування вікових груп максимально задіяних у вилові. Так, 

мінімальний граничний вік уловів знизився з п’ятиліток до триліток, а 

максимальний скоротився з семиліток  до п’ятиліток, що свідчить про 

омолодження промислових популяцій карася сріблястого. Таке явище може 
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бути результатом неефективного регулювання рибальства та незаконного 

вилову.  

Таблиця 4.12  

Вікова структура карася сріблястого Хрінницького водосховища  

Рік Стать 
n,  

екз. 

Вік, роки 

2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2001 
♀ 98 — — 59,9 31,4 8,7 

♂ 15 — — 55,1 38,5 6,4 

2002 
♀ 136 — — 60,4 32,7 6,9 

♂ 23 — — 60,7 34,0 5,3 

2007 
♀ 258 2,7 64,5 32,8 — — 

♂ 49 2,1 63,0 34,9 — — 

2008 
♀ 314 3,2 69,8 27,0 — — 

♂ 42 3,6 67,4 29,0 — — 

 У карася Хрінницького водосховища з віком абсолютні прирости 

довжини, характеристики лінійного росту та відносна величина приросту 

змінюється синхронно. Спостерігається тенденція зниження темпів лінійного 

росту від молодшого до старшого віку (таблиця 4.13). Аналіз лінійно-вагових 

показників промислових уловів демонструє тенденцію зростання біометричних 

параметрів, так якщо у 2001 році п’ятилітки при довжині 20,9–21,8 см мали 

середню вагу 314,0–325,0 г, то уже у 2007 році цей показник становив 24,6–25,9 

см при масі тіла 339,2–345,3 г відповідно. Таким чином за п’ять років 

спостерігається зростання абсолютних розмірно-вагових показників п’ятиліток 

карася сріблястого на 6,2–15,8 %.   
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Таблиця 4.13 

Лінійно–вагові показники карася сріблястого Хрінницького водосховища  

Рік Стать n, екз. 
Вік, роки 

3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 

♀ 98 — 
21,8±0,97 

325,0±3,7 

25,8±0,46 

521,0±4,5 

28,1±1,02 

694,0±4,8 

♂ 15 — 
20,9±0,53 

314,0±3,2 

25,0±0,78 

507,0±5,4 

27,5±0,99 

677,0±6,1 

2002 

♀ 136 — 
22,6±0,45 

368,0±3,7 

25,6±0,96 

476,0±3,7 

30,5±1,34 

714,0±6,7 

♂ 23 — 
21,0±0,64 

351,0±2,9 

24,6±0,56 

459,0±4,3 

28,7±1,26 

689,0±5,5 

2007 

♀ 224 
23,2±0,34 

272,4±2,1 

25,9±0,45 

345,3±2,9 
— — 

♂ 39 
22,4±0,42 

264,8±1,8 

24,6±0,31 

339,2±2,3 
— — 

2008 

♀ 289 
23,5±0,56 

278,4±3,4 

26,7±0,54 

367,2±3,3 
— — 

♂ 35 
23,0±0,67 

273,2±2,8 

25,7±0,43 

361,8±2,8 
— — 

П р и м і т к а  9 : в чисельнику – загальна довжина (см), в знаменнику – маса (г). 

Проаналізувавши динаміку розмірного та вагового приросту карася 

сріблястого чітко охарактеризувати темп росту промислових популяцій даного 

виду в умовах Хрінницького водосховища немає можливості оскільки 

промислові популяції представлені малою кількістю вікових груп, які в 

часовому розрізі не перекриваються. Загалом можна констатувати, що у 

молодому віці переважає темп зростання довжини тіла, а з віком 

спостерігається значне масонакопичення (таблиця 4.14). Тобто у молодших 
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вікових групах карася сріблястого переважають показники індексу 

прогонистості тіла, а у старших – вгодованості.  

Таблиця 4.14 

Абсолютний приріст карася сріблястого Хрінницького водосховища 

Рік Стать 
n,  

екз. 

Вік, роки 

3+–4+ 4+–5+ 5+–6+ 

1 2 3 4 5 6 

2001 

♀ 98 — 
4,0 

196,0 

2,3 

173,0 

♂ 15 — 
4,1 

193,0 

2,5 

170,0 

2002 

♀ 136 — 
3,0 

108,0 

4,9 

238,0 

♂ 23 — 
3,6 

108,0 

4,1 

230,0 

2007 

♀ 224 
2,7 

72,9 
— — 

♂ 39 
2,2 

74,4 
— — 

2008 

♀ 289 
3,2 

88,8 
— — 

♂ 35 
2,7 

88,6 
— — 

П р и м і т к а  1 0 : в чисельнику – приріст довжини (см), в знаменнику – приріст маси (г). 

Живлення. Сріблястий карась має змішаний спектр живлення. Він 

харчується в основному організмами м’якого зообентосу, однак в певній мірі 

використовує фіто– та зоопланктон, вищу водну рослинність. Такому характеру 

живлення відповідають ряд особливостей даного виду: кінцевий рот, велика 

кількість тичинок на зяберних дугах, довгий кишківник.  З метою встановлення 

особливостей живлення промислових популяцій карася сріблястого в умовах 



126 

 

Хрінницького водосховища нами було опрацьовано 36 кишківників особин 

даного виду у віці 4+–5+. Загалом встановлено наявність у харчовому спектрі 

карася сріблястого 7 основних компонентів: макрофіти, детрит, личинки 

хірономід, личинки комах, фітопланктон, гіллястовусі та веслоногі ракоподібні. 

Зміна харчових взаємозв’язків у особин 4+ та 5+ річного віку прослідковується 

слабко і більше залежить від пори року (рис. 4.4). 

Так весною спостерігається домінування в харчовій грудці компонентів 

зоопланктону, влітку – макрофітів, детриту та личинок хірономід, восени – вищих 

водних рослин. 

Загалом для  карася сріблястого в умовах Хрінницького водосховища 

характерною рисою є еврифагія  та висока пошукова активність. 

 Пік живлення карася сріблястого спостерігається у червні–серпні, індекс 

накопичення кишківника у цей період становить 97–114 0/000.  Низька харчова 

активність спостерігається у осінній та весняний періоди, індекс наповнення 

кишківника становить 7–14 0/000 та 11–17 0/000. Прослідковується зв'язок зниження 

індексу накопичення кишківника з віком. 

 Відтворення. Статевої зрілості карась сріблястий в умовах Хрінницького 

водосховища набуває у трирічному віці. При середній довжині самок 16,4±0,46 

см, самців 14,2±0,14 см та масі 204,5±0,98 г та 156,2±1,23 г відповідно. Нерестова 

популяція карася сріблястого представлена одностатевою формою (триплоїдними 

партеногенетичними самками), але в останні роки є тенденція до збільшення 

кількості самців, що може свідчити про погіршення умов відтворення 

партеногенетичних самок в умовах водосховища. 

 Карась сріблястий відноситься до порційно нерестуючих риб, яким 

притаманний багатократний нерест протягом року. Пропусків нересту карася в 

умовах Хрінницького водосховища за період досліджень виявлено не було, 

зазвичай нерест відбувався не менше трьох разів. Маса гонад самців 

чотирьохрічного віку зростає від 1,6±0,15 г у липні до 6,2±0,36 г у жовтні; маса 

гонад самок зростає від 8,5±0,62 г до 19,8±0,74 г відповідно.  
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 4.4. Вікові зміни харчування карася сріблястого Хрінницького водосховища 

(а – травень 2009 р., б – серпень 2009 р., в – жовтень 2009 р.) 
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Нерест карася сріблястого в умовах Хрінницького водосховища спостерігається 

при підвищенні температури води вище +14 °С, що відповідає І декаді травня. 

Карась сріблястий типовий фітофіл, відкладає ікру на м’яку водну рослинність та 

інші рослинні субстрати на глибині до 0,5 м у прибережних ділянках 

водосховища. Нерестові міграції в умовах Хрінницького водосховища для карася 

сріблястого не властиві, кількість природних нерестовищ є достатньою. 

 Абсолютна плодючість карася сріблястого закономірно зростає з віком 

(таблиця 4.15). Спостерігається зростання абсолютної плодючості самок карася 

сріблястого з віком. В розрізі 2001–2002 рр. та 2007–2008 рр. наявна тенденція 

щодо зростання плодючості карася сріблястого п’ятилітнього віку.  

Таблиця 4.15  

Плодючість карася сріблястого Хрінницького водосховища  

Рік Стать 
n, 

екз. 

Вік, роки 

3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 ♀ 26 — 138,5±1,53 175,6±1,98 248,4±3,54 

2002 ♀ 33 — 143,5±1,77 168,4±2,03 239,5±4,51 

2007 ♀ 67 96,5±0,67 142,5±1,21 — — 

2008 ♀ 59 101,2±0,73 147,4±0,98 — — 

В даному випадку прослідковується тісний кореляційний зв'язок наявний 

між абсолютною плодючістю самок та масою тіла (r=0,883, Р≥0,99), довжиною 

тіла  (r=0,762, Р≥0,99). 

4.4.3. Лин звичайний (Tinca tinca L.).  В умовах Хрінницького 

водосховища є одним із найбільш домінуючих видів риб як за чисельністю так і 

за біомасою. Він вирізняється слабо стиснутим з боків, коротким тілом (82,94–

86,68 % від довжини тіла за Сміттом). Найбільша висота тіла лина становить 

26,72–29,78 % довжини тіла. Хвостове стебло досить високе та коротке, його 

довжина становить 20,60–21,21 % довжини тіла. Всі плавці помітно заокруглені. 

Рот кінцевий, невеликий має одну пару вусиків. Очі невеликі, червоного кольору, 

діаметр ока становить 11,67–13,04 % довжини голови.  
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 Морфологічні та морфометричні особливості. Описано 50 екземплярів 

чотириліток та п’ятиліток лина звичайного виловленого із Хрінницького 

водосховища, які відносяться до промислової популяції. 

Чотирилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 1 : 

3, біологічною довжиною тіла від 25,2 до 25,6 см (в середньому 25,4±0,13 см) і 

масою від 193 до 202 г (198,8±2,72 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних 

тичинок на першій дузі 10–15 штук (13,3±1,91); лусок у бічній лінії 90–109 штук 

(98,8±5,57); кількість хребців 39–43 штук (40,9±1,29); D III–IV (7–8) (7,4±0,50); Р І 

(14–16) (14,8±0,82); V І (9–10) (9,3±0,48); А ІІІ–IV (6) (6,00±0,00). 

П’ятилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 1 : 

3, біологічною довжиною тіла від 26,5 до 27,1 см (в середньому 26,8±0,22 см) і 

масою від 250 до 323 г (285,3±3,19 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних 

тичинок на першій дузі 10–16 штук (12,7±1,82); лусок у бічній лінії 96–106 штук 

(100,00±3,32); кількість хребців 39–42 штук (40,8±1,00); D III–IV (7–8) (7,6±0,49); 

Р І (14–17) (15,4±1,15); V І (9–10) (9,4±0,49); А ІІІ–IV (6) (6,00±0,00). 

 Проаналізувавши основні меристичні ознаки чотириліток та п’ятиліток 

лина звичайного не встановлено достовірних розбіжностей (таблиця 4.16).  

 Співставлення пластичних ознак промислових популяцій лина за віковими 

групами показало, що із 24 порівнюваних показників статистично достовірні 

відмінності по критерію Стьюдента (ts = 2,682 при Р≥0,99) виявлено у чотириліток 

та п’ятиліток по 10 ознаках. Така достовірність порівняння прослідковується по 

промисловій довжині, довжині тулуба, найбільшій висоті тіла, антедорсальній, 

антеанальній, вентроанальній відстанях, найбільшій висоті спинного плавця, 

довжині голови та висоті голови (таблиця 4.16).  

 З віком лин звичайний демонструє тенденцію щодо зростання промислової 

довжини, найбільшої та найменшої висоти тіла, антедорсальної відстані, 

найбільшого обхвату тіла та ряду інших ознак. Разом з тим спостерігається 

зменшення розміру голови, довжини рила, довжини тулуба. Такий розподіл 

особливостей пластичних ознак може характеризувати лина звичайного в умовах 
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Хрінницького водосховища, як промислово стабільний вид популяція якого 

зберігається на сталому рівні у різних вікових групах. 

Таблиця 4.16 

Морфометричні ознаки лина звичайного Хрінницького водосховища  

(ts = 2,682 при Р≥0,99) 

Ознака 
Чотирилітки (І), n=25 екз. П’ятилітки (ІІ), n=25 екз. td 

М±m CV М±m CV І - ІІ 

1 2 3 4 5 6 

Меристичні ознаки 

sp.br. 13,32±1,91 14,3 12,68±1,82 14,3 0,243 

l.l. 98,76±5,57 5,6 100,00±3,32 3,3 0,191 

vert. 40,92±1,29 3,1 40,80±1,00 2,5 0,074 

D 7,40±0,50 6,8 7,64±0,49 6,4 0,343 

А 6,00±0,00 0,0 6,00±0,00 0,0 0,000 

Р 14,80±0,82 5,5 15,40±1,15 7,5 0,424 

V 9,32±0,48 5,1 9,36±0,49 5,2 0,059 

Пластичні ознаки 

ac, см 24,51±0,17 0,7 26,24±0,23 0,9 - 

в % від ас 

ad 82,94±0,07 0,1 86,68±0,26 0,3 13,771 

od 67,85±0,10 0,1 65,77±0,42 0,6 4,758 

gh 26,72±0,24 0,9 29,78±0,54 1,8 5,186 

ik 13,66±0,32 2,3 14,72±0,50 3,3 1,793 

aq 47,12±0,14 0,3 50,14±0,22 0,4 11,414 

rd 32,84±0,21 0,6 32,62±0,32 0,9 0,564 

ag 64,67±0,14 0,2 67,98±0,99 1,4 3,317 

fd 20,60±0,28 1,3 21,21±2,11 9,8 0,287 

az 45,08±0,15 0,3 47,20±0,80 1,6 2,614 
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Продовження таблиці 4.16 

1 2 3 4 5 6 

vz 25,85±0,26 1,0 26,03±0,50 1,9 0,319 

zy 24,68±0,25 1,0 21,95±0,72 3,2 3,585 

qs 12,52±0,24 1,9 13,14±1,87 14,0 0,330 

tu 14,88±0,31 2,1 18,59±0,50 2,6 6,275 

yy1 11,00±0,18 1,6 10,74±0,68 6,1 0,368 

ej 14,67±0,16 1,1 15,55±0,24 1,6 3,000 

vx 17,33±0,30 1,7 18,53±0,83 4,4 1,358 

zz1 20,60±0,28 1,3 20,02±0,63 3,1 0,835 

O 65,48±0,15 0,2 67,14±2,58 3,8 0,643 

ao 24,62±0,76 3,1 21,70±0,30 1,4 3,580 

в % від ао 

an 37,03±1,24 3,3 35,86±0,25 0,7 0,930 

np 11,67±0,46 3,9 13,04±0,63 4,7 1,769 

po 53,72±1,28 2,4 54,16±0,74 1,3 0,301 

lm 72,84±0,99 1,4 83,67±2,64 3,1 3,839 

nn1 42,18±0,94 2,2 44,63±0,23 0,5 2,526 

Вік та ріст. Лин звичайний в уловах із Хрінницького водосховища 

представлений віковими групами від 0+ до 7+, його біологічна довжина 

встановлена на рівні від 7,0 см до 34,5 см та маса від 12 г до 498,6 г. В 

промислових уловах представлені найбільш поширені вікові групи лина 3+–6+. 

Вивчаючи вікову структуру лина Хрінницького водосховища ми спостерігаємо, 

що в порівнянні з 2001–2002 роками на даний час спостерігається поява в 

промислових уловах семиліток які серед інших вікових груп складають 9 %. 

Домінуюче місце в уловах мають особини 3+ та 4+ (таблиця 4.17).  
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Таблиця 4.17 

Вікова структура лина звичайного  Хрінницького водосховища  

Рік Стать 
n, 

екз. 

Вік, роки 

3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 
♀ 23 34,8 52,2 13,0 — 

♂ 13 30,8 53,9 15,3 — 

2002 
♀ 42 38,1 50,0 11,9 — 

♂ 20 35,0 45,0 20,0 — 

2007 
♀ 172 45,3 32,6 15,1 7,0 

♂ 98 44,9 32,7 14,3 8,1 

2008 
♀ 189 50,3 25,4 14,8 9,5 

♂ 102 54,9 20,6 12,7 11,8 

За біометричними параметрами лина Хрінницького водосховища 

спостерігається тенденція щодо зростання розмірно–вагових параметрів 

основних промислових вікових груп. Так, наприклад, самки 4+ у 2001 році мали 

середню довжину 26,1 см при масі 256,3 г, а уже в 2007 році довжину 27,0 см 

при масі 256,9 г. Таким чином за останні п’ять років спостерігається тенденція 

щодо зростання абсолютних показників росту на 3,5 % та ваги на 0,2 %. 

Стосовно решти вікових груп лина спостерігається така ж ситуація (табл. 4.18). 

Таблиця 4.18  

Лінійно-вагові показники лина Хрінницького водосховища  

Рік Стать 
n,  

екз. 

Вік, роки 

3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 

♀ 23 
23,3±0,12 

186,2±2,6 

26,1±0,11 

256,3±1,9 

29,5±0,15 

378,5±3,6 
— 

♂ 13 
21,5±0,17 

156,5±2,3 

25,2±0,15 

227,3±2,3 

28,6±0,12 

354,6±3,7 
— 
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Продовження табл. 4.18 

1 2 3 4 5 6 7 

2002 

♀ 42 
23,5±0,21 

188,6±1,8 

26,0±0,16 

268,3±2,0 

28,6±0,19 

367,4±3,3 
— 

♂ 20 
21,3±0,30 

160,8±2,2 

25,8±0,18 

242,1±3,2 

28,4±0,14 

345,8±3,1 
— 

2007 

♀ 172 
25,2±0,11 

186,5±1,6 

27,0±0,16 

256,9±2,8 

30,5±0,17 

385,5±3,0 

33,6±0,21 

452,3±4,5 

♂ 98 
24,7±0,14 

176,5±1,9 

25,8±0,19 

287,6±2,5 

28,3±0,14 

352,4±2,8 

31,8±0,28 

421,6±4,3 

2008 

♀ 189 
25,4±0,19 

199,1±2,0 

26,8±0,11 

287,0±2,4 

30,1±0,16 

395,6±3,2 

34,5±0,18 

498,6±4,8 

♂ 102 
24,8±0,15 

186,5±1,8 

25,3±0,21 

282,2±2,8 

27,5±0,17 

346,5±3,7 

32,2±0,16 

456,8±4,6 

П р и м і т к а  1 1 : в чисельнику – загальна довжина (см), в знаменнику – маса (г). 

Динаміка розмірного та вагового приросту лина в 2007–2008 рр. 

демонструє своєрідний темп росту у всіх вікових групах. Так, самці 3+–4+ 

виловлені у 2008 році відносно тих, які вилучались у 2002 році знизили темп 

росту відносно довжини та збільшили відносно маси на 17 %. В свою чергу 

самки в віці 4+–5+ у 2008 році показують зниження темпу росту відносно самок 

2001 року на 11 % по масі та 25 % відносно довжини (таблиця 4.19). Також слід 

відзначити, що абсолютний приріст розмірно-вагових показників у самців та 

самок лина в останні роки є сталим і різко не відрізняється.  

Живлення. Лин звичайний типовий бентофаг, основу його харчової 

грудки складають організми м’якого зообентосу, детрит та мул. Дорослі 

особини здобувають їжу у рихлих мулистих ґрунтах серед вищої водної 

рослинності. З метою встановлення характеру живлення лина звичайного в 

умовах Хрінницького водосховища було проаналізовано 42 кишківники 

чотириліток та п’ятиліток даного виду, при чому 6 із них були порожніми.  
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Таблиця 4.19  

Абсолютний приріст лина Хрінницького водосховища  

Рік Стать n, екз. 
Вік, роки 

3+–4+ 4+–5+ 5+–6+ 

1 2 3 4 5 6 

2001 

♀ 23 
2,8 

70,1 

4,4 

122,2 
— 

♂ 13 
3,7 

70,8 

3,4 

127,3 
— 

2002 

♀ 42 
2,5 

79,7 

2,6 

99,1 
— 

♂ 20 
4,5 

81,3 

2,6 

103,7 
— 

2007 

♀ 172 
1,8 

70,4 

3,5 

128,6 

3,1 

66,8 

♂ 98 
1,1 

111,1 

2,5 

64,8 

3,5 

69,2 

2008 

♀ 189 
1,4 

87,9 

3,3 

108,6 

4,4 

103,0 

♂ 102 
0,5 

95,7 

2,2 

64,3 

4,7 

110,3 

П р и м і т к а  1 2 : в чисельнику – приріст довжини (см), в знаменнику – приріст маси (г). 

В харчовій грудці лина встановлено наявність 8 компонентів: веслоногі та 

гіллястовусі ракоподібні, личинки хірономід та олігохет, личинки комах, 

молюски, макрофіти, детрит.  

 В живленні різних вікових груп лина спостерігається динаміка щодо 

збільшення з віком частки донних організмів. У розрізі сезонної динаміки 

споживання прослідковується зростання значимості молюсків у раціоні лина від 

весни до осені, стале споживання личинок хірономід та олігохет протягом року 

(рис. 4.5).  
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а) 

 

б) 

 

в) 

Рис. 4.5. Вікові зміни харчування лина звичайного Хрінницького водосховища (а 

– травень 2009 р., б – серпень 2009 р., в – жовтень 2009 р.) 
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Найбільша активність живлення лина звичайного спостерігається у липні–серпні 

(середній індекс наповнення кишківника 86–94 0/000). У травні цей показник 

становить 34–46 0/000, а у жовтні більшість линів харчуються слабко індекс 

наповнення кишківника становить 12–17 0/000. 

Відтворення.  Лин звичайний у Хрінницькому водосховищі набуває 

статевої зрілості у віці чотирьох років при середній довжині 25,8±0,18 см та масі 

тіла 287,6±2,5 г. В період відтворення співвідношення самців та самок становить 1 

: 1. Нерест лина спостерігається у ІІІ декаді травня і триває до ІІ декади червня 

при температурі води +20–+22 °С і вище. Лин звичайний порційнонерестуюча 

риба, в умовах Хрінницького водосховища кратність нересту може досягати 

чотирьох разів на рік, але найчастіше відбувається двічі. Нерест відбувається у 

тиху теплу погоду, на ділянках водосховища де добре розвинена м’яка водна 

рослинність на глибині до 0,5 м. Під час нересту лини дуже рідко утворюють 

скупчення, в більшості випадків відбувається нерест попарно.  

 Лин належить до риб з високою абсолютною плодючістю. За даними 

досліджень плодючості (таблиця 4.20) спостерігається динаміка покращення 

репродуктивних функцій самок лина на всіх вікових стадіях, але не зважаючи 

на це у більш старших вікових груп лина спостерігається зменшення розміру 

ікринок. Дане явище може зумовлювати зниження показників виходу молоді. 

Таблиця 4.20 

Індивідуальна абсолютна плодючість лина Хрінницького водосховища  

Рік 
n,  

екз. 

Вік, роки 

3+ 4+ 5+ 6+ 

1 2 3 4 5 6 

2001 15 47,5±0,26 68,2±0,25 92,5±0,42 — 

2002 21 50,0±0,32 70,3±0,36 102,2±0,21 — 

2007 30 52,3±0,15 72,6±0,28 106,5±0,39 132,6±0,46 

2008 30 50,9±0,19 75,3±0,23 103,2±0,42 136,8±0,52 

Плодючість лина звичайного в умовах Хрінницького водосховища зростає 

із віком та основними біометричними параметрами – біологічною довжиною та 
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масою тіла. Найкраща апроксимація зв’язку плодючості досягається через 

рівняння лінійної регресії і описується рівняннями: відношення плодючості до 

довжини – у=9,0383х – 172,37, R2=0,98; відношення плодючості до маси тіла – 

у=0,3244х – 11,621, R2=0,99. 

4.4.4. Щука звичайна (Esox lucius L. ).  Домінуючий хижак 

Хрінницького водосховища. Тіло щуки довге має стрілоподібну форму, щільно 

вкрите дрібною лускою. Голова великого розміру (16,81–27,45 % довжини тіла за 

Сміттом), на лобі є пори. Спинний плавець розміщений в кінці тіла його висота 

складає у різних вікових груп щуки від 13,10 до 16,93 % довжини тіла. Бічна лінія 

досліджуваних щук повна. Щука Хрінницького водосховища відзначається 

зеленуватим забарвленням із темно-зеленими смугами, темною спиною та білим 

черевцем. Парні плавці щуки мають жовтуватий колір, непарні – дещо темніші із 

жовтими вкрапленнями. Рогівка ока жовтого кольору.  

Морфологічні та морфометричні особливості.  Описано 75 екземплярів 

щуки звичайної виловленої з Хрінницького водосховища, котрі відносяться 

промислової популяції, що включає три вікові групи: дволітки, трилітки, 

чотирилітки.  

Дволітні особини представлені ювенальними особинами за зовнішніми 

ознаками яких належність до тієї  або іншої статі встановити не можливо. 

Біологічна довжина тіла від 27,0 до 28,3 см (в середньому 27,7±0,41 см) і масою 

від 258 до 302 г (288,6±10,29 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних тичинок 

на першій дузі становить 33–39 штук (34,0±1,43); лусок у бічній лінії 116–130 

штук (121,3±4,83); кількість хребців 58–64 штук (61,5±1,94); D V–IX (12–16) 

(13,5±1,29); Р І (12–16) (12,8±1,54); V І–ІІ (8–11) (9,8±1,42); А ІV–VІІ (10–13) 

(12,3±1,41). 

Трилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 1 : 5 

біологічною довжиною тіла від 39,3 до 41,0 см (40,0±0,55 см) і масою від 600 до 

623 г (610,5±6,71 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних тичинок на першій 

дузі становить 33-39 штук (33,4±1,29); лусок у бічній лінії 116–132 штук 

(126,4±4,71); кількість хребців 58–64 штук (61,2±2,01); D V–IX (12–16) 



138 

 

(13,6±1,32); Р І (12–16) (13,1±1,39); V І–ІІ (8–11) (9,7±1,60); А ІV–VІІ (10–13) 

(12,6±1,33). 

Чотирилітні особини представлені самцями та самками у співвідношенні 2 : 

3 біологічною довжиною тіла від 47,6 до 50,0 см (48,8±0,81 см) і масою від 1359 

до 1504 г (1459,1±8,91 г). Меристичні ознаки: кількість зяберних тичинок на 

першій дузі становить 33–39 штук (33,6±1,52); лусок у бічній лінії 116–132 штук 

(127,9±5,40); кількість хребців 58–64 штук (60,7±1,88); D V–IX (12–16) 

(13,2±1,35); Р І (12–16) (12,3±1,57); V І–ІІ (8–11) (9,1±1,22); А ІV–VІІ (10–13) 

(12,2±1,73). 

Аналіз меристичних ознак різних вікових груп щуки звичайної показав 

відсутність достовірних відмінностей (таблиця 4.21). Не встановлено 

внутрівидових форм щуки звичайної для даного водного об’єкту.  

 Співставлення пластичних ознак промислових популяцій щуки звичайної за 

віковими групами показало, що із 24 порівнюваних показників статистично 

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

дволіток та триліток по 17 ознаках; у дволіток та чотириліток по 15 ознаках; у 

триліток та чотириліток по 10 ознаках.  

Чітка достовірність по всіх варіантах порівняння прослідковується по 4 

ознаках по яких чітко прослідковуються відмінності вікових груп щуки, а саме 

найбільша висота тіла, пектовентральна та вентроанальна відстань та найбільша 

висота спинного плавця (таблиця 4.21). 

Щука Хрінницького водосховища у віці 2+–3+ демонструє  зростання 

промислової довжини, довжини тулуба, антедорсальної та постдорсальної 

відстані та зниження цих ознак у віці чотирьох років. Разом з цим слід відмітити 

стабільне зростання у віці 2+–4+ найбільшої та найменшої висоти тіла, 

найбільшого обхвату тіла та довжини голови. Це свідчить про скорочення темпу 

лінійного росту щуки у старшому віці та зростання масонакопичення. Також 

прослідковується збільшення у розмірах плавців у віці трьох років відносно більш 

молодих особин та збереження їх сталої величини пропорційного довжині тіла у 

старшому віці. 
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Таблиця 4.21 

 Морфометричні ознаки щуки звичайної Хрінницького водосховища (ts = 2,682 при Р≥0,99) 

Ознака Дволітки (І), n=25 екз. Трилітки (ІІ), n=25 екз. 

Чотирилітки (ІІІ), n=25 

екз. 
td 

М±m CV М±m CV М±m CV І - ІІ І - ІІІ ІІ - ІІІ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Меристичні ознаки 

sp.br. 34,04±1,43 10,2 33,36±1,29 9,6 33,64±1,52 11,2 0,354 0,191 0,140 

l.l. 121,28±4,83 4,0 126,40±4,71 3,7 127,88±5,40 4,2 0,759 0,911 0,207 

vert. 61,48±1,94 3,2 61,16±2,01 3,3 60,68±11,88 19,6 0,114 0,066 0,040 

D 13,48±1,29 9,6 13,60±1,32 9,7 13,20±1,35 10,3 0,065 0,149 0,211 

А 12,32±1,41 11,4 12,56±1,33 10,6 12,20±1,73 14,2 0,124 0,054 0,165 

Р 12,76±1,54 12,0 13,12±1,39 10,6 12,32±1,57 12,8 0,174 0,200 0,381 

V 9,76±1,42 14,6 9,68±1,60 16,5 9,08±1,22 13,5 0,037 0,363 0,298 

С 22,44±1,04 4,7 22,28±1,06 4,8 21,76±1,01 4,6 0,107 0,468 0,355 

Пластичні ознаки 

ac, см 26,60±0,22 0,8 37,15±0,29 0,8 42,33±0,41 1,0 - - - 

в % від ас 

ad 81,85±1,16 1,4 95,30±1,27 1,3 91,34±1,30 1,4 7,790 5,434 2,179 

od 65,18±1,03 1,6 69,27±0,70 1,0 62,62±1,05 1,6 3,281 1,738 5,257 

gh 15,63±0,58 3,7 19,36±0,37 1,9 21,52±0,37 1,7 5,452 8,607 4,113 

ik 7,14±0,29 4,0 8,68±0,51 5,9 9,78±0,32 3,2 2,610 6,192 1,827 

 



140 

 

Продовження таблиці 4.21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

aq 70,03±1,27 1,8 76,99±0,86 1,1 69,81±1,06 1,5 4,552 0,131 5,257 

rd 13,57±0,64 4,7 14,16±0,47 3,3 12,47±0,25 2,0 0,746 1,596 3,156 

ag 79,97±0,85 1,1 72,91±1,23 1,7 72,58±0,66 0,9 4,721 6,894 0,238 

fd 12,80±0,35 2,6 11,11±0,34 3,1 10,67±0,31 2,9 3,477 4,609 0,953 

az 58,30±0,86 1,5 52,41±0,58 1,1 57,87±0,64 1,1 5,712 0,404 6,366 

vz 24,89±0,64 2,6 27,59±0,45 1,6 39,12±0,50 1,3 3,432 17,457 17,131 

zy 21,45±0,40 1,8 24,91±0,54 2,1 30,13±0,46 1,5 5,123 14,201 7,348 

qs 12,59±0,35 2,7 14,14±0,42 3,0 14,35±0,26 1,8 2,833 4,050 0,420 

tu 13,10±0,36 2,7 16,93±0,43 2,5 14,70±0,18 1,2 6,894 3,992 4,832 

yy1 9,61±0,34 3,5 11,52±0,34 2,8 10,26±0,22 2,2 3,994 1,602 3,111 

ej 10,09±0,38 3,7 12,15±0,37 3,0 11,48±0,28 2,5 3,852 2,927 1,418 

vx 10,17±0,31 3,0 10,96±0,25 2,3 11,07±0,31 2,8 1,997 2,072 0,262 

zz1 9,85±0,31 3,1 11,41±0,43 3,7 11,79±0,17 1,4 2,955 5,490 0,830 

O 39,96±1,05 2,6 62,06±12,69 20,2 65,40±0,77 1,2 1,736 19,476 0,263 

ao 16,81±0,98 5,8 24,84±0,90 3,6 27,45±1,43 5,2 6,035 6,153 1,550 

в % від ао 

an 43,01±2,30 5,3 55,40±1,82 3,2 46,63±1,30 2,8 4,227 1,369 3,922 

np 21,51±1,32 6,0 20,14±1,31 6,4 17,21±0,44 2,5 0,736 3,088 2,117 

po 46,00±1,34 2,9 37,02±2,02 5,4 34,39±1,15 3,3 3,707 6,556 1,129 

lm 42,48±2,81 6,5 45,37±2,21 4,9 45,26±1,24 2,7 0,807 0,903 0,044 

nn1 21,03±1,95 8,7 26,82±1,81 6,8 26,72±1,22 4,6 2,178 2,480 0,042 
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Це свідчить про зростання ефективності локомоторних функцій щуки у старшому 

віці і як наслідок перебування даного виду на вершині трофічного ланцюга в 

умовах Хрінницького водосховища. 

З огляду на зазначене вище, слід відмітити значну розмірно-вікову 

мінливість щуки звичайної в умовах Хрінницького водосховища. 

Вік та ріст.  Щука звичайна Хрінницького водосховища представлена 

особинами у віці від 0+ до 6+, довжиною від 11,5 см до 71,6 см та масою 96–3760 

г. В уловах рибалок–любителів поодиноко спостерігались особини віком 10+ при 

масі 7950 г. Основу популяцій промислової щуки складають особини у віці від 

двох до чотирьох років (таблиця 4.22). 

Таблиця 4.22 

Вікова структура щуки звичайної  Хрінницького водосховища в уловах  

Рік Стать 
n, 

екз. 

Вік, роки 

1+ 2+ 3+ 4+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 
♀ 45 3,2 37,5 46,7 12,6 

♂ 21 2,5 43,5 30,4 23,6 

2002 
♀ 67 2,1 40,6 35,3 22,0 

♂ 34 3,4 32,5 38,7 25,4 

2007 
♀ 118 5,3 42,4 46,0 6,3 

♂ 32 3,6 39,8 44,5 12,1 

2008 
♀ 167 4,3 37,6 52,2 5,9 

♂ 47 2,7 44,5 42,1 10,7 

Основу уловів складають особини у віці 2+–3+, що складає близько 70–80 % 

залежно від року. Порівняно із 2001–2002 рр. дещо знизилась частка щуки у віці 

4+ та зросла частка 1+, що сигналізує про низьку ефективність регулювання 

рибальства. 

 Щука Хрінницького водосховища демонструє тенденцію зростання темпів 

лінійного росту від молодшого до старшого віку (таблиця 4.23). Аналіз лінійно-

вагових показників уловів щуки демонструє зростання біометричних 
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параметрів, так якщо у 2001 році трилітки при довжині 35,2–37,0 см мали 

середню вагу 504,3–546,1 г, то уже у 2007 році цей показник становив 37,5–39,7 

см при масі 588,2–603,5 г відповідно. Таким чином за п’ять років відбулось 

зростання абсолютних розмірно-вагових показників щуки на 7–10 %. Решта 

вікових груп щуки звичайної має аналогічну тенденцію щодо зростання 

розмірно–вагових характеристик в такій же мірі. 

Таблиця 4.23 

Лінійно–вагові показники щуки звичайної Хрінницького водосховища  

Рік Стать 
n, 

екз. 

Вік, роки 

1+ 2+ 3+ 4+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 

♀ 45 
28,8±0,22 

262,6±2,31 

37,0±0,31 

546,1±3,26 

43,7±0,26 

1136,5±5,64 

47,6±0,53 

1687,5±5,73 

♂ 21 
25,5±0,37 

227,5±1,82 

35,2±0,25 

504,3±2,15 

40,6±0,31 

987,4±4,35 

45,1±,67 

1456,0±3,56 

2002 

♀ 67 
27,5±0,16 

274,5±1,43 

38,2±0,23 

576,7±2,44 

44,7±0,39 

1216,0±5,38 

48,2±0,32 

1598,3±4,76 

♂ 34 
25,3±0,30 

236,5±2,7 

36,4±0,38 

532,3±3,53 

42,8±0,44 

1021,8±4,16 

46,2±0,87 

1345,6±4,34 

2007 

♀ 118 
27,5±0,57 

295,6±4,31 

39,7±0,35 

603,5±2,98 

46,8±0,31 

1354,0±3,72 

50,5±0,76 

1836,7±6,54 

♂ 32 
23,6±0,23 

226,3±2,33 

37,5±0,33 

588,2±3,43 

44,3±0,27 

1143,5±4,23 

47,5±0,44 

1654,0±4,67 

2008 

♀ 167 
27,1±0,37 

288,6±5,12 

40,0±0,55 

610,5±3,71 

48,8±0,81 

1459,1±4,95 

50,9±0,67 

1915,5±5,83 

♂ 47 
24,8±0,15 

256,5±1,18 

36,3±0,21 

582,2±2,83 

45,5±0,17 

1236,6±4,43 

46,9±0,32 

1567,4±4,73 

П р и м і т к а  1 3 : в чисельнику – загальна довжина (см), в знаменнику – маса (г). 

Аналіз динаміки розмірного та вагового приросту щуки демонструє 

зниження темпу росту у старших особин. Так, самці 3+–4+ виловлені у 2008 
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році відносно тих, які вилучались у 2002 році скоротили темп росту на 60 % 

відносно довжини та на 22 % відносно маси. Аналогічна тенденція 

прослідковується і у самок (таблиця 4.24).  

 Загалом біометричні параметри щуки звичайної та її темп росту в умовах 

Хрінницького водосховища є закономірним, оскільки у молодому віці вид 

максимально росте, а у старшому віці спостерігається зростання 

масонакопичення при сповільненому рості.  

Таблиця 4.24 

Абсолютний приріст щуки Хрінницького водосховища  

Рік Стать n, екз. 
Вік, роки 

1+–2+ 2+–3+ 3+–4+ 

1 2 3 4 5 6 

2001 

♀ 45 
8,2 

283,5 

6,7 

590,4 

3,9 

551,0 

♂ 21 
9,7 

276,8 

5,4 

483,1 

4,5 

468,6 

2002 

♀ 67 
10,7 

302,2 

6,5 

639,3 

3,5 

382,3 

♂ 34 
11,1 

295,8 

6,4 

489,5 

3,4 

323,8 

2007 

♀ 118 
12,2 

307,9 

7,1 

750,5 

3,7 

482,7 

♂ 32 
13,9 

361,9 

6,8 

555,3 

3,2 

510,5 

2008 

♀ 167 
12,9 

321,9 

8,8 

848,6 

2,1 

456,4 

♂ 47 
11,5 

325,7 

9,2 

654,4 

1,4 

361,8 

П р и м і т к а  1 4 : в чисельнику – приріст довжини (см), в знаменнику – приріст маси (г). 
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Живлення.  Щука звичайна типовий хижак. Основу її раціону складають 

молодь та дорослі риби. Хижацький спосіб життя щуки проявляється із 

раннього віку. В умовах Хрінницького водосховища не поодиноко 

спостерігались явища канібалізму серед особин даного виду, що свідчить про 

значну кормову конкуренцію. Щука харчується протягом всього року за 

виключенням нерестового періоду та періоду зміни зубів. В щуки Хрінницького 

водосховища основу раціону складали 5 кормових елементів: верховка 

звичайна (62 %), окунь звичайний (16 %), карась сріблястий (3 %), плітка 

звичайна (8 %), ротань (6 %), краснопірка звичайна (5 %). Середні розміри риб 

якими харчується щука  у Хрінницькому водосховищі становили від 4 до 13 см. 

Зважаючи на відсутність в значній кількості старших вікових груп щуки для 

споживання використовується лише молодь зазначених риб.  

 Відтворення.  Нерест щуки звичайної в умовах Хрінницького 

водосховища зазвичай розпочинається ранньою весною після льодоставу. 

Нерест відбувається дуже інтенсивно на мілководдях з тогорічною м’якою 

рослинністю. Співвідношення самців та самок під час нересту зареєстровано 4 : 

1.  Зазвичай у Хрінницькому водосховищі перший нерест щуки відбувається у 

верхів’ї водойми. У 2006 та 2010 роках зафіксувати масовий нерест щуки не 

вдалось, що може свідчити про його проходження під льодом. В умовах 

водосховища нерест щуки триває з І декади березня до ІІ декади квітня.  

 Вперше статевозрілими стають самки щуки у віці трьох років при 

середній довжині 37,0–40,0 см та масі тіла 546,1–610,0 г, самці у віці двох років 

при довжині 24,8–28,8 см та масі тіла 256,5–262,6 г. 

 За даними досліджень плодючості (таблиця 4.25) спостерігається 

динаміка покращення репродуктивних функцій самок щуки у 2007–2008 рр. 

порівняно з 2001–2002 рр. 

Плодючість щуки звичайної в умовах Хрінницького водосховища зростає 

із віком та основними біометричними параметрами – біологічною довжиною та 

масою тіла. Найкраща апроксимація зв’язку плодючості досягається через 

експоненціальне рівняння: відношення плодючості до довжини – 
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у=0,6173е0,0964х, R2=0,84; відношення плодючості до маси тіла – у=16,823е0,0009х, 

R2=0,94. 

Таблиця 4.25  

Плодючість щуки Хрінницького водосховища 

Рік Стать 
n, 

екз. 

Вік, роки 

1+ 2+ 3+ 4+ 

1 2 3 4 5 6 7 

2001 ♀ 45 — 29,5±0,32 44,2±0,15 96,3±1,16 

2002 ♀ 67 — 26,8±0,27 49,5±0,23 94,5±1,27 

2007 ♀ 118 — 32,4±0,26 50,1±0,63 99,3±1,78 

2008 ♀ 167 — 30,7±0,73 52,4±0,42 103,2±2,01 

Висновки: 

1. 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 %. 

2.  Проведено опис усіх видів риб, що населяють Хрінницьке водосховище 

за загальноприйнятою рубрикацією, встановлено особливості екології, 

зовнішньої та внутрішньої будови риб, поширення, господарське значення та 

природоохоронний статус. Встановлено, що 83 % видів мають 

загальнодержавний або міжнародний природоохоронний статус;  79,3 % видів 

мають господарське значення в умовах водосховища. 

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

відображає значний рівень трансформації іхтіофауни (22,9 %) від її вихідного 

складу.  

4. Динаміка екологічної структури іхтіоценозу в розрізі фауністичних 

комплексів, екологічних груп за місцем проживання, за особливостями 

відтворення та живленням демонструє значне зростання  середнього сукупного 
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індексу змін з віком водойми, досягши значення 0,42, 0,48, 0,3 та 0,24 

відповідно у періоди 1999–2009 рр.  

5. Середній сукупний індекс змін іхтіофауни становить 36 %, враховуючи, 

крім цього, появу в умовах зарегулювання нового фауністичного комплексу та 

нових екологічних груп, слід визнати перебудову структури рибного населення 

річки Стир в умовах Хрінницького водосховища суттєвою. 

6. Домінуючими видами риб за чисельністю та біомасою є лімнофільні 

риби: плітка звичайна – 28 %; краснопірка звичайна – 15,9 %; верховка звичайна – 

12,0 %; окунь звичайний – 9,7 %; плоскирка європейська – 9,6 %; щука звичайна – 

8,3 %; лин звичайний – 7,2 %; карась сріблястий – 5,2 %. 

7. 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.  

8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 
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11. Умови живлення та забезпеченість кормовими організмами 

досліджуваних риб Хрінницького водосховища відповідають оптимуму для цих 

видів та дають можливість для ефективного нарощування іхтіомаси. 

12. 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 (надмірний промисел та любительське рибальство, 

потужний незаконний вилов, відсутність ефективного регулювання рибальства). 

 

В Розділі 4 використані наукові праці із списку літератури [90, 112, 135, 

136]. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 4 

опубліковано в працях [18–21, 28, 30, 43, 66, 96, 97, 133]. 
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ ЛОКАЛЬНИХ АНТРОПОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА ІХТІОФАУНУ 

ЕКОСИСТЕМИ ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

 

  5.1. Промислове рибальство 

 

Величина та видовий склад уловів у водоймі залежать від великої кількості 

факторів, найважливішими з яких є стан промислової бази та запаси риб. 

Ефективність промислового лову багато в чому обумовлена сезонним розподілом 

риб по акваторії, пов’язана з термінами та тривалістю проходження нересту та 

зимівлі риб, а також станом розвитку кормової бази внаслідок чого і 

спостерігаються кормові міграції риб.  У Хрінницькому водосховищі виділена 

одна промислова зона від умовної лінії проведеної вздовж крайнього мису 

Коцюба (місцева назва) в с. Товпижин Демидівського району до церкви в с. 

Набережне Демидівського району і вверх по течії до початку с. Вербень 

Демидівського району. Загальна площа промислової зони становить 1356 га. 

Обсяги промислового вилову риби у Хрінницькому водосховищі у період з 

1978 до 2009 року становили від 4 до 89 тонн. Цей історичний період промислової 

експлуатації іхтіофауни водосховища можна розділити, на нашу думку, на два 

етапи: 

1. Становлення та максимальна продуктивність промислового добування 

риби (1978–1989 рр.) коли відбувалось освоєння промислових запасів риб, що 

були сформовані внаслідок утворення нової нетипової для даної місцевості 

гідроекосистеми – Хрінницького водосховища. У промисловому аспекті цей 

період охарактеризував себе як період найвищих уловів (рис. 5.1, а), які в 

середньому становили 60–70 тонн на рік. Основу промислового вилову давали 

види риб, які сформувались із залишків туводної іхтіофауни рр. Стир, Липа, 

Пляшівка. До таких видів відносились плітка звичайна, карась сріблястий, щука 

звичайна (рис. 5.2, а). В цей період промислова рибопродуктивність становить в 

середньому 36,5 кг/га із незначними щорічними коливаннями (рис. 5.3, а). 
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а) 

 

б) 

Рис. 5.1. Динаміка промислового вилову риби із Хрінницького водосховища  (а – 

1979–1989 рр., б – 2001–2008 рр.) 

 Характерною рисою промислу на даному етапі було закріплення 

рибопромислового водного об’єкту за однією добувною організацією, відсутність 
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обмежень щодо обсягів вилову водних біоресурсів, посилена інтродукція молоді 

цінних видів риб та застосування активних знарядь лову на промислі. 

 

Рис. 5.2. Структура промислових уловів  у Хрінницькому водосховищі   

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

2. Період падіння промислових уловів та депресія явища добування риби 

(2001–2008 рр.) викликаний рядом явищ до яких можна віднести: падіння 

промислових запасів; специфіка роботи рибодобувної галузі в нових економічних 

та соціальних умовах; зростання антропогенних факторів прямої дії на 

промислову іхтіофауну (любительське рибальство, незаконний вилов риби). 

Середньорічні улови в цей період становлять 4–12 тонн (рис. 5.1, б), серед 

промислових видів продовжують домінувати плітка звичайна, карась сріблястий, 

щука звичайна, лин звичайний (рис. 5.2., б), стрімко знизилась промислова 

рибопродуктивність до 6,5 кг/га (рис. 5.3, б).  

Характерними рисами промислу в цей період було зростання кількості 

добувних організацій, встановлення лімітів вилову по кожному виду риб, 

ліцензування та квотування промислового вилову риб, застосування великої 

кількості пасивних знарядь лову, мінімізація проведення робіт з вселення молоді 

цінних видів риб та розкрадання промислових уловів. 
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а) 

 

б) 

Рис. 5.3. Динаміка та структура промислової рибопродуктивності Хрінницького 

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

Розглянувши два періоди промислової експлуатації Хрінницького 

водосховища виникла потреба у встановленні причин та наслідків різкого 

скорочення офіційної промислової статистики у 7–8  разів. 
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Однією із причин різкого зниження уловів було повне спрацювання 

водосховища в зв’язку із ремонтом гідровузла,  який тривав з 1990 по 1998 роки. 

В період спуску було здійснено тотальний облов водосховища за допомогою 

електрогону (ЭЛУ–1), що призвело до масової загибелі молоді риб та основних 

компонентів кормової бази. Як наслідок отримано рекордний улов, який становив 

86,05 тонн у 1989 році та втрачено значну часку біопродуктивності водойми. За 

свідченнями промислового рибалки В. Пісачука, який здійснював облов 

водосховища електротралом у 1989 році, значна кількість добутої риби (до 30 %) 

взагалі не піддавалась обліку та була використана місцевим населенням для 

власних потреб. Молодь цінних видів риб внаслідок електричного ураження 

гинула та змивалась у нижній б’єф гідровузла. Внаслідок скиду води до мертвого 

рівня за період з 1990 до 1998 року повністю була знищена біотична підсистема 

Хрінницького водосховища. В цей же період відновлюється біотична складова 

корінних вод, а саме р. Стир. Після наповнення водосховища різко погіршилась 

якість водного середовища в зв’язку із неефективною підготовкою ложа водойми 

перед заповненням водою. Надлишок органічної речовини яка сформувалась 

(дерева, кущі, інша рослинність) та її активний розклад в літній період, призвів до 

явищ масової загибелі риб (1999–2000 рр.). Таким чином була знищена основна 

частина залишків іхтіофауни р. Стир, що збереглась та сформувалась у період 

1990–1998 рр.  

Другою причиною катастрофічного падіння промислових уловів могло б 

бути раннє промислове використання іхтіофауни Хрінницького водосховища, яке 

розпочалось  у 2001 році лише через 2,5 роки після повторного наповнення 

водосховища. Промислові улови характеризувались виловом найбільш 

продуктивних у відношенні відтворення вікових груп риб. 

В сучасний період експлуатації водосховища 2005–2009 роки забруднення 

води у водосховищі не відмічено, абіотичні параметри перебувають в межах 

норми, у зимовий та весняний період спостерігаються санітарні та  

протипаводкові попуски рівня води у водоймі в межах встановлених нормативів. І 

все ж офіційна промислова статистика перебуває на рівні 30 % від встановлених 
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лімітів вилову. За даними територіальних підрозділів рибоохорони тенденція 

щодо зниження обсягів промислових уловів цінних видів риб та промислової 

рибопродуктивності триває і до теперішнього часу. 

Аналізуючи сучасний рибний промисел у акваторії Хрінницького 

водосховища, однією із причин даної ситуації слід вважати розвал структури 

державного добування риби, а також різке послаблення контролю за промислом в 

зв’язку із занепадом та дискредитацією рибоохоронних служб за останні 10–15 

років. На даний час в умовах водосховища основними колективами, які ведуть 

помисел водних біоресурсів на підставах ліцензій є фізичні особи-підприємці та 

товариства з обмеженою відповідальністю.  

Наприклад, в останні роки у акваторії водойми промисел вели 3–4 

рибодобувні організації в основному ставними промисловими сітками в кількості 

до 450 шт., у яких в різні роки працювали  від 7 до 34 промислових рибалок. В той 

час як до 1989 року промисел вівся двома промисловими неводами та 32 сітками. 

Добуванням риби займалась одна державна рибодобувна організація, яка 

налічувала від 8 до 14 рибалок.   

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

закономірно зростають із кількістю залучених до промислу рибалок та кількістю 

знарядь лову (рис. 5.4, 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. 5.4, 

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. 
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Рис. 5.4. Залежність обсягів промислового вилову риби із Хрінницького водосховища від кількості промислових рибалок 

та знарядь лову (а – 1979–1989 рр., б – 2001–2008 рр.) 
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Таке явище на нашу думку, викликане неефективною системою розподілу ліміту 

вилову риби. Центральними органами влади в галузі рибного господарства  

останні десять років 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. В 

цій ситуації  користувач водних біоресурсів перетворюється на узаконеного 

браконьєра, а держава недоотримує кошти за спеціальне використання водних 

біоресурсів. Зростання кількості користувачів призводить до безвідповідальності 

їх щодо наступних періодів експлуатації промислових угідь, оскільки у 

промисловика немає впевненості у подальшому отриманні квоти. Таким чином, 

має місце посилення промислового навантаження на водойму та одночасне 

зниження офіційної промислової статистики. 

З метою оцінки не облікованого промислового вилову риб із Хрінницького 

водосховища нами була здійснена експертна оцінка фактичної величини улову. 

Для проведення експертизи за основу були прийняті дані територіальних органів 

рибоохорони Рівненської та Волинської областей та дані анонімного анкетування 

промислових рибалок. 

Так, порівнюючи ефективність застосування промислових знарядь лову 

(сіток) у 1982 та 2007 роках спостерігається стрімке падіння середньозваженого 

улову на одне промислове зусилля від 2,37 кг у 1982 році до 0,73 кг у 2007 році 

(таблиця 5.1). Причому основу промислового добування у 1982 році становив 

вилов за допомогою невода, 220,26 кг на одного рибалку. В перерахунку на 

одного рибалку середньодобовий улов становив у 1982 році – 27,7 кг, а у 2007 

році – 1,71 кг. Такий низький показник промислового улову на одного рибалку у 

2007 році демонструє збитковість промислового вилову риби у Хрінницькому 

водосховищі. Зважаючи на динаміку промислових уловів протягом 2001–2008 рр. 

вилов риби на даному водному об’єкті за таких умов є збитковим, таке ж 

твердження висловлюють посадові особи територіальних органів рибоохорони. 
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Таблиця 5.1 

Ефективність застосування знарядь лову на Хрінницькому водосховищі 
П

ер
іо

д
, 

р
о

к
и

 

Знаряддя 

лову 

Д
о
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ж

и
н

а,
 м

 

В
и
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м

 

К
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к
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м
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о
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о
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У
л
о
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 н
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о

д
н

е 

п
р

о
м

и
сл

о
в
е 

зу
си

л
л
я
, 

к
г 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1982 

сітка 35 1,5 30 10 1260 3,54 

сітка 35 1,5 40 5 790 2,57 

сітка 35 1,5 50 5 790 2,01 

сітка 35 1,5 55 3 640 2,05 

сітка 35 1,5 60 5 570 2,16 

сітка 35 1,5 70 4 415 1,89 

невід 300   2 168 220,26 

2007 

сітка 35 1,5 30 166 4150 1,01 

сітка 35 1,5 40 85 2125 0,84 

сітка 35 1,5 50 64 1600 0,76 

сітка 35 1,5 55 48 1200 0,73 

сітка 35 1,5 60 22 550 0,67 

сітка 35 1,5 70 15 375 0,36 

Внаслідок проведеного анонімного анкетування серед промислових рибалок 

добувних організацій у 2008 році, які здійснюють промисел у Хрінницькому 

водосховищі (8 респондентів) встановлено, що лише 60 % улову здається 

користувачам, і в той же час лише 23 % обліковується у промислових журналах та 

на рибоприймальних пунктах. Таким чином 77 % добутої риби приховується, а 

отже фактичне промислове добування становить 13,253–20,038 тонн на рік 

(таблиця 5.2). При чому приховування уловів здійснюють як користувачі так і 

рибалки, що свідчить про безконтрольність та безкарність такого явища. 
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Таблиця 5.2 

Вплив промислового рибальства на рибні запаси Хрінницького водосховища в 

2006–2008 рр. 

Рік 
В

и
д

 

Л
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іт
 в
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н

н
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и
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о
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и
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о
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о
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о
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О
св

о
єн

н
я
 л

ім
іт

у
 

%
 

1 2 3 4 5 6 7 

2006 

Плітка 7,000 2,095 1,173 3,268 46,7 

Щука 3,990 2,396 1,965 4,361 109,3 

Лин 1,990 1,01 0,859 1,869 93,9 

Карась сріблястий 1,010 0,428 0,287 0,715 70,8 

Інші види 10,010 1,843 1,198 3,041 30,4 

Всього 24,000 7,772 5,481 13,253 55,2 

2007 

Плітка 7,000 0,889 0,498 1,387 19,8 

Щука 4,000 1,908 1,565 3,473 86,8 

Лин 1,500 0,927 0,788 1,715 114,3 

Карась сріблястий  0,700 0,588 0,394 0,982 140,3 

Інші види 8,600 4,411 2,867 7,278 84,6 

Всього 21,800 8,723 6,111 14,834 68,0 

2008 

Плітка 7,000 4,407 2,468 6,875 98,2 

Щука 3,000 1,265 1,037 2,302 76,7 

Лин 3,000 1,676 1,425 3,101 103,4 

Карась сріблястий  1,000 0,573 0,384 0,957 95,7 

Інші види 13,000 4,123 2,680 6,803 52,3 

Всього 27,000 12,044 7,994 20,038 74,2 

До кінця 80–х років ХХ століття практично вся добута риба з Хрінницького 

водосховища приймалась у рибаків за однією ціною, виключення становили лише 

щука, сом, судак. В сучасних же умовах вартість так званих комерційно-
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популярних видів значно зросла. До їх числа можна віднести щуку (середньою 

вагою 1,0–1,5 кг), лина (0,3–0,5 кг), сома (більше 5,0 кг), що стосується інших 

видів риб, то ціна на пряму залежить від її розміру. Зважаючи на це проглядається 

тенденція щодо максимального облову популяцій промислових риб у віці пікової 

відтворювальної продуктивності. Як наслідок, уже спостерігається тенденція 

щодо змін у віковій структурі популяцій більшості промислових риб 

Хрінницького водосховища в сторону зменшення граничного промислового віку, 

добуваються найбільш продуктивні у відношенні відтворення покоління риб.  

Така нерівномірність та не контрольованість облову популяцій риб 

призводить до підриву запасів найбільш цінних видів. 

За результатами проведених досліджень та розрахунків встановлено, що 

внаслідок приховування уловів рибопромисловими організаціями, які 

здійснювали добування риби у Хрінницькому водосховищі державним рибним 

запасам за період 2006–2009 рр. імовірно нанесено збитки у розмірі 2882 тис. грн. 

Розрахунок проведено відповідно до «Методики розрахунку збитків, заподіяних 

рибному господарству внаслідок порушень правил рибальства та охорони водних 

живих ресурсів». 

 

5.2. Любительське рибальство 

 

 Лов риби рибалками-любителями у акваторії Хрінницького водосховища 

здійснюється у відповідності до Правил любительського та спортивного 

рибальства [109]. До любительського рибальства віднесено власне любительське 

рибальство та підводне полювання. Для лову риби рибалки-любителі 

використовують вудки всіх систем та назв, спінінги, жерлиці, кружки, гарпунні 

рушниці, а в зимовий період – мормишки та жерлиці. 

 У період промислового вилову риби любительське рибальство дозволене з 

берега по всьому побережжю, а з плавзасобів або із застосуванням гарпунних 

рушниць за межами промислової зони водосховища. У період весняно-літньої 

нерестової заборони дозволений вилов риби рибалками-любителями за межами 
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нерестовищ з берега однією вудкою або спінінгом. Під час зимівлі риб 

заборонений любительський лов  в межах встановлених зимувальних ям. 

 З метою детального обліку любительського рибальства акваторію 

Хрінницького водосховища розділено на чотири ділянки, відносно концентрації 

рибалок-любителів та їх уловів.  

Чисельність рибалок котрі відвідують водосховище з метою лову риби 

першочергово залежить  від днів тижня та пори року. Закономірно, у вихідні 

відвідуваність вища в середньому на 40–53 %. Найбільша концентрація рибалок-

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

період – 21,6 осіб/доба (рис. 5.5). 

 

Рис. 5.5. Динаміка сезонного відвідування рибалками-любителями Хрінницького 

водосховища  

Для вилову риби застосовуються в більшості жерлиці, спінінги, мормишки 

та поплавкові вудки (рис. 5.6). Більшість рибалок-любителів здійснюють лов риби 

з берега у період відкритої води або з льоду у зимовий період, що у кількісному 

еквіваленті становить 65 %, вилов риби з плавзасобів здійснюють 30 % рибалок, 

решта 5 % займаються підводним полюванням. Слід відмітити зростання явища 

підводного полювання в останні роки. 
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Рис. 5.6. Структура знарядь та засобів любительського лову риби у Хрінницькому 

водосховищі  

 Середньодобовий вилов риби рибалками-любителями залежить від вибору 

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

розподіл зумовлений в першу чергу екологічними та соціальними умовами у 

водосховищі. Так, у верхній частині водосховища слід відмітити значну 

закорчованість ложа та заростання акваторії вищою водною рослинністю та 

погіршеним станом якості водного середовища, також слабо розвинена 

інфраструктура організації любительського рибальства (відсутні риболовні бази 

відпочинку, прокат човнів та ін.) як наслідок на цих акваторіях спостерігається 

менша активність рибалок-любителів та відповідно уловистість в зв’язку із 

обмеженими риболовними можливостями. Середня та нижня ділянки 

водосховища в плані організації рибальства є більш розвиненими,  адже тут 

розміщена основна кількість риболовних баз та пунктів прокату рибальських 

човнів та спорядження. Екологічні умови цих ділянок водосховища в більшій мірі 

пристосовані для лову риби рибалками–любителями. 

 Зважаючи на те, що середня тривалість однієї риболовлі становить не 

більше 8 годин на добу перевищення обсягу дозволеного добового вилову риби на 

одного рибалку визначеного Правилами любительського та спортивного 

рибальства не спостерігається. За виключенням поодиноких випадків серед 
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підводних мисливців та рибалок–любителів, які здійснюють лов з плавзасобів із 

застосування такого способу лову як «тролінг». 

Також слід відмітити, що структура уловів рибалок любителів в значній мірі 

залежить від сезону лову, так найбільше плітки та щуки добувають у зимовий 

період відповідно 37 та 32 % від загального улову, лина та карася сріблястого 

найчастіше ловлять у літній та осінній періоди (рис. 5.7). 

 

Рис. 5.7. Структура уловів рибалок-любителів 

(а – весна, б – літо, в – осінь, г - зима) 

 Загалом рибалками любителями з Хрінницького водосховища 

виловлюється від 9,15 до 15,11 тонн риби, при чому в кількісному значенні 

вилов щорічно зростає. По таких видах як щука, карась сріблястий та лин 
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спостерігається тенденція щодо потужного пресингу на їх промислові популяції 

(таблиця 5.3, додаток В.1). Наслідком такого потужного добування риби може 

стати підрив запасів основних об’єктів любительського рибальства.  

Таблиця 5.3 

Обсяги вилову риби рибалками – любителями 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
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3

 

2
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1
4

 

2
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1
5

 

2
0

1
6

 

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

Плітка 2,61 2,82 3,02 3,16 4,10 3,97 3,84 3,48 4,12 4,67 5,03 

Карась 

сріблястий 
0,70 2,79 2,96 3,02 3,52 3,67 3,45 3,12 2,76 4,21 3,78 

Щука 2,57 1,78 1,91 2,17 2,96 2,69 3,05 3,45 3,07 2,67 2,32 

Лин 1,64 0,75 0,79 0,98 0,76 1,06 1,13 1,29 1,56 1,89 1,34 

Інші види 1,63 1,77 1,89 1,57 2,04 2,15 2,01 2,07 2,35 1,67 2,04 

Разом 9,15 9,91 10,57 10,90 13,38 13,54 13,48 13,41 13,86 15,11 14,51 

Однією із причин зростання вилову риби рибалками-любителями у 

Хрінницькому водосховищі є значна популяризація цього виду діяльності в 

останні роки та можливість безоплатного лову риби внаслідок чого кількість 

рибалок які відвідують даний водний об’єкт зростає. Прослідковується чіткий 

кореляційний зв'язок (r=0,99 при Р≥0,99) обсягів вилову риби та кількості 

рибалок-любителів. 

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. Разом з 

цим спостерігається загрозлива ситуація оскільки значну частку вилову 

становлять риби довжина яких не досягає встановлених мінімально допустимих 
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розмірів дозволених до вилову рибалками-любителями згідно із Правилами 

любительського та спортивного рибальства (таблиця 5.4).  

Таблиця 5.4 

Основні біологічні показники риб виловлених рибалками-любителями у 

Хрінницькому водосховищі 

Види риб 
n, 

екз. ст
ат

ь
 

Довжина, см Маса, г Вік 

М
ін

ім
ал

ьн
а 

д
о

в
ж

и
н

а 
р

и
б

*
, 

см
 

Lim хс lim хс lim хс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Плітка 
278 ♀ 11,0–19,5 16,7 38–156 126 2+–6+ 4+ 

18,0 
134 ♂ 8,0–17,0 15,5 24–137 115 2+–7+ 3+ 

Карась 

сріблястий 

142 ♀ 11,0–23,0 17,4 86–356 185 2+–5+ 3+ 
- 

23 ♂ 16,0–20,0 18,3 145–289 194 3+–5+ 4+ 

Лин 
135 ♀ 10,3–18,6 14,5 98–248 148 2+–5+ 3+ 

20,0 
112 ♂ 11,5–17,6 13,8 109–255 137 2+–5+ 3+ 

Щука 
96 ♀ 24,3–51,0 34,6 170–2570 496 1+–4+ 2+ 

35,0 
60 ♂ 23,5–46,0 32,1 156–1830 412 1+–3+ 2+ 

П р и м і т к а  1 5 : *Мінімальна довжина риб – мінімальна допустима довжина риб 

дозволених до вилову Правилами любительського та спортивного рибальства.  

 Таким чином, регулювання рибальства органами рибоохорони в частині 

дотримання визначених нормативними документами правил вилову риб не 

здійснюється належним чином, що призводить до вилучення із природного 

середовища молоді риб, і як наслідок це призведе у майбутні періоди до 

погіршення якісних показників відтворення цих видів. 
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5.3. Незаконний вилов риби 

 

 Незаконний вилов риби є однією із гострих соціально–економічних 

проблем сьогодення в Україні. Перехід країни у нові ринкові умови спричинив 

зниження рівня життя багатьох верств населення. Як наслідок швидкими 

темпами розвивається незаконний вилов риби у природних та штучних 

водоймах. Яскравим прикладом в цьому може бути Хрінницьке водосховище 

адже для більшості жителів побережжя даного водного об’єкту незаконний 

вилов риби є явищем буденним. Більшість жителів прилеглих сіл та міст 

здійснюють вилов риби у незаконний спосіб з метою задоволення власних 

потреб та заробітку коштів.  

 В сучасних умовах незаконний вилов риби чітко можна розділити на два 

типи: промислове браконьєрство та непромислове браконьєрство. До 

промислового браконьєрства належить добування водних біоресурсів, особами 

які мають відповідні дозвільні документи на вилов, але здійснюють його із 

порушеннями діючих правил. В кількісному аспекті промислове браконьєрство 

може бути понадлімітним коли обсяг вилову перевищує встановлений ліміт 

вилову хоча в умовах промислу на Хрінницькому водосховищі такого явище за 

період 2001–2009 рр. не виявлено. Найбільш поширене промислове 

браконьєрство у Хрінницькому водосховищі зосереджене на розкраданні 

уловів, коли більшість промислових операцій не фіксується у промислових 

журналах, а водні біоресурси не здають на рибоприймальні пункти або не 

піддають обліку. Такий тип незаконного вилову риби в умовах Хрінницького 

водосховища тривав до 2009 року до заборони промислового вилову риби у 

водосховищі. 

 Інший тип незаконного вилову риби непромислове браконьєрство можна 

розділити на дві групи: побутове браконьєрство та кримінальне браконьєрство. 

До першого відноситься  незаконний вилов риби для власних потреб, до 

другого – з метою збагачення. Якщо побутове браконьєрство в умовах 

Хрінницького водосховища є явищем сталим, то кримінальне браконьєрство 
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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 переробних 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. Ці правоохоронні органи мають всі необхідні 

повноваження та потужну нормативно-правову базу для наведення порядку на 

водоймах, але з року-в-рік явища незаконного вилову риби не зменшуються.  

 Нами було проаналізовано стан роботи органів рибоохорони та вплив 

незаконного вилову риби у Хрінницькому водосховищі за період 2006–2012 

років. За результатами вивчення матеріалів справ про адміністративні 

правопорушення та звітних документів рибоохорони Рівненської та Волинської 

областей було встановлено, що за досліджуваний період працівниками 

рибоохорони було зафіксовано 1610 фактів неправомірних дій громадян з 

приводу вилову риби у Хрінницькому водосховищі (рис. 5.8).  

 

Рис. 5.8.  Виявлені факти правопорушень з використання водних біоресурсів 
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В ході аналізу зібраного матеріалу встановлено пряму залежність кількості 

виявлених фактів правопорушень від кількості проведених рибоохоронних рейдів 

по акваторії Хрінницького водосховища (рис. 5.9), що описується рівнянням 

лінійної регресії і демонструє достовірний коефіцієнт кореляції (r=0,888, P≥0,99).  

 

Рис. 5.9. Залежність кількості виявлених правопорушень в частині порядку 

використання водних біоресурсів до проведених рибоохоронних рейдів 

 Слід відмітити, що для обслуговування акваторії Хрінницького 

водосховища органами рибоохорони Рівненської області виділено одного 

інспектора рибоохорони з можливістю надання йому допомоги працівниками 

оперативних рейдових груп. Зважаючи на потужно розвинений промисел та 

любительське рибальство та з огляду на стан незаконного вилову риби охороні 

рибних запасів водосховища приділяється мала увага. 

В зв’язку із зростанням кількості фактів незаконного вилову риби у 

Хрінницькому водосховища встановлено, що 78 % правопорушень виявлені як 

наслідок незаконного вилову риби забороненими та промисловими знаряддями 

лову. Решта випадків відносяться до інших протиправних дій громадян, таких як 

перевищення добової норми вилову (3 % випадків), лов риби із незареєстрованих 

плавзасобів (2 %) перебування на березі водойми із забороненим знаряддям лову 

(14 %), інші правопорушення (3 %). 

 Вивчивши знаряддя лову які застосовуються для незаконного вилову риби 

нами встановлено, що 81 % складають сітки, 1 % – ятері, 2 % – колючі знаряддя 



167 

 

лову, 16 % – інші знаряддя та засоби лову риб (так звані «павуки», «екрани», 

«климні») (рис. 5.10). 

 

Рис. 5.10. Структура знарядь та засобів незаконного лову риби у Хрінницькому 

водосховищі 

 До найчисельнішої групи заборонених знарядь лову виявлених внаслідок 

рибоохоронних рейдів відносяться сітки. Серед цих знарядь лову левову частку 

(90 %) становлять сітки виготовлені машинним способом з полімерних матеріалів 

азіатського виробництва. Основу браконьєрських сіток (82 %) складають так звані 

дрібновічкові сітки з кроком вічка від 15 до 45 мм, частка крупновічкових сіток з 

кроком вічка від 45 до 90 мм становить 18 % (рис. 5.11). 

 

Рис. 5.11. Типи сіток, які застосовуються для незаконного вилову риби у 

Хрінницькому водосховищі 
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Більшість крупновічкових сіток – поріжні, тобто утворені сплетінням з трьох 

сіткових полотен з різним кроком вічка. Довжина сіток, що застосовуються 

браконьєрами може значно варіювати від 12 м до 90 м. Досить часто 

практикується зв’язування знарядь лову. Загальна довжина виявлених та 

вилучених сіток із Хрінницького водосховища працівниками органів рибоохорони 

Рівненської та Волинської областей за період 2006–2016 рр. склала 106476,0 м. 

висота таких знарядь лову може коливатись залежно від ділянок водосховища у 

акваторії яких сітки застосовувались і лімітує значеннями від 0,5 м до 3,0 м. 

 Інші групи заборонених знарядь лову представлені живопастками типу ятір, 

колючими знаряддями добування риби – драчами, сіткоснастними знаряддями – 

«павуками», «екранами», «климнями». 

 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 працівниками органів рибоохорони знищують 

або викидають за борт плавзасобу знаряддя лову та добуту рибу. І 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 водосховищі. Під час 

рибоохоронних рейдів реєструвались всі випадки незаконного лову риби та 

вивчались улови покинутих браконьєрами заборонених знарядь лову. Це дало 

можливість встановити ефективність 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 Хрінницького водосховища (таблиця 5.5, додаток В.2).  
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Таблиця 5.5 

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 сріблястий 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 



170 

 

 Загалом незаконний вилов риби у Хрінницькому водосховищі має чітку 

тенденцію до зростання, особливо яскраво це виражено у 2009–2016 рр. після 

закриття офіційного промислу. 

 Усереднені  розміри незаконно добутих домінантних видів риб наведено у 

таблиці 5.6. 

Таблиця 5.6 

Основні біологічні показники незаконно виловлених риб Хрінницькому 

водосховищі 

Види риб 
n, 

екз. ст
ат

ь
 Довжина, см Маса, г Вік 

Lim хс lim хс lim хс 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Плітка 
537 ♀ 14,0-21,5 15,7 78-214 98 2+-6+ 4+ 

325 ♂ 12,0-19,0 14,5 64-156 86 2+-7+ 3+ 

Карась 

сріблястий 

268 ♀ 15,0-26,0 19,4 107-429 236 2+-6+ 3+ 

35 ♂ 14,0-20,0 17,5 145-356 217 3+-5+ 4+ 

Лин 
376 ♀ 14,3-26,6 18,5 147-354 206 2+-6+ 3+ 

215 ♂ 15,5-25,4 17,7 154-327 217 2+-6+ 3+ 

Щука 
118 ♀ 28,6-73,0 37,6 246-3250 698 1+-5+ 3+ 

56 ♂ 26,5-63,0 35,5 256-2830 632 1+-4+ 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. імовірно 

нанесено збитки у розмірі 68570138 грн. Розрахунок проведено відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України № 332 від 19.01.1998 р. «Про 

затвердження такс для обчислення розміру відшкодування шкоди, заподіяної 

внаслідок  незаконного добування (збирання) або знищення цінних видів риб та 

інших об'єктів водного промислу» та Постанови Кабінету Міністрів України № 

1209 від 21.11.2011 р. «Про затвердження такс для обчислення розміру 

відшкодування шкоди, заподіяної внаслідок  незаконного добування (збирання) 

або знищення цінних видів водних біоресурсів». 
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Висновки: 

1. Промислова експлуатація іхтіофауни Хрінницького водосховища тривала 

з 1978 до 2009 року. Становлення та максимальна продуктивність промислового 

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

2. Достовірно встановлено, що промислова статистика у 2006–2009 рр. 

відображали лише 33 % реальних обсягів промислового вилову риб.  

 3. Рибалками любителями з Хрінницького водосховища виловлюється від 

9,15 до 15,11 тонн риби, вилов щорічно зростає. 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 

рибалками-любителями згідно із діючими нормативно-правовими документами. 

 4. Незаконний вилов риби  у Хрінницькому водосховищі вирізняється 

промисловим, непромисловим, побутовим та кримінальним браконьєрством. За 

період 2006–2016 рр. обсяги незаконного вилову риби у Хрінницькому 

водосховищі зросли з 5,816 до 27,604 тонн на рік. Внаслідок незаконного вилову 

водних біоресурсів державним рибним запасам за період 2006–2016 рр. імовірно 

нанесено збитки у розмірі 68,57 млн. грн.  

5. У 2006–2016 рр. прослідковується тенденція щодо вилову молодших 

вікових груп популяцій промислових риб, результатом чого може стати підрив 

запасів основних об’єктів промислу та зниження рибопродуктивності водойми. 

 

В Розділі 5 використані наукові праці із списку літератури [109]. 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 5 

опубліковано в працях [30, 66, 94, 95]. 
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РОЗДІЛ 6 

 ШЛЯХИ СТАБІЛІЗАЦІЇ СТАНУ ІХТІОФАУНИ ЕКОСИСТЕМИ 

ХРІННИЦЬКОГО ВОДОСХОВИЩА 

 

Екологічний стан Хрінницького водосховища та водотоків, які формують 

його водний баланс в зв’язку із зростанням антропогенного навантаження та 

змінами кліматичних умов зазнає трансформацій в зв’язку із погіршенням якості 

води, деградацією біоценозів та структурними перебудовами іхтіофауни 

внаслідок антропогенного впливу. З огляду на те, що даний водний об’єкт має 

першочергове рекреаційне значення в регіоні та побудований з метою 

гідроенергетики та водозабезпечення прилеглих територій погіршення якості води 

викликає значне занепокоєння. 

 В умовах антропогенного навантаження найбільш загальною, і в той же час 

специфічною, проблемою усіх водосховищ є евтрофікація зумовлена надмірним 

надходженням біогенних елементів, внаслідок чого порушується рівновага між 

процесами утворення первинної речовини та її деструкцією. Евтрофікація 

призводить до інтенсивного розвитку фітопланктону та макрофітів, які є 

основними продуцентами органічної речовини. Уповільнення процесів її 

деструкції призводить до погіршення санітарного стану водойм та посилення 

процесу токсифікації вод та донних відкладів екосистеми водосховища.  

 Також зважаючи посилене нераціональне використання іхтіофауни як 

основного кінцевого консумента органічної речовини, що надходить в екосистему 

Хрінницького водосховища виникає стан деградації популяцій масових 

промислових видів риб. Як наслідок, навіть за умови стабілізації стану якості 

води в екосистемі в останні десять років спостерігається порушення рівноваги 

між процесами надходження продукції органічної речовини та її деструкцією. В 

зв’язку з цим вважається за доцільне сформувати модель природоохоронних 

заходів оздоровлення екосистеми Хрінницького водосховища. 

 Загалом для досягнення стабільного екологічного ефекту слід забезпечити: 
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-  утилізацію надмірно продукованої органічної речовини шляхом проведення 

біологічної меліорації екосистеми із застосуванням рослиноїдних риб; 

- утворити природно–заповідну установу для збереження умов відтворення та 

існування іхтіофауни Хрінницького водосховища та збереження 

біорізноманіття; 

- розробити нормативно-правове регулювання процесів промислового та 

любительського рибальства на умовах ресурсозберігаючого 

природокористування. 

Зважаючи на необхідність збереження біорізноманіття аборигенної 

іхтіофауни, високий рекреаційний та рибогосподарський потенціал водойми 

слід забезпечити необхідні умови для вище зазначених потреб. Одним з 

найбільш оптимальних шляхів забезпечення цих пріоритетів вважаємо 

здійснити розподіл акваторії Хрінницького водосховища на такі ділянки: 

резерват аборигенної іхтіофауни, рекреаційна та промислова зони.  

Резерват іхтіофауни слід облаштувати шляхом утворення Іхтіологічного 

заказника загальнодержавного значення «Хрінницький» проект положення та 

природоохоронний статус наведено у додатку Г. 

Рекреаційне (любительське) та промислове рибальство слід здійснювати 

шляхом ощадливого використання водних біоресурсів за умов встановлення 

лімітів спеціального використання водних біоресурсів, регламентації строків, 

місць, умов вилову. Основою реалізації такого рибальства слід вважати 

проведення ефективних заходів з відтворення водних біоресурсів та 

покращення умов їх існування, що проявляється у вселенні молоді 

рослиноїдних риб для підвищення продуктивності екосистеми Хрінницького 

водосховища та покращення умов відтворення аборигенних видів риб. Порядок 

реалізації ресурсозберігаючого використання водних біоресурсів розроблено у 

відповідності до діючого природоохоронного законодавства України і 

представлено проектом Режиму рибогосподарської експлуатації Хрінницького 

водосховища (додаток Ґ). 
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6.1. Біологічна меліорація надмірно евтрофованої екосистеми 

Хрінницького водосховища 

 

  Провідними вченими для боротьби з евтрофікацією штучних екосистем 

окреслено та відпрацьовано ряд основних інженерно–екологічних заходів зокрема 

серед яких: очистка стічних вод та зниження їх скиду; підтримання належного 

стану гідротехнічних споруд; оптимальний санітарний стан водоохоронної зони, 

дотримання режимів господарської діяльності на її території; очистка ложа від 

донних відкладів; біологічні заходи меліорації водних екосистем. 

 Нашою задачею є визначення основних інженерно-екологічних заходів для 

стабілізації екосистеми Хрінницького водосховища та відновлення екологічної 

рівноваги.  З огляду на те, що екосистема Хрінницького водосховища також 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 евтрофікованого водного об’єкту 

Хрінницького водосховища – вселення риб далекосхідного фауністичного 

комплексу. З цією метою проведено експеримент щодо вселення різних вікових 

груп риб у штучні екосистеми Західного Полісся України, які мають наближені 

екологічні, гідрологічні, гідрохімічні, гідробіологічні та іхтіологічні 

характеристики. 

 Для встановлення біомеліоративного ефекту внаслідок використання 

рослиноїдних риб в умовах Західного Полісся України впродовж 2008–2013 рр. 

було проведено дослідження екосистеми Хрінницького водосховища в межах 

Демидівського району Рівненської області та Горохівського району Волинської 

області та трьох  штучних екосистем ставів № 1, 2, 3 розташованих в 

безпосередній близькості з Хрінницьким водосховищем біля с. Боремель 

Демидівського району.  
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Загальна гідрологічна характеристика досліджуваних екосистем 

представлена у таблиці 6.1. 

Таблиця 6.1 

Загальна характеристика досліджуваних об’єктів 

Найменування 

показника 
Хрінницьке водосховище 

Експериментальні стави 

№1 №2 №3 

1 2 3 4 5 

Тип і характеристика 

водного об’єкту 
Руслове водосховище Русловий став 

Площа водного 

дзеркала, га 
1626,00 20,42 19,20 11,70 

Відмітка НПР, м 187,30 191,00 189,60 188,50 

Об’єм води, тис. м3 22160,00 245,04 230,40 146,25 

Середня глибина, м 1,60 1,20 1,20 1,25 

Джерело 

водозабезпечення 
р. Стир, р. Липа, р. Пляшівка 

Струмок без назви, 

впадає в Хрінницьке 

водосховище 

Призначення водного 

об’єкту 

Гідроенергетика, водо 

забезпечення, рибне 

господарство, рекреація 

Рибне господарство 

Формування хімічного складу вод Хрінницького водосховища, річки Стир 

та її приток в тому числі досліджуваних ставів № 1, 2, 3 знаходиться під 

впливом комплексу різних абіотичних та антропогенних факторів. Головна роль 

у цьому процесі належить гідрологічному режиму річки Стир та її приток, як 

основному джерелу водопостачання. В басейні річки Стир сольовий режим 

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

Чорноземи і дерново–підзолисті ґрунти на елювії карбонатних порід (мергелів, 

крейди, вапняків) зумовлюють оптимальну забезпеченість мінеральними  

солями ґрунтових вод, якими живиться річка Стир вище Хрінницького 

водосховища. Згідно із ступенем мінералізації вода досліджуваних 
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гідроекосистем є прісною β-олігогалинною при середній мінералізації 0,53–0,65 

‰. За йонним складом класифікується за О.О. Алекіним як вода 

гідрокарбонатного класу, кальцієвої групи другого типу.  

Загалом же проаналізувавши основні компоненти гідрохімічного режиму 

водосховища та джерел його водопостачання за період із 2006 по 2009 роки, не 

відмічено значних змін основних досліджуваних показників. Концентрації 

сполук основних біогенних елементів, що спричинюють евтрофікацію, азоту та 

фосфору у водоймах були на допустимому рівні, за виключенням нітратів. Так, 

вміст амонійного азоту, азоту нітратів та нітритів складали у водосховищі 

0,22±0,07 мг N/дм3,  4,30±0,86 мг N/дм3, 0,06±0,02 мг N/дм3 відповідно. 

Перевищення вмісту нітратів може бути викликане поверхневим змивом із 

сільськогосподарських угідь, які розташовані на прилеглій території. Разом з 

тим незважаючи на стабільний гідрохімічний режим в межах 

граничнодопустимих концентрацій мають місце прояви евтрофікації водойм 

зокрема «цвітіння» води та надмірний розвиток макрофітів.  

Проаналізувавши основні компоненти, які забезпечують продукування 

органічної речовини – фітопланктон та макрофіти, встановлено типовість 

представлення груп фітопланктону та вищих водних рослин в умовах 

водосховища та ставів.  

Характерним для досліджуваних водойм є надмірне заростання як 

надводними так і зануреними макрофітами, зокрема у верхній частині 

водосховища та у ставах №1 та №2. Видовий склад рослин не багатий і 

лімітується коливаннями рівня води. Макрофіти зазвичай утворюють зарослі-

асоціації, котрі складаються з 3–5 видів рослин. Пояс жорсткої рослинності 

представлений в основному заростями очерету звичайного (Phragmites australis), 

рогозу вузьколистого (Typha angustifolia) та рогозу широколистого (Typha 

latifolia) утворюючи бордюрний або суцільний тип заростання. Ширина 

суцільних ділянок очеретяних заростей може становити від 20 м у ставах до 2,0 

км у водосховищі, на ділянках водосховища де спостерігається бордюрний тип 

заростання ширина поясу жорсткої рослинності не перевищує 20 м. Такі зарості 
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у гідроекосистемах відіграють роль біологічного фільтра води. З м’якої 

рослинності найбільш широко розповсюджений рдесник гребінчастий 

(Potamogeton pectinatus) та кушир занурений (Ceratophyllum demersum), які 

утворюють суцільні підводні луки на глибинах 0,5–1,2 м. 

Приймаючи річну продукцію макрофітів рівною їх максимальній 

фітомасі,  що приурочена до закінчення цвітіння, і враховуючи ступінь 

заростання, досить близькою є середньорічна продукція вищих водних росин  у 

Хрінницькому водосховищі та ставу №1 на одиницю площі (таблиця 6.2).  

Таблиця 6.2 

Біопродукційний потенціал досліджуваних водойм за макрофітами 

Найменування показника 
Хрінницьке 

водосховище 
Став №1 Став №2 Став №3 

1 2 3 4 5 

Площа заростання, % 65,0 73,2 16,8 10,8 

Біомаса, г/м2 630,0 560,0 380,0 418,0 

Річна продукція, тонн/га 4,896 4,919 0,766 0,541 

В динаміці фотосинтезу в екосистемах водосховища та ставів виділено 

два періоди, які відрізняються по ступеню утворення первинної 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. Основу фітопланктону досліджуваних об’єктів  складають 

синьо-зелені, діатомові, зелені та евгленові водорості. Синьо-зелені водорості 

були представлені родами Microcistis, Anabaena та Aphanizomenon flos-aque. 

Серед діатомових розвивались види родів Achnanthes, Amphora, Synedra, 

Stephanodiscus та інші. Із евгленових переважали види родів Trachelomonas, 

Euglena. Чисельність та біомаса водоростей в водосховищі коливалась від 8,997 до 

9,288 г/м3, в середньому складаючи 25354 тис. кл./л та 9,143 г/м3. в ставах була 
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дещо інша ситуація, так у ставу №1 «цвітіння» води практично не спостерігалось 

біомаса фітопланктону становила 6,120 г/м3, у ставах №2  та №3 спостерігалось 

«цвітіння» води і біомаса фітопланктону становила 9,540 г/м3 13,738 г/м3 

відповідно (таблиця 6.3). З огляду на біомасу фітопланктону у досліджуваних 

об’єктах, достатньо близькою є середньорічна продукція в умовах Хрінницького 

водосховища та ставу №3. 

Таблиця 6.3 

Біопродукційний потенціал досліджуваних водойм за фітопланктоном  

Найменування показника 
Хрінницьке 

водосховище 
Став №1 Став №2 Став №3 

1 2 3 4 5 

Біомаса, г/м2 9,14 6,12 9,54 13,74 

Річна продукція, тонн/га 6,297 3,058 4,767 6,870 

 Для забезпечення якісного біомеліоративного ефекту при застосуванні 

рослиноїдних риб в умовах Степу застосовувались такі види риб: білий 

товстолобик та білий амур у віковій стадії однорічки при середній масі 50 г. 

Проаналізувавши склад іхтіофауни Хрінницького водосховища та 

експериментальних 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. Нами в умовах експерименту в стави № 1, 2, 3 у 2008 році було 

вселено  два види риб:  білий амур (Сtenopharyngodon idella Valenciennes, 1844) 

та товстолобик білий амурський (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 

1844) (таблиця 6.4).  

Загалом отримані результати свідчать про доцільність застосування даних 

видів риб для біологічної меліорації евтрофікованих водойм 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 %. 
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Таблиця 6.4 

 Результати експериментального вселення рослиноїдних риб  

Найменування показника 
Став 

№1 

Став 

№2 

Став 

№3 

1 2 3 4 

Середня наважка рибопосадкового матеріалу, г: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

275,3 

120,8 

 

102,0 

132,4 

 

77,8 

104,3 

Щільність посадки рибопосадкового матеріалу, екз./га 

білий амур 

білий товстолобик 

 

20 

150 

 

20 

150 

 

20 

150 

Середня наважка в кінці вегетаційного сезону, г: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

1216,1 

406,5 

 

879,0 

520,8 

 

673,0 

396,5 

Рибопродукція, кг/га: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

19,5 

26,8 

 

6,7 

33,6 

 

4,8 

47,58 

Рибопродуктивність, кг/га: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

14,0 

8,8 

 

4,66 

14,1 

 

3,25 

32,56 

В зв’язку з тим, що експериментальним шляхом встановлено ефективність 

риб–біомеліораторів у умовах Західного Полісся України. Для екосистеми 

Хрінницького водосховища запропоновано вселення полікультури даних видів 

виходячи із надлишкових продукційних можливостей екосистеми з метою 

стабілізації продукційно-деструкційних процесів та зростання біорізноманіття та 

продуктивності водних біоресурсів (таблиця 6.5). 

З метою впровадження еколого–інженерного заходу – біологічної меліорації 

Хрінницького водосховища шляхом вселення молоді рослиноїдних риб, у 2010 

році з обласного бюджету та інших джерел було профінансовано зариблення 

даного водного об’єкту білим амуром та білим товстолобиком. Загалом було 
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вселено 6000 екз. (18,5 % від загальної потреби) дворічки білого амура середньою 

наважкою 150 г та 15843 екз. (6,5 % від загальної потреби) білого товстолобика 

середньою наважкою 100 г.  

Таблиця 6.5 

 Пропозиції щодо вселення рослиноїдних риб у Хрінницьке водосховище з метою 

біомеліорації 

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 

Середня наважка в кінці вегетаційного сезону, г: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

1200 

500 

Рибопродукція, кг/га: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

22,5 

35,7 

Рибопродуктивність, кг/га: 

білий амур 

білий товстолобик 

 

19,5 

28,6 

Необхідний обсяг щорічного вилову, тонн 

білий амур 

білий товстолобик 

 

7,32 

9,28 
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Впродовж 2011–2018 рр. нами спільно з іхтіологічними службами органів 

рибоохорони Рівненської та Волинської областей в ході проведення 

моніторингових заходів  (контрольних ловів) щодо стану та запасів водних 

біоресурсів було встановлено наявність не чисельних популяцій білого амура та 

білого товстолобика в умовах екосистеми Хрінницького водосховища (таблиця 

6.6).  

Таблиця 6.6 

 Екологічні особливості та біологічні параметри інтродукованих риб–

біомеліораторів екосистеми Хрінницького водосховища у 2015–2018 рр. 

Найменування параметру 

(особливості) 
Білий амур Білий товстолобик 

1 2 3 

Морфологічні особливості 

Формула плавців D III 7, A III 8 D III 7, A III 12 

Кількість лусок у бічній лінії, 

шт. 
43 114 

Кількість зябрових тичинок на 

першій дузі, шт. 
12 698 

Кількість хребців, шт. 46 37 

Середні біологічні параметри 

Вік 3+ (чотирилітка) 4+ (п’ятилітки) 

Біологічна довжина, см 46,5 52,0 

1 2 3 

Маса тіла, кг 2,040 3,160 

Плодючість ікринок, тис. шт. Не відтворюється Не відтворюється 

Екологічна група 

За способом життя Лімнофіл Лімнофіл 

За відношенням до 

нерестового субстрату 
Фітофіл Фітофіл 
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Продовження таблиці 6.6 

1 2 3 

За типом живлення Макрофітофаг 
Фітопланктофаг, 

детритофаг 

Господарське значення 

Об’єкт любительського 

рибальства та 

підводного полювання 

Об’єкт 

любительського 

рибальства та 

підводного полювання 

Поширення Поодиноко Поодиноко 

Природоохоронний статус Відсутній Відсутній 

 

6.2. Природо-заповідна територія як основа ресурсозберігаючого 

природокористування та збереження біорізноманіття 

 

 На сучасному етапі екологічного виховання спільноти українського народу 

є сприяння держави у створенні особливо охоронюваних територій та об’єктів 

природної спадщини. Загальною тенденцією в утворенні та оптимізації існуючих 

об’єктів та територій природно–заповідного фонду повинно стати створення 

природоохоронних територій з чітко визначеним функціональним призначенням, 

в яких поєднують охорону природного біорізноманіття певної групи флори або 

фауни та широку природоохоронну освіту та виховання громадськості.  До таких 

утворень слід віднеси заказники загальнодержавного та місцевого значення. Саме 

такі особливо охоронювані території, на нашу думку, дають оптимальний ефект у 

збереженні біорізноманіття видів, в тому числі риб та рибоподібних. 

 Особливої уваги заслуговує питання створення та функціонування 

іхтіологічних заказників на території Західного Полісся України загалом та 

Рівненській і Волинській областях зокрема. Так, наприклад, на території 

Рівненської області існує лише два іхтіологічні заказники в межах акваторій рр. 

Прип’ять та Горинь. Незважаючи на наявність природних заповідників, 

національних та регіональних ландшафтних природних парків збереженню 
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іхтіофауни цих територій та об’єктів не приділено значної уваги, адже положення 

та режими охорони таких об’єктів лише частково відображають спектр охоронних 

заходів стосовно іхтіофауни. 

 Потреба у збереженні унікального природного комплексу риб у верхів’ї 

Хрінницького водосховища (басейн р. Стир) було визначено нами внаслідок 

проведених комплексних досліджень іхтіофауни Хрінницького водосховища у 

2006–2018 рр.  

Основною метою охорони екосистем природних водойм є збереження 

природної цілісності цих утворень, їх структури в природному стані не 

деформованому господарською діяльністю людини із забезпеченням збереження 

природного ходу екологічних процесів. З огляду на те, що водосховища – це 

техногенні акваторії, які мають специфічну історію виникнення та формування 

проблема охорони цих екосистем набуває своєрідного характеру. В умовах 

водосховища постановка питання про охорону природної біоти, ценозів, 

екосистем не коректна. Природоохоронна діяльність в її традиційному розумінні в 

цих водоймах стає неможливою. Однак і в випадку природних водойм, і в випадку 

водосховищ залишається схожа проблема охорони рідкісних та зникаючих видів 

організмів та унікальних популяцій. В сучасних умовах до таких організмів або 

популяцій можна віднести значну кількість видів риб. З цією метою слід 

забезпечувати не просто збереження від вимирання, але і нормальне існування 

цієї особливої групи організмів. Але крім зазначених задач перед 

природоохоронною діяльністю стоять і такі конкретні проблеми, як охорона 

різноманіття іхтіофауни, рибних запасів та рибопродукційних процесів. В зв’язку 

із цим створення іхтіологічного заказника у верхній частині Хрінницького 

водосховища нами вважається виправданим і доцільним.  

 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 
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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 та рибоподібних, а також наявність 

значної кількості рідкісних та зникаючих видів. У складі іхтіофауни 

проектованого заказника визначено наявність 26 видів риб. Найбільше число 

таксонів включають ряди Cypriniformes та Perciformes. Представники цих двох 

рядів і визначають вигляд іхтіофауни проектованого заказника, вкладаючи таке 

співвідношення таксонів: родин – 55,5 %, родів – 85,2 % та видів – 86,0 %, тобто 

більше двох третин всіх таксонів. Порівнюючи із загальною представленістю 

іхтіофауни водойм Західного Полісся України типовість (репрезентативність) за 

багатством іхтіофауни у проектованого заказника становить 0,68. 

 Акваторія в межах проектованого заказника характеризується ослабленою 

течією, розвитком стариць та заплавних озер з’єднаних з водосховищем. На цій 

ділянці іхтіофауна представлена лімно-реофільним комплексом риб  

притаманним для всієї акваторії водосховища. Найпоширенішими тут є такі 

види: плітка звичайна (Rutilus rutilus), краснопірка звичайна (Scardinius 

erythrophthalmus), лин звичайний (Tinca tinca), карась звичайний (Carassius 

carrasius), карась сріблястий (Carassius gibelio), сом європейський (Silurus 

glanis), окунь звичайний (Perca fluviatilis), щука звичайна (Esox lucius), 

плоскирка європейська (Blicca bjoerkna). Часто зустрічаються типові реофільні 

види: головень європейський (Squalius cephalus), білизна європейська (Aspius 

aspius), щипавка звичайна (Сobitis taenia), бичок пісочник (Neogobius fluviatilis). 

Дана ділянка водосховища піддана посиленому евтрофуванню, яке виражене 

заростанням акваторії вищими водними рослинами та замуленням. В зв’язку з 

цим фітофільні види риб цю ділянку використовують як комплекс природних 

нерестовищ. Реофільні риби здійснюють відтворення вище по течії де 

гідрологічні умови відповідають оптимуму їх нересту. Тут зосереджені Липа та 
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Пляшівка, які впадають в Хрінницьке водосховище. Гирлові ділянки цих річок 

формують свого роду дельтово–естуарні зони з великою кількістю сильно 

зарослих проток (р. Пляшівка), обширних захищених мілководних заливів (р. 

Липа). Ці ділянки характеризуються великою кормністю як для мирних 

планктофагів і бентофагів, так і для інших екологічних груп риб. Молодь 

фітофільних видів риб тут нагулюється до 2–3–х річного віку. Саме на цих 

ділянках найбільш виражена інтеграція в складі іхтіонаселення реофільних та 

лімнофільних видів, що обумовлює найбільший рівень біорізноманіття по всій 

акваторії водосховища. В гирлах цих річок також знаходяться і зимувальні ями 

придатні для зимівлі молоді та старших вікових груп риб.  

 В межах заказника визначено наявність 24 видів риб (92 % 

біорізноманіття іхтіофауни) які потребують посиленої охорони та мають 

природоохоронне значення за рядом національних та міжнародних 

природоохоронних списків, а саме 2 види занесені до Червоної книги України 

(Сarassius carassius, Lota lota) в категорії вразливих видів, 9 видів потребують 

посиленої охорони згідно із Конвенцією про охорону дикої флори і фауни та 

природних середовищ існування в Європі (Lota lota, Neogobius fluviatilis, Silurus 

glanis, Сobitis taenia, Misgurnus fossilis, Rhodeus amarus, Chondrostoma nasus, 

Leucaspius delineatus, Aspius aspius) та 23 види включено до Червоного списку 

Міжнародного союзу охорони природи (Lota lota, Neogobius fluviatilis, 

Gymnocephalus cernuus, Perca fluviatilis, Gasterosteus aculeatus, Silurus glanis, 

Сobitis taenia, Misgurnus fossilis, Сarassius carassius, Сyprinus carpio, Rhodeus 

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

Tinca tinca, Leucaspius delineatus, Aspius aspius, Scardinius erythrophthalmus, Idus 

idus, Squalius cephalus, Rutilus rutilus, Esox lucius). 

 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. Зазначені нерестові площі 

забезпечують підтримання відтворювальної здатності іхтіофауни Хрінницького 

водосховища та рр. Стир, Липа та Пляшівка. В межах акваторії заказника 
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зосереджено 7 основних зимувальних ям для забезпечення зимівлі риб загальною 

площею 3,84 га. Гідрологічні умови та гідрохімічний режим в межах природних 

нерестовищ та зимувальних ям відповідають оптимальним показникам.  

 Народногосподарська цінність  проектованого заказника, полягає у 

збереженні рибопродукційного 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 рідкісних та промислових 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. 

 Освітньо–виховна цінність заказника проявляється у проведенні науково–

дослідної, освітньої та виховної роботи студентами, аспірантами та науково–

педагогічними кадрами факультету екології та природокористування 

Національного університету водного господарства та природокористування. В 

межах акваторії Хрінницького водосховища функціонує база практики студентів 

зазначеного навчального закладу, де проходять практику з іхтіології, 

гідробіології, зоології, екології.  

 

Висновки: 

1. Стабілізація продукційно-деструкційних процесів у евтрофікованих 

штучних гідро екосистемах Західного Полісся України можлива за рахунок 

проведення біологічної меліорації із застосуванням рослиноїдних риб. 

2. Для забезпечення ефективного використання риб–біомеріораторів 

необхідно використовувати життєстійкий рибопосадковий матеріал білого амура 

та білого товстолобика середньою наважкою 300 г та 150 г відповідно. 
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3. Щільність посадки біомеліорантів для забезпечення екологічного ефекту 

залежить від обсягів утворення надлишкової первинної продукції, для умов 

Хрінницького водосховища 20 екз. білого амура та 150 екз. білого товстолобика 

на гектар. 

4. Внаслідок вселення білого амура та білого товстолобика в 

гідроекосистему Хрінницького водосховища у 2010 році в кількості 21843 екз., 

що становило 7,9 % від загальної потреби, екологічного ефекту в подальші роки 

не спостерігалось. В екосистемі Хрінницького водосховища сформувались не 

численні популяції білого амура та білого товстолобика, спостерігається стала 

динаміка накопичення іхтіомаси. 

 6. Створення іхтіологічного заказника  значно підвищить 

репрезентативність природо-заповідних установ в межах Рівненської та 

Волинської областей. Територія проектованого заказника має велику цінність в 

іхтіоекологічному аспекті, а саме як банк генофонду аборигенних риб Західного 

Полісся України. 

 

 

Основні результати наукових досліджень, викладених у Розділі 6 

опубліковано в працях [29, 30, 66, 98, 99]. 
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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 
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проживання, за особливостями відтворення та живленням демонструє значне 

зростання  середнього сукупного індексу змін з віком водойми, досягши 

значення 0,42, 0,48, 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 8 

видів риб, втому числі нового фауністичного комплексу та нових екологічних 

груп, 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. 
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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.  
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ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

 

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 вважаю за доцільне 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 запропонованого в дисертації Проекту Режиму 

рибогосподарської експлуатації Хрінницького водосховища та Порядку 

організації та здійснення любительського та спортивного рибальства у 

Хрінницькому водосховищі. 

 Для забезпечення якісного збереження біорізноманіття та 

ресурсозберігаючого  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.  Процеси створення нових природно-заповідних 

об’єктів є важливим чинником підтримання стабільності існуючих природних та 

штучних гідроекосистем.   
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Таблиця А.1 

Розподіл систематичних груп риб Хрінницького водосховища  

Таксон 

Частина 

водосховища 

в
ер

х
ів

’я
 

се
р

ед
н

я
 

н
и

ж
н

я
 

1 2 3 4 

Родина Щукові – Esocidae Cuvier, 1816 

Рід Щука – Esox Linnaeus, 1758 

Щука звичайна – E. lucius (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ 

Родина Коропові – Cyprinidae Fleming, 1822 

Рід Плітка – Rutilus Rafinesque, 1820 

Плітка звичайна – R. rutilus (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ 

Рід Головень – Squalius Bonaparte, 1837 

Головень європейський – S. cephalus (Linnaeus,1758) + — — 

Рід В’язь – Idus Heckel, 1843 

В’язь звичайний – I. idus (Linnaeus, 1758) + — — 

Рід Краснопірка – Scardinius Bonaparte, 1832 

Краснопірка звичайна – S. erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ 

Рід Білий амур – Сtenopharyngodon Steindachner, 1866 

Білий амур східноазійський – C. idella (Valenciennes, 1844) +а +а — 

Рід Білизна – Aspius Agassiz, 1832 

Білизна європейська – A. aspius (Linnaeus, 1758) + — — 

Рід Верховка – Leucaspius Heckel & Kner, 1858 

Верховка звичайна (вівсянка) – L. delineatus (Heckel, 1843) +++ +++ +++ 

Рід Лин – Tinca Cuvier, 1816 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 

Лин звичайний – T. tinca (Linnaeus, 1758) +++ +++ ++ 

Рід Підуст – Chondrostoma Agassiz, 1832 

Підуст звичайний – C. nasus (Linnaeus, 1758) + — — 

Рід Лящ – Abramis Cuvier, 1816 

Лящ звичайний – A. brama (Linnaeus, 1758) + ++ ++ 

Рід Плоскирка – Blicca Heckel, 1843 

Плоскирка європейська – B. bjoerkna (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ 

Рід Верховодка – Alburnus Rafinesque, 1820 

Верховодка звичайна – A. alburnus (Linnaeus, 1758) ++ ++ ++ 

Рід Звичайний гірчак – Rhodeus Agassiz, 1832 

Гірчак європейський – R. amarus (Bloch, 1782) ++ + + 

Рід Короп, сазан – Сyprinus Linnaeus, 1758 

Сазан (короп) – C. carpio (Linnaeus, 1759) + + + 

Рід Карась – Сarassius Jarocki, 1822 

Карась звичайний – C. carassius (Linnaeus, 1758) + + + 

Карась сріблястий – C. gibelio (Bloch, 1782) +++а +++а +++а 

Рід Товстолобик білий – Hypophthalmichthys Bleeker, 1859 

Товстолобик білий амурський – H. molitrix (Valenciennes, 

1844) 
— +а +а 

Рід Товстолобик строкатий – Aristichthys Oshima, 1919 

Товстолобик строкатий південнокитайський  – A. nobilis 

(Richardson, 1846) 
— +а +а 

Родина В’юнові – Cobitidae Swainson, 1839 

Рід В’юн – Misgurnus Laсepede, 1803 

В’юн звичайний – M. fossilis (Linnaeus, 1758) +++ + — 

Рід Щипавка – Сobitis Linnaeus, 1758 

Щипавка звичайна – C. taenia (Linnaeus, 1758) ++ + + 
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Продовження таблиці А.1 

1 2 3 4 

Родина Сомові – Siluridae Cuvier, 1816 

Рід Сом – Silurus Linnaeus, 1758 

Сом європейський – S. glanis (Linnaeus, 1758) ++ ++ + 

Родина Колючкові – Gasterosteidae Bonaparte, 1831 

Рід Триголкова колючка – Gasterosteus Linnaeus, 1758 

Триголкова колючка звичайна – G. aculeatus (Linnaeus, 

1758) 
++ + — 

Родина Окуневі – Percidae (Cuvier, 1816) 

Рід Окунь прісноводний – Perca Linnaeus, 1758 

Окунь звичайний – P. fluviatilis (Linnaeus, 1758) +++ +++ +++ 

Рід Судак – Sander Oken, 1817 

Судак звичайний – S. lucioperca (Linnaeus, 1758) — — + 

Рід Йорж – Gymnocephalus Bloch, 1793 

Йорж звичайний – G. cernuus (Linnaeus, 1758) ++ + + 

Родина Головешкові – Odontobutidae Hoese et Gill, 1993 

Рід Головешка – Perccottus Dybowski, 1877 

Ротань – P. glenіi (Dybowski, 1877) ++а +а — 

Родина Бичкові – Gobiidae Fleming, 1822 

Рід Бичок чорноморсько-каспійський, Бичок-неогобіус – Neogobius Iljin,1927 

Бичок пісочник – N. fluviatilis (Pallas, 1814) + — + 

Родина Миневі – Lotidae Bonaparte, 1837 

Рід Минь – Lota Oken, 1817 

Минь річковий – L. lota (Linnaeus, 1758) + — — 

П р и м і т к а  А . 1 : а – акліматизований вид, + – зустрічається рідко, ++ – 

зустрічається часто, +++ – зустрічається масово, — –  не зустрічається. 
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Таблиця А.2 

Характеристика іхтіофауни Хрінницького водосховища за морфологічними 

особливостями 

Вид 
n, 

екз. 
Формула плавців 

Кількість 

л
у

со
к
 у

 

б
іч

н
ій

 

л
ін

ії
 

зя
б

р
о

в
и

х
 

ти
ч
и

н
о

к
 

х
р

еб
ц

ів
 

1 2 3 4 5 6 

Esox lucius 
75 D V-IX 12-16, A ІV-VII 

10-13 

116-132 33-39 58-64 

Rutilus rutilus 75 D III 9-11, A III 8-11 40-44 10-13 38-40 

Squalius cephalus 2 D III 8, A III 9-10 46 9 38-39 

Idus idus 2 D III 8, A III 9-10 59-60 12 44 

Scardinius 

erythrophthalmus 

28 D III 7-10, A III 9-10 40-43 10-12 37-39 

Сtenopharyngodon 

idella 

1 D III 7, A III 8 43 12 46 

Aspius aspius 2 D III 8, A III 14 72 9 48 

Leucaspius 

delineatus 

11 D II 7-9, A III 9-14 8-14 14-15 38-40 

Tinca tinca 50 D III-IV 7-8, A III-IV 6 96-106 10-16 39-42 

Chondrostoma nasus 3 D III-IV 8-10, A III 9-12 56-63 26-32 45-48 

Abramis brama 9 D III 9-10, A III 26-28 52-57 20-24 45-47 

Blicca bjoerkna 14 D III 8-9, A III 19-22 42-51 14-20 40-42 

Alburnus alburnus 8 D III 7-9, A III 16-20 45-51 18-21 39-42 

Rhodeus amarus 4 D III 8-11, A III 8-10 6-10 10-12 32-35 

Сyprinus carpio 
6 D III-IV 16-20, A III-IV 

5-6 

34-40 23-27 36-38 

Сarassius carassius 2 D III 16-17, A III 6 34-36 28-29 32 
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Продовження таблиці А.2 

1 2 3 4 5 6 

Сarassius gibelio 
50 D III-IV (14-16), А ІІІ 

(5-6) 

28-32 44-50 29-31 

Hypophthalmichthys 

molitrix 

1 D III 7, A III 12 114 698 37 

Aristichthys nobilis 1 D III 7, A III 12 106 436 40 

Misgurnus fossilis 5 D II-III 5-7, A III-IV 5-6 12-17 14 48-50 

Сobitis taenia 3 D III 6-7, A II-III 5-6 - 9-12 43-45 

Silurus glanis 7 D 3-5, A 77-84 65-70* 10-15 68-74 

Gasterosteus 

aculeatus 

4 D III 10-12, A I 8-10 22-23 18-20 30-34 

Perca fluviatilis 

15 D1 XII-XV, D2 II-III 12-

15,  

A II-III 7-11 

58-70 18-26 40-43 

Sander lucioperca 
1 D1 XV, D2 II 21, A III 

12 

89 14 46 

Gymnocephalus 

cernuus 

6 D1 XI-XIII, D2 10-14,  

A II 5-7 

37-40 8-12 14 

Perccottus glenіi 
5 D1 VI-VII, D2 I 9-10,  

A III 7-10 

- 12-13 24-28 

Neogobius fluviatilis 
3 D1 VI, D2 I 15, A I 14-

16 

58-60 7-10 32-34 

Lota lota 1 D1 10, D2 74, A 66 - 8 58 

П р и м і т к а  А . 2 :* - кількість пор у бічній лінії 
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Таблиця  А.3 

Характеристика іхтіофауни Хрінницького водосховища за основними біологічними ознаками 

Вид n, екз. Вік, роки Довжина, см Маса, кг 
Плодючість, 

тис. ікринок 

Період 

ікрометання 

(числ., міс.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Esox lucius 364 0+-10+ 11,5-106,0 0,071-7,950 29,5-103,2 10.03-10.04 

Rutilus rutilus 887 0+-8+ 6,5-25,7 0,007-0,268 21,3-77,9 20.04-10.05 

Squalius cephalus 2 3+-4+ 17,6-22,5 0,238-0,345 20,4 10.04-20.05 

Idus idus 2 3+ 20,5-22,0 0,265-0,289 63,7 20.03-20.04 

Scardinius erythrophthalmus 107 2+-5+ 10,5-21,5 0,052-0,234 18,7-126,5 20.05-01.07 

Сtenopharyngodon idella 1 3+ 46,5 2,040 - - 

Aspius aspius 2 4+-5+ 32,7-38,5 0,578-0,697 94,7 20.03-10.04 

Leucaspius delineatus 78 1+-2+ 3,5-6,5 0,002-0,005 0,675-1,140 01.05-01.06 

Tinca tinca 561 0+-7+ 7,0-34,5 0,012-0,498 47,5-136,8 20.05-10.06 

Chondrostoma nasus 3 4+-5+ 21,0-24,5 0,215-67 12,7-24,6 20.04-10.05 

Abramis brama 27 2+-6+ 15,5-38,7 0,072-1,065 18,7-236,8 10.05-10.06 

Blicca bjoerkna 234 2+-4+ 12,5-17,0 0,058-0,107 16,7-76,5 20.05-20.06 
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Продовження таблиці А.3 

1 2 3 4 5 6 7 

Alburnus alburnus 27 2+-3+ 6,5-10,5 0,007-0,013 2,4-3,1 10.05-01.06 

Rhodeus amarus 4 1+-2+ 3,2-5,4 0,001-0,003 0,165 -* 

Сyprinus carpio 14 2+-5+ 26,5-43,4 0,670-3,150 298,5 10.05-10.06 

Сarassius carassius 2 1+-3+ 11,5-18,7 0,083-0,315 56,7 20.05-01.07 

Сarassius gibelio 663 0+-7+ 9,0-32,5 0,016-0,468 96,5-248,4 01.05-01.07 

Hypophthalmichthys molitrix 1 4+ 52,0 3,160 - - 

Aristichthys nobilis 1 3+ 42,5 2,250 - - 

Misgurnus fossilis 5 1+-3+ 14,5-18,0 0,022-0,041 -* -* 

Сobitis taenia 3 1+-2+ 6,1-8,1 0,004-0,007 -* -* 

Silurus glanis 14 1+-4+ 18,5-57,0 0,240-3,260 58,5 20.05-01.07 

Gasterosteus aculeatus 4 0+-1+ 3,0-5,0 0,001-0,003 -* -* 

Perca fluviatilis 98 1+-7+ 13,0-35,5 0,051-0,780 14,7-45,5 01.04-10.05 

Sander lucioperca 1 2+ 29,0 0,750 -* 10.04-01.05 

Gymnocephalus cernuus 6 1+-3+ 7,0-11,5 0,006-0,020 29,5 10.04-10.05 

Perccottus glenіi 5 1+-3+ 4,5-10,5 0,007-0,028 1,1-1,5 10.05-01.06 

Neogobius fluviatilis 3 1+-2+ 7,0-10,0 0,005-0,011 -* -* 

Lota lota 1 3+ 20,5 0,157 -* -* 

П р и м і т к а  А . 3 : * - для Хрінницького водосховища ознака не встановлена. 
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Таблиця  А.4 

Характеристика іхтіофауни Хрінницького водосховища за основними 

екологічними групами 

Вид 
Спосіб 

життя 

Відношення 

до 

нерестового 

субстрату 

Тип живлення 

1 2 3 4 

Esox lucius Лімнофіл Фітофіл Іхтіофаг 

Rutilus rutilus Лімнофіл Фітофіл 
Планкто-бентофаг, 

евріфаг 

Squalius cephalus Реофіл Псамофіл Евріфаг 

Idus idus 
Лімно-

реофіл 
Фітофіл Евріфаг 

Scardinius 

erythrophthalmus 
Лімнофіл Фітофіл 

Планкто-бентофаг, 

евріфаг 

Сtenopharyngodon 

idella 
Лімнофіл Фітофіл Макрофітофаг 

Aspius aspius 
Рео-

лімнофіл 

Псамо-

літофіл 
Іхтіофаг 

Leucaspius delineatus Лімнофіл Фітофіл Планктофаг 

Tinca tinca Лімнофіл Фітофіл Бентофаг 

Chondrostoma nasus Лімнофіл  Фітофіл  Бентофаг 

Abramis brama Лімнофіл Фітофіл Бентофаг 

Blicca bjoerkna Лімнофіл Фітофіл Бентофаг 

Alburnus alburnus Лімнофіл Фітофіл Евріфаг 

Rhodeus amarus Лімнофіл Остракофіл Евріфаг 

Сyprinus carpio Лімнофіл Фітофіл Бентофаг 
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Продовження таблиці А.4 

1 2 3 4 

Сarassius carassius Лімнофіл Фітофіл Бентофаг 

Сarassius gibelio Лімнофіл Фітофіл Фіто-бентофаг 

Hypophthalmichthys 

molitrix 
Лімнофіл Фітофіл 

Фітопланктофаг, 

детритофаг 

Aristichthys nobilis Лімнофіл Фітофіл Зоопланктофаг 

Misgurnus fossilis Лімнофіл Фітофіл Бентофаг 

Сobitis taenia 
Лімно-

реофіл 
Фітофіл Планкто-бентофаг 

Silurus glanis 
Лімно-

реофіл 
Фітофіл Іхтіофаг 

Gasterosteus aculeatus Лімнофіл Псамофіл Бенто-іхтіофаг 

Perca fluviatilis Лімнофіл Фітофіл Іхтіо-бентофаг 

Sander lucioperca 
Лімно-

реофіл 
Псамофіл Іхтіофаг 

Gymnocephalus 

cernuus 

Лімно-

реофіл 

Псамо-

фітофіл 
Бентофаг 

Perccottus glenіi Лімнофіл Фітофіл Евріфаг 

Neogobius fluviatilis Реофіл Псамофіл Бентофаг 

Lota lota Реофіл Псамофіл Іхтіофаг 
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Таблиця А.5 

Характеристика іхтіофауни Хрінницького водосховища за часткою 

вразливих та зникаючих видів 

Вид  ЧКУ МСОП БеК 

1 2 3 4 

Esox lucius - LC - 

Rutilus rutilus - LC - 

Squalius cephalus - LC - 

Idus idus - LC - 

Scardinius erythrophthalmus - LC - 

Сtenopharyngodon idella - - - 

Aspius aspius - LC III 

Leucaspius delineatus - LC III 

Tinca tinca - LC - 

Chondrostoma nasus - LC III 

Abramis brama - LC - 

Blicca bjoerkna - LC - 

Alburnus alburnus - LC - 

Rhodeus amarus - LC III 

Сyprinus carpio - VU - 

Сarassius carassius Вразливий LC - 

Сarassius gibelio - - - 

Hypophthalmichthys molitrix - - - 

Aristichthys nobilis - - - 

Misgurnus fossilis - LC III 

Сobitis taenia - LC III 

Silurus glanis - LC III 

Gasterosteus aculeatus - LC - 

Perca fluviatilis - LC - 

Sander lucioperca - LC - 

Gymnocephalus cernuus - LC - 

Perccottus glenіi - - - 

Neogobius fluviatilis - LC III 

Lota lota Вразливий LC III 

П р и м і т к а  А . 5 : ЧКУ – Червона книга України; МСОП – Червоний список МСОП; БеК – 

Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі.  
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Таблиця А.6 

Характеристика іхтіофауни Хрінницького водосховища  

за господарським значенням 

Вид 
Розподіл за господарським значенням 

ПР ЛР ПП А 

1 2 3 4 5 
Esox lucius + + + - 

Rutilus rutilus + + - - 

Squalius cephalus - + - - 

Idus idus - + - - 

Scardinius erythrophthalmus + + - - 

Сtenopharyngodon idella - - + + 

Aspius aspius - + - - 

Leucaspius delineatus - - - - 

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 - - - - 

П р и м і т к а  А . 6 : ПР – об’єкт промислового рибальства; ЛР – об’єкт любительського та 

спортивного рибальства; ПП – об’єкт підводного полювання; А – об’єкт аквакультури. 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Перелік основних місць зимівлі риб у Хрінницькому водосховищі 

№ 

з/п 
Місцезнаходження зимувальної ями 

Географічні 

координати 

Основні параметри зимувальної ями 

Д
о
в
ж

и
н

а,
 м

 

Ш
и

р
и

н
а,

 м
 

Г
л
и

б
и

н
а,

 м
 

П
л

о
щ

а,
 г

а 

Г
ео

м
ет

р
и

ч
н

а 

ф
о
р
м

а 
д

н
а 

П
р
о
то

ч
н

іс
ть

, 

м
/с

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Місце впадіння р. Стир у водосховище на відстані 

0,9 км від північної околиці с. Вербень 

Демидівського району Рівненської області 

Ш: 50°23'46.56"Пн. 

Д: 25°10'48.37"Сх. 
149,0 26,0 3,5 0,387 

трапеціє-

подібна 
1,0 

2 

Річкова долина поблизу південно-західної околиці 

с. Перемиль Горохівського району Волинської 

області 

Ш: 50°23'34.25"Пн. 

Д: 25°10'38.31"Сх. 
256,0 24,0 4,0 0,614 

трапеціє-

подібна 
1,0 

3 

Місце впадіння струмка без назви у водосховище в 

с. Перемиль Горохівського району Волинської 

області 

Ш: 50°23'55.75"Пн. 

Д: 25°10'5.12"Сх. 
140,0 46,0 3,5 0,644 

трапеціє-

подібна 
0,3 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
Річкова долина поблизу південної околиці с. 

Гумнища Горохівського району Волинської області 

Ш: 50°24'27.83"Пн. 

Д: 25°10'7.45"Сх. 
175,0 32,0 5,0 0,560 

трапеціє-

подібна 
0,3 

5 
Річкова долина поблизу центру с. Гумнища 

Горохівського району Волинської області 

Ш: 50°24'45.98"Пн. 

Д: 25° 9'59.64"Сх. 
240,0 43,0 4,0 1,032 

конусо-

подібна 
0,3 

6 
Річкова долина поблизу північної околиці с. 

Гумнища Горохівського району Волинської області 

Ш: 50°25'12.58"Пн. 

Д: 25° 9'36.98"Сх. 
150,0 22,0 4,0 0,330 

трапеціє-

подібна 
0,3 

7 

Річкова долина р. Стир в межах урочища «Зелений 

Дуб» між с. Товпижин Демидівського району 

Рівненської області та с. Липа Горохівського району 

Волинської області 

Ш: 50°25'37.06"Пн. 

Д: 25° 9'28.62"Сх. 
2730,0 26,0 5,0 7,098 

трапеціє-

подібна 
0,3 

8 

Річкова долина р. Стир  між с. Шибин 

Демидівського району Рівненської області та с. 

Липа Горохівського району Волинської області 

Ш: 50°26'50.22"Пн. 

Д: 25° 9'23.51"Сх. 
1936,0 34,0 4,5 6,582 

трапеціє-

подібна 
0,2 

9 

610 м на північний-схід від рибальської бази УТМР 

в с. Товпижин Демидівського району Рівненської 

області 

Ш: 50°26'35.95"Пн. 

Д: 25°11'7.93"Сх. 
287,0 94,0 3,5 2,697 

напівсфе-

рична 
0,1 
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Продовження таблиці Б.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10 

Річкова долина р. Стир від західної до східної 

околиці с. Боремель Товпижин Демидівського 

району Рівненської області  

Ш: 50°28'6.80"Пн. 

Д: 25°12'28.55"Сх. 
3097,0 34,0 7,0 10,529 

конусо-

подібна 
0,1 

11 

550 м на північний-схід від туристичної бази 

«Мотор» поблизу с. Товпижин Демидівського 

району Рівненської області 

Ш: 50°27'40.48"Пн. 

Д: 25°13'10.62"Сх. 
198,0 67,0 5,0 1,326 

напівсфе-

рична 
0,1 

12 

360 м на південний-захід від дитячого санаторію 

«Чайка» поблизу с. Хрінники Демидівського району 

Рівненської області 

Ш: 50°26'48.18"Пн. 

Д: 25°13'50.53"Сх. 
250,0 150,0 6,0 3,750 

напівсфе-

рична 
0,1 

13 

300 м на північний-захід від гідровузла Хрінницької 

ГЕС поблизу с. Хрінники Демидівського району 

Рівненської області 

Ш: 50°26'37.13"Пн. 

Д: 25°14'23.89"Сх. 
94,0 246,0 6,0 2,312 

напівсфе-

рична 
0,1 

 Загальна площа зимувальних ям     37,861   
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Таблиця Б.2 

Перелік основних природних нерестовищ у Хрінницькому водосховищі  

№ 

з/п 
Місцезнаходження нерестовища 

Географічні 

координати 

Основні параметри нерестовища 

Д
о
в
ж

и
н

а,
 м

 

Ш
и

р
и

н
а,

 м
 

Г
л
и

б
и

н
а,

 м
 

П
л

о
щ

а,
 г

а 

Нерестовий 

субстрат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

Акваторія поблизу урочища «Зелений Дуб» між с. 

Товпижин Демидівського району Рівненської області 

та с. Липа Горохівського району Волинської області 

Ш: 50°25'52.07"Пн. 

Д: 25°10'9.51"Сх. 
2294,0 1216,0 0,5 278,95 

Вища водна 

рослинність 

2 

Акваторія між с. Липа Горохівського району 

Волинської області та с. Шибин Демидівського 

району Рівненської області 

Ш: 50°26'51.19"Пн. 

Д: 25° 9'34.88"Сх. 
2047,0 529,0 0,7 108,28 

Вища водна 

рослинність, 

залишки 

кущів та дерев 

3 
Акваторія поблизу с. Товпижин Демидівського 

району Рівненської області 

Ш: 50°26'28.01"Пн. 

Д: 25°11'44.53"Сх. 
497,0 464,0 1,2 23,06 

Вища водна 

рослинність 

 Загальна площа нерестовищ     410,29  
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Додаток В 

Таблиця В.1 

Динаміка любительського вилову риби у Хрінницькому водосховищі 

(розраховані дані) 

Рік Вид риби 

Вилов риби рибалками з 

плавзасобів 

Вилов риби рибалками з 

берега (льоду) 

Загальний  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2006 

Щука 

2124 

1,15 2,44 

3784 

0,03 0,13 2,57 

Плітка 0,00 0,00 0,69 2,61 2,61 

Лин 0,00 0,00 0,43 1,64 1,64 

Карась 0,00 0,00 0,18 0,70 0,7 

Інші 0,45 0,96 0,18 0,67 1,63 

Всього 1,60 3,40 1,52 5,75 9,15 

2007 

Щука 

1956 

0,67 1,31 

4026 

0,12 0,47 1,78 

Плітка 0,00 0,00 0,70 2,82 2,82 

Лин 0,00 0,00 0,19 0,75 0,75 

Карась 0,00 0,00 0,69 2,79 2,79 

Інші 0,25 0,49 0,32 1,28 1,77 

Всього 0,92 1,80 2,01 8,11 9,91 

2008 

Щука 

1716 

0,74 1,27 

4358 

0,15 0,64 1,91 

Плітка 0,00 0,00 0,69 3,02 3,02 

Лин 0,00 0,00 0,18 0,79 0,79 

Карась 0,00 0,00 0,68 2,96 2,96 

Інші 0,34 0,58 0,30 1,31 1,89 

Всього 1,08 1,85 2,00 8,72 10,57 
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Продовження таблиці В.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2009 

Щука 

2374 

0,72 1,71 

5169 

0,09 0,46 2,17 

Плітка 0,00 0,00 0,61 3,16 3,16 

Лин 0,00 0,00 0,19 0,98 0,98 

Карась 0,00 0,00 0,58 3,02 3,02 

Інші 0,42 1,00 0,11 0,57 1,57 

Всього 1,14 2,71 1,59 8,19 10,9 

2010 

Щука 

2695 

0,94 2,53 

5746 

0,07 0,43 2,96 

Плітка 0,00 0,00 0,71 4,10 4,10 

Лин 0,00 0,00 0,13 0,76 0,76 

Карась 0,00 0,00 0,61 3,52 3,52 

Інші 0,31 0,84 0,21 1,20 2,04 

Всього 1,25 3,37 1,74 10,01 13,38 

2011 

Щука 

3138 

0,54 1,69 

7152 

0,14 1,00 2,69 

Плітка 0,00 0,00 0,56 3,97 3,97 

Лин 0,00 0,00 0,15 1,06 1,06 

Карась 0,00 0,00 0,51 3,67 3,67 

Інші 0,36 1,13 0,14 1,02 2,15 

Всього 0,90 2,82 1,50 10,72 13,54 

2012 

Щука 

3639 

0,65 2,37 

8093 

0,08 0,68 3,05 

Плітка 0,00 0,00 0,47 3,84 3,84 

Лин 0,00 0,00 0,14 1,13 1,13 

Карась 0,00 0,00 0,43 3,45 3,45 

Інші 0,40 1,46 0,07 0,55 2,01 

Всього 1,05 3,82 1,19 9,66 13,48 
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Таблиця В.2 

Динаміка незаконного вилову риби сітками у Хрінницькому водосховищі (розраховані дані) 

Рік Вид риб 
Крок вічка (а), мм 

Разом 
а=20 а=25 а=30 а=35 а=40 а=45 а=50 а=55 а=60 а=70 а=75 а=80 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2006 

плітка 0,238 0,459 0,364 0,125 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,186 

карась 0,000 0,000 0,117 0,348 0,206 0,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,931 

щука 0,000 0,000 0,000 0,178 0,332 0,216 0,286 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,012 

лин 0,000 0,000 0,057 0,153 0,185 0,118 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,513 

інші види 0,000 0,149 0,237 0,305 0,268 0,206 0,243 0,096 0,117 0,217 0,163 0,173 2,174 

всього 0,238 0,608 0,775 1,109 0,991 0,800 0,529 0,096 0,117 0,217 0,163 0,173 5,816 

2007 

плітка 0,316 0,509 0,473 0,488 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,786 

карась 0,000 0,000 0,210 0,453 0,307 0,388 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,358 

щука 0,000 0,000 0,000 0,156 0,356 0,571 0,893 0,372 0,284 0,000 0,000 0,000 2,632 

лин 0,000 0,000 0,105 0,307 0,468 0,337 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,217 

інші види 0,000 0,246 0,302 0,298 0,307 0,461 0,521 0,318 0,337 0,363 0,406 0,405 3,964 

всього 0,316 0,755 1,090 1,702 1,438 1,757 1,414 0,690 0,621 0,363 0,406 0,405 10,96 
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Продовження таблиці В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2008 

плітка 0,274 0,407 0,578 0,607 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,866 

карась 0,000 0,000 0,156 0,503 0,427 0,682 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,768 

щука 0,000 0,000 0,000 0,278 1,736 0,821 0,713 0,548 0,375 0,000 0,000 0,000 4,471 

лин 0,000 0,000 0,197 0,475 0,596 0,501 0,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,972 

інші види 0,000 0,368 0,474 0,304 0,508 0,479 0,614 0,358 0,457 0,269 0,420 0,572 4,823 

всього 0,274 0,775 1,405 2,167 3,267 2,483 1,530 0,906 0,832 0,269 0,420 0,572 14,9 

2009 

плітка 0,156 0,774 0,967 0,697 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,594 

карась 0,000 0,000 0,398 0,743 0,984 0,792 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,917 

щука 0,000 0,000 0,000 0,349 2,030 0,947 1,332 0,652 0,406 0,000 0,000 0,000 5,716 

лин 0,000 0,000 0,306 0,573 0,716 0,851 0,373 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,819 

інші види 0,000 0,408 0,582 0,496 0,535 0,503 1,895 0,581 0,648 0,372 0,399 0,294 6,713 

всього 0,156 1,182 2,253 2,858 4,265 3,093 3,600 1,233 1,054 0,372 0,399 0,294 20,76 

2010 

плітка 0,367 0,838 1,048 0,875 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,128 

карась 0,000 0,000 0,645 0,837 1,162 0,923 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,567 

щука 0,000 0,000 0,000 0,503 2,579 1,348 1,374 0,716 0,397 0,000 0,000 0,000 6,917 

лин 0,000 0,000 1,239 0,763 1,013 0,936 0,578 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,529 

інші види 0,245 0,379 0,606 0,598 0,635 0,396 0,964 0,963 0,567 0,381 0,825 0,356 6,915 

всього 0,612 1,217 3,538 3,576 5,389 3,603 2,916 1,679 0,964 0,381 0,825 0,356 25,06 
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Продовження таблиці В.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

2011 

плітка 0,258 0,746 0,946 1,066 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,016 

карась 0,000 0,000 0,793 1,216 0,794 0,149 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,952 

щука 0,000 0,000 0,000 0,537 1,978 1,572 1,588 0,825 0,536 0,000 0,000 0,000 7,036 

лин 0,000 0,000 1,167 0,983 0,935 1,317 0,614 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,016 

інші види 0,368 0,457 0,609 0,482 0,592 0,486 0,778 0,569 0,439 0,567 0,820 0,351 6,518 

всього 0,626 1,203 3,515 4,284 4,299 3,524 2,980 1,394 0,975 0,567 0,820 0,351 24,54 

2012 

плітка 0,274 0,956 1,046 0,687 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,963 

карась 0,000 0,000 0,945 0,567 0,731 0,474 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,717 

щука 0,000 0,000 0,000 0,763 1,458 1,374 1,345 0,736 0,342 0,000 0,000 0,000 6,018 

лин 0,000 0,000 0,934 1,345 0,793 1,378 0,715 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,165 

інші види 0,537 0,874 0,378 0,583 0,491 0,569 0,672 0,396 0,682 0,337 0,521 0,592 6,632 

всього 0,811 1,830 3,303 3,945 3,473 3,795 2,732 1,132 1,024 0,337 0,521 0,592 23,5 
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Додаток Г 

ПРОЕКТ  

ПОЛОЖЕННЯ  

ПРО ІХТІОЛОГІЧНИЙ ЗАКАЗНИК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО 

ЗНАЧЕННЯ «ХРІННИЦЬКИЙ» 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Заказник входить до складу природно-заповідного фонду України, 

охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий 

режим охорони, відтворення й використання.  

1.2. Заказник загальною площею 572 гектари, розташований у верхів’ї 

акваторії Хрінницького водосховища в місці впадіння р. Стир між селами 

Товпижин та Вербень Демидівського району Рівненської області та селами 

Гумнища та Липа Горохівського району Волинської області. 

1.3. Територія Заказника представляє собою акваторію верхньої частини 

Хрінницького водосховища та ділянку р. Стир до м. Берестечко Горохівського 

району Волинської області. 

1.4. Територія, якій надано статус Заказника, не вилучається з 

користування землекористувачів. 

1.5. Землекористувачі на території Заказника у своїй діяльності керуються 

Конституцією України, законами України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про природно-заповiдний фонд України», іншими 

законодавчими і нормативно-правовими актами та цим Положенням, 

забезпечують та несуть відповідальність за належний стан та додержання 

встановленого режиму території Заказника. 

1.6. Межі Заказника встановлюються в натурі, оформляються відповідними 

знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на планово-картографічні 

матеріали з детальною характеристикою в паспортах водних об’єктів, 

територіальних органів Держрибагентства України та землекористувачів, 
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відображаються у відповідних формах статистичної звітності з кількісного обліку 

земель (форма № 6-зем) та землевпорядній документації, обов’язково 

враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.  

 

2. МЕТА СТВОРЕННЯ ТА ЗАВДАННЯ 

2.1. Заказник створено з метою відтворення, а також охорони та 

збереження унікальної іхтіофауни, що збереглася внаслідок потужної 

трансформації гідроекосистеми річки Стир у Хрінницьке водосховище і особливо 

рідкісних видів риб, занесених до Червоної книги України та міжнародних 

червоних списків. 

2.2. Основними завданнями Заказника є: 

створення умов для збереження і відтворення природних нерестовищ 

аборигенних видів риб та цінного природного ландшафту;  

 збереження і підтримання біорізноманіття іхтіофауни Заказника, в тому 

числі видів, занесених до Червоної книги України;  

підтримка загального екологічного балансу та забезпечення фонового 

моніторингу навколишнього природного середовища в регіоні; 

поширення еколого-освітніх знань.  

 

3. РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ 

3.1. Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд 

України» на території Заказника забороняється будь-яка діяльність, що 

суперечить меті та завданням Заказника, передбаченим цим Положенням, і 

загрожує збереженню природного комплексу, у тому числі: 

будівництво споруд, шляхів, лінійних та інших об'єктів транспорту і 

зв'язку, що може вплинути на зміну характеру місцевості, ландшафтів, які не 

пов’язані з охороною території Заказника, та надання земельних ділянок під 

забудову чи у господарське використання; 
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розведення вогнищ, влаштування місць відпочинку населення, стоянка 

транспорту, а також проїзд і прохід сторонніх осіб, прогін свійських тварин та 

улаштування загонів; 

геологорозвідувальні, підривні роботи, розробка корисних копалин, 

порушення ґрунтового покриву, гідрологічного і гідрохімічного режимів, 

руйнування геологічних відслонень, меліоративні роботи; 

застосування хімічних засобів боротьби з шкідниками та хворобами 

рослин і лісу без відповідного наукового обґрунтування та погодження 

Мінприроди України; 

засмічення території Заказника, зберігання отрутохімікатів, твердих 

побутових та інших відходів; 

розорювання земель, за винятком заходів з обмеження розповсюдження 

лісових пожеж; 

будь-яке порушення стану водойм; 

знищення та пошкодження дерев, чагарників, трав'яної рослинності;  

промислове рибальство; 

інтродукція нових видів водних біоресурсів без відповідних, узгоджених у 

встановленому порядку наукових обґрунтувань та погоджень Мінприроди 

України; 

перебування на території Заказника з усіма видами промислових та 

заборонених знарядь та засобів лову (добування) водних біоресурсів; 

проведення заходів з метою збільшення чисельності окремих видів риб 

понад допустимі науково обґрунтовані обсяги, збирання колекційних та інших 

матеріалів, за винятком матеріалів, необхідних для виконання наукових 

досліджень; 

мисливство; 

пересування на несамохідних та самохідних плавзасобах в період нересту 

риб (з березня по червень включно) за виключенням плавзасобів підрозділів 

органів рибоохорони та екологічної інспекції; 
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інші види робіт, що можуть призвести до порушення природних зв’язків і 

ходу природних процесів, втрати наукової, естетичної цінності природного 

комплексу, що охороняється. 

3.2. На території Заказника дозволяється у встановленому порядку: 

використання її в освітньо-виховних цілях, проведення науково-дослідних 

робіт, обмежена господарська діяльність з додержанням встановленого цим 

Положенням режиму території; 

виконання відновлювальних робіт щодо здійснення заходів із запобігання 

змін природних комплексів внаслідок негативного антропогенного впливу або 

стихійного лиха;  

здійснення протипожежних та санітарних заходів, що не порушують 

режиму Заказника; 

збереження і відтворення природних комплексів та об’єктів Заказника. 

3.3. Спеціальне використання природних ресурсів у межах території 

Заказника здійснюється на підставі дозволів, виданих уповноваженими на те 

органами державної влади, в порядку, передбаченому законодавством, у межах 

лімітів, установлених Мінприроди України. 

3.4. Забезпечення режиму охорони території земельних ділянок у межах 

Заказника здійснюється землекористувачами. 

3.5. На землекористувачів у межах Заказника оформляється охоронне 

зобов’язання щодо додержання встановленого режиму території. 

3.6. Режим охорони території Заказника враховується при розробці 

регіональних та інших планів, проектів, схем з розвитку будівництва, 

землевпорядкуванні тощо. 

3.7. Державний контроль за додержанням режиму території Заказника 

здійснюється Державною екологічною інспекцією України та територіальними 

органами рибоохорони Держрибагентства України.  

3.8. Громадський контроль за додержанням режиму охорони території 

Заказника здійснюється громадськими інспекторами з охорони довкілля та 

громадськими інспекторами рибоохорони. 
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4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА 

4.1. Порушення природоохоронного законодавства України у межах 

Заказника тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну або 

кримінальну відповідальність згідно із законодавством України. 

 

5. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА СКАСУВАННЯ СТАТУСУ  

5.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Заказника проводяться 

відповідно до природоохоронного законодавства України. 
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Додаток Ґ 

ПРОЕКТ 

РЕЖИМ 

рибогосподарської експлуатації 

Хрінницького водосховища 

1. Розроблений Науково-дослідною лабораторією «Охорони та відтворення 

природних ресурсів» Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

2. Фізико-географічна характеристика: 

2.1. Місцезнаходження водного об’єкту: Рівненська область, Демидівський 

район, 0,05 км с. Хрінники, Волинська область, Горохівський район, 0,05 км від с. 

Липа. 

2.2. Розміри: 

а) довжина, км – 39,0;      б) ширина, км – 0,8;  

в) площа водного дзеркала, га – 1626,0;  г) об’єм, куб.м – 20390000,0; 

ґ) максимальна глибина, м – 12,0 м;  д) середня глибина, м – 2,0. 

 2.3. Характеристика (консистенція, склад) грунтів: замулені супіски, 

суглинки, торф. 

 2.4. Види рослин та ступінь заростання у відсотках до загальної площі 

акваторії: макрофіти зазвичай утворюють багатовидові зарослі-асоціації, котрі 

складаються з 3-5 видів рослин. Пояс жорсткої рослинності представлений в 

основному заростями очерету звичайного (Phragmites communis), рогозу 

вузьколистого (Typha latifolia) та рогозу широколистого (Typha angus tifolia) 

утворюючи бордюрний або суцільний тип заростання. З м’якої рослинності 

найбільш широко розповсюджений рдест гребінчастий (Potamogeton pectinatus) 

та роголисник занурений (Ceratophyllum demersum), які утворюють суцільні 

підводні луги на глибинах 0,5 – 1,2 м.Пояс вищих водних рослин у водосховищі 

становить 65 % акваторії, в тому числі повітряно-водні угруповання 22 %, 

плаваючі – 6 %, занурені – 37 %. 
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3. Гідрологічний та гідрохімічний режим: Утворення льодового покриву 

реєструється в період з ІІІ декади листопада до ІІ декади лютого залежно від 

погодних умов року, стабільний льодостав спостерігається в І декаді січня. При 

цьому товщина льодового покриву варіює від 15 до 80 см, в середньому – 40 см. 

Звільнення від льодових мас спостерігається в період від І декади лютого до І 

декади травня, в середньому – в ІІ декаді березня. Вода Хрінницького 

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

‰,за йонним складом вода гідрокарбонатного класу, кальцієвої групи другого 

типу. Явища задухи водних біоресурсів протягом останніх 5 років не 

спостерігались. 

4. Зв'язок з іншими рибогосподарськими об’єктами: основним водотоком, який 

формує водний баланс Хрінницького водосховища є рибогосподарський водний 

об’єкт – р. Стир (права притока р. Прип’ять), наявний зв'язок із штучними 

водними об’єктами – ставами через водопропускні трубопроводи та канали 

поблизу с. Перемилля Горохівського району Волинської області та с. Боремель 

Демидівського району Рівненської області. Водозабірні споруди та рибозахисні 

пристрої відсутні. Скид неочищених стічних вод останні 5 років не 

спостерігався. 
5. Кормова база: біомаса фітопланктону, г/куб.м – 9,14; біомаса зоопланктону, 

г/куб.м – 1,57; біомаса бентосу, г/кв.м – 3,30; біомаса макрофітів, г/кв.м – 630,00. 

6. Видовий склад водних живих ресурсів та їх запаси за видами (тонн): щука 

звичайна – 10,1; окунь звичайний – 20,7; плітка звичайна – 30,8; карась сріблястий 

– 12,9; лин звичайний – 25,0; краснопірка звичайна – 15,1; плоскирка європейська 

– 9,1; лящ звичайний – 7,3. 

7. Фактична рибопродуктивність (кг/га) 113,84, у тому числі за видами (кг/га):   

щука звичайна – 9,23; окунь звичайний – 12,71; плітка звичайна – 18,97; карась 

сріблястий – 12,34; лин звичайний – 35,18; краснопірка звичайна – 9,27; 

плоскирка європейська – 5,59; лящ звичайний – 10,55. 

8. Обсяги улову окремих видів водних живих ресурсів за період не менше ніж 5 

років до початку здійснення робіт, тонн 
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№ 

з/п 

Види водних живих 

ресурсів 

Роки 

2008 2009 2010 2011 2012 

1 Щука звичайна 1,265 - - - - 

2 Карась сріблястий 0,573 - - - - 

3 Плітка звичайна 4,407 - - - - 

4 Лин звичайний 1,676 - - - - 

5 Краснопірка звичайна 1,136 - - - - 

6 Окунь звичайний 1,517 - - - - 

7 Лящ звичайний  0,452 - - - - 

8 Плоскирка європейська  0,912 - - - - 

9 Інші види 0,107 - - - - 

Всього  12,045 - - - - 

Рибопродуктивність, кг/га 7,40 - - - - 

9. Інші відомості про навантаження на середовище: рекреаційне навантаження – 

потужне, виражене у нерегульованому любительському рибальстві; антропогенне 

навантаження – потужне, виражене у нестабільності рівневого режиму водного 

об’єкту викликаного роботою Хрінницької гідроелектростанції та незаконному 

вилові риби. 

10. Обсяги вселення (кількість), млн. екз. 

№ 

з/п 

Вид, вікова стадія, 

середня маса 

Роки 

2019 2020 2021 2022 2023 

1 Гібрид товстолобиків, 

дворічка, 150-250 г 
0,1 0,07 0,05 0,05 0,05 

2 Амур білий, дворічка, 

250-350 г 
0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 
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11. Обсяги вилучення водних живих ресурсів за видами (тонн) 

№ 

з/п 
Види 

Роки 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Щука звичайна 2,9 2,1 1,9 1,5 1,0 

2 Карась сріблястий 3,6 2,7 2,4 2,1 1,5 

3 Плітка звичайна 7,8 6,5 5,3 3,6 2,1 

4 Лин звичайний 3,7 3,0 2,2 1,6 1,0 

5 Краснопірка звичайна 5,5 5,0 4,3 3,5 3,0 

6 Окунь звичайний 3,7 3,0 2,5 2,1 1,5 

7 Лящ звичайний  1,2 0,7 0,7 0,5 0,5 

8 Плоскирка європейська  2,3 2,1 1,7 1,3 0,7 

9 Білий товстолобик 9,3 14,0 17,0 20,0 24,0 

10 Амур білий  7,3 12,0 14,0 18,0 22,0 

11 Інші види 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Всього 48,3 52,1 53,0 55,2 58,3 

12. Повна характеристика знарядь і засобів лову та їх кількість: сітки промислові 

одностінні  та поріжні довжиною 35 м, висотою 1,2-2,5 м з кроком вічка: а=32 мм 

– 30 шт.,а=35 мм – 30 шт., а=40 мм – 15 шт., а=50 мм – 15 шт., а= 55 мм – 10 шт., 

а=60 мм – 10 шт., а=80 мм – 25 шт., а=90 мм – 15 шт., а=100 мм – 10 шт. невід 

промисловий закидний довжиною 500м, висотою 12 м з кроком вічка: матня а=30 

мм, приводи а=36 мм, крила а=40 мм – 2 шт.  

13. Період заборони на лов туводних видів водних живих ресурсів: в період 

весняно-літньої нерестової заборони з 01 березня до 30 червня щороку; в період 

зимівлі риб на зимувальних ямах з 01 листопада до 20 березня щороку; у верхній 

ділянці водосховища в межах іхтіологічного заказника «Хрінницький» 

заборонено промисловий вилов риби протягом всього року, за виключенням 

відлову старших вікових груп рослиноїдних риб у строки визначені 

територіальними органами охорони навколишнього природного середовища та 

органами рибоохорони. 
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14. Перелік робіт з відтворення, меліорації тощо, які необхідно здійснити на 

рибогосподарському водному об’єкті, де буде здійснюватись штучне розведення, 

вирощування водних живих ресурсів та їх використання: 

- підтримання сталого рівневого режиму водосховища у період весняно-літньої 

нерестової заборони на вилов риби та в період скату риб на зимувальні ями; 

- підготувати на водосховищі 5 тоневих ділянок для промислового вилову риби, 

підтримувати їх у належному стані; 

- в зимовий період для запобігання заморним явищам необхідно забезпечити 

проведення заходів по збагаченню води киснем. 

15. Інші заходи: 

- промисловий вилов риби у Хріницькому водосховищі здійснюється за межами 

іхтіологічного заказника «Хрінницький» в межах визначених територіальними 

органами рибоохорони промислових та тоневих ділянок (додаток 1); 

- любительське рибальство, в тому числі підводне полювання у акваторії 

водосховища здійснюється громадянами України, іноземцями та особами без 

громадянства згідно з Правилами любительського та спортивного рибальства за 

межами промислових та тоневих ділянок та ділянки роботи гідровузла у 

встановлені строки згідно із Порядком організації та здійснення любительського 

та спортивного рибальства у Хрінницькому водосховищі (додаток 2); 

- охорону водних біоресурсів здійснює користувач водних біоресурсів у взаємодії 

із територіальними органами рибоохорони у відповідності до чинного 

законодавства України; 

- вилов та облік водних біоресурсів здійснюється на підставі дозвільних та 

облікових документів виданих згідно чинного законодавства України за наявності 

стаціонарного рибоприймального пункту; 

- через три роки рибогосподарської  експлуатації водосховища необхідно 

провести додаткові дослідження з метою уточнення стану природної кормової 

бази, обсягів вселення та вилову водних біоресурсів. 

16. Науково-дослідна лабораторія «Охорони та відтворення природних ресурсів» 

Національного університету водного господарства та природокористування 
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відповідає за наукове обґрунтування цього Режиму рибогосподарської 

експлуатації Хрінницького водосховища. Користувач водних біоресурсів 

відповідає за виконання вимог, складених науковою організацією для цього 

Режиму.  

17. Термін дії Режиму від 01 березня 2019 року до 28 лютого 2025 року. 

 

Додаток 1  

до Режиму рибогосподарської експлуатації  

Хрінницького водосховища 

 

Карта-схема рибогосподарського освоєння Хрінницького водосховища  
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Додаток 2  

до Режиму рибогосподарської експлуатації  

Хрінницького водосховища 

 

Порядок організації та здійснення любительського та спортивного 

рибальства у Хрінницькому водосховищі 

 Цей Порядок розроблено у відповідності до Законів України «Про рибне 

господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів», «Про 

тваринній світ», Правил любительського та спортивного рибальства затверджених 

наказом Державного комітету рибного господарства України № 19 від 15.02.1999 

року з метою організації та  впорядкування, регулювання та раціонального 

здійснення любительського, спортивного рибальства та підводного полювання. 

1. Згідно із цим Порядком у Хрінницькому водосховищі дозволяється 

здійснення любительського та спортивного рибальства, в тому числі підводного 

полювання всім громадянам України, іноземцям та особам без громадянства 

безоплатно. 

2. Вилов риби рибалками-любителями здійснюється в межах акваторії 

Хрінницького водосховища за межами іхтіологічного заказника «Хрінницький», 

за межами ділянки роботи гідровузла Хрінницької гідроелектростанції, за межами 

промислових та тоневих ділянок. 

3. В межах іхтіологічного заказника «Хрінницький» може бути дозволено 

здійснення любительського рибальства з берега за погодженням з територіальним 

підрозділом охорони навколишнього природного середовища. 

4. В межах промислових та тоневих ділянок водосховища може бути 

дозволене любительське рибальство за погодженням із користувачем водних 

біоресурсів та територіальними органами рибоохорони у період обмеження 

промислового лову. 

5. Підводне полювання дозволяється здійснювати в межах встановлених 

спеціальних ділянок без застосування автономних дихальних пристроїв у світлу 



241 

 

пору  доби за умов наявності посвідчення підводного мисливця, зареєстрованих 

знарядь лову та дотримання основних правил поводження на воді. 

6. Одній особі дозволяється вилов за одну добу перебування на водоймі таких 

водних біоресурсів: риба – 3 кг, раки – 30 екз. 

7. Проведення спортивних змагань серед рибалок та підводних мисливців 

проводяться у відповідності до затверджених програм проведення спортивних 

заходів погоджених територіальними органами рибоохорони. 

8. Лов риби та підводне полювання дозволяється всіма видами та типами 

вудок, спінінгів та гарпунними рушницями. 

9. Любительський вилов риби та підводне полювання здійснюється у 

відповідності до Правил любительського та спортивного рибальства. 

10. В період весняно-літньої нерестової заборони будь-який вилов риби 

забороняється. 

11. В період скату риб на зимувальні ями та під час зимівлі забороняється будь-

який вилов риби в межах визначених зимувальних ям. 

12. Контроль за дотриманням даного порядку та Правил любительського та 

спортивного рибальства здійснюють посадові особи територіальних підрозділів 

органів рибоохорони та охорони навколишнього природного середовища, служба 

охорони користувача водних біоресурсів та громадські інспектори рибоохорони. 
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Додаток  Д 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

Монографія у співавторстві: 

1. Кадастр іхтіофауни Рівненської області: монографія / Гроховська Ю. Р. та ін.  

Рівне: ТзОВ «Дока Центр», 2012. 200 с. (Дисертантом оброблено статистичні 

дані, проведено аналіз літературних джерел, підготовка матеріалу до друку). 

Наукові праці в яких опубліковані основні наукові результати дисертації:  

2. Веремеєнко С. І., Мосніцький В. О. Екологічна характеристика популяцій 

плітки звичайної (Rutilus rutilus L.) Хрінницького водосховища. Збалансоване 

природокористування.  2015. № 1. С. 40–45. (Дисертантом проведено повний 

біоекологічний аналіз досліджуваного об’єкту, оформлення матеріалу, 

підготовка до друку). 
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	Для вирішення проблеми оптимального використання рибних ресурсів принципове значення має співвідношення віку найбільшої іхтіомаси і віку масової статевої зрілості. Виходячи з цього популяції промислових риб можуть бути розділені на три основні типи [4...

