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РЕФЕРАТ
Звіт про НДР: 184 с., 29 табл., 17 рис., 4 дод., 202 джерела.
БІОЛОГІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ, ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНИХ
ГРУП ГІДРОБІОНТІВ, ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ
ОБ'ЄКТІВ РІЗНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ (Ключові слова)
Об’єкт дослідження – Екологічна ефективність біологічної меліорації
водних об’єктів України.
Мета роботи – Оцінка екологічної ефективності біологічної меліорації
водних об’єктів України та розробка рекомендації щодо встановлення екологічної
необхідності її здійснення (або коригування).
Методи дослідження – аналіз літератури та результатів власних натурних
досліджень (гідрохімічні та гідробіологічні методи аналізу).
Визначено загальні масштаби біологічної меліорації та оцінена роль
біологічної меліорації у формуванні екологічного стану водних об'єктів України
різного господарського призначення.
Здійснено вибір характеристик окремих груп гідробіонтів, які можуть
слугувати показниками зміни екологічного стану водного об'єкта після
проведення біологічної меліорації.
Запропоновано методичний підхід до оцінки ефективності біологічної
меліорації конкретного водного об'єкта.
Упровадження планується після завершення робіт по темі.
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ВСТУП
Одним із основних принципів водної стратегії є посилення ролі екологічної
складової у системі державного управління водними ресурсами України за
одночасного:
- дотримання всіх пріоритетів сталого розвитку суспільства та
інтегрованого управління за басейновим принципом;
- врахування екологічних, економічних і соціальних наслідків під час
підготовки та прийняття управлінських рішень;
- державної

підтримки

і

стимулювання

вітчизняних

суб'єктів

господарювання, які здійснюють модернізацію виробництва, спрямовану на
раціональне використання водних ресурсів та охорону їх від кількісного та
якісного виснаження.
При цьому державні та регіональні програми, спрямовані на раціональне
використання та охорону водних ресурсів, є обов'язковим інструментом реалізації
водної стратегії на національному, регіональному та місцевому рівнях [1].
Вважається, що в останні десятиріччя експлуатація самоочисної здатності
водних екосистем в Україні досягла таких масштабів, які не дають можливості
природним регуляторним механізмам упоратися з тим об’ємом забруднень, який
щорічно надходить у водне середовище. Традиційні методи фізико-хімічної і
біологічної очистки води не забезпечують повного очищення від небажаних
компонентів [2].
Тому останнім часом все більша увага приділяється методам біологічної
меліорації водних об'єктів.
Проведення біологічної меліорації у числі інших цілей (для збереження
біологічного різноманіття, поліпшення екологічного стану водних об'єктів,
раціонального використання наявного водного фонду, нарощування запасів,
покращення видового складу риб та інших водних живих ресурсів і збільшення їх
вилову на природній кормовій базі) передбачалося ще в 2004 році [3].
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Найпоширенішою в Україні є форма біологічної меліорації з використанням
риб – іхтіомеліорація, в першу чергу з використанням далекосхідних
рослиноїдних риб (товстолобиків - білого Hypophthalmіchthys molіtrіx і строкатого
Hypophthalmіchthys nobіlіs, а також білого амура Ctenopharyngodon іdella). При
цьому основним показником проведення біологічної меліорації (іхтіомеліорації)
часто слугує лише фактична чисельність інтродуцентів, які були вселені [4].
Проте сновною метою біологічної меліорації є покращення стану
гідроекосистем, яке й має бути основним показником її ефективності.
Основні напрями, які можна у цьому сенсі окреслити такі:
- відновлення функціональної рівноваги екосистем, у тому числі
боротьба із евтрофікацією, із заростанням макрофітами та із іншими
негативними

явищами,

здатними

істотно

змінити

умови

середовища

існування;
- відновлення екологічного різноманіття, різноманіття місць мешкання,
у тому числі за рахунок створення штучних субстратів і заростей ВВР на
штучних і антропогенно змінених акваторіях;
- відновлення біологічного різноманіття, зокрема реінтродукція та
підтримка зникаючих видів.
В сучасних умовах України найактуальнішим завданням пов'язаним з
біомеліораціей є насамперед деевтрофікація водойм. Евтрофікація ставить
водойми України, у тому числі й найбільші (водосховища Дніпровського каскаду)
на межу функціональної екологічної катастрофи (тобто неспроможності
відтворювати прийнятну якість середовища існування), що призводить до
періодичних масових заморів гідробіонтів [5]. Втрата місць мешканння,
зникнення видів, збіднення біорізноманіття, спалахи чисельності інвазійних видів
є показниками структурної екологічної катастрофи, що відбуваеться. Проте,
деевтрофікація (тобто, зниження продуктивності водних об’єктів) входить у
протиріччя з досягненням максимального виходу біоресурсів, який потребує
підтримки високої продуктивності. В Україні зберігаеться підхід з орієнтацією на
отримання максимальної продукції [6], а не на покращення екологічного
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благополучча водойм. За таких умов біомеліорація часто

є формальним

обґрунтуванням комерційної господарської діяльності. При цьому, відмінності
між діями, орієнтованими або на покращення стану водних об’єктів, або на
економічну ефективність, можуть виявитися як принциповими (наприклад, вибір
стратегії деевтрофікації за рахунок підтримки угруповань зоопланктону чи за
рахунок вселення риб-фільтраторів [7]), так і достатньо незначними (наприклад,
вибір великих чи малих обсягів зариблення одним і тим же видом рибфільтраторів [8]). Отже, проблема може потребувати як проведення додаткових
досліджень із вивчення механізмів дії різних стратегій біомеліорації в конкретних
умовах,

так

і

впровадження

економічних

стимулів

та

контролю

за

біомеліораційною діяльністю.
У 2014 р. загальна кількість водосховищ в Україні становила (з урахуванням
Дніпровського каскаду та Дністровських водосховищ) — 1103. Серед них — 6
водосховищ

Дніпровського

каскаду

(Київське,

Канівське,

Кременчуцьке,

Дніпродзержинське, Дніпровське та Каховське) і 2 — Дністровські (Дністровське1, головне та Дністровське-2, буферне) [9].
Водосховища утримують 55315,8 млн. м3 води (величина повного об'єму).
Цей показник перевищує середній багаторічний стік Дніпра, або ж водні ресурси
країни, які формуються на її території в середні за водністю роки [10]. Корисний
об'єм водосховищ, тобто об'єм, який використовується для регулювання стоку і
забезпечення потреб водогосподарського комплексу, становить 26654,8 млн. м 3
[11].
Серед річок України основне рибогосподарське значення мають Дніпро (а з
його приток − Прип'ять та Десна), Дунай, Дністер, Південний Буг і Сіверський
Донець. Так, в Дніпрі є понад 66 видів риб, основними промисловими видами в
останні 3 роки є 5: сріблястий карась Carassius gibelio, лящ Abramis brama, плітка
Rutilus rutilus, плоскирка Blicca bjoerkna та рослиноїдні види риб. В нижній
частині Дунаю, яка розташована на території України зареєстровано 71 вид, риб, з
яких основне промислове значення мають 3 (оселедець Alosa immaculata, короп
Cyprinus carpio і карась сріблястий Carassius gibelio). В Південному Бузі близько
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70 видів риб, з яких найбільш багаточисельними є 6 – короп Cyprinus carpio, лящ
Abramis brama, плітка Rutilus rutilus, червонопірка Scardinius erythrophthalmus,
окунь Perca fluviatilis, карась сріблястий Carassius gibelio. Іхтіофауна Дністра
становить 57 видів риб (у верхів'ї переважають марена Barbus barbus, підуст
Chondrostoma nasus, головень Squalius cephalus та інші види, що живуть у
проточній воді; у нижній — плітка Rutilus rutilus, червонопірка Scardinius
erythrophthalmus, окунь Perca fluviatilis, бичкові Gobiidae, чехоня Pelecus cultratus,
лящ Abramis brama та ін.) [10,12].
Озерне рибне господарство України зосереджене переважно у Поліссі й у
заплаві нижньої течії Дунаю. Зокрема, у Поліссі є понад 268 озер загальною
площею 16 000 га, в яких мешкає понад 32 види риб. Найбільш багаточисельними
з них є 9 – лящ Abramis brama, плітка Rutilus rutilus, червонопірка Scardinius
erythrophthalmus, щука Esox lucius, окунь Perca fluviatilis, лин Tinca tinca, карась
сріблястий

Carassius

gibelio,

йорж

Gymnocephalus

cernua.

Промислова

рибопродуктивність окремих озер на Поліссі коливається від 7,5 до 40 кг/га. У
заплаві ділянки нижньої течії Дунаю площа озер становить близько 45 000 га з
рибопродуктивністю від 21 до 73 кг/га. Найбільш багаточисельними є 9 – короп
Cyprinus carpio, лящ Abramis brama, судак Sander lucioperca, щука Esox lucius,
окунь Perca fluviatilis, червонопірка Scardinius erythrophthalmus, бички Gobiidae,
тюлька Clupeonella cultriventris, верховодка Alburnus alburnus [13,14].
Можна припустити, що, залежно від обраної стратегії біомеліорації низка
згаданих видів матиме як позитивний, так і негативний вплив на екологічний стан
водойм. Так, якщо обирається стратегія із вселенням рослиноїдних риб, щука чи
судак будуть розглядатися, як перешкода й підлягати вилову [7]; у випадку
вибору стратегії обмеження фітопланктону за рахунок зниження тиску на
зоопланктон шляхом скорочення популяцій зоопланктоноїдних риб, щука й судак,
навпаки, матимуть позитивний вплив, який потребуватиме підтримки [15]. Так
само, у низці робіт підкреслюється негативна роль бентоїдних риб, зумовлена
ремобілізацією ними фосфору з донних відкладів [16], проте за обрання стратегії
вселення риб-фільтраторів, переробка бентоїдними рибами детриту, утвореного

10

екскрекцією фільтраторів (за умови вилучення фосфору з системи з надлишком
біомаси риб), ймовірно, може виявитися позитивним чинником.
Найпоширенішою формою рибного господарства України вважається
ставове. Ставовий фонд налічує понад 22 000 одиниць, загальною площею
близько 170 000 га. Садкове рибне господарство використовують на великих
річках та водосховищах, а також прибережних ділянках морів. Активно набуває
широкого

розповсюдження

по

всій

Україні

інтенсивне

рибництво

з

використанням установок замкненого водопостачання (УЗВ). Специфічною є
рибогосподарська

діяльність

у

водосховищах

Дніпровського

каскаду

гідроелектростанцій, які перекрили шляхи міграцій прохідним рибам, та змусили
відійти на північ реофільні види риб. В наш час основними об'єктами промислу в
дніпровських водосховищах є 4 види риб (сріблястий карась, лящ, короп і
плітка,), а найбільшу рибопродуктивність мають Кам‘янське та Кременчуцьке
водосховища [14,17].
Цей науковий звіт представляє результати робіт за ІІ етапом НДР «Оцінка
екологічної ефективності біологічної меліорації водних об’єктів України».
У звіті проведено аналіз сучасних масштабів біологічної меліорації та дана
оцінка

змін

екологічного

стану

водних

об'єктів

призначення та технологічних (водойм-охолоджувачів,
рибогосподарських і ін.) в Україні.

загальногосподарського
водовідних каналів,
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ГЛОССАРІЙ
Біологічна меліорація (біомеліорація):
Водойм

– комплекс заходів, спрямованих на покращення умов

мешкання корисних водних організмів і штучне підвищення біологічної та
господарської продуктивності водних угідь. Біомеліорація застосовується як у
рибному (поглиблення й очистка водойм, їх періодичне осушення, збереження
природних і облаштування штучних нерестовищ, рятування молоді з від
шнурованих водойм тощо), так і в мисливському (облаштування штучних
місць мешкання для дичини, створення водойм, регулювання рівня води,
посадка кормових і захисних рослин, організація мілководь для качиних
господарств тощо) господарствах. До біомеліорації відноситься також
інтродукція до водойм рослиноїдних риб (білого амура, білого й строкатого
товсто лобів, тощо) з метою боротьби із заростанням водойм (ставів,
водосховищ, каналів) [18].
Водних об’єктів – покращення стану водних об’єктів за допомогою
біологічних заходів [19,20].
Водних об’єктів – поліпшення санітарно-біологічного стану водойм,
якості води, запобігання перешкодам у питному та технічному водопостачанні
за допомогою біотичних об’єктів [21].
Біоманіпуляція:
Навмисне маніпулювання екосистемою, особливо шляхом додавання
або видалення видів [22].
Практика управління, при якій люди навмисно вилучають цілі види з
екосистем. Метою біоманіпуляції є зниження концентрації шкідливого
фітопланктону, наприклад токсичних синьо-зелених водоростей [23].
Біоремедіація
Засіб, який забезпечує можливість знищити або зробити нешкідливими
забруднення різного роду, використовуючи природну біологічну активність
[24].

12

Технологія, яка змінює умови навколишнього середовища (фізичні,
хімічні, біохімічні, або мікробіологічні) для заохочення мікроорганізмів
знищувати або детоксифікувати органічні та неорганічні забруднення в
навколишньому середовищі [25].
Меліорація – докорінне чи з розрахунком на тривалий період (десятки
років) значне змінення природного середовища з наміром його покращення
для ведення господарства [19].
Фітомеліорація – комплекс заходів із покращення умов природного
середовища шляхом культивування чи підтримки природних рослинних
угруповань

(створення

лісосмуг,

кулісних

насаджень,

посіву

трав).

Розрізняють фітомеліорацію біопродукційну (підвищення кількості й якості
корисної для людини продукції), гуманітарну (оздоровлення середовища для
оптимізації фізичного й духовного стану людини), інженерну (покращення
умов експлуатації інженерних споруд), природоохоронну (збереження і
покращення біоценозів, природного середовища в цілому), інтер’єрну
(оздоровлення середовища у помешканні) [18].
Іхтіофауна – сукупність видів риб і круглоротих будь якої водойми чи
водотоку [18].
Іхтіоценоз – сукупність популяцій різних видів риб, що входить до
відповідного біоценозу [18].
Едифікатор – вид, що визначає характер середовища мешкання [26].
Основна

(первинна)

продуктивність

екологічної

системи

–

Швидкість, із якою сонячна енергія засвоюється організмами-продуцентами
(головним чином зеленими рослинами) у процесі фотосинтезу чи хемосинтезу
і накопичується у формі органічних речовин, які по тому можуть бути
використані, як харчування [27].
Трофність водних об’єктів – Ступінь біологічної продуктивності
екосистем водних об’єктів, що визначається вмістом у воді біогенних
елементів (перш за все фосфору й азоту) та комплексом гідрологічних,
гідрохімічних, гідробіологічних та інших факторів [28].
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Евтрофування вод (евтрофікація)
Підвищення біопродуктивності водойм у результаті накопичення у воді
біогенних речовин під впливом природних і, головним чином, антропогенних
факторів [29].
Підвищення біологічної продуктивності водних об’єктів унаслідок
збільшення вмісту в воді біогенних елементів [28].
Підвищення біологічної продуктивності водних об’єктів у результаті
накопичення у воді біогенних елементів під дією антропогенних або
природних факторів [20].
Евтрофована водойма
Водойма, у воді і донних відкладах якої містяться високі концентрації
біогенних елементів і органічних речовин, спричиняючи посиленому розвитку
рослинних і тваринних організмів [20].
Неглибока водойма, яка добре прогрівається, з великим вмістом
поживних речовин і високою продуктивністю [18].
Біопродуктивність
Здатність біогеоценозу на основі використання речовини й енергії до
відтворення органічної речовини. Б.п. звичайно оцінюється через біологічну
нетто- (первинну чисту) і брутто- (первинну загальну) продукцію, що
виражаються у вагових одиницях на одиницю площі в одиницю часу (за рік)
[30].
Водних екосистем – здатність живих організмів водного середовища
підтримувати певну швидкість утворення органічної речовини у вигляді
біомаси водяних рослин, безхребетних тварин, риб та інших гідро біонтів [21].
Сукупність

процесів

створення,

трансформації,

поглинання

й

проходження енергії через еколого-біологічні системи різних рівнів – від
окремого роганізму до біогеоценоза (екосистеми). Властивість окремих
популяцій чи угруповання (біоценозу) в цілому відтворювати свою біомасу,
тобто утворювати органічну речовину у формі тих чи інших організмів. Слід
відрізняти від біологічної продукції [18].
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Продукція біологічна:
1) – асиміляція речовин і включення їх в організми, тобто зростання й
розмноження;
2) – швидкість утворення популяцією чи угрупованням (біоценозом)
органічної речовини за одиницю часу на одиницю простору в екосистемі [18].
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1. АНАЛІЗ ЗАКОРДОННОГО ДОСВІДУ ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ
БІОМЕЛІОРАЦІЇ

НА

БІОРІЗНОМАНІТТЯ

ЕКОЛОГІЧНИЙ

СТАН,

ГІДРОЕКОСИСТЕМ.

МЕТАБОЛІЗМ

БІОМАНІПУЛЯЦІЯ

І

ДЛЯ

БОРОТЬБИ З ЕВТРОФІКАЦІЄЮ
Зменшення зовнішнього надходження сполук біогенних елементів є
загальноприйнятою концепцією управління якістю води, яка спрямована на
контроль біомаси за допомогою теорії харчових ланцюгів [31].
1.1. Рибні ресурси
Зазначається [32], , що у більшості європейських країн евтрофікація
призвела до зміни структури іхтіоугруповань: із дуже різноманітних, зі щукою
(Esox lucius) та/або окунем (Perca fluviatilis), як основними хижаками, а також із
линем (Tinca tinca), карасем (Carassius carassius) і красноперкою (Scardinius
erythrophtalmus); до монодомінантної, в якій переважають плотва (Rutilus rutilus)
та/або лящ (Abramis brama), а роль хижака переважно належить судаку
(Stizostedion lucioperca). Умови для вугра (Anguilla anguilla) недостатньо відомі,
але, ймовірно, вони покращилися із евтрофікацією.
Цей перехід на переважання судака, що замінює окуня та щуку, за
відомостями ФАО [32], був вигідним для комерційного рибальства. Відновлення
озер та водойм до колишніх мезотрофних умов змінить спосіб риболовлі
комерційних рибалок лише тому, що водойми повертаються до старої чи
альтернативної ситуації.
Як показало спостереження за заморними явищами на деяких великих
водоймах України, судак в умовах замору

гине досить швидко (що можна

вважати наступною фазою деградації структури іхтіоугруповання під дією
евтрофікації).
Управління харчовими ланцюгами [33], як інструмент для усунення
наслідків евтрофікації, спирається на один або два механізми: по-перше, тиск
"зверху вниз", щоб максимально знизити біомасу автотрофів, стимульованих
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збагаченням поживними речовинами; а по-друге, втручання на основі ресурсів
"знизу вгору" для зменшення біотичної переробки поживних речовин.
Переваги, недоліки й межі застосування різних методів і напрямів
біоманіпуляції із іхтіоценозами системно розглянуті у низці робіт. Зокрема [34],
два основні напрямки біоманіпуляцій порівнювалися на прикладі китайських озер
(рис. 1.1).

a

b

Рис. 1.1 – Концептуальна діаграма двох типів біоманіпуляції з метою
скорочення фітопланктону за [34].
a – підтримка хижаків, скорочення популяції зоопланктоноїдних риб,
стимуляція зоопланктону й, відтак, скорочення фітопланктону;
b – скорочення популяції хижаків, підтримка риб-фільтраторів і, відтак,
скорочення всього планктону
Стверджується [34], що тип біоманіпуляції з підтримкою хижаків (тип «а»
за рис. 1.1) більш ефективний для помірно евтрофованих водойм, тоді як тип
біоманіпуляції з підтримкою риб-фільтраторів (тип «b» за рис. 1.1) доцільніший
для сильно евтрофованих водойм.
Слід зауважити, що у цій роботі йдеться не про зариблення адвентивними
рибами-фільтраторами (на кшталт зариблення товстолобиком, яке найширше
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практикується в Україні), а про підтримку наявних популяцій природних для
Китаю видів (у т.ч й того ж товстолобика).
Стимулювання фітопланктоїдної риби може бути ефективним інструментом
[35] для боротьби з цвітінням водоростей у тропічних озерах, які є
високопродуктивними та некерованими для зниження концентрації поживних
речовин.

Початковий

склад

фітопланктону

сильно

вплинув

на

успіх

біоманіпуляції. Довготривалі спостереження в озерах Донгху та Цяндаоху
зафіксували, що товстолобик (Hypophthalmichthys molitrix) та великорослий короп
(H. nobilis) (два різновиди фільтраторів, що зазвичай використовуються в
господарстві) можуть ефективно придушити цвітіння мікроцистисом. Введення
срібного та великоголового коропа може бути ефективним методом управління в
евтрофних системах, у яких відсутній макрозоопланктон. Біоманіпуляція цього
типу, як вказується [35], доцільна лише в тому випадку, якщо основною метою є
зменшення недоцільних явищ цвітіння крупними видами водоростей, які
неможливо ефективно контролювати великим рослиноїдним зоопланктоном. Крім
того, цей тип біоманіпуляції працював менш ефективно в гідроекосистемах не
такого високого ступеню евтрофікації, де домінував нанофітопланктон.
Слід також вказати на одну особливість біоманіпуляцій із вселенням рибфільтраторів, відзначену при дослідженні досвіду цієї діяльності в Китаї [36], а
саме вплив обсягів вселення на кінцевий ефект. Зростання біомаси водоростей
було б швидким (великий ризик цвітіння водоростей), якщо щільність зариблення
коропа, що живиться фільтрацією, є занадто низька (рис. 1.2). Однак швидкість, з
якою водорості засвоюють поживні речовини, є високою, і риба теж швидко
зростає. Навпаки, якщо щільність зариблення коропа занадто висока, ріст біомаси
водоростей буде обмежений (низький ризик цвітіння водоростей). У випадку
якщо швидкість, з якою водорості засвоюють поживні речовини, у цьому випадку
невелика, і риба зростає повільно. Для збалансування виведення поживних
речовин і контролю цвітіння водоростей пропонується зариблення відповідної
(помірної) щільності, такий підхід є компромісом між цілями товарної
аквакультури (у першому випадку) та боротьби з евтрофікацією (у другому). Ця
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схема може пояснити також і багато випадків невдалих спроб деевтрофікації за
рахунок вселення риб-фільтраторів.

Рис.1.2 – Принципова схема залежності ефекту біоманіпуляції від щільності
зариблення рибами-фільтраторами [36].
Головною

метою

біоманіпуляції

шляхом

зменшення

популяцій

зоопланктнооїдних риб є, за звітом ФАО [37], не зміна рибних популяцій, а зміна
водної екосистеми. Це метод переведення системи в інший стан, як правило,
перехід від домінування водоростей до панування макрофітів.
Із метою відновлення евтрофних озер шляхом біоманіпуляції, системно
розглянуто в огляді [38] напрям скорочення популяцій зоопланктоїдних та
бентоїдних риб, безпосередньо чи за рахунок збільшення популяцій хижих риб,
що може спричинити зміни в екосистемі, які підвищують прозорість води та
зменшують ризик цвітіння й заморів, принаймні у короткостроковій перспективі.
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З проаналізованих у цій роботі випадків використання такої технології, 85% було
здійснено у Європі та 15% у Північній Америці. Метааналіз показав, що
видалення планктоїдних та бентоїдних риб призводить до збільшення прозорості
води за диском Секкі й зниження концентрації хлорофілу під час втручання та
перші три роки після цього. Вказується також, що така біоманіпуляція має
особливий успіх у відносно невеликих озерах.
Цікавим є припущення, висловлене у одній з робіт, яку також можна
віднести до цього напряму [39], щодо впливу біоманіпуляції на ефективність
освоєння наявного запасу біогенних речовин фітопланктоном, а, отже, ризик
виникнення «цвітіння» за певної кількості біогенних речовин (рис.1.3). Харчовий
ланцюг зліва на цьому рисунку функціонує переважно як трирівнева система,
тоді, як харчовий ланцюг праворуч є результатом додавання хижаків і функціонує
як чотирирівнева система. Представлені напрями міжрівневої взаємодії й
гіпотетичний вплив хижаків на залежність між вмістом хлорофілу та загального
фосфору в озерах із планктоїдною рибою.Додання хижаків, у кінцевому підсумку,
має пригнічувати використання

біогенів фітопланктоном. Гіпотезу було

перевірено й підтверджено експериментально на низці озер (рис. 1.4); кожна
точка на цих графіках відповідає комплексу значень по одному озеру.

Рис. 1.3 – Гіпотеза про трофічний каскад [39].

20

Рис. 1.4 – Залежність між вмістом хлорофілу та загального фосфору в
озерах із планктоїдною рибою у присутності хижаків і без них [39]
Основна ідея покладена у гіпотезу про трофічний каскад [31] передбачає,
що «збільшення біомаси хижаків призводить зменшення біомаси планктофагів,
збільшує біомасу рослиннооїдного планктону й знижує біомасу фітопланктону».
Отже, застосування біоманіпуляції полягає [40] у тому, що хижаки на верхніх
рівнях харчової піраміди можуть впливати на чисельність планктоїдних риб, що в
свою чергу може визначити чисельність, розмірну структуру та продуктивність
зоопланктону й фітопланктону.
За британським проектом [41] спочатку робота була зосереджена на
зменшенні надходження фосфору від очищення стічних вод та промислових
скидів, але стало зрозуміло, що для успішного відновлення потрібні додаткові
кроки. Перший з них - зменшення надходжень фосфору в озеро за рахунок
контролю викидів фосфору у водозбір. Другий - це контроль над фосфором, що
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виділяється з озерного осаду до води. Ці два етапи повинні призвести до
зниження концентрації фосфору в озері та зниження популяції фітопланктону.
Однак фоновий дифузний вхід фосфору із водозбору разом із властивою
стійкістю екосистеми озера до змін запобігає очищенню води. Третій крок
призначений для подолання цієї проблеми шляхом "біоманіпуляції": стимуляції
зоопланктонної спільноти тимчасовим вилученням риби.
Таким

чином,

по

[41],

стосовно

іхтіоценозу,

практичною

метою

біоманіпуляції є збільшення густини популяції хижаків та зменшення густини
популяції зоопланктоїдних риб; при чому, оскільки більшість зоопланктоїдних
риб є розміро-селективними, зниження тиску зоопланктофагів може призвести до
збільшення кількості крупного зоопланктону, який має більш помітний вплив на
фітопланктон, як харчовий ресурс.
Також і в роботі [40] зазначається, що зоопланктоїдна риба, як правило,
харчується крупним зоопланктоном, що призводить до панування дрібного
зоопланктону, а оскільки саме крупний зоопланктон (деякі види дафній) найбільш
ефективно харчується водоростями, його редукція, як правило, супроводжується
відносно високою біомасою фітопланктону.
Отже, виходячи з гіпотези ефективності розміру [41], збільшення популяцій
великих травоїдних видів зоопланктону, наприклад, крупних дафній, може
сприйматися як свідчення успішного зниження тиску на зоопланктон.
Підсумовуючи, маніпуляція з харчовими ланцюгами [42] стосується
зменшення біомаси планктоїдних риб, що призводить до каскадного впливу на
фітопланктон і, зрештою, більшої прозорості води озер. Сильне зменшення
біомаси зоопланктоїдної риби, такої як плотва (Rutilus rutilus L.), часто
супроводжується збільшенням чисельності та розміру зоопланктону (переважно
видів дафній). Це збільшує тиск на фітопланктон і призводить до контролю
біомаси фітопланктону зверху вниз, і в цьому випадку вода стає більш прозорою,
зменшується ризик надзвичайних значень рН та дефіциту кисню (рис. 1.5).
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Рис. 1.5 – Схематичний вигляд контролю над кількістю фітопланктону
зверху вниз в евтрофних озерах [42]
Описаний метод біоманіпуляції базується, за звітом ФАО [42], на уявленнях
про взаємодію ключових компонентів гідроекосистеми за структурою, наведеною
на (рис. 1.6).
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Рис. 1.6 – Схема взаємодії ключових для біоманіпуляції компонентів
середовища неглибоких високотрофних озер із підкресленням ключової ролі
зануреної рослинності за звітом ФАО [42].
Втім, є питання щодо повноти цієї схеми. Зокрема, це стосується алелопатії.
Широко відомо про токсичний вплив метаболітів синьозелених водоростей, у т.ч.
фітотоксичний вплив, який тут не розглядається. Також, зауважимо, що суттєві
зв’язки іхтіоугруповання з іншим біотичними та абіотичними компонентами
гідроекосистеми тут розглянуті далеко не всі й далеко не всі вони негативні для
деевтрофікації (зокрема це стосується фітопланктоноїдних риб).
Як зазначається у одній із робіт цього напряму [43], перебудови трофічної
структури здатні спричинити комплексні зміни у біорізноманітті. Зокрема,
теоретично, більш збалансоване іхтіоугруповання після біоманіпуляції та менший
вплив планктоїдних риб має привести до більшої різноманітності нижчих
трофічних рівнів (зоопланктону й фітопланктону), хіба що певні види (напр.
велика

дафнія)

повністю

домінуватимуть

у

планктонних

і

бентичних

угрупованнях. Більш того, за умови, що занурені макрофіти відновляться й
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стануть ряснішими після біоманіпуляції, складність структури біоти озерної
літоралі буде підвищуватись, що має привести до підвищення біорізноманіття.
Всебічне дослідження біоти європейських озер на трофічних рівнях від
іхтіоугруповань до бактеріопланктону показало [43], що багатство таксонів добре
асоційовано із ряснотою занурених макрофітів. Також, у цій роботі наведено
аналіз змін багатства фітопланктону й зоопланктону після маніпуляції з
іхтіоугрупованням озера Енгельсхольм і інтродукції дрейссени в озері Фааруп
(Данія), за яким, очікувано, вилучення планктоїдної риби призводить до
підвищення біорізноманіття планктону й зміни у напрямку більшого різноманіття
альгоугруповань та зниження вмісту біогенів; напроти, масовий розвиток
дрейссени призводить до редукції та селективної втрати певних таксонів
фітопланктону й зоопланктону попри очікуване зниження рівня біогенів.
Механізм дії біоманіпуляції такого типу пояснюється як підвищенням ролі
зоопланктону в зменшенні чисельноті планктонних водоростей [43,44], так і
вилучанням із системи біогенних речовин разом із біомасою планктоїдних і
бентоїдних риб [43, 45].
Ключовим фактором успіху в біоманіпуляції за [40] є додавання хижих риб,
що теоретично повинно зменшити чисельність планктоїдних риб, що, в свою
чергу, посилює розвиток популяцій крупних видів дафній та зменшення популяції
фітопланктону. Фактично маніпуляція передбачає зариблення, де це необхідно,
хижими рибами та / чи вилучення планктоїдних риб.
Проте, придатність біоманіпуляції «зверху вниз» у південноафриканських
водоймах у роботі [43] була критично оцінена та емпірично заперечувалась,
натомість розглядалося управління «знизу вгору» шляхом збирання біомаси
(конкретно і виключно риби).
Практика біоманіпуляції була відзначена [40] невідповідностями, які
дозволяють

припустити,

що

гідроекосистемами

маніпулювати

набагато

складніше, ніж спочатку передбачалося. Дослідження, в яких біоманіпуляція не
дала очікуваних результатів, дозволяють припустити, що різні трофічні рівні
залежать від біогенних речовин та потоку енергії, що, по суті, є процесом знизу
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вгору, а не зверху вниз по харчовій піраміді. У менш продуктивних оліготрофних
озерах каскад зверху вниз може поширюватися аж до фітопланктону, але в
збагачених біогенними речовинами евтрофних системах результати менш чіткі,
оскільки сили знизу вгору надто значні порівняно з силами зверху вниз. Іншими
словами, процес зростання популяцій фітопланктону за рахунок високих
концентрацій фосфору може бути інтенсивнішим, ніж процес ефективного
виїдання водоростей зоопланктоном. Тож довготривалий успіх маніпуляції зверху
вниз вимагає зменшення зовнішнього навантаження фосфору.
Ще одне ускладнення, за [40], полягає в тому, що навіть при збільшенні
популяції крупного зоопланктону, певні водорості, непридатні для споживання
зоопланктоном (наприклад, такі, що утворюють колонії з оболонками зі слизу),
все ще можуть розмножуватися, а за твердженнями роботи [46], також і
стимулюються.
Відмінності вимог азоту й фосфору для росту та розмноження дафній ще
більше ускладнюють ситуацію [40]. Наприклад, ріст і розмноження дафнії сильно
пригнічуються, коли вони живляться водоростями з малим вмістом фосфору й
високим співвідношенням вуглець/фосфор. Коли зоопланктон із високим рівнем
фосфору

змушений

вживати

фітопланктон

із

високим

співвідношенням

азот/фосфор, відбувається непропорційний викид невикористаного азоту в
систему, що, в свою чергу, може вплинути на структуру альгоугруповання через
зміну пропорцій вмісту сполук біогенних елементів у воді.
Крім того, біоманіпуляція [40] може мати вплив на компоненти водної
екосистеми, які безпосередньо не задіяні в трофічному каскаді. Наприклад коли
зоопланктон успішно знижував щільність фітопланктону в ставках без риби або з
густими популяціями хижого великоротого окуня, однак отримана прозора вода
стимулювала щільний ріст Cladophora spp. і занурених судинних рослин Elodea
canadensis і Potamogeton spp. Такі зміни часто є результатом маніпулювання, яке
зменшує ріст фітопланктону.
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Тож біоманіпуляція з харчовими ланцюгами, як зазначається [40], не
повинна рекомендуватися без істотного аналізу складу різних трофічних рівнів та
регулювання факторів навколишнього середовища.
Проте, попри непрості механізми «дія-відповідь», останніми роками
запропонований у згаданих вище роботах підхід широко застосовувався
(здебільшого успішно) у Північній Європі й Північній Америці [43], Південній
Африці [33], Новій Зеландії [47] та в інших країнах.
Зокрема зазначається [48], що біоманіпуляція, як правило призводить до
сильного збільшення кількості донних безхребетних, головним чином через
зменшення активності бентоїдних риб і розширення площ занурених макрофітів.
Оскільки донні безхребетні та занурені макрофіти стають все більш рясними, для
водоплавних птахів стають доступними нові харчові ресурси. У цілому, озера
переходять із стану, який характеризується великою чисельністю риб та
водоростей, в озера з добре структурованими луками занурених макрофітів,
прозорою водою та численними водоплавними птахами, що збільшує їх
рекреаційну цінність (рис. 1.7).
На рис. 1.7 наведено кількість донних безхребетних (на квадратний метр) та
качки черні чубатої (Aythia fuligula) у західному басейні озера Рінгсьон, Швеція,
перед евтрофікацією (приблизно до 1970 р.), протягом періоду значної
евтрофікації (приблизно з 1971), і до середини 1990-х. Стрілки вказують на період
впровадження заходів із біоманіпуляції.
Вилучення планктоїдних та бентоїдних риб за [49] є типовим заходом, що
широко застосовувався для помірних озер на півночі Європи, у таких країнах, як
Нідерланди та Данія, протягом останніх 20 років. Рекомендовано видалення
близько 75% запасів планктоїдних та бентоїдних риб протягом 1-2 років для
уникнення відновлення їх значної чисельності та для підтримки росту популяцій
потенційно хижих риб.
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Рис. 1.7 – Позитивний вплив як на макронебезхребетних, так і на
водоплавних птахів після біоманіпуляції [48].
Проста, здійсненна стратегія вилучення риби - ловити пасивну рибу з
активним

спорядженням

та

активну

рибу

з

пасивним

спорядженням,

використовуючи інформацію про сезонну поведінку риб, наприклад, нерестові чи
кормові міграції цільових видів. Альтернативним або доповнюючим способом
вилучення є зариблення хижими видами. Основними інструментами є зариблення
з розплідників або підтримка у водоймі, зміна правил вилову та формування
середовища мешкання. Зариблення пелагічними видами (судак звичайний
Stizostedion lucioperca, судак північноамериканський (жовтий) Stizostedion vitreum)
повинно супроводжуватися прибережними видами (щука, окунь великоротий
(форелеокунь) Micropterus salmoides). В іншому випадку нерестові ділянки
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цільового виду не зачіпаються. Зариблення судака повинно супроводжуватися
обмеженням вилову та розміру сіток для риболовлі. Різкі, каскадні короткочасні
наслідки, як правило, досягаються в евтрофних водоймах з ефективним
відновленням риби у вигляді зниження біомаси фітопланктону, домінування
зоопланктону

великих

розмірів

та

збільшення

прозорості.

В

успішних

експериментах по маніпуляції з рибою в мілководних та стратифікованих
евтрофних озерах було зафіксовано зниження на 30-50% концентрацій загального
фосфору (рис. 1.8). Аналогічні процеси спостарігалися (рис. 1.9-1.11) і у роботі
[1]. Позитивним наслідком також вважається [49], як і за [48], збільшення
угруповання занурених макрофітів, як конкурента фітопланктону (рис 1.12).

Рис. 1.8 – Прозорість, співвідношення хлорофілу «a», загального фосфору та
відношення хлорофілу a до загального фосфору в озерах до та через кілька років
після вилучення риби [49]
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a

b

c
Рис. 1.9 – Кореляції між концентрацією хлорофілу (влітку, у фотичній зоні)
та концентрацією загального фосфору навесні (a), середньою довжиною тіла
організмів зоопланктону (b) та концентрацією загального фосфору влітку(c).
Точки відповідають 1–4 літнім сезонам. Стрілками відмічені значно евтрофоване
водосховище Lingese Reservoir без дафній [31].
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Рис. 1.10 – Прозорість за диском Секкі (середня й максимальна) щільність
крупного виду Daphnia galeata–hyalina, яка заміняла менший вид Daphnia
cucullata у водосховищі Bever Reservoir (починаючи з 2000 року) [31]

Рис. 1.11 – Обчислена концентрація фосфору в дафніях (середня,
максимальна), концентрація загального фосфору влітку (середня, 75-процентіль) і
прозорість за диском Секкі (середня, максимальна) у водосховищі Wupper
Reservoir [1]
Довгострокові перспективи біоманіпуляції, проте, за [19], поки є менш
обнадійливими: повідомлялося про поступове повернення до каламутного стану
та збільшення кількості зоопланктоноїдних риб через 5–10 років; однак, також
спостерігалися й довготривалі або постійні зменшення чисельності бентоїдних
риб, таких як лящ (Abramis brama), що призводить до поліпшення прозорості води
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в довгостроковій перспективі. Тому рекомендується повторно проводити вилов
риби з певним інтервалом, щоб підтримувати стан чистої води, що, як очікується,
поступово потребуватиме менших зусиль. Зариблення хижих риб часто
виявляється менш успішним, ніж вилов риби.

А

Б

В
Рис. 1.12 – Вплив вилучення риби (393 кг/га), що проводився протягом
1992-1994 років на озері Фіньясьоен (площа 12 км2), Швеція, за період з 1992 по
1997 рік, на вищу водну рослинність і якість води [49].
А - Середня надземна біомаса (1 – до 1,7 м, 2 – більше 1,7 м) та
площа покриття (3) зануреної рослинності в районах більше 3 м глибини
води на 10 ділянках
Б - Середня глибина зануреної рослинності на 10 ділянках озера
В - Взаємозв'язок між двома змінними занурених макрофітів
(надземна біомаса та площа покриття) та прозорістю за диском Секкі,
вмістом хлорофілу «а» та загальним фосфором і фосфором фосфатів.
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Маніпуляція з рибою потенційно корисна для всіх озер і, ймовірно,
особливо ефективна в помірній зоні, коли загальний фосфор досягає концентрації
нижче 0,05 мг P / дм3 у мілководних озерах і нижче 0,02 мг P / дм3 у більш
глибоких водоймах. Однак точні значення можуть змінюватись за градієнтом
клімату і можуть також залежати від зовнішнього азотного навантаження. Тим не
менше, [49], у інших випадках озера зберігають більше фосфору в чистій воді
після маніпуляцій і, отже, мають більше доступного фосфору для залучення у
колообіг, якщо система повертається у каламутний стан, ніж якщо б маніпуляції з
рибою не проводилися, що визнається за недолік методу
Трофічну будову двох подібних озер у Бразилії, одного без риби, а іншого з
інтродукованою всеїдною рибою Astyanax bimaculatus, порівнювали за допомогою
ряду даних біотичних показників, які визначалися на обох озерах двічі на рік, з
2010 по 2013 рік [50]. Зоопланктон був більш рясним в озері з рибою, а його склад
відрізнявся між озерами. Ряснота та вміст хлорофілу «а» фітопланктону були
вищими в озері з вселеною рибою, ніж у озері без риби, незалежно від обмеження
фосфору. Багатство видів та біомаса донних спільнот макрохребетних були
вищими в озері без риби. Показано, що Astyanax bimaculatus має потенціал
пов'язувати пелагічні та літоральні середовища існування за допомогою харчових
циклів.

Відмінності,

що

спостерігаються

між

досліджуваними

озерами,

відповідають прогнозам з теорії харчових ланцюгів щодо впливу всеїдних риб на
трофічну динаміку. Незважаючи на обмеження щодо реплікації на рівні
екосистеми, можна зробити висновок про те, що введення всеїдної риби могло
змінити загальне функціонування озера.
Заходи з управління евтрофікацією в Південній Африці [33], включають
напрямок збирання біомаси плаваючої водної рослинності (водний гіацинт
Eichhornia crassipes) та водоростей (матів цианобактерій Microcystis aeruginosa), а
також напрямок «стратегії реструктуризації харчових ланцюгів», покликаної
здійснити «реструктуризацію рибної популяції для досягнення збалансованої
екосистеми» за рахунок видалення рибних таксонів, відповідальних за повторну
суспензію поживних речовин у водну товщу, завдяки їхній поведінці годування.
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Зменшення такої риби, як короп звичайний Cyprinus carpio, сом Clarias gariepinus
та канарський курпер Chetia flaviventralis, як очікується, призведе до «реабілітації
біотичних угруповань», здатних забезпечити «ефективний потік поживних
речовин та енергії через харчові ланцюги».
Що ж до прямого вилучення риби, як біомаси, що містить надлишок
біогенів (перш за все фосфору) зазначається [33], що хоча скорочення або
видалення біоти для зменшення внутрішніх біотичних резервів поживних речовин
та супутньої переробки поживних речовин у водних екосистемах, яка піддається
евтрофікації, широко пропонується як стратегія покращення екологічного стану
вод, а риба особливо зручна у цьому сенсі, зважаючи на помітний внесок у
загальну біомасу та практичну можливість вилучення (на відміну від
мікроскопічного планктону), однак, хоча риби можуть містити великий
внутрішній резерв поживних речовин, їх роль у переробці внутрішніх поживних
речовин порівняно невелика через порівняно повільний (на два порядки більший,
ніж фітопланктону) час обороту біомаси.
Хоча вилучення риби ймовірно зменшує середній внутрішній фосфор
приблизно на 40% відносно зовнішнього навантаження [33], відповідне середнє
зменшення для гіпертрофних водойм, що потребують найбільшого скорочення
поживних речовин, набагато менше (15%). Відповідно, така біоремедіація мало
допомагає в управлінні водоймами, збагаченими поживними речовинами, і по суті
є марною там, де зберігається високе зовнішнє навантаження (надходження
поживних речовин).
За інформацією [33], абсолютний внесок у баланс фосфору рибної біомаси
зростає з трофічним статусом, генеруючи паралельне абсолютне збільшення
поглинань загального фосфору та його внутрішніх потоків. В цілому, як бкло
визначено за дослідженням низки південноафриканських озер, загальна рибна
біомаса виділяла 2,2 кг загального фосфору на гектар за рік, переробляла 13,8 кг
загального фосфору на гектар за рік через екскрецію та мобілізувала 8,0 кг
загального фосфору на гектар на рік через біотурбацію осаду. Середні значення
відносно зовнішніх навантажень (надходження) фосфору у 5 водоймах склали:
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3,8% (біомаса), 22,8% (екскреція) та 11,8% (біотурбація), що становить 38,4%.
Відносна важливість риби у бюджетах загального фосфору прогресивно
зменшувалась із зростанням трофічного статусу, з відповідними середніми
показниками менше половини (1,4, 8,7 та 5,4%, загалом = 15,4%) у 3 гіпертрофних
водоймах.
При цьому, за твердженнями [8], вплив біоманіпуляції на метаболізм
екосистеми є дискусійним питанням і потребує подальшого вивчення.
У роботі [45] вказується, що навіть після зменшення зовнішнього
навантаження фосфором протидія цвітінню вод може бути недостатньою, що
може бути пов’язаним із хімічною чи біологічною інерцією в екосистемі, що
запобігає або затримує поліпшення. Фосфор, що зберігається в біомасі риби
(вочевидь, планктоїдної), переробляється цією рибою за допомогою екскреції та
вивільняється з донних опадів через біотурбацію бентоїдними рибами [33]. У цій
роботі проведено кількісну оцінку масового балансу впливів риб на бюджети
загального фосфору водойм різного трофічного рівня, починаючи від мезотрофії
до гіпертрофії.
Також вказано на певні обмеження методу. Зокрема, вилучення риби може
допомогти покращити якість води мілководних озер, але успішна біоманіпуляція
на глибоких, термічно стратифікованих озерах залишається важким завданням
[45].
За [51], ефекти біоманіпуляції в стратифікованих озерах можуть бути
збережені в довгостроковій перспективі лише шляхом тривалих втручань, але
навіть в мілководних озерах можуть знадобитися повторні втручання, доки
введення поживних речовин залишається високим.
Таким чином, запропонований у згаданих вище роботах [38,51] шлях
біомеліорації включає інтенсивне вилучення зоопланктоїдних і бентоїдних риб у
розрахунку на те, що фітопланктон буде знищуватися зоопланктоном, на який
знизиться навантаження; паралельно збільшиться роль зануреної вищої водної
рослинності. Щодо біорізноманіття, такий метод, вочевидь, менш шкідливий, ніж
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заселення чужорідних видів. Проте, цвітіння води, як таке, саме є істотною
загрозою біорізноманіттю гідроекосистем.
У згаданому вище звіті [32] розглядається кілька варіантів біоманіпуляції.
Першим варіантом є швидке скорочення (>75% загальної біомаси), що, як
стверджується, дає швидкий ефект та досить високі шанси на успіх. Особливо,
якщо мати справу з великими рибами з тривалим терміном життя; тоді шанси на
тривалий ефект будуть високими. Якщо скорочення риби проходить успішно,
популяція дафнії швидко відновлюється, а донні відклади значно менше
ресуспенгуються кормовою активністю бентоїдних риб. Вже в першу весну після
цього заходу збільшується прозорість, що може тривати ціле літо. Для розвитку
рослинності це необхідно. Якщо це технічно можливо і якщо потрібна
рослинність, рекомендується застосовувати цей захід. Швидке скорочення може
бути ефективно лише в тому випадку, якщо озеро невелике (<100 га) та
ізольоване. Новий рибний запас може бути сформований у ході заходів із
відновлення. Другим варіантом є повільне зменшення. Коли озеро велике (> 100
га) або важко ловити рибу, швидке скорочення, як правило, неможливе, і
програма може тривати кілька років. Щорічно скорочення риби коливається від
25% до 75%, і повертається до води лише хижа риба. У цих випадках
іхтіоугруповання стає «омолодженим» і швидко розвивається. Особливо для
хижих риб ці умови хороші. У Фінляндії майже 100 озер біоманіпулюють таким
чином, і в більшості випадків і менеджери з якості води, і рибалки задоволені цим
заходом. Третім варіантом є збільшення популяції хижих риб. Використовується,
якщо промисел занадто дорогий, технічно недоцільний або просто не бажаний.
Шанси на успіх є нижчими, більш опосередкованим, вимагає часу для розвитку
популяції хижаків, а зменшення популяції планктоїдних риб може бути
недостатнім для відновлення популяції дафній. Якщо озеро дуже велике та/або
рослинність не дуже потрібна, така програма може бути варіантом. Перевага
полягає в тому, що це вигідно для риболовлі. Для зариблення можуть бути задіяні
як молоді, так і дорослі риби. Щука і судак найлегші для розведення та
найчастіше використовуються для их цілей. Відомо, що летальність серед риб
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менше 10 см є дуже високою і що зариблення є найбільш ефективним, коли хижа
риба більша за 10 см, але вартість зазвичай занадто висока.
Підсумовуючи розгляд методів біоманіпуляцій із іхтіоценозами слід
зазначити,

що

шлях

зоопланктоноїдних
застосовуваному

і
в

контролю
бентоїдних
Україні,

евтрофування
риб

де,

за

прямо

рахунок

протилежний

навпаки,

практикується

вилучення
традиційно
заселення

фітопланктоїдних та рослинноїдних риб, зазвичай чужорідних видів, для
поєднанння боротьби з евтрофікацією та збільшення рибопродуктивності. Як
бачимо, у згаданих вище випадках, здебільшого, перевага надавалася, передусім,
не рибопродуктивності, а рекреаційній цінності водойм.
Втім, слід зауважити, що умови існування екосистем озер, до яких
стосуються вказані роботи, можуть відрізнятися від таких в Україні, перш за все, з
огляду на високу трофність більшості великих українських водойм, а також на
проблеми із заростанням макрофітами мілководь і малих водойм.
Тим не менше, діапазон різноманітних водойм на яких проводилася
біомеліорація

згаданого

типу

дуже

широкий

і

загальні

закономірності

обгрунтовані. Тому питання щодо ефективності запропонованого шляху в Україні
потребує вивчення.
1.2. Макрофіти
Контроль біомаси макрофітів [42] включає заходи щодо відновлення водних
рослинних угруповань з метою використання корисних аспектів рослин в озерах,
а також заходи щодо контролю надмірного росту. Водні макрофіти, особливо
занурені види, мають важливе значення, оскільки вони впливають на взаємодію
між рибами, а також між рибами та безхребетними. Занурені макрофіти
відіграють вирішальну роль у мілководних озерах через зворотний зв’язок між
популяцією та каламутністю води, стабілізують добрий екологічний стан за
рахунок зменшення доступності поживних речовин для фітопланктону, посилення
тиску на фітопланктон «зверху вниз» шляхом надання притулку зоопланктону,
алелопатичного впливу на фітопланктон, запобігання ресуспензії осаду. Втрата
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занурених макрофітів у мілководних озерах призводить до переходу у стан
великої каламутності й домінування фітопланктону. Зазначається, що штучна
підтримка посадкою або посівом занурених рослин може бути корисною, якщо:
-

запропоновані місця мешкання не мають достатньо відкладів і в

околицях озера немає аналогічних заростей макрофітів;
-

метод відновлення включав лише зменшення каламутності протягом

періоду, занадто короткого для природного росту макрофітів;
-

для успішного розвитку зариблення щукою негайно потрібні занурені

макрофіти;
-

для забезпечення рекреаційного використання необхідне розміщення

специфічних (наприклад, низькорослих) видів макрофітів у певних районах
озера.
Роль макрофітів у формуванні якості води у ході біоманіпуляцій за [49] була
розглянута вище.
Побудова знарядь для захисту макрофітів від водоплавних птахів
застосовується [49], як альтернативний або додатковий інструмент відновлення
паралельно маніпуляціям із рибою. Такі знаряддя дозволяють макрофітам
зростати, збільшуючи колонізацію. Більше того, ці знаряддя також служать
денним притулком для зоопланктону. Корисність знарядь для захисту макрофітів,
як відновлювального інструменту, ймовірно, особливо висока в малих озерах,
хоча 11 га було встановлено на великому озері Вулі в Китаї. Пересадка рослин або
висівання насіння – альтернативний метод. Описані методи особливо корисні на
мілководних озерах.
Водночас [42], надмірне зростання макрофітів може бути наслідком
евтрофікації або збільшення прозорості води після застосування відновних
заходів на евтрофічних озерах. Заходи з обмеження біомаси макрофітів потрібні
лише тоді, коли макрофіти перешкоджають певним видам водокористування
(наприклад, рекреації). Оскільки потреби в поживних речовинах вкорінених
макрофітів значною мірою забезпечуються з відкладів, зменшення концентрації
сполук біогенних елементів у більшості випадків не призведе до зниження росту
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макрофітів. Методи боротьби з водними макрофітами включають зниження рівня
води протягом періоду, достатнього для знищення рослин та їх репродуктивних
структур, механічне збирання, перекриття донних відкладів, застосування водних
гербіцидів та біологічний контроль (наприклад, специфічні ролиноїдні комахи чи
патогени рослин).
У роботі [49] також зазначається, що хоча розвиток занурених макрофітів є
метою багатьох проектів відновлення озер, щільні рослинні зарості, що
з’являються в озерах, збагачених біогенними речовинами, можуть періодично
створювати

проблеми,

оскільки

вони

перешкоджають

судноплавству

та

зменшують рекреаційну цінність. Крім того, надмірне зростання інвазійних видів,
таких як Eurasian milfoil, Myriophyllum spicatum, Pistia stratiotes або Eichhornia
crassipes у багатьох озерах США, Південної Америки та Африки, або
північноамериканська Elodea canadensis в Європі, може істотно змінити
екосистеми озер і становити серйозну загрозу природному біорізноманіттю флори
та фауни. Методами боротьби з таким неприємним ростом рослин також
називають у цій роботі механічне вилучення, внесення спеціальних рослиноїдних
комах, таких як довгоносики, або травоїдних риб, наприклад трав’яних коропів
(Ctenopharyngon idella), зниження рівня води, перекриття відкладів або хімічна
обробка гербіцидами. Часто механічне вилучення та зниження рівня води мають
лише тимчасовий ефект через швидке відростання рослинності. Трав’яний короп
може мати сильний вплив на ріст рослин і використовується в багатьох частинах
світу для зменшення росту макрофітів, але типовим побічним ефектом є перехід
знову до каламутного стану (Рис. 1.13). Тому метод слід застосовувати обережно.
Більше того, перш ніж планувати видалення рослин, потрібно мати на увазі, що ці
рослини, як правило, позитивно впливають на прозорість води та біорізноманіття
озер.
У роботі [48] також зазначається, що на мілководних озерах заходи
боротьби з макрофітами слід застосовувати з обережністю через ризик переходу
гідроекосистеми
фітопланктон.

назад

у

стан

з великою каламутністю,

де переважає
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А

Б
Рис. 1.13 – Зміни відсотку покриття макрофітами (А) й концентрації
хлорофілу «а» (Б) в озері Конрой, Техас, у ході зариблення трав’яним коропом
[19].
1.3. Молюски
Молюски [49] – ефективні фільтратори в озерах. Великі молюски, такі як
Anodonta, Unio та Hyridella часто рясніють в озерах із добрим перемішуванням і
переважанням макрофітів; вони можуть фільтрувати весь об'єм води за кілька
днів. Однак вони часто зникають у помутнілих озерах, ймовірно, через виїдання
рибами. Таким чином, повторне введення цих видів може бути корисним
інструментом, але до цього часу йому приділялося мало уваги. Спосіб є
потенційно найбільш корисним у мілководних озерах, але довгострокова
перспектива не є чіткою. Також, при значній рясноті, може мати великий вплив на
прозорість води дрейссена Dreissena polymorpha, яка колонізувала Європу в 19
столітті, а з недавніх пір виникла також у Великих озерах США. Істотний вплив
на прозорість води було також показано в експериментах із мікрокосмами. Однак
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розповсюдження дрейссени до інших водних систем може викликати проблеми,
як показано в Північній Америці, де відсутність природних ворогів дозволяє
дрейссені у фазі швидкої колонізації досягти величезної щільності. Це призвело
до значного зниження хлорофілу Великих озер, але також до забруднення
водозаборів у водоймах та неконтрольованого впливу на всю екосистему озера.
Про небезпеку таких наслідків біоманіпуляції з двостулковими молюсками
застерігали також у роботі [46], де зазначається, що більшість досліджень, які
стосуються D. polymorpha як засобу біоманіпуляції, значною мірою нехтують
потенційними

екологічними

наслідками

введення

інвазивних

видів

до

екосистеми.
Тим не менше, існує низка пропозицій щодо застосування таких методів
[52,53]. Зокрема, це виправдовується такою серйозною проблемою, як боротьба із
токсинами ціанобактерій.
Були зібрані [52] дані щодо кормових ресурсів, виживання та поглинання
дрейссеною (Dreissena polymorpha) мікроцистину, який виділяють токсичні
ціанобактерії. Було показано, що дорослі молюски можуть використовувати
ціанобактерії як їжу з товщі води, незалежно від розміру, а також форми та
токсичності видів фітопланктону. Токсичні ціанобактерії впливали на виживання
личинок, але не на виживання дорослих молюсків. Більш того, ці молюски
частково переробляли токсини ціанобактерій, хоча й лише в обмеженій кількості:
концентрація токсинів у них була не такою високою, як у інших водних
організмах із уражених токсичним «цвітінням» вод, однак рівні все ще були
достатньо високими для спричинення уражень печінки у качок, що харчувалися
такою дрейссеною.
Активність фільтрації фітопланктону дрейссеною [53] є оптимальною у
діапазоні 5-20 оC. При низьких температурах швидкість фільтрації різко падає,
при високих температурах відбувається поступове гальмування. Швидкість
фільтрації показує сигмоїдне співвідношення з довжиною молюска: найбільші
молюски

мають

знижену

швидкість

фільтрації.

У

дослідженому

озері

Вольдервейд рекомендована [53] для компенсації росту фітопланктону щільність
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населення

дрейссени

675 екз/м2.

Маніпуляцію

чисельністю

популяції

пропонується виконувати, облаштовуючи субстрати для поселення молюсків.
У роботі [54] порівняли дію двох фільтраторів: D. polymorpha та Daphnia
galeata (останніх можна вважати одними з цільових фільтраторів, популяція яких
підтримується

при

зоопланктоноїдних

проведенні
риб).

У

біоманіпуляції
сестоні

з

обмеженням

досліджуемого

озера

популяцій
домінувала

колонієутворююча ціанобактерія Microcystis aeruginosa. Дослідження проводили
в контрольованих умовах в лабораторії, а зразки аналізували на проточному
цитометрі, що дає можливість кількісно оцінити виїдання різних компонентів
сестона та фракцій розміру, включаючи ціанобактерії, інший фітопланктон (зелені
водорості, діатомові водорості тощо), і детрит. Жодних відмінностей у
показниках очищення, розрахованих на вагу, між двома видами фільтраторів не
виявлено. Проте, помічено зниження інтенсивності фільтрації при більших рівнях
токсинів ціанобактерій, при тому, що для дрейссени цей чинник не мав значення.
Припускається, що зазвичай доцільніше використовувати дафній, але у разі
розвитку фітопланктону, який вони не здатні засвоїти, перевагу слід віддати
дрейссені, хоча використовувати її слід з обережністю, з огляду на можливі
негативні наслідки.
1.4. Порівняння біологічних та інших методів
Докладний розгляд варіантів біоманіпуляцій з усіма типами біотичних
угруповань, а також аналіз негативних і позитивних наслідків біоманіпуляційних
заходів та межі їх оптимального застосування представлено у системному огляді
[46]. На рис. 1.14 схематично показані варіанти біоманіпуляцій та основні
біотичні взаємодії між угрупованнями відповідно до розглянутої у цій роботі
схеми. Відповідно до зазначених впливів, а також переваг і недоліків окремих
методів біоманіпуляції проведена їх систематизація (рис. 1.15 і рис 1.16) відносно
цілей застосування біоманіпуляції та наявного стану ураження цільових
екосистем.
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Рис. 1.14 – Інструменти біоманіпуляції для контролю ціанобактерій [46].
Цифрами позначені біотичні зв’язки: 1 – канібалізм; 2 – спалах чисельності
молодої риб (цьогорічок); 3 – виїдання зоопланктону; 4 – стимуляція окремих
представників фітопланктону за рахунок їх захисту від поїдання; 5 – стимуляція
окремих представників фітопланктону за рахунок проходження кишковика риб і
неповного перетравлення; 6 – інвазійне поширення.
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Рис. 1.15 – Огляд різних стратегій біоманіпуляції для контролю
цианобактерій відповідно до застосування цих стратегій у різних водоймах, або з
метою максимального покращення, або з метою підтримки обраних ключових
екосистемних послуг (продуктивність, чиста вода) або з метою підвищення
кількості доступних екосистемних послуг (контроль евтрофікації, функціональне
біорізноманіття) [46].
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Рис. 1.16 – Концептуальна схема природо-орієнтованих рішень [46] на
різних рівнях каскаду харчових ланцюгів відповідно до максимізації або
ключових послуг, або кількості екосистемних послуг (підрозділ типів водойм і
угруповань аналогічний рис. 1.15).
Можна побачити, що певною мірою розглянуті методи ранжуються за
потужністю впливу й, отже, застосовністю на більшою чи меншою мірою
уражених «цвітінням» гідроекосистемах. Водночас, із потужністю впливу
наростають і негативні наслідки, що призводить до створення систем, хоч і
прийнятних із точки зору функціонального благополуччя, але далеких від
природного стану щодо структури біотичних угруповань, що зменшує кількість
доступних екосистемних послуг, знижує цінність самих екосистем, істотно
впливає на біорізноманіття, але може бути єдиною альтернативою ще гіршій
ситуації втрати функціональної рівноваги при «цвітінні» води.
У таблиці 1.1 наводиться перелік заходів щодо зменшення первинної
продукції та негативних симптомів евтрофікації у водоймах за роботою [12] із
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коротким визначенням

їх основних недоліків, у тому числі й різні методи

біоманіпуляції, тож можна оцінити їх місце серед інших заходів.
Таблиця 1.1 – Заходи щодо зменшення первинної продукції та негативних
симптомів евтрофікації у водоймах [42].
Параметри й/чи
процеси на які
чиниться вплив

Можливі заходи

№ Потенційні проблеми / несприятливі наслідки

A. Параметри, що контролюють зростання фітопланктону
Зниження
фосфору
Зовнішнє
фосфорне
навантаження

1

Збільшення
утримання фосфору
↓
2
на
водозбірній
території
Очищення
вод

Видалення
фосфору

емісії

стічних

3

Виявлення неточкових
поліпшення

джерел,

затримка

Конфлікти з землекористувачами

Велика вартість

Скид з гіполімніону 4

Негативний вплив на нижче розташовані водні
об’єкти, порушення стратифікації, зниження
рівня води

Зовнішнє видалення
5
фосфору

Низька ефективність

Днопоглиблення

6

Збільшення
каламутності,
ремобілізація
шкідливих речовин, накопичення токсичних
седиментів, необхідні площі під зневоднення й
рекультивацію, велика вартість

Дестратифікація

7

Збільшення доступності поживних речовин у
евфотичній зоні, негативні ефекти нижче за
течією, збільшення споживання кисню на
великих глибинах

Збирання біомаси

8

Низька ефективність

9

Споживання води, негативні ефекти нижче за
течією

↑

Розведення
промивання

й

Токсичність алюмінію для риб і бентосу й
Інактивація фосфору 10 низькі рН, вивільнення фосфору в безкисневій
зоні чи екстремальні рівні рН
Седиментація
фосфору

↑

Маніпуляція
харчовими
ланцюгами
Сприяння
макрофітам

з
11

Збільшення у водоростевих
менш бажаних видів

угрупованнях

12

Вплив зростання макрофітів на рекреаційне
використання
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Параметри й/чи
процеси на які
чиниться вплив

Звільнення
фосфору

Можливі заходи

№ Потенційні проблеми / несприятливі наслідки

Не впливає на цикл фосфору, перенасиченість
вільним азотом (N2 ) призводить до утворення
13
більбашок газу, що призводить до захворення
Аерація, оксигенація,
риб
додавання нітратів
Тільки короткотермінові ефекти на внутрішній
14
цикл фосфору
↓
Обмеження
відкладів

донних

15

Низька ефективність через низький
перебування фосфору у відкладах

час

Інактивація фосфору 16 Див. 10
Днопоглиблення

Знищення
фітопланктону

↑

Маніпуляція
харчовими
ланцюгами

17 Див. 6
з
18 Див. 11

Дестратифікація

19 Див. 7

Ізоляція

20 Може конфліктувати з водокористуванням

B. Небажані симптоми евтрофікації
Перекриття
відкладів

донних

21

Механічна
безхребетних

нестабільність,

знищення

Ручний і механічний
22 Деструкція місць мешкання
збір
Різке зростання
↓ Гербіциди
макрофітів

23

Заборонено законом у багатьох країнах з-за
негативних ефектів для іншої біоти

24

Повне знищення й перехід у стан високої
каламутності

Зниження рівня води 25

«Цвітіння» водоростями після відновлення
рівня

Біологічний
контроль

Див. 7, нагрів глибоководних горизонтів і
26 погіршення умов існування холодноводних
видів риби

Дестратифікація
Замор риби

↓
Аерація
оксигенація

Акумуляція
продуктів
розкраду
токсичних
речовин

й

27 Див. 13

Заходи з оксидації
(додавання нітратів,
й ↓ дестратифікація,
28 Див. 13, 14
оксигенація
й
аерація)
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Нажаль, у цьому переліку не проводиться порівняння масштабів позитивних
і негативних наслідків окремих заходів, що вповні пояснювано з огляду на те, що
співвідношення переваг і недоліків залежить від конкретної ситуації, а порівняння
усіх методів у рівних умовах неможливе технічно.
Таким чином, розглянуті різні методи біоманіпуляції, що застосовуються з
метою зниження рівня евтрофікації вод, але ґрунтуються на безпосередньому
впливі на різні біотичні угруповання: іхтіоценоз, зоопланктон, макрофіти,
молюсків.
Досить часто методи біоманіпуляції розглядаються не як заміна, а як
доповнення методів обмеження біогенного навантаження на поверхневі води.
Найбільш широко використовуються методи впливу на іхтіоценози. Ці
методи поділяються на два, певною мірою протилежні, напрями: 1-через вселення
(та/чи підтримку скороченням популяцій хижаків) популяцій риб-фільтраторів
(що безпосередньо знижують біомасу фітопланктону), а також 2-через скорочення
популяцій риб-зоопланктофагів (чи то через вилов, чи то через збільшення
хижаків), що призводить до зменшення тиску на зоопланктон, який, у свою чергу,
виїдає фітопланктон (іноді при цьому додатково вилучаються риби-бентофаги
щоб обмежити ремобілізацію біогенів із відкладів у мілководних водоймах).
Ці два напрями біоманіпуляції з іхтіоценозами мають різні області
застосування щодо оптимального ступеню трофності гідроекосистем (перший
застосовується при значно вищих рівнях трофності) і різний рівень наслідків для
біорізноманіття (другий значно більш прийнятний у цьому сенсі).
Методи

біоманіпуляції

з

вищою

водною

рослинністю

зазвичай

супроводжують біоманіпуляції з іхтіоценозами. Розглядаються як підтримка
розвитку вищої водної рослинності, так і видалення її надлишку, залежно від
ситуації, що склалася.
Методи біоманіпуляції з молюсками попри високу ефективність, пов’язані з
низкою негативних наслідків, що істотно обмежує можливості їх застосування.
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2. АКТУАЛЬНІСТЬ БІОЛОГІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ
2.1. Актуальність біологічної меліорації для покращення стану водойм.
Біологічна меліорація водойм – система заходів, спрямованих на
поліпшення якостей водного середовища за допомогою водних організмів
(гідробіонтів). Принцип біомеліорації базується на властивості окремих видів
водних рослин і тварин вилучати з води різноманітні речовини та мікроорганізми,
очищати від органічних залишків піщані пляжі, прискорювати деевтрофікацію
водойм тощо. У біологічній меліорації водойм беруть участь усі гідробіонти,
проте найважливіша роль належить мікроорганізмам як мінералізаторам
органічних речовин і водоростям – генераторам кисню, тваринам – фільтраторам
води,

а

також

забруднювачів
життєдіяльності

акумуляторам
води.

важких

Біомеліорація

металів,

радіонуклідів

відбувається

організмів-меліораторів,

що

через

досягається

та

інших

стимулювання
створенням

оптимальних умов для збільшення у разі потреби їхньої чисельності. [55].
На сьогодні саме біологічна меліорація вважається найбільш економним і
нешкідливим для довкілля методом меліорації у порівнянні з механічним
(бульдозерами та іншою технікою) і хімічним (гербіцидами) [56] У роботі [57]
зазначається, що за допомогою біомеліорації звільнити водойму від надмірної
рослинності можна за 3-4 роки без великих щорічних витрат порівняно з
машинним викошуванням. Крім того, такий підхід дає додатково кілька тонн
рибної продукції та не провокує прямої конкуренції з іншими видами риб за корм.
Біологічна реабілітація водойми методом корекції альгоценозу проводилась,
зокрема, у Росії для збереження найбільш великого водосховища Ліпецької
області – Матирського (Ліпецького моря): з 2008 р. на протязі кількох років у
воду було вселено мікроводорость хлорелу - активного антагоніста синьозелених
водоростей та патогенної мікрофлори. Крім того, було розчищено більш 40 га
мілководь. Екологи відмітили відновлення баланса екосистеми, покращення
гідрохімічних показників води. А у вересні 2015 р. було зроблено наступний
важливий крок у масштабній акції щодо покращення екологічного стану

49

Ліпецького моря – випущено 4 тонни білого амура, який вирощується у
полікультурах у рибгоспах. Планується продовження зарибнення цим природним
меліоратором під наглядом спеціальної комісії [58].
Про доцільність використання риб для біологічної меліорації свідчить
також те, що завдяки відфільтровуванню значної кількості завислої органічної
речовини риби-планктофаги сприятливо впливають на формування якісних
показників води, стабілізують хімічний режим водойм [59, 60]. Основними
біомеліораторами вважаються рослиноїдні риби (фітофаги), які живляться вищою
водною рослинністю, водоростями та фітопланктоном, завдяки чому очищують
водойми. До рослиноїдних видів іхтіофауни річок і озер відносяться головним
чином білий амур, білий і строкатий товстолобики, завезені з водойм Далекого
Сходу та риборозплідників.
Білий товстолобик (Hypophtalmichthys molitrix) - найбільш масовий вид
вселенців, яких цілеспрямовано випускають до водойм загального користування.
Живиться фітопланктоном, причому будова зябр максимально сприяє фільтрації
води, що важливо для очищення води, у тому числі питних водосховищ.
Строкатий товстолобик (Aristichthys nobilis) споживає дрібних тварин
товщі води – зоопланктон, у набагато меншій кількості - фітопланктон і детрит
(залишки рослин і тварин, які осідають на дні водойми або зависають у товщі
води в придонному шарі).
Білий амур (Ctenopharyngodon idella) живиться м’якими частинами й
активними бруньками водної рослинності (рогіз, уруть, рдест та ін.), що стримує її
вегетацію та розповсюдження, знищує надлишок.
Чорний амур (Mylopharyngodon piceus) є типовим молюскоїдом, але його
майже не випускають до водойм загального користування.
Рослиноїдні риби – пелагофілами, тобто відкладають ікру в товщу води, у
процесі розвитку ікра скочується разом з водою вниз за течією ріки, проходячи
від 100 до 500 км за період ембріонального розвитку, що свідчить про
необхідність

щорічного

зариблення, оскільки

ці

види

риб

не

розмножуватися у водоймах зі стоячою водою - озерах і ставках. [57,58].

можуть
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У роботі [57] відмічено, що обсяги зариблення озер залежать від
продуктивності фітопланктону й вищої водної рослинності. З урахуванням даних
геоботанічних досліджень і щодо темпів росту рослиноїдних риб наведена
формула розрахунку оптимальної щільності посадки білого амура (А, екз./га) для
проведення біологічної меліорації водойм, запропонована матриця щодо
визначення щільності посадки білого амура за двома основними параметрами:
процентом заростання озера вищою водною рослинністю (очеретяні зарості) від
загальної площі озера (визначається візуально) та інтенсивністю заростання дна
озера зануреною водною рослинністю (визначається також візуально або за
допомогою риболовного ехолоту [57]
У роботі «Шляхи забезпечення біологічної меліорації малих водосховищ
для оптимізації їх екологічного стану» [59] відмічається особлива актуальність
природоохоронного аспекту біологічної меліорації,

зокрема, у зв’язку з

можливістю рибогосподарського використання малих водосховищ різного
цільового призначення зі зростаючою евтрофікацією. За даним напрямом
надлишок органічної маси, яка спричиняє забруднення гідроекосистеми, у вигляді
рибної продукції вилучається з водосховища, а якість води поліпшується. Наголошується на особливому значенні біомеліоративного ефекту й підкреслюється, що
він супроводжується формуванням значних обсягів корисної рибопродукції високої якості та низької собівартості.
2.2. Оцінка зміни екологічного стану водних об’єктів України в
результаті застосування біологічної меліорації.
Позитивні результати біологічної меліорації водойм у прісних водах
України досягаються завдяки використанню біоплато (інженерні водоохоронні
споруди), в яких угруповання вищих водних рослин виконують роль біофільтра й
поліпшують якість води. Виявлено можливості використання рослиноїдних риб
(зокрема, білого амура в каналах Півдня України та товстолобика у дніпровських
водосховищах) як біологічних меліораторів з метою деевтрофікації водойм і
підвищення

рибопродуктивності.

Ці

методи

запропоновані

Інститутом
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гідробіології НАНУ. У Чорному та Азовському морях для біологічної меліорації
водойм використовують штучні рифи, створювані на базі наукових розробок
Одеського відділу Інституту біології південних морів НАНУ [55.]
Товстолобиків і амурів в українські водойми почали активно вселяти
починаючи з 50-х років минулого століття. Така міра була продиктована новими
екологічними умовами, які створили водосховища: велика кількість корму та
недостатність ефективних знищувачів надлишків органіки. Саме цими видами
риб, серед яких найбільша кількість припадає на білого товстолобика, найчастіше
зариблюють водойми загального користування. При цьому товстолобики й амури
потребують спеціального розведення,

оскільки не можуть розмножуватися

природним шляхом у водоймах України - головним чином через більш низьку
температуру води, яка не сприяє дозріванню повноцінної ікри, й недостатню
швидкість течії [61].
Розглянемо наявні приклади застосування біологічної меліорації на
водоймах України в останні роки.
Біомеліорація малих водосховищ степової зони України
У роботі «Шляхи забезпечення біологічної меліорації малих водосховищ
для оптимізації їх екологічного стану» [59] досліджувалися 56 малих водосховищ
Степової зони України різного цільового призначення загальною площею понад
12,8 тис. га, які розташовані у зоні інтенсивного агровиробництва та зазнають
вираженого антропогенного навантаження. В основу роботи було покладено
результати багаторічних комплексних досліджень, які були спрямовані на оцінку
біопродукційного потенціалу досліджуваних техногенних акваторій штучного
походження, та визначення шляхів їх біологічної меліорації. Було встановлено,
що для водойм даного типу характерне формування істотного біопродукційного
потенціалу,

поступове

накопичення

органічної

речовини

і

зростаюча

евтрофікація. [59, 62] З метою рибницького супроводження біологічної меліорації
малих водосховищ були проведені спеціальні дослідження щодо можливості
використання

різноякісного

життєстійкого

посадкового

матеріалу

риб-

біомеліораторів, вирощування якого здійснювалось на базі вирощувальних ставів
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орендного рибогосподарського кооперативу “Рибаки Херсона” площею 10,0-11,6
га із середньою глибиною 1-1,5 м.
Результати досліджень показали переваги біологічного методу меліорації
шляхом

впровадження

пасовищної

аквакультури.

Основою

спрямованого

формування штучних іхтіоценозів малих водосховищ з метою отримання
біомеліоративного ефекту є інтродукція життєстійкого посадкового матеріалу
риб-меліораторів. Високий біомеліоративний, рибогосподарський і, як наслідок,
економічний ефект від інтродукції можна отримати тільки за умов масштабного
зариблення малого водосховища відносно дешевим рибопосадковим матеріалом,
але з високими показниками виживання. У зв’язку з цим для інтродукції у малі
водосховища Степової зони України доцільно використовувати цьоголітків
(однорічок) риб-меліораторів, що підтверджено рибогосподарською практикою і
визначено економічними показниками [59, 63-67].
Згідно з розрахунками, що ґрунтувалися на продукційних показниках та
оптимальних рівнях утилізації надлишкової органічної маси [59, 68], тільки для
першочергової біомеліорації малих водосховищ Степової зони України загальна
потреба в цьоголітках білого амура становить 1,15 млн. екз., білого товстолобика 10,45 млн. екз., строкатого товстолобика - 1,76 млн. екз., сазана (коропа) - 0,37
млн. екз. (табл. 2.1).
Таблиця 2.1. Загальна потреба інтродуцентів для біомеліорації малих водосховищ різного цільового призначення Степу України [59].
Група водойм
за цільовим
призначенням
Питні й технічні
Зрошувальні

Кількість рибопосадкового матеріалу, тис. екз.
Білий
білий
строкатий
короп
амур
311,5
376,9

Водойми-акумулятори 459,1
Разом
1147,5

товстолобик товстолобик
2157,4
442,8
3573,4
549,7
4720,8
10451,6

766,2
1758,7

(сазан)
58,0
89,0
223,0
370,0
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У ході проведених досліджень щодо вирощування цьоголітків коропових
риб в умовах ставового господарства ОРК «Рибаки Херсону» визначена
можливість отримання якісного рибопосадкового матеріалу біомеліорантів,
встановлено, що найменшу рибопродуктивність (на рівні 439,7 - 516,9 кг/га) було
отримано зі ставів контрольної

групи, у формуванні

якої домінували

товстолобики (до 60 %), підпорядковане значення мали цьоголітки коропа (до 30
%). У дослідній групі рибопродуктивність була у 1,3 - 1,8 разів вища порівняно з
контролем (670 - 740 кг/га), при цьому до 40,7 % рибної продукції було одержано
за рахунок товстолобиків, цьоголітки коропа забезпечили формування 39,5 - 43,3
% рибопродуктивності.
Результати виконаних досліджень [59] показали, що з метою вилучення
надлишків органічної речовини, що створюється в межах гідроекосистем малих
водосховищ на різних трофічних рівнях, доцільна інтродукція цьоголітків
(однорічок) риб-меліораторів стандартною середньою масою 20-30 г або вище,
вирощених за пасовищною технологією. Щільність посадки біомеліораторів
коливалася у межах 20 - 270 екз/га білого амура, 85 - 5185 екз/га білого
товстолобика, 50 - 470 екз/га строкатого товстолобика, 10 345 екз/га коропа
(сазана). Автори наголошують, що вирощування рибопосадкового матеріалу для
біомеліорації малих водосховищ різного цільового призначення може здійснюватись як в умовах спеціалізованих прісноводних рибницьких ставів, так із залученням для вирішення цієї проблеми пристосованих ставів з підвищеною мінералізацією води.
Також було зроблено висновки, що з урахуванням сучасного стану
виробництва

рибопосадкового

матеріалу

коропових

риб

державними

спеціалізованими рибоводними підприємствами на фоні підвищеного попиту на
цей вид продукції сумнівною видається можливість забезпечення малих
водосховищ різного цільового призначення достатньою кількістю, відповідної
якості та асортименту молоді риб для інтродукції з метою досягнення
біомеліоративного ефекту. У зв’язку з цим виправдана доцільність залучення до
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реалізації екологічної програми з біомеліорації малих водосховищ потужностей
рибогосподарських підприємств інших форм власності [59].
В результаті проведених досліджень було зроблено висновок, що з метою
стабілізації екологічної ситуації і поліпшення якості води малих водосховищ
доцільно впроваджувати біологічні методи меліорації шляхом формування
штучних іхтіоценозів пасовищного типу із залученням до їх складу цінних видів
риб різної харчової спеціалізації (макрофітофагів, планктофагів, бентофагів),
здатних трансформувати у рибопродукцію органічні речовини автохтонного
походження, які спричиняють забруднення гідроекосистем [59].
Застосування біомеліорації як альтернативного методу очищення
каналів на Закарпатті.
Згідно з інформацією Басейнового управління водних ресурсів р. Тиса
Державного агентства водних ресурсів України на Закарпатті вперше проводився
експеримент із застосування альтернативного методу очищення каналів –
біомеліорації.

У

рамках

реалізації

Проекту

Програми

транскордонного

співробітництва Європейського Інструменту Сусідства і Партнерства УгорщинаСловаччина-Румунія-Україна 2007-2013 «Підвищення готовності до паводків у
Берегівській транскордонній польдерній системі зі спрямуванням на басейн
каналу Чаронда – Латориця» (HUSKROUA/0901/043) 26 квітня 2013 р. в
Ужгородському районі відбулось зариблення стариці Чаронда. Даний захід
проводився з метою біомеліорації та покращення екологічного стану ділянки
Берегівської транскордонної польдерної системи на підставі розроблених
науково-біологічних обґрунтувань Інституту гідробіології НАН України. У
старицю Чаронда було випущено 720 кг зарибку трьох видів, а саме: молодь
білого амура, товстолобика та коропа [56].
Староріччя Чаронда знаходиться на території Ужгородського району
Закарпатської області і є складовою Берегівської трансграничної польдерної
системи (БТПС), призначеної для захисту населення від руйнівних повеней та
швидкого відведення повеневих вод із захищених територій, зменшення рівня
ґрунтових вод та створення сприятливих умов для ведення сільського

55

господарства. Створення в ХІХ-ХХ сторіччях системи дамб, каналів суттєво
вплинуло на водний баланс водних об’єктів на цій території, зокрема річки
Чаронда, в улоговині якої утворилося староріччя. Втрата проточності обумовила
поступове його значне заростання та заболочування [56].
В рамках заходів проектів міжнародної технічної допомоги (2008-2013 рр.) з
реконструкції БТПС для підтримання благополучного стану та якості цього
джерела води як ресурсу було запропоновано зниження продукції водяної
рослинності методом біологічної меліорації з використанням рослиноїдної риби білого амура. Як свідчать проведені науковцями дослідження, гідрохімічна оцінка
якості поверхневих вод староріччя Чаронда, згідно з вимогами Водної Рамкової
Директиви ЄС, відповідає II класу якості за кисневим режимом, III класу – за
режимом біогенних елементів, що обумовлено відсутністю гідрологічного зв’язку
з водотоком, інтенсивним ростом водної рослинності у вегетаційний період та її
гниттям (розкладанням) в осінньо-зимовий період року. Гідрологічні й
гідрохімічні характеристики староріччя Чаронда, а також матеріали досліджень
про рослинність вказують на можливість досягнення позитивного меліоративного
й рибогосподарського ефекту з використанням білого амура.
З моменту зариблення стариця Чаронда знаходиться під особливим
наглядом представників Закарпаттярибоохорони та Ужгородського міжрайонного
управління водного господарства. Оскільки на Закарпатті такий експеримент
проводився вперше, інтродукція білого амура у староріччя Чаронда має не тільки
практичний, але й науковий інтерес, оскільки у випадку успішного результату
буде можливість очищати канали БТПС більш економно, а отже швидко й
природнім шляхом [56].
Збереження ефективності роботи Каховської зрошувальної системи за
допомогою риб-меліораторів.
Починаючи з 2009 р., у рамках Програми очищення Головного Каховського
магістрального каналу, поетапно було вселено 83 тонни рослиноїдних риббіомеліораторів, які щорічно споживали 20-30 % з наявних 50 тис. тонн біомаси
природного корму [69].
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Згідно з даними Управління Головного Каховського магістрального каналу
Держводагентства України необхідність застосування біологічного способу
очищення була викликана тим, що в результаті 40-річної експлуатації заростання
акваторії каналу водною рослинністю складало 20-80 % площі водного дзеркала,
що призводило до суттєвих втрат корисного об’єму води, зменшення пропускної
здатності каналу, збільшення витрат енергоресурсів і в цілому погіршення
екосистеми каналу та якості води на зрошення й питне водопостачання. При
цьому через відсутність бюджетного фінансування до виконання Програми були
залучені інвестори.
Проведене зариблення Каховської зрошувальної системи дало можливість
майже знищити водну рослинність та покращити пропускну здатність каналу, але
великий об’єм неконтрольованого любительського рибальства та вилов вселених
рослиноїдних риб-біомеліораторів забороненими сіткоснастевими знаряддями
лову призвів до зменшення ефективності біомеліоративних заходів станом на
2015 рік [69].
Для оперативного контролю і забезпечення експлуатаційного режиму
роботи

Каховського

розташованих

на

магістрального
ньому

каналу

гідротехнічних

та

його

споруд,

розподілювачів

дотримання

і

правил

водокористування фахівцями управління спільно з інвесторами за участю
представників

військової

угрупування «Полісся», РВ

УМВС

частини
в

Херсонській

Оперативно-мобільного
області,

Державної

екологічної інспекції України в Херсонській області систематично проводилися
рейди з метою охорони й збереження вселених рослиноїдних риб-біомеліораторів
і навколишнього природного середовища. В результаті зафіксованих фактів при
проведенні рейдів складалися протоколи про правопорушення з незаконного
вилову водних живих ресурсів (забороняється лов водних живих ресурсів на
підвідних і магістральних каналах П.3.15 «Правил любительського і спортивного
рибальства») та було

вилучено значну кількість заборонених знарядь вилову

риби й плавучих засобів.
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У 2015 р. для виконання затвердженої Програми біологічного способу
очищення Каховської зрошувальної системи від водної рослинності, яка
спрямована на реалізацію державної політики в галузі охорони навколишнього
природного

середовища

України,

здійснювалося

подальше

впровадження

біомеліоративних заходів із вселення, охорони, збереження й використання
рослиноїдних риб-біомеліораторів.
Для

подальшого

успішного

виконання

робіт

щодо

ефективності

біомеліоративних заходів та збереження позитивних показників з очищення
каналу вченими НДІ «Держводекологія» м. Київ вперше в Україні була виконана
розробка пілотного проекту «Створення природно штучного біомеліоративного
комплексу для забезпечення ефективної експлуатації Головного Каховського
магістрального каналу».
Даним проектом передбачено:
- мінімізацію біологічних загроз експлуатації каналу;
-

поліпшення екосистеми та пропускної здатності каналу

-

покращення якості води на зрошення та питне водопостачання;

-

посилення

правових

засад

щодо

утримання,

збереження

та

раціонального використання Каховської зрошувальної системи.
З урахуванням результатів виконаних робіт, представники Управління
Головного

Каховського

магістрального

каналу

вважають,

що

реалізація

зазначеного проекту дасть можливість попередити деградацію гідроекосистеми
магістрального каналу і звертаються до громадськості Херсонщини із закликом до
підтримки збереження й раціонального використання на належному рівні
унікального водогосподарського комплексу сьогодні та користування наступними
поколіннями у майбутньому [69].
Природно-штучний біомеліоративний комплекс на Міжколгоспному
Дунайському магістральному каналі.
На Міжколгоспному Дунайському магістральному каналі (МДМК), який
бере початок з р. Дунай і відноситься до південно-західної групи заплавних
придунайських водоймищ у Кілійському і Татарбунарському районах Одеської
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області, у 2019-2020 рр. створено Природно-штучний біомеліоративний комплекс
(ПШБК) для очищення русла каналу від водної рослинності, а води - від
надлишкової кількості фіто- та зоопланктону, інших домішок біологічного
походження з метою зменшення витрат при його експлуатації та витрат на подачу
води водокористувачам, а також отримання води високої якості [70]
ПШБК

створено

у

результаті

науково-дослідних

робіт,

виконаних

провідними фахівцями НДІ «Держводекологія», стосовно гідробіологічної та
гідрологічної оцінки водного середовища у каналі, оцінки умов і витрат при його
експлуатації та обґрунтованого підбору видового складу риб-меліорантів, їх
кількісного співвідношення та режиму утримання.
Виконані впродовж 2019 р. гідрологічні, гідрохімічні та гідробіологічні
дослідження як основного русла каналу, так і прилеглих зрошувальних систем,
показали задовільну якість води. Проте враховуючи, що водозабір з каналу
проводиться не лише для іригаційних сільськогосподарських потреб, але й для
інших потреб соціуму, було визнано доцільним введення в експлуатацію ПШБК.
Проведені дослідження показали, що на сьогодні екосистема МДМК
представлена високим різноманіттям біоти, а ізоляція каналу від Дунаю разом з
величезними площами водного дзеркала дозволяють використовувати його для
збільшення біологічного різноманіття та біологічної продуктивності за рахунок
інтродукції з подальшою акліматизацією цінних видів безхребетних і риб, у тому
числі осетра російського та бестера. У той же час, багаторічна експлуатація
каналу призвела до формування цілої низки біологічних загроз його ефективній
експлуатації. Основними з них є: заростання русла каналу ВВР, масовий розвиток
фітопланктону, а також перифітон, що формується з обростань бактеріями,
водоростями, безхребетними практично всіх елементів каналу.
МДМK - це технологічна, штучно створена водойма спеціального
технологічного призначення, яка наповнюється з Дунаю самотоком і технологічно
не призначена для створення умов існування та розвитку об’єктів аквакультури.
Технічні й технологічні умови каналу як водопропускної споруди та умови
рибогосподарських водойм у даному випадку кардинально різні. Особливістю
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МДМК є те, що процеси продукування автохтонної органічної речовини
водоростями

і

ВВР

значно

перевищують

процеси

деструкції,

як

у

високоевтрофній системі. Тобто, екосистема каналу створює надлишок біомаси,
яка не споживається фітофагами. У той же час, для ефективної експлуатації
каналу й отримання води високої якості необхідно, щоб процеси первинної
продукції та деструкції органічної речовини були збалансовані.
Для досягнення збалансованості процесів первинної продукції й деструкції
та видалення надлишку біомаси необхідно створення ПШБК, до складу якого
входять риби-біомеліоратори, харчовим ресурсом яких є водорості, ВВP різних
екологічних груп, молюски роду Dreissena та інші види зоообростань. До
біомеліораторів належать риби з різним спектром живлення: фітопланктофаги
(білий товстолоб), зоопланктофаги (строкатий товстолоб), їх гібриди, споживачі
вищої водної рослинності (білий амур) і бентофаги (амурський сазан або чорний
амур, короп тощо).
Для ефективної експлуатації МДМК впроваджується цілий комплекс
біоманіпуляцій з іхтіофауною, який включає в себе як зариблення, так і вилучення
(вилов) риб при досягненні ними певних розмірних та вікових меж, коли їх
біологічна інтенсивність та ефективність у функціонуванні ПШБК значно
знижується. Ротація та оновлення риб-меліораторів зарибленням молоддю риби
виконуються у встановлені Програмою ПШБК періоди.
Запропонований методичний підхід базується на існуючому в даний час
різноманітті природної біоти каналу з штучним «внесенням», а, практично,
інтродукцією певних видів, які зможуть виступити в якості біомеліораторів,
життєдіяльність яких в екосистемі каналу призведе до мінімізації біологічних
загроз. Важливим критерієм, який покладений у запропонований ПШБК, є те, що
трофічні ланцюги повинні бути найбільш «короткі», а отже й екологічно
ефективні з точки зору колообігу речовин, швидкості росту гідробіонтів, особливо
риби, формування високої якості води і практичного підвищення ефективності
роботи каналу.
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Пропонується штучне формування наступних трофічних ланцюгів, які й
будуть біологічною основою ефективного функціонування ПШБК:
І. Фітопланктон - білий товстолоб. У фітопланктоні каналу основними
домінантами є водорості Cyanophyta і Bacillariophyta, перші з яких домінують в
літній період, а діатомеї - в інші періоди року. При цьому важливим є те, що білий
товстолоб споживає практично всі види водоростей, суттєво знижуючи їх біомасу,
особливо в літній період - період інтенсивного розвитку як водоростей, так і риб,
а також те, що у процесі «перетравлення» водоростевої їжі разом з фекаліями риб
до води додатково надходить значна кількість NO2-, NOз-, фосфор фосфатів та
інші мінеральні речовини, які інтенсифікують фотосинтез водоростей.
ІІ. Зоопланктон - строкатий товстолоб.
ІІІ. Фітопланктон + зоопланктон - гібриди товстолобів. При цьому
важливо відмітити, що при дефіциті основного корму, білий товстолоб може
споживати зоопланктон, а строкатий товстолоб - фітопланктон.
IV. Фітообростання (макроводорості) - білий товстолоб + білий амур.
V. ВВР - білий амур. Важливо відмітити, що найбільш притаманним
харчем білого амура є занурені водні рослини, які на сьогодення і домінують в
МДМК.
VI Зообентос - чорний амур + короп. В цьому трофічному ланцюгу
основна роль як харчового ресурсу належить молюскам роду Dreissena.
В цілому, створення приведених трофічних ланцюгів і є структурнофункціональною основою ПШБК, оптимальна експлуатація якого значно
підвищить ефективність роботи МДМК, а також буде сприяти покращенню в
ньому якості води, яка йде на задоволення питних потреб соціуму південних
регіонів України. Безперечним здобутком даного підходу є те, що це біологічна, а
отже найбільш безпечна для довкілля, альтернатива різним існуючим механічним,
хімічним, фізичним методам підвищення ефективності експлуатації каналу.
Роботи щодо відтворення аборигенних видів риб на каналі не проводились.
Згідно з даними МДМК, за період з 2007 по 2019 рр. канал ніколи не було
зариблено адвентивними видами риб, основу яких складають білий та строкатий
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товстолобик, білий амур та короп (сазан). Проте проведені контрольні лови
показали, що, крім аборигенних видів, значна кількість риб - це гібриди, тобто
змішана форма білого та строкатого товстолобика, які не є ефективними
меліорантами.
Відповідно для створення ПШБК необхідний більш ретельний підхід до
вибору зарибку за якісним видовим та віковим складом. Важливо чітко
констатувати, що риб, занесених до Червоної книги України, в уловах не
виявлено, а отже інтродукція риб-меліораторів для формування ПШБК не
призведе до погіршення чи загрози біорізноманіття водних об'єктів України.
З метою підтримання оптимальної ефективності експлуатації ПШБК, у
зв’язку із постійною зміною природних умов, необхідним є також вилучення
малоефективних та вселення більш ефективних видів, які на даний час і в даних
умовах сприяють успішній роботі комплексу. При цьому необхідно наголосити,
що як вселення риб-меліораторів, так і вилов їх неефективних вікових груп,
повинні здійснюватися для покращення ефективності роботи каналу і формування
високої якості води.
Сучасний стан фауни риб та інших основних груп тварин МДМК вказує на
значну збідненість видового складу, домінування адвентивних, короткоциклічних,
звичайних та еврибіонтних видів. Трофічна база каналу є специфічною, вона не
сприяє підтриманню значної чисельності популяцій більшості аборигенних видів
риб. Крім того, чисельність багатьох видів в каналі чітко лімітується відсутністю
умов для нересту.
Неприродньо велику роль в екосистемі каналу відіграють чужорідні
адвентивні види риб, що зумовлено як нез’ясованим потраплянням до каналу, так
і особливостями трофічної бази, яка в найбільшій мірі є сприятливою для видів з
широким спектром живлення і, очевидно, певною мірою дрібних хижих видів.
Для здійснення ефективних біомеліоративних заходів вкрай необхідним є
збалансоване зариблення каналу, що передбачає зариблення посадковим
матеріалом перш за все чистої лінії білого товстолоба та білого амура, хижими
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видами: судаком, сомом та щукою, причому кількість молоді повинна бути
адекватною існуючій у каналі трофічній базі.
Слід також зазначити, що вищезазначені риби-вселенці, у визначеній
кількості, не стануть харчовими конкурентами туводних риб (ляща, судака, окуня,
карася та ін.), оскільки білий амур харчується виключно вищою рослинністю,
строкатий товстолобик – переважно зоопланктоном, а білий товстолобик фітопланктоном та детритом, включаючи діатомові, зелені та синьозелені
водорості, зокрема Microcystis aeruginosa - основний збудник «цвітіння» води.
До складу іхтіокомплексу (за потребою) може бути включений чорний
амур, який є стенофагом - живиться виключно моллюсками, а також може
живитися рачками й личинками комах. Проте чорний амур може стати харчовим
конкурентом аборигенних видів риб та осетрових - при можливому вселенні
останніх.
Доповненням до ПШБК в якості біологічної складової можуть бути
прісноводні раки. У неспускних водоймах, яким є магістральний канал,
рекомендується формувати самовідтворюючу популяцію раків, яку створюють,
впускаючи у водойму посадковий матеріал, яким можуть бути: різновікова
молодь з промислових уловів, статевозрілі самки й самці, самки з заплідненою
ікрою, підрощені личинки та цьоголітки, вирощені в штучних умовах.
Створення ПШБК, за умов, які розроблені НДІ «Держводекологія», повинно
відбуватися з дотриманням науково обґрунтованого плану, шляхом збереження
наявних аборигенних видів риб, ракоподібних, молюсків та водоростей,
інтродукції та акліматизації рослиноїдних і молюскоїдних риб і, за необхідності
альголізації русла каналу. У подальшому, з початком відтворення аборигенних
вселених видів риб та досягнення ними природного фонового рівня, необхідність
у штучному зарибленні туводними рибами не матиме значення.
В

цілому

основою

ефективності

роботи

природно-штучного

біомеліоративного комплексу є збереження всіх його складових, в першу чергу
водних біоресурсів, у зв’язку з чим необхідні заходи щодо їх охорони. водних
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біоресурсів. Фахівцями НДІ «Держводекологія» передбачається подальше
удосконалення та підвищення ефективності ПШБК.
Постійні наукові дослідження та спостереження акваторії МДМК необхідні
для визначення стану кормової бази об’єкта, заростання, стану гідробіонтів,
різновікових груп риб, а також стану якості води, зміни технічних характеристик
та показників роботи каналу, на підставі яких можуть вноситись зміни до умов
експлуатації ПШБК з метою оптимізації його роботи.
Іхтіологічна

складова

ПШБК

на

Міжколгоспний-Дунайському

магістральному каналі формуватиметься щороку з урахуванням дослідженої
кормової бази інтродуцентів у визначеній кількості за результатами іхтіологічних,
гідрохімічних та гідробіологічних досліджень. Згідно з результатами наукових
досліджень щодо ефективності роботи ПШБК можуть вноситися зміни та
доповнення до наведеної інформації про вселення та вилучення водних
біоресурсів - об’єктів ПШБК.
Експлуатація ПШБК, за умови дотримання усіх вимог щодо регулювання
водних біоресурсів за віковими та видовими групами, як його складової, є
найбільш ефективним механізмом біологічної меліорації русла каналу та
отримання максимального економічного ефекту від його роботи [70].
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3.

ЕКОНОМІЧНИЙ

АНАЛІЗ

ДІЯЛЬНОСТІ

РИБНОГО

ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
Незважаючи на те, що у споживчому кошику українців третє місце
належить рибі, її споживання протягом кількох останніх років поступово
знижується (рис.3.1). Причинами цього є занепад та гальмування розвитку рибної
промисловості.

.
Рис. 3.1. – Динаміка цінових показників рибного господарства, [71]
Рибне господарство – галузь економічної діяльності, до якої належить
видобуток, переробка, відтворення і збільшення запасів риби та інших водяних
організмів у природних і штучних водоймах. У сучасній термінології в Україні
рибне господарство поділяється на рибальствота рибництво – збереження і
поліпшення рибних запасів у природних водоймах і розведення риби у штучних.
Під рибальством також розуміють полювання на таких морських тварин, як різні
види молюсків, кальмарів, восьминогів, морських черепах, жаб і деяких інших
їстівних морських безхребетних. Рибальство може бути промислове або
аматорське.

Промислове

рибальство

поділяють

на

океанічне,

морське,

65

прибережне і рибальство на внутрішніх водоймах (річках, озерах, ставках,
водоймищах).
Продукція рибного господарства є невід’ємною складовою харчового
раціону людини. Існуючий асортимент, обсяги споживання, якість та вартість
продукції визначають стан здоров’я та добробут споживачів. З дев’яностих років
споживання риби в Україні постійно знижується. У 1995 р. на одну людину
припадало 30 кг риби, в 2000–2004 рр. – 16 кг. 2008 року рибний раціон
скоротився до 14,5 кг. І це при тому, що, за офіційною статистикою, у
споживчому кошику третє місце належить саме рибі. Зважаючи на існуючи
негативні тенденції щодо обсягів споживання одного з традиційних базових
продуктів раціону українців актуальності набувають питання дослідження стану,
розвитку та подальших перспектив роботи рибного господарства України.
Результати дослідження стану рибного господарства експертами та
науковцями свідчать про те, що українська риб на промисловість перебуває у
стані глибокого занепаду. Україна має найбільший в Європі рибогосподарський
фонд, але за роки незалежності частка національного виробництва рибної
продукції на внутрішньому ринку скоротилась з 80 до 20 %. Протягом останніх
років вилов риби та видобуток морепродуктів зменшується на 5–10 %. Зараз лише
декілька українських підприємств галузі працюють, отримуючи незначний
прибуток, а решта – безнадійно збиткові [72].
Згідно даних Головного управління статистики України [73] у 2008 р. вилов
риби в Україні зменшився до 224 тис. т. або удвічі за останні 10 років. Обсяг
вселення риби до водних об’єктів за цей період зменшився майже у сім разів і
нині є нееквівалентним обсягам вилову, що призводить до поступової втрати
запасів водних живих ресурсів України. При цьому, імпорт риби збільшився в 2,5
рази. Тобто, державна політика у сфері забезпечення продовольчої безпеки щодо
риб них ресурсів фактично переорієнтувалась на імпорт, а галузь втратила своє
економічне значення.
За матеріалами прес-служби Рахункової палати [74] заходи Національної
про грами будівництва суден рибопромислового флоту України на 2002–2010

66

роки, затвердженої у 2002 р., не виконуються з моменту її прийняття. Як наслідок,
старіння суден рибопромислового флоту перейшло критичну межу (середній вік –
20–30 років). Через їх поступове списання на брухт океанічний флот із 165 суден
у 1995 р. зменшився до 16 у 2008-му, що призвело до втрати гарантування
продовольчої безпеки країни та задоволення потреб населення рибною
продукцією.
Кабінет Міністрів України з метою створення умов для формування та
розвитку ринку риби, збільшення обсягів її виробництва в Україні, сприяння
розвитку внутрішньої сировинної бази та рибопромислового флоту країни видав
Постанову № 1755 від 25.12.2004 р., згідно з якою затверджена Програма
розвитку інфраструктури ринку риби, інших видів живих ресурсів та харчової
продукції, що з них виробляється, на 2005–2010 роки.
У роботі [75] надано вичерпний аналіз щодо впливу регулювання на
функціонування

рибного

господарства.

Зокрема

зазначено,

що

в

теоретикометодологічному аспекті залишається все ще невирішеним питання
поєднання заходів державного втручання у розвиток галузі та ліберальних
підходів щодо функціонування ринку риби. Очевидним є суперечність у наукових
поглядах на ліберальний розвиток галузі з необхідністю посилення державних
заходів впливу і, у першу чергу, фінансово-кредитних і податкових інструментів у
виробництві

продукції

аквакультури.

Іншою

важливою

стороною,

яка

недостатньо вивчена у контексті розвитку аквакультури, є співвідношення між
штучно вирощеною продукцією і продукцією, отриманою з дикої природи, та
формування в цьому контексті політики імпортозаміщення морської риби
продукцією, вирощеною у контрольованих людиною умовах. Існують також
практичні проблеми, пов’язані з організацією власного кормовиробництва,
забезпеченістю рибницькою технікою, побудовою системи масового виробництва
молоді

риб,

невизначеністю

ведення

аквакультури

в

умовах

оренди

гідротехнічних споруд та неврегульованості взаємовідносин у цій сфері.
Були проведені дослідження [71] з метою оцінки стану забезпеченості
підприємств рибної галузі основними засобами спеціалістами Результати
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аналізу[71], показали, що на початок 2007 року в Україні стан холодильників для
зберігання риби є незадовільним. За рівнем зносу основні фонди підприємств
галузі мають найгірші показники порівняно з іншими галузями національної
економіки (використовуються екологічно небезпечні технології та обладнання 50–
60-х рр. минулого століття із застосуванням аміаку). Учасники ринку риби
вважають будівництво нових холодильників для зберігання рибної продукції
пріоритетним для розвитку інфраструктури ринку. Потреба у потужностях для
зберігання риби та рибної продукції становить до 100 тис. т на рік. За матеріалами
прес-служби Рахункової палати [74] з 2005 року рибна галузь фактично є
професійно некерованою. У результаті, державна полі тика розвитку рибної галузі
не відповідає Концепції, затвердженій Верховною Радою України.
Аудитом установлено, що управлінські рішення керівників Держрибгоспу з
планування, розподілу та використання коштів державного бюджету, виділе них
на розвиток рибного господарства у 2008 році та першому кварталі 2009-го, були
неефективними. На виконання цієї Програми з 2005 р. направлено менше 364 млн.
гр. або трохи більше 25 відсотків від передбачуваного, з них протягом 2005–2008
років понад 234 млн. гр. фактично було направлено на утримання органів
рибоохорони. Обсяг видатків на наукові розробки не перевищує 3,5 млн. гр. на рік
і має сталу тенденцію до зменшення.
На думку експертів Держкомрибгоспу, існує декілька основних причин, що
гальмують створення міцної вітчизняної рибальської галузі. Першою причиною є
мале бюджетне фінансування, слабкий риболовецький флот – друга проблема, яка
заважає становленню українського риболовства, а проблемою номер три є
корумпованість рибної галузі [76].
За даними Державного комітету рибного господарства України [76]
сьогодні до галузі рибного господарства України входять: більше 600
користувачів вод них живих ресурсів; 4 морських порти; 9 наукових установ та
іхтіологічна лабораторія; 12 підприємств, які спеціалізовані на відтворенні різних
видів риб; біль ше 120 підприємств та організацій різних форм власності, які
займаються роз веденням та вирощуванням риби; 125 підприємств, що
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здійснюють консервне та пресервне виробництво з риби та морепродуктів,
асортимент яких складає до 3000 найменувань; 4 навчальних заклади, де
здобувають освіту 7,5 тисяч чоловік з 16-ти спеціальностей. Кількість людей, які
працюють у галузі рибного господарства, складає більше 35 тисяч осіб.
За

період

2003–2007

рр.

основні

показники,

що

характеризують

виробництво та утворення доходів фактично зростали як у галузі рибного
господарства так і в Україні в цілому. Так абсолютний приріст випуску рибного
господарства в зазначений період склав 161 млн. грн., проміжне споживання
збільшилось на 126 млн. грн. і відповідно валова додана вартість галузі
збільшилась на 35 млн. грн.
Для повного та об’єктивного аналізу позиції рибної галузі в економіці
України було проведено оцінку структури та зміни в структурі основних
показників діяльності галузі в період 2003–2007 рр. Згідно даних проведеного
аналізу частка виробництва та утворення доходів рибного господарства займає
досить не значну частину в економіці України, і разом з тим спостерігається
тенденція до зменшення частки галузі у період 2003–2007 рр. Так частка вартості
випуску товарів та послуг рибальства та рибництва в 2003 р. складала 0,07 %
загального обсягу по України, а в 2007 р. – 0,04 %. У зазначений період частка
проміжного споживання, що містить витрати галузі на виробничі потреби,
зменшилась на 0,03 п.п. Частка проміжного споживання рибного господарства в
2003 р. складала 0,08 % загального показника проміжного споживання в країні, а
2007 р. зменшилась вдвічі до 0,04 %. Частка валової доданої вартості рибної
галузі в 2003 р. займала 0,05% загального обсягу в Україні, а 2007 р. зменшилась
до 0,03 %, тобто на 0,02 п.п.
Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва є
забезпеченість суб’єктів господарювання основними засобами в необхідній кіль
кості та асортименті та більш повне їх використання. Тому для оцінки діяльності
галузі рибного господарства важливо проаналізувати обсяги та структуру вар
тості основних засобів, а також освоєння інвестицій у сумарній вартості
показників в Україні.
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Вартість основних засобів, обсяг введення в дію нових основних засобів, а
також обсяг інвестицій в основний капітал рибного господарства протягом 2003–
2007 років фактично зменшились, у той час коли ці показники в цілому по Україні
збільшувались. Так первісна вартість основних засобів рибальства та рибництва
зменшилась на 193 млн. грн., обсяг введених основних засобів – на 3 млн. грн., і
обсяг інвестицій в основний капітал – також на 3 млн. грн.
Аналіз показав, що частки показників, які характеризують стан основних
засобів рибного господарства у період 2003–2007 рр. зменшувались. Так у 2003 р.
частка вартості основних засобів галузі складала 0,14 % загальної вартості основ
них засобів підприємств України, а 2007 р. знизилась до 0,06 %, тобто на 0.08 п.п.
Частка обсягу нових основних засобів, що були введені на підприємствах рибного
господарства в 2003 р. складала 0,08 % сумарного обсягу, а в 2007 році – 0,03 %,
тобто спостерігається зменшення частки на 0,05 п.п. Це пояснюється зменшенням
частки інвестицій в основний капітал галузі, або збільшення відрахувань на роз
виток інших галузей. У 2003 р. інвестиції в основний капітал рибного
господарства складали 0,08 % загального обсягу інвестицій в України. Але в 2007
р. частка даного показника знизилась на 0,06 п.п. до 0,02 %.
Зменшення часток уведення в дію нових основних засобів, а також освоєння
інвестицій частково пояснюють зменшення часток виробництва та утворення до
ходу рибальства та рибництва в ВВП України.
Процеси розвитку економіки знаходять відображення в кількості та
структурі суб’єктів Єдиного державного реєстру підприємств та організацій
України (ЄД РПОУ). За період 2003–2007 рр. загальна кількість суб’єктів
ЄДРПОУ збільшилась як у галузі рибного господарства – на 588 од., так і в
цілому по Україні. При цьому спостерігається зменшення середньорічної
кількості найманих працівників у галузі, а також загалом в Україні.
Середньорічна кількість найманих працівників рибного господарства зменшилась
на 11 тис. на відміну від показників по передніх років.
Згідно отриманих даних частка середньорічної кількості найманих
працівників рибної галузі в 2003 р. складала 0,2 % середньорічної кількості
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найманих працівників України, а в 2007 р. знизилась на 0,09 п.п до 0,11 %. У той
самий час частка кількості суб’єктів ЄДРПОУ рибного господарства збільшилась.
Так у 2003 р. частка суб’єктів ЄДРПОУ рибальства та рибництва займала 0,12 %
загальної кількості в Україні, а в 2007 р. частка зросла до 0,15 %, а саме на 0,03
п.п. В Україні простежується позитивна динаміка збільшення кількості малих
підприємств рибного господарства. Проте збільшенню кількості підприємств не
відповідає збільшення кількості зайнятих працівників.
Виробничу

діяльність

рибного

господарства

характеризує

показник

фактичного обсягу вилову. Вилов риби – це обсяг виловленої риби всіх видів і на
всіх стадіях розвитку, а також добування інших водних живих ресурсів. На
ефективну діяльність галузі безпосередньо впливає стан основних засобів
підприємств. Було проведено статистичний аналіз розподілу вилову риби та
первісної вартості основних засобів за регіонами України в 2007 р. Згідно з
даними Головного управління статистики можно зробити висновок про те, що
рибне господарство для більшості регіонів України не є основним спеціалізуючим
видом діяльності. В Україні 2007 р. 55,7 % всього загального обсягу вилову
належало м. Севастополь та 11,7 % – АРК. Така структура пояснюється
сприятливими природними умовами для розвитку саме рибного господарства та
географічним положенням даних регіонів. Тобто, обсяг вилову в даних двох
регіонах складає основну частину загального обсягу вилову риби та інших водних
живих ресурсів України, а саме 67,4 %. Має місце нерівномірний розподіл між
загальним обсягом вилову та сумою вартості основних засобів. На 2 регіони (м.
Севастополь та АРК) з часткою обсягу вилову рівній 67,4 % припадає лише 23,8
% загальної суми вартості основних засобів, тоді як на долю інших 24 регіонів, які
не спеціалізуються на рибному господарстві, припадає 32,6 % від загального
обсягу вилову та 76,2 % загальної вартості основних засобів.
Для 24 регіонів України, чия діяльність у рибництві не має широких
масштабів, існує пряма залежність між вартістю основних засобів та обсягом
вилову риби. Частка обсягу вилову риби 70,8 % регіонів України з найменшими
показниками складає 26 % загального вилову, в той час як на долю лише 12,5 %
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регіонів, що включають Донецьку, Запорізьку та Одеську області, припадає 50 %
обсягу вилову. Тобто, в Україні до регіонів, що в більшій мірі спеціалізуються на
рибному господарстві відносяться м. Севастополь, АРК, Донецька, Запорізька та
Одеська області.
Згідно з затвердженою Програмою розвитку рибного господарства України,
втілення її основних положень повинні сприяти збільшенню до 2010 року вилову
риби до 750 тис. т., середньодушового споживання рибної продукції до 12–15 кг
на рік, забезпеченню продовольчої безпеки країни, підвищення загального рівня
життя населення. Для оцінки виконання основних засад затвердженої Програми
розвитку було проведено аналіз динаміки основних показників діяльності та роз
витку рибного господарства за період 2001–2007 рр. В зазначений період в
Україні спостерігається суттєве зменшення загального обсягу вилову риби. Обсяг
ви лову зменшився в цілому на 35,9 %, а саме на 119694 т. У середньому щорічно
обсяг вилову риби зменшувався на 7,2 %, або на 19949 т. Лише 2005 р.
спостерігається незначний зріст обсягу вилову в порівнянні з відповідним
значенням показника у попередньому році – на 17,6 %, але в наступні роки рівень
показник обсягу вилову знову знижується. Таким чином, станом на початок 2008
року тенденція щодо збільшення вилову риби та зростання обсягів споживання
рибної продукції населенням є негативною.
Загальна сума ВДВ рибного господарства в Україні збільшилась на 24,8 %
або на 32 млн. грн. у період 2001–2007 рр. У середньому щорічно сума ВДВ
збільшувалась на 3,8 % або на 5,3 млн. грн. Збільшення показника ВДВ
пояснюється підвищенням основних цін за рахунок збільшення вартості
виробленої продукції та інфляції. Найбільша сума ВДВ за останні три роки
досліджуваного періоду, яка характерна для 2005 р. пояснюється відповідним
найбільшим показником обсягу вилову риби та добування морепродуктів.
За період 2001–2007 рр. обсяг інвестицій в основний капітал рибної галузі
зменшився на 32,8 % або на 17,4 млн. грн. Лише в 2006 р. спостерігалось
збільшення обсягу інвестицій на 104,1 %, тобто вдвічі у порівнянні з 2005 р,
фактично на 28,1 млн. грн. Але в наступному році показник інвестиції знову
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знизився на 35,2%, зменшившись на 19,4 млн. грн. У середньому щорічно обсяг
інвестицій в основний капітал рибного господарства зменшувався на 6,4 % або на
2,9 млн. грн. Зменшення обсягу інвестицій прямо відобразилось на виробничих
показниках діяльності галузі.
Проведено аналіз динаміки середньомісячної заробітної плати робітників,
зайнятих в галузі. На кінець 2007 р. розмір мінімальної заробітної плати в Україні
становив 460 грн. Середньомісячна заробітна плата робітників рибного
господарства в 2007 р. перевищувала мінімальний розмір на 43,3 %. В цілому в
період 2001–2007 рр. середньомісячна заробітна плата збільшилась на 253,4 %,
тобто на 517 грн. В динаміці середньомісячної заробітної плати має місце
рівномірне що річне зростання. У середньому щорічно середньомісячна заробітна
плата робітників, зайнятих у галузі рибного господарства збільшувалась на 23,4 %
або на 86 грн. Збільшення заробітної плати пояснюється збільшенням
прожиткового мінімуму. Взагалі середньомісячна заробітна плата робітників
галузі залишається на дуже низькому рівні, що зменшує зацікавленість
працівників та гальмує розвиток рибного господарства [77].
Таким чином, Отримані в ході проведення дослідження дані свідчать про те,
що кризові явища в економічній діяльності рибальства і рибництва тривають.
Занепад рибного господарства підтверджується малими обсягами виробництва і
випуску продукції та послуг. У рибному господарстві України спостерігається
спад виробництва і відбуваються процеси зниження його потенціалу. Значна
частина положень, які було висунуто Програмою розвитку рибного господарства
України не виконується.
Погіршенню діяльності галузі сприяє, насамперед, незадовільний стан
основних засобів та підвищення ступеню їх зносу, використання застарілих
технологій у процесах добування, збереження та переробки риби. Відсутність
належного фінансування призводить також до подальшого скорочення ресурсної
бази та гальмування процесів відновлення запасів риби у природних та штучних
водоймах.
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Рибне господарство залишається одним з найменш оплачуваних видів
економічної діяльності. Такий стан принижує привабливість діяльності в галузі,
що негативно відбивається на рівні показників зайнятості. У рибному
господарстві спостерігається тенденція до появи малих підприємств з відносно
невисокою чисельністю працівників.
З урахуванням потенційних можливостей розвитку рибного господарства
України, стратегічної важливості його для гарантування продовольчої безпеки
країни, а також необхідності відродити імідж України як великої морської та
рибогосподарської держави, необхідно відродити галузь на новому рівні. Це
потребує впровадження інноваційних досягнень, спрямування в галузь значних
інвестиційних ресурсів. Досягнення зазначених цілей можливо за умов
поліпшення інвестиційного клімату, перегляду існуючих положень щодо
кредитування підприємств галузі.
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4. ЗАГАЛЬНІ ОБСЯГИ ВСЕЛЕННЯ ТА ВИЛОВУ ВИДІВ РИБ, ЯКІ
МОЖУТЬ ПОЛІПШИТИ ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ
УКРАЇНИ
4.1. Загальні обсяги вселення
Поверхневі прісні водні об‘єкти займають в Україні площу 24,2 тис. км2, що
складае 4% території держави) [78].
При цьому, загальний нагульний ставовий фонд складає понад 120 тис. га,
водосховища дніпровського каскаду - 797 тис. га, лиманні господарства на
водосховищах Дніпра - 5,9 тис. га, водойми-охолоджувачі енергетичних
установок - 13,5 тис. га та інші водойми України - 86,6 тис. га [79].
Утворення дніпровських водосховищ призвело до суттєвих змін в
структурно-функціональних показниках рибного населення і водних екосистем в
цілому, тому на думку Державного агентства рибного господарства України
виникла необхідність в проведенні рибницько-меліоративних заходів з штучного
формування іхтіофауни за рахунок проведення вселення молоді різних видів риб.
Так вважається, що введення в склад іхтіофауни господарсько-цінних
рослиноїдних видів риб, які є споживачами фіто- і зоопланктону та вищої водної
рослинності дозволяє максимально застосувати можливості біологічного методу
боротьби з погіршенням гідрохімічного режиму водосховищ, раціонально
використовувати

біопродукційний

потенціал

водойм

та

підвищити

їх

рибопродуктивність.
Також в останні роки з'явилась необхідність вселення у внутрішні водойми
та Азово-Чорноморський басейн підрощеної молоді аборигенних видів риб
(судак, щука, сом європейський, форель струмкова) з метою підтримки
чисельності їх популяцій та формування промислових та нерестових стад.
Особлива увага приділяється також відновленню популяцій осетрових видів
риб, які занесені до Червоної Книги України.
Основні об’єкти відтворення:
- короп;
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- рослиноїдні види – білий товстолобик, строкатий товстолобик,
- білий амур;
- осетрові види – стерлядь, російський осетер;
- форель струмкова, райдужна;
- щука;
- судак;
- сом європейський.
Щорічно здійснюється організація заходів з відтворення водних біоресурсів
у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні.
Зариблення водойм України здійснюється користувачами, громадськими
організаціями, підприємствами, що працюють відповідно до режимів спеціальних
товарних рибних господарств (далі – СТРГ), за рахунок компенсаційних коштів та
благодійних внесків. Масштабні вселення водних біоресурсів відбуваються за
рахунок державного бюджету також чотирма державними рибовідтворювальними
комплексами, що належать до сфери управління Держрибагентства.
Відзначається, що протягом 2010 р. в Режимі спеціальних товарних рибних
господарств працювало 459 господарства загальною площею 142886 тис. га.
Проте поліпшення ефективності роботи користувачів та активізації роботи по
створенню

нових

спеціальних

господарств

для

забезпечення

повного

використання рибогосподарського фонду областей, ця робота і нині у більшості
органів рибоохорони, знаходиться не на належному рівні оскільки поліпшення
ситуації не спостерігається. При цьому слід зазначити, що є істотна різниця в
показниках роботи СТРГ за різними регіонами [75].
Виконання планових показників по зарибленню у Рівненській області
склало – 58,9 %, Хмельницькій області – 50,3 %, Чернігівській області – 60,0 %,
Донецькій області – 68,5 %, Кіровоградській області – 81 %, Сумській області –
84,1 %, у Дніпропетровській області – 114,6 %, у Харківській області – 67 %, у
Волинській області – 156 %, у Вінницькій області – 93,6 %, у Одеській області –
87 %, у Херсонській області – 100 %, Львівській області – 173 %, Полтавській
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області –100 %. Низький рівень виконання планових показників по зарибленню в
Житомирській, Запорізькій, Луганській, Київській областях.
В Черкаській, Закарпатській, Івано-Франківській, областях зариблення
взагалі не проведено.
При цьому вселення водних живих ресурсів, наприклад, у 2010 р. у
Донецькій області із зареєстрованих 149 СТРГ здійснювали лише 100 СТРГ (67,1
%), у Харківській області із зареєстрованих 64 СТРГ здійснювали вселення лише
35 СТРГ (54,6 %), у Луганській області із зареєстрованих 42 СТРГ здійснювали
вселення лише 22 СТРГ (52,3 %), у Дніпропетровській області із зареєстрованих
17 СТРГ здійснювали вселення лише 9 СТРГ (53 %), у Житомирській області із
зареєстрованих 28 СТРГ здійснювали вселення лише 2 СТРГ (7,1 %), у Київській
області із зареєстрованих 6 СТРГ здійснювали вселення лише 2 СТРГ (33,3 %), а у
АР Крим із зареєстрованих 7 СТРГ здійснювали вселення лише 1 СТРГ (14,2 %).
За результатами показників роботи СТРГ щодо вилову водних живих ресурсів у
2010 р. у Донецькій області із зареєстрованих 149 СТРГ здійснюють вилов лише
80 СТРГ (53,6 %), у Харківській області із 64 СТРГ здійснюють вилов 42 СТРГ
(65,6 %), у Луганській області із 42 СТРГ – 18 СТРГ (42,8 %). У Черкаській
області із зареєстрованих 10 СТРГ ведуть вилов лише 4 СТРГ (40 %), у
Рівненській області із 26 СТРГ – 17 СТРГ (65,3 %), у Миколаївській області із 12
СТРГ – 7 СТРГ (58,3 %).
У 2011 р., в порівнянні з 2010 р., було відзначене збільшення показників
зариблення водних біоресурсів за програмою з вселення водних біоресурсів у два
рази. Водночас провели зариблення водосховищ дніпровського каскаду молоддю
щуки, судака, рослиноїдних видів риб та коропа, а також Азово-Чорноморського
басейну молоддю судака, стерляді, кефалевих видів риб (сингіль, піленгас) та
камбалою

калкан

у

кількості

9

млн

екземплярів.

Державними

рибовідтворювальними установами зариблено майже 5 млн екз. молоді цінних
видів риб, з яких більше 1 млн екз. – це молодь російського осетра та стерляді.
Загальний обсяг вселення молоді риб у водні об’єкти України загальнодержавного
значення у 2011 р., з урахуванням спеціальних товарних рибних господарств,
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склав більше 50 млн екз., що суттєво поліпшує рибопродуктивність водних
об’єктів та дозволяє збільшити промисловий вилов риби у майбутні роки. Таким
чином, як показують проведені дослідження, серед інструментів впливу на
процеси розвитку аквакультури штучному відтворенню рибних запасів 198
належить особливе місце. Рiвeнь йoго eфективнoстi характeризyється, з oднієї
сторони,

бeзпосеpедньо

пoказниками

рoботи

рибницькиx

завoдiв,

нерeстoвовирoщувальних pибних гoсподарств, спeцiaльних товаpних pибницьких
господаpств, pибокомбiнатів, pибодобувних пiдпpиємств [79].
У 2017 році державними рибовідтворювальними комплексами було
забезпечено вселення молоді цінних видів риб у кількості 12,2 млн. екземплярів,
що становить 114,6 % виконання річного державного плану зариблення.
Основними видами відтворення були: рослиноїдні (білий амур, товстолобик,
строкатий товстолобик) та аборигенні види (щука, судак, сом). Також
здійснювалось зариблення червонокнижних видів риб, таких як російський осетер
та стерлядь у кількості 1,6 млн. екземплярів [80].
Зариблення в режимі спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) у
2017 році здійснювало 214 суб’єктів господарювання, якими було вселено 29,9
млн екземплярів молоді риб.
Крім того, 2,5 млн. екземплярів молоді риб було вселено у рибогосподарські
водні

об’єкти

рибоохорони

України

за

участі

представників

територіальних

органів

користувачами, громадськими організаціями, в тому числі за

рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків.
В цілому, за 2017 рік у рибогосподарські водні об’єкти України було
вселено 44,6 млн екземплярів молоді риб [80].
У 2018 році державними рибовідтворювальними комплексами було
забезпечено вселення молоді цінних видів риб у кількості 14,1 млн екз., що
становить 107,9 % від виконання річного державного плану зариблення та на 15,7
%

перевищує

показник

2017 року. Протягом року здійснювалось вселення таких видів риб: рослиноїдних
(білий амур, білий товстолобик, строкатий товстолобик) – 5,9 млн екз.;
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аборигенних (сазан (короп), щука, сом, судак) – 8,2 млн екз., у тому числі,
осетрових (російський осетер, стерлядь) – 1,6 млн екз., лососевих – 0,17 млн екз.
Вперше за багато років було розширено географію зариблення водних
біоресурсів державними відтворювальними комплексами за рахунок державного
бюджету до наступних рибогосподарських водних об’єктів: пониззя р. Дніпро та
Дніпровсько-Бузький лиман, Каховське, Кременчуцьке, Канівське, Київське,
Дністровське водосховища, а також річки Десна, Сугоклея, Сейм, Шостка,
Південний Буг, Чайка, Конка, Серет, Черемош, Прут.
Зариблення в режимі спеціальних товарних рибних господарств у 2018 році
здійснювало 254 суб’єкти господарювання, якими було вселено 25,4 млн екз.
молоді риб.
За власні кошти користувачів водних біоресурсів, громадських об’єднань
рибалок та любителів, а також за рахунок компенсаційних коштів та благодійних
внесків у 2018 році було випущено 6,7 млн екз. молоді риби [79].
Протягом 2018 року у рибогосподарські водні об’єкти України було вселено
46,2 млн екз. молоді риб (рис.4.1).

Рис.4.1. Відтворення водних біоресурсів у 2018р., [81].
Велику роботу в цьому напрямку провели державні рибовідтворювальні
комплекси (табл. 4.1).
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Таблиця 4.1. Обсяги вселення державними відтворювальними комплексами
у 2018 році до водних об’єктів загальнодержавного значення, [79,82].
№ Назва установи
1 ДУ
«Новокаховський
рибоводний
завод
частикових риб»

Водний об’єкт
Каховське
водосховище,
р. Нижній
Дніпро
(Херсонська обл.)

Вид та вік
Дворічки:
Короп
Товстолобик
Білий амур
Цьогорічки:
Короп
Б. товстолобик
С. товстолобик
Білий амур
Мальки:
Щука
Судак
Сом
Цьогорічки:
Щука
Цьогорічки:
Сом
Каховське
Цьогорічки:
водосховище
Короп
(Дніпропетровська
Б. товстолобик
обл.)
С. товстолобик
Білий амур
Каховське
Цьогорічки:
водосховище
Короп
(Запорізька обл.)
Б. товстолобик
С. товстолобик
Білий амур
Мальки:
Щука
Київське
Цьогорічки:
водосховище
Короп
(Київська обл.)
Б. товстолобик
С. товстолобик
Білий амур
Цьогорічки:
Щука
Мальки:
Щука
р. Південний Буг, Цьогорічки:
Дніпро-Бузька
Короп
гирлова
система Б. товстолобик

Маса
г
100

25

0,1

100
100
25

25

0,1
25

100
0,1
25

Факт
тис.екз
600,8
120,1
428,5
52,2
761,3
60,2
378,2
236,0
87,0
1394,5
1130,8
212,6
51,2
20,3
20,3
10,4
10,4
250,4
2,5
116,1
105,2
26,6
250,8
2,5
119,8
103,0
25,5
150,0
150,0
212,1
171,6
21,3
16,0
3,2
5,0
5,0
311,3
311,3
450,1
41,8
206,9
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№ Назва установи

Водний об’єкт
(Миколаївська обл.)

Кременчуцьке
водосховище
(Черкаська обл.)
Дністровське
водосховище
(Хмельницька обл.)

р. Десна
Шостка
обл.)

2

ДУ
«Херсонський
виробничоексперементальний
завод по розведенню
молоді частикових
риб»

р. Сейм, р.
(Сумська

Канівське
водосховище
(Київська обл.)
Київське
водосховище
(Київська обл.)
Пониззя р. Дніпро, р.
Чайка,
р.
Конка,
(Херсонська обл.)

Маса
г

Вид та вік
С. товстолобик
Білий амур
Мальки:
0,1
Судак
Цьогорічка:
Сом
100
Щука
Цьогорічка:
25
Короп
Товстолобик
Білий амур
Цьогорічки:
25
Короп
Б. товстолобик
С. товстолобик
Білий амур
Мальки:
0,1
Сом
Цьогорічки:
25
Короп
Б. товстолобик
С. товстолобик
Білий амур
Цьогорічка:
25
Короп
Товстолобик
Білий амур
Цьогорічка:
25
Короп
Товстолобик
Білий амур
Цьогорічка:
Сом
5
Щука
100
Рослиноїдних
та 25
коропа
Дворічка:
Рослиноїдних
та 100
коропа
Мальки:
Щука
0,1
Чотирьохрічка:
791
Рослиноїдних
та
коропа

Факт
тис.екз
148,7
52,7
84,0
84,0
0,0
0,0
0,0
379,3
1,9
322,3
55,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
50,4
50,4
100,6
19,8
80,8
0,0
264,3
47,8
140,8
75,6
353,3
43,1
223,5
86,7
4049,7
606,9
600,4
2842,3
548,1
548,1
321,0
321,0
11,7
11,7
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№ Назва установи

Водний об’єкт
р.
Сула,
Кременчуцьке в-ще
(Полтавська обл.)
р. Десна Канівське
в-ще (Київська обл.)

р.
Сугоклея
(Кіровоградська обл.)

р. Південний Буг
(Вінницька область)

3

4

ДУ
«Виробничоексперементальний
дніпровський
осетровий
рибовідтворювальни
й завод ім. академіка
С.Т. Артющика»
ДУ
«Рибоводний
форелевий
завод
«Лопушно»

РАЗОМ

Пониззя
р.Дніпро,
район Широке плесо
(Херсонська обл.)
Дніпро-Бузький
лиман,
район
піщаний
кар′єр
(Херсонська обл.)
р.Серет, р.Черемош,
р.Прут (Чернівецька
обл.)

Вид та вік
Цьогорічка:
Короп
Товстолобик
Білий амур
Цьогорічка:
Короп
Товстолобик
Білий амур
Цьогорічка:
Короп
Товстолобик
Білий амур
Цьогорічка:
Короп
Товстолобик
Білий амур
Щука
Цьогорічка:
Стерлядь, севрюга
Російський осетр
Цьогорічка:
Б. товстолобик
Білий амур
Короп
Цьогорічка:
Дунайський лосось
Форель райдужна
Форель струмкова

Маса
г
25

25

25

25

100
1,5
2,5
25

5
5
3

Факт
тис.екз
180,0
41,4
127,8
10,8
185,5
41,3
129,5
14,7
144,9
29,6
100,5
14,8
137,5
51,5
40,5
43,4
2,1
1614,9
1614,9
1099,3
449,2
102,1
548,0
173,7
11,1
28,4
134,1
14113,4

Протягом 2019 року державні рибовідтворювальні комплекси випустили у
водойми загальнодержавного значення понад 15,7 млн екз. водних біоресурсів. Це
на 8,6% більше запланованого показника та на 11% більше показника зариблення
2018 року. З них: 7,2 млн екз. рослиноїдних видів риб та 8,4 млн екз. сазана
(коропа) і аборигенних (1,6 млн екз. стерляді, 174 тис. екз. лососевих та 3,2 млн
екз. хижих).
Лососеві види риб (дунайський лосось, райдужна і струмкова форель)
випущені у гірські річки Чернівецької та Івано-Франківської областей. Їх
вирощено на державній установі «Рибоводний форелевий завод «Лопушно».
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Найбільше випущено водних біоресурсів (7,7 млн екз.) Херсонським
виробничо-експериментальним заводом по розведенню молоді частикових риб.
Зокрема, вселено понад 6,7 млн екз. рослиноїдних видів риб і коропа та 1 млн екз.
щуки.
Ще 4,9 млн екз. вселено Новокаховським рибоводним заводом частикових
риб: 2,7 млн екз. - рослиноїдних видів риб і коропа, 2,2 млн екз. – щуки, сома та
судака.
Також 2,8 млн екз. молоді риб випущено у водойми виробничоекспериментальним Дніпровським осетровим рибовідтворювальним заводом ім.
академіка С.Т. Артющика. Зокрема: 1,6 млн екз. – стерляді й осетра російського,
1,2 млн екз. – рослиноїдних видів риб і коропа.
У 2019 році державні рибовідтворювальні заводи продовжили розширювати
географію вселення водних біоресурсів. Протягом року відбувалося зариблення:
- Київського, Канівського, Кременчуцького, Каховського, Кам’янського
(зариблено вперше за останні роки), Дністровського, Житомирського (зариблено
вперше за останні роки), Дніпровського водосховищ;
- Дніпровсько-Бузької естуарної системи;
- річок Десна, Сейм, Шостка, Псел, Південний Буг, Чайка, Рось, Тясмин,
Серет, Черемош, Прут, Рибниця, Глухець, Піха, Озірний, Дніпро (пониззя).
Обсяги вселення в водні об'єкти України молоді риб державними
відтворювальними комплексами в різні роки представлено в табл. 4.2.
Таблиця

4.2.

Вселення

в

водні

об'єкти

України

державними

відтворювальними комплексами в різні роки, [79,80,83-86]
Рік

Всього
Млн. екз
8,5
10,87
11,6
14,1
15,7
15,3

%
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Рослиноїдних риб
Млн. екз
%
**6,1
71,8
немає даних
5,1
44,0
5,9
41,8
7,2
45,9
7, 4
48,4

*2013
2016
2017
2018
2019
2020 (план)
Примітки:
* В тому чіслі державною установою «Кримський риборозплідник»;
** в тому чіслі коропа.

83

Дані табл.4.2 показують, що у 2013-2019рр. найбільшу частку риб, що
вселялись в водні об'єкти України державними відтворювальними комплексами
складали далекосхідні рослиноїдні риби. У 2020 році також планується вселити
48,4% далекосхідних рослиноїдних риб [86].
Загальні обсяги вселення в водні об'єкти України молоді риб у 2009-2020рр
(2020 рік – січень-липень) представлені в табл. 4.3.
Таблиця 4.3. Вселення водних живих ресурсів у водні об’єкти Україні, млн.
екз, [79,80,81,85,87-90]
Рік

2009
2010
2016
2017
2018
2019
2020

Державними
Користувачами водних
відтворювальними
біоресурсів в режимі
комплексами
СТРГ та іншими
6,2
34,7
5,9
40,3
10,9
29,7
11,6
н. д.
14,1
24,4
15,7
26,7
5,1
4,7
Примітка: н. д. – немає даних.

Громадськими
організаціями

Разом

3,1
3,4
1,4
н. д.
6,7
3,3
н. д.

44,0
49,6
42,0
44,6
46,2
45,7
н. д.

4.2. Загальні обсяги вилову
Україна має значний ресурсний потенціал, однак для збереження іхтіофауни
малих та середніх річок промислове рибальство на внутрішніх водоймах ведеться
лише в дніпровських водосховищах та р.Дніпрі [91].
Видобуток водних біоресурсів в Україні у 1991-2014 роках скорочувався:
1991 рік - 905 тис. т, 2001 рік – 334 тис. т, 2013 рік – 226 тис. т, 2014 ріках – лише
93,8 тис. тонн (без урахування даних щодо видобутку водних біоресурсів по АР
Крим). Водночас імпорт водних біоресурсів зростав, у 2013 році порівняно з 2005
роком його обсяги зросли у 3,9 рази, а з 2010 – в 1,5 рази.
Аудит Рахункової палати причинамии такого стану назвав

неналежне

матеріально-технічне забезпечення, відсутність обігових коштів, зростання
вартості енерґоносіїв, неналежне відтворення водних біоресурсів, низьку
конкурентність вітчизняної продукції галузі порівняно з відповідною імпортною
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продукцією. Колегія Рахункової палати констатувала, що Державна цільова
економічна програма розвитку рибного господарства на 2012–2016 роки не
виконувалася, а рибна галузь, яка в недалекому минулому відігравала значну роль
в економіці країни та її продовольчій безпеці, на сьогодні втратила свої позиції і
як ніколи потребує зваженої державної політики щодо її розвитку [92].
До 2013 року рибальство України було орієнтоване на морський та
океанічний вилов риби. Видобуток водних біоресурсів у внутрішніх водоймах
України у 2013 році становив 45,695 тис. тонн, або 20,24% загального вилову; у
виключній (морській) економічній зоні України й інших держав – 180,107 тис.
тонн (79,76%). У зв’язку з утратою Криму й старінням океанічного флоту у 2014
році різко

знизився

вилов

риби Україною до 91,252 тис. тонн. Частка

океанічного вилову, як і раніше, переважала й становила 56,6%. У подальші роки
вилов риби Україною поступово знижувався. Тільки у 2017 році вдалося
стабілізувати ситуацію з виловом риби. В останні роки видобуток водних
біоресурсів в Україні характеризується стабільністю [93].
Аналіз розподілення вилову риби за водоймами показує значне збільшення
вилову в Азово-Чорноморському басейні (на 100%), незначне збільшення у
внутрішніх прісноводних водоймах (на 8%) і зниження майже на 300%
океанічного вилову риби. Основний вилов припадає на підприємства, розташовані
в Азово-Чорноморському басейні (45,9 тис. т). Із внутрішніх водойм у 2017 році
було виловлено 45,5 тис. т., що становило 44,5% від загального вилову. Із
прісноводних водойм було виловлено 42,7 тис. т. Основну масу вилову з прісних
водойм формували ставові господарства та вилов із водосховищ, де в сукупності
виловили майже 38,5 тис. т, що становило 84,6%.
Основними об’єктами прісноводного комплексу до 2017 року були коропові
види риб. Коропових риб було виловлено у 2017 році 36,4 тис. т, із них основна
маса – карась (9,4 тис. т, 26%), товстолоб (9,1 тис. т, 25%), короп (сазан) (9,0 тис.
т, 24,9%). Інші види коропових займали у структурі вилову всього 24%. На тлі
зменшення вилову товстолоба на 17% порівняно з 2016 роком слід відмітити, що
вилов таких риб, як в’язь, лин, чехоня та рибець, збільшився в 2017 р., порівняно з
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2016 р., у 1,5–3 рази. Збільшився вилов хижих прісноводних риб, найбільше було
виловлено судака (1091 т), щуки (332 т), сома (327 т) та окуня (432 т) [94].
За даними Державного агентства рибного господарства України у 2019 році
428 користувачів водних біоресурсів здійснювали свою діяльність, пов’язану з
виловом

водних

загальнодержавного

біоресурсів
значення,

у
на

рибогосподарських
яких

затверджені

водних
ліміти

та

об’єктах
прогнози

допустимого спеціального використання водних біоресурсів. Зазначеними
користувачами в рибогосподарських водних об'єктах та на континентальному
шельфі України у 2019 році виловлено 51,5 тис. тонн водних біоресурсів, що на
2,2% більше показника 2018 року, з них:
- 16,1 тис. тонн виловлено в Азовському морі, що є менше минулорічних
даних на 24,8% (21,3 тис. тонн);
- 14,1 тис. тонн виловлено в Чорному морі, що показало зростання на 64%
(8,6 тис. тонн) у порівнянні з 2018 роком;
- 21,3 тис. тонн виловлено у внутрішніх водоймах, що також вказує на
незначне зростання на 4,3% (20,4 тис. тонн).
Нарощено промисловий вилов прісноводних риб: судака, карася, тюльки
(верховодки), ляща, плітки, краснопірки, щуки, окуня, плоскирки, лина. У
внутрішніх водоймах, разом з тим, відбулося зменшення вилову тарані, білизни,
чехоні, коропа, рослиноїдних видів риб, синця. У тому числі на річці Дунай
виловлено 561,4 тонни риби, що у порівнянні з 2018 роком більше у два рази
(254,4 тонн). Основу промислу на даному водному об’єкті склав традиційний вид
прохідної риби – оселедець: його виловлено 393,4 тонни (проти 126,6 тонн), що
складає 70% від загального вилову в р. Дунай.
У водосховищах Дніпра загальний обсяг вилову водних біоресурсів склав 13
959,8 тонн, що на 6% більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Переважно
здійснювався промисел карася сріблястого (4 530,7 тонн), ляща (2 625,8 тонн),
плітки (2 417,3 тонн), плоскирки (1 124,6 тонн), рослиноїдних видів риб (820,3
тонн) та судака звичайного (568 тонн) [85]. Загальний обсяг видобутку риби в
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Україні та за видами представлений в табл. 4.4, а зроблені нами розрахунки
частки рослиноїдних у загальному улові прісноводних риб в табл. 4.5.
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1. Зариблення водойм України здійснюється користувачами, громадськими
організаціями, підприємствами (що працюють відповідно до Режимів СТРГ), за
рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків. Також масштабні
вселення водних біоресурсів відбуваються за рахунок державного бюджету
державними рибовідтворювальними комплексами.
У 2009-2019рр загальна кількість риб, які були вселені у водні об’єкти
Україні складала 44,0-49,6 млн. екз. Серед них частка риб-меліораторів, які
можуть поліпшити екологічний стан водних об'єктів становила значні величини.
Так в загальному обсязі риб, які були вселені Державними відтворювальними
комплексами в 2013-2019рр рослиноїдни становили 41,8-71,8%.
2. Частка прісноводних видів риб у загальному обсязі видобутку риби в
Україні складала у 2000-2019рр 11,1-66,3%. З них частка рослиноїдних,

які

вважаються добрими меліораторами, складала 18,6-42,8%.
3. За узагальненою структурою вилову риби надто важко зробити висновок,
чи взагалі керувалися якоюсь із стратегій біомеліорації: чи то вилученням хижаків
при

деевтрофікації

за

рахунок

риб-фільтраторів,

чи

то

вилученням

зоопланктоїдних риб і обмеженням вилову хижаків при деевтрофікації за рахунок
зоопланктону. Потрібна більш детальна статистика по окремих заходах та/чи
проектні обґрунтування, якщо такі існували.
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Таблиця 4.4. Загальний обсяг видобутку риби в Україні, т, [95-97]
Показник
2000
2005
2010
2012
2013
Усього риби,т
346699 234185 215017 195490 216354
у тому числі
Прісноводні т 38573
41539
36320
36291
44255
водойми,
% 11,1
17,7
16,9
18,6
20,5
усього
Примітки: * - на 01.08.2020р.; н. д. – немає даних.

2014
80958

2015
73963

2016
78490

2017
81875

2018
64738

2019
51476

2020*
10433,8

43128
53,3

47576
64,3

52005
66,3

51530
62,9

37852
58,5

21285
41,3

4715,8
н. д.

Таблиця 1.5. Частка рослиноїдних риб у загальному улові прісноводних риб в Україні, [95-100]
Показник
Усього риби у
прісноводних
водоймах, т
Білий амур
Товстолобики
РЇР,
т
усього %
від
прісн.
Примітки: *

2000
38573

2005
41539

2010
36320

2012
36291

2013
44255

2014
43128

2015
47576

2016
52005

2017
51530

2018
37852

2019
2020**
22595,1 4715,8

***н. д.
15239
15239
39,5

н. д.
14705
14705
35,4

н. д.
11752
11752
32,4

н. д.
12146
12146
33,5

н. д.
14778
14778
33,4

440
12454
12894
29,9

485
11523
12008
25,2

485
10877
11362
21,8

471
9115
9586
18,6

518
9957
10475
27,7

510,9
9149,4
9660,3
42,8

н. д.
н. д.
255,4
5,4

- з 10 року дані наведено з урахуванням обсягів вилову фізичними особами-підприємцями; ** - на 01.08.2020р.

;***н. д. – немає даних.
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5. АНАЛІЗ МАСШТАБІВ БІОЛОГІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ОЦІНКА
ЗМІНИ

ЧЕРЕЗ

ЦЕ

ЕКОЛОГІЧНОГО

СТАНУ

ВОДНИХ

ОБ'ЄКТІВ

ЗАГАЛЬНОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
5.1. Вселення видів риб, які можуть поліпшити екологічний стан
водних об'єктів загальногосподарського використання в Україні
До основних водних об'єктів України загальногосподарського призначення
відносяться

Дніпровські

водосховища.

Тому

найбільш

показовим

буде

встановлення обсягів вселення видів риби, які можуть поліпшити екологічний
стан водних об'єктів саме на них.
Найпоширеніша і найбільш масштабна в Україні біологічна меліорація з
використанням далекосхідних рослиноїдних видів риб (білого і строкатого
товстолобиків, білого амура) - далі РЇР.
Вселення РЇР у водосховища Дніпра розпочате в середині 70-х років
минулого століття. У найбільш широких масштабах воно здійснювалося на
Каховському та Кременчуцькому водосховищах. До 1974 року проводився випуск
цьогорічок РЇР. Всього було випущено 11,9 млн. цьогорічок в Каховське
водосховище і 6 млн. в Кременчуцьке. Оскільки промисловий ефект від вселення
цьогорічок виявився дуже низьким, з 1974 року зариблення Дніпровських
водосховищ почали проводити дворічками РЇР [101].
Дані по вселеннюю у Дніпровські водосховища дворічок РЇР дані в
табл. 5.1.
5.2. Обсяги вилову видів риб, які можуть поліпшити екологічний стан
водних об'єктів загальногосподарського використання України та їх частка
в загальному обсязі вилову
Риби є важливою частиною водних екосистем і впливають на формування
екологічного стану водного середовища. Всі необхідні для своєї життєдіяльності
речовини ці організми отримують як з їжі, так і безпосередньо з води.
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Таблиця 5.1. Обсяги вселення дворічок РЇР у Дніпровські водосховища, тис. екз., [88,89,102]
Роки
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Водосховище
Київське
201
99
198
202
162
138
302
461
830
680
450

Канівське
41
1
253
606
669
616
705
463
1020
975
1000
1100
1071
909
906
669
170
884
985
250
670
754
135

Кременчуцьке
239
1207
938
1026
955
1858
835
1338
2467
3300
3900
3600
3442
3162
2500
1181
1455
1596
1738
2300
2407
2862
1254
1742

Кам'янське
16
19
4
179
130
810
400
1400
741
980
1200
756
225
670
190
661
21
621
568
385

Дніпровське
370
1110
140

Каховське
2265
3212
2432
2332
2242
1417
3006
2439
3755
3474
3804
3000
4948
5000
2600
1200
5100
4500
2300
2000
1506
4400
4660
2530

Разом
2705
4476
3371
3729
4005
3944
4457
4661
6815
8806
9079
9000
10231
10213
7209
4043
7611
6936
5250
6248
4645
9753
9026
5382
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Роки
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Водосховище
Київське
Канівське
310
511
1450
1666
0,035
0,045
0,159
0,360
0,178
0,272
0,147
0,276
0,191
0,040
0,807
0,040
0,730
0,269
1,117
0,648
0,440
0,311
0,052
0,000
0,047
0,053
0,046
0,005
0,087
0,075
0,316
0,079
0,122
0,346
Примітка:*- цьогорічки

Кременчуцьке
2460
1860
0,210
1,305
0,899
1,006
0,323
0,489
1,024
0,472
0,519
0,000
*0,088
0,131
0,055
0,488
0,953
0,554
-

Кам'янське
2383
2253
0,084
0,595
0,333
0,581
0,287
0,400
1,122
1,404
0,502
0,006
0,013
0,010
0,000

Дніпровське
200
580
0,566
0,551
0,138
0,150
0,211
0,223
0,910
0,441
0,028
0,016
0,011
0,000
*0,064
0,053

0,129
0,000
*0,119

0,133
0,000
*0,128

Каховське
3180
3490
0,940
0,913
2,250
0,615
0,653
0,866
1,396
1,382
1,321
*0,304
0,619
*0,974
0,128
0,381
*1,558
0,521
0,230
1,538
0,253
*0,986

Разом
9044
11299
1,88
3,883
4,07
2,775
1,705
2,825
5,451
5,464
3,121
*0,304
0,693
*1,062
0,383
0,497
*1,622
1,224
1,578
1,8
1,275
*1,233
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З усієї кількості речовин, спожитих рибами з кормовими організмами,
тільки частина відкладається в тілі риб у вигляді приросту. Інша кількість
переходить у вигляді різних з'єднань в воду, що в свою чергу позначається на
функціонуванні водних екосистем та утворює донні відкладення.
Речовини, що містяться в тілі риби, при її вилові виносяться з екосистеми.
Це, на думку деяких авторів, дозволяє поліпшувати екологічний стан водних
об'єктів [103,104].
В 2018 році в водосховищах Дніпра загальний вилов становив 13,17 тис.
тонн, що майже на рівні 2017 року. Основу промислу у дніпровських
водосховищах становили 4 види риб: карась сріблястий – 3,9 тис. тонн, лящ – 2,54
тис. тонн, плітка – 2,3 тис. тонн, плоскирка – 1,12 тис. тонн. Крім того, широко
поширені інтродуковані рослиноїдні види риб далекосхідного комплексу
(строкатий Hypophthalmichthys nobilis та білий товстолобики Hypophthalmichthys
molitrix, білий амур Ctenopharyngodon idella – 0,746 тис. тонн. Загалом, у
внутрішніх водоймах було виловлено в 2017 році 19,5 тис. тонн, що є більшим на
13,1 % за обсяг вилову у 2016 році. Це обумовлено збільшенням чисельності
сріблястого карася, тюльки, синця Ballerus ballerus, коропа та рослиноїдних видів
риб. В той же час, спостерігається зменшення вилову ляща, плітки, плоскирки та
судака [105].
Промислова рибопродуктивність дніпровських водосховищ в період 20092018 рр. характеризується позитивною динамікою з сталою тенденцією до
збільшення показників промислового вилову – з 8,4-8,6 тис. тонн до 13,2-13,8 тис.
тонн. Основне збільшення уловів (на 70 %) за минулий десятирічний період,
забезпечувалось за рахунок сріблястого карася та, меншою мірою (на 22 %) –
цінних аборигенних крупночастикових видів (в основному за рахунок судака,
вилов якого збільшився в 2,5 рази). Основне зменшення уловів відбувалось за
рахунок рослиноїдних риб та тюльки (17,9 %) [106].
Щодо виносу речовин, що містяться в тілі риби, при її вилові, була оцінена
частка РЇР в про загальному вилові риби в Дніпровських водосховищах (табл.5.25.3).
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5.3. Визначення зміни екологічного стану водних об'єктів України
загальногосподарського призначення після вселення риб-меліораторів
В умовах антропогенного забруднення водних об'єктів особливого значення
набуває вивчення змін, що відбуваються в гідробіоценозах на рівні структурних,
кількісних і функціональних характеристик. Такий підхід в дослідженнях
дозволяє оцінити як поточний стан водної екосистеми, так і тенденції в зміні
якості водного середовища водойми в цілому. В умовах антропогенного
забруднення особливого значення набуває вивчення змін, що відбуваються в
гідробіоценозах на рівні структурних, кількісних і функціональних характеристик
окремих групп гідробіонтів. Такий підхід в дослідженнях дозволяє оцінити як
поточний стан водної екосистеми, так і тенденції в зміні якості водного
середовища водойми в цілому [107].
У розвитку сучасної гідроекології стала досить помітною тенденція до
оцінки стану водних об’єктів не з погляду потреб конкретного водоспоживача, а з
погляду збереження

структури

і

функціонування

особливостей

всієї

екосистеми. Існуюча
система санітарно-гігієнічного нормування з використанням граничнодопустимих концентрацій (ГДК) вже тривалий час піддається в цілому
аргументованій критиці, яка зводиться до таких основних претензій:
1)

концентрації

речовин

у

воді

не

відображують

токсикологічне

навантаження на екосистему, оскільки не враховують процеси акумуляції речовин
у біологічних об’єктах та донних відкладах; 2) не враховується специфіка
функціонування водних екосистем у різних природно-кліматичних зонах
(широтна та вертикальна зональність) та біогеохімічних провінціях (природні
геохімічні аномалії з різним рівнем вмісту природних з’єднань), а отже, і їх
токсикорезистентність;
3) не враховується різний трофічний статус екосистем, сезонні особливості
природних факторів, на фоні котрих проявляється токсичність забруднюючих
речовин [108].
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Таблиця 5.2. Частка РЇР у промислових уловах риби з Дніпровських водосховищ в різни роки [101,109-112]
Роки Водосховище
Київське
Всього, РЇР
т
т
1974 1987
1975 1958
1976 2116
1977 1514
1978 748
1979 1018
-

%
0
0
0
0
0
0

Канівске
Всього РЇР
,т
т
280
657
556
685
-

%
0
0
0
0
0
0

Кременчуцьке
Всього РЇР
,т
т
7260 9077 7295 6948 4417 3
5528 5

%
0
0
0
0
0,1
0,1

Кам'янське
Всього РЇР
,т
т
1559 2386 1580 1566 1379 1749 -

%
0
0
0
0
0
0

Дніпровське
Всього РЇР
,т
т
798
688
632
607
534
516

%
0

Каховське
Всього РЇР
,т
т
8857 7396 6
7205 32
7105 92
6447 307
6842 739

%
0
0,1
0,4
1,3
4,8
10,
8
7,0
14,
9
16,
5
12,
6
20,
6
18,
2
Сер
.
16,
5

1980 786
1981 959

-

0
0

528
564

-

0
0

3783
5061

35
15

0,9
0,3

1458
1058

-

0
0

410
600

4
3

1,0
0,5

6790
6543

476
973

1982 1054

-

0

562

-

0

4994

36

0,7

973

-

0

560

1

0,2

7509

1241

1983 1227

-

0

570

1

0

6322

47

0,7

1074

-

0

650

1

0,2

8054

1017

1984 1447

-

0

621

1

0

7010

55

0,8

1117

-

0

680

1

0,1

8667

1788

1985 1511

-

0

698

1

0

9375

173

1,8

1173

-

0

763

1

0,1

8938

1629

1986 Сер.
1987 1188
1988
1989
1990
1991 860

-

0

Сер. 8
656,9 32
2
1
15
7

Сер.
9468

Сер.
253

Сер.
2,7

Сер.
1273

Сер.
8,0

Сер.
0,6

0,4

Сер.
9576

Сер.
1579

6911

248

3,6

901

22

2,4

6650

1406 21,
1

-

0

740

3
3
5
9
15
14
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Роки Водосховище
Київське
Всього, РЇР
т
т
1992 897
-

%
0

Канівске
Всього РЇР
,т
т
7

1993 577

-

0

1994 612

-

0

214

17

1995 635

-

0

224

1996 667

-

0

1997 578

-

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005 2006 2007
2008
2009
2010
2011

-

4,0
20,0
16,0
67,0
14,4

%

17

Кременчуцьке
Всього РЇР
,т
т
%
7190 225
3,1

Кам'янське
Всього РЇР
,т
т
1000 26

%
2,6

Дніпровське
Всього РЇР
,т
т
15

4129

198

4,8

429

26

6,1

8

7,9

3960

293

7,4

550

43

7,8

13

56

25,0

3877

279

7,2

571

32

5,6

7

254

19

7,5

3571

338

9,5

728

31

4,3

153

17

0

256

77

30,1

3073

632

20,6

455

42

9,2

137

5

0
0
0
0
0
0
0
0
0

77
371,5 75
344,1 107
397,1 95
55
59
59
23
61
73
52
25
29
11,1

20,2
31,1
23,9

392
398
308
359
209
207
136
143
340
536
461
246
236
41,2

33
24
23
30
54
28
92
100
80
49
86
109
898,9 164
18,2
1002, 155,3 15,5
4

6
10
8
11
27
52
108
54
57
76
70
82
667,6 78
675,9 26,4

Каховське
Всього РЇР
,т
%
т
%
4868 1904 39,
1
3528 1384 39,
2
2880 1421 49,
3
2740 1465 53,
5
11,1 2152 602 28,
0
3,6
2500 865 34,
6
713
402
320
132
141
140
297
189
206
322
298
353
11,7
415
3,9
189,
1
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Роки Водосховище
Київське
Всього, РЇР
т
т
%
2012
156,8

Канівске
Всього РЇР
,т
т
22,3

%

Кременчуцьке
Всього РЇР
,т
т
%
75,2

Кам'янське
Всього РЇР
,т
т
956,0 35,3

%
3,7

Дніпровське
Всього РЇР
,т
т
706,1 45,0

%
6,4

2013

127,1

19,2

41,1

879,3 27,7

3,2

714,9 43,5

6,1

2014

124,5

16,6

120,3

963,7 35,1

3,6

600,3 30,7

5,1

2017 1695,
5
2018 1381,
6
2019 1379,
5
2020 264,5

69,6

4,1

768,8 11,8

1,5

115,8 2,5

56,5

2,5

6,9

3,4

821,9 13,1

1,6

76,8

3,3

84,7

7,3

44,5

3,2

859,2 19,4

2,3

86

3,4

9,5

3,6

253,6 2,6

1,0

12,5

2,3

1027,
4
1166,
1
1163,
4
331,2

70,9

47,1

2289,
1
2307,
2
2497,
6
550,5

4668,
4
4583,
1
5197,
5
1186,
7

264

5,8

331,2 6,4
103,3 8,7

106,4 9,1
31,4

9,5

Каховське
Всього РЇР
,т
т
243,
4
258,
7
143,
8
3304, 359,
1
6
2910, 260,
3
5
2862, 232,
7
9
680,6 54,7

%

10,
9
9,0
8,1
8,0

Примітка: 2020 рік – на 01.08.2020.

Таблиця 5.3. Частка вилову рослиноїдних риб з водосховищ Дніпра у загальному улові РЇР в Україні, [95-101,109-112]
Показник
2000 2005 2010
2012
2013
2014
Усього РЇР, т
15239 14705 11752 12146 14778 12894
З
Дніпровських т
766
509
989
578,0
517,3
471,0
водосховищ
% від усього вилову РЇР
5,0
3,5
8,4
4,8
3,5
3,7
Примітки:
* - з 10 року дані наведено з урахуванням обсягів вилову фізичними особами-підприємцями;
** - на 01.08.2020р. ;
***н. д. – немає даних.

2017
9586
684,2
7,1

2018
10475
746,2
7,1

2019
9660,3
820,4
8,5

2020**
255,4
214,0
83,8

Тому проблема оцінки і прогнозу ступеня деградації водойм під впливом
антропогенних забруднень і глобальних змін навколишнього середовища як і
раніше вважається актуальною. Чи не реально здійснювати контроль за всіма
абіотичними і біотичними параметрами навіть найпростіших прісноводних
екосистем. Для оцінки стану присутності обмежена кількість доступних
показників, які можна розбити на дві основні групи: визначення рівнів речовинзабруднювачів у воді і / або в седиментів і використання біомаркерів (включаючи
визначення рівні речовин-забруднювачів в біоті). Кожен метод має специфічні
переваги і недоліки. Біологічний ефект того чи іншого речовини не може бути
строго детермінований лише його концентрацією у водному середовищі. Ця
залежність носить імовірнісний характер і визначення токсичного впливу
речовин-забруднювачів на біоту водоймища лише по їх кількісними показниками
у воді або донних відкладах і порівняння їх зі стандартизованими показниками
якості середовища (наприклад, ГДК) має вельми відносну екологічну цінність.
Біологічні показники стану екосистем (видове різноманіття, популяційні і
організмені показники і т.д.) мають очевидні переваги, так як є "інтегруючими"
показниками всіх змін за тривалий період часу і безпосередньо відображають
відповіді біоти на той чи інший вид антропогенного впливу [113].
Було введено поняття біоіндикації - оцінка ступеня зміни природного
середовища і прогноз її стану в умовах дії антропогенного чинника на основі
вивчення показників біоти. Система біоіндикації повинна бути заснована на
фундаментальному знанні закономірностей функціонування водних екосистем і їх
трансформації в умовах антропогенного впливу [114,115]. Проведені дослідження
свідчать, що біологічні показники, порівняно з хімічними та фізичними, мають
найбільшу інформаційну значимість і служать основою для комплексної системи
біоіндикації [116].
Важливим принципом системи біоіндикації є дослідження стану біоти на
різних рівнях біологічної організації (від молекулярного до екосистемного).
Однак основним підходом при організації біоіндикації залишається екологічний.
Головними є структурні та функціональні показники водних угруповань (фіто-,
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зоо-, бактеріопланктона, зообентосу, макрофитов, риб), які відображають реакцію
екосистеми в цілому. Досвід біоіндикації свідчить, що більш інформативними для
оцінки ступеня зміни екосистем виявилися індекси, що відображають різну (часто
різноспрямовану) реакцію представників ценозів. Саме відносні показники були в
найбільшою мірою пов'язані з градієнтами факторів середовища, що дозволяло
віднести їх до біоіндикаторами. Загальні показники розвитку часто не виявляли
зв'язку з досліджуваними факторами середовища. У зв'язку з цим для виявлення
найбільш інформативних показників велике значення набуває застосування
кількісного підходу: формалізація зв'язків, оцінка просторово-часової мінливості
показників, побудова моделей функціонування екосистем [117].
Вузловим питанням в екологічному нормуванні забруднення водних
екосистем є вибір і обґрунтування критеріїв оцінки якості середовища [118]. До
інформативних і об'єктивних критеріїв відносяться ті показники, які здатні
адекватно відображати дозу впливу, комплексний характер забруднення, явища
синергізму або антагонізму, а також ті біологічні критерії, які показують ранні
порушення в найбільш чутливих компонентах водних угрупованьях, які
враховують їх значимість для всієї екосистеми в найближчому і віддаленому
майбутньому [119]. Розроблено маса індексів і показників, заснованих на хімічних
і біологічних методах, що дозволяють оцінити якість водного середовища.
Переважна більшість критеріїв її оцінки засновані на зміні видового різноманіття
та структурних характеристик угрупповань гідробіонтів в залежності від виду та
рівня забруднення [120].
Вважається, що нагромаджений на сьогодні великий досвід ведення
пасовищної аквакультури рослиноїдних риб на великих водосховищах свідчить,
що навіть при масовому вселенні вони не спричинюють негативного впливу на
екосистему цих водойм, а за достатніх обсягів зариблення формують суттєву
частку загальної промислової рибопродукції [120-123].
У той же час, наголошується, що хоча промислова експлуатація
іхтіокомплексів водосховищ Дніпра не є деструктивним чинником, що порушує
якісну структуру природних ценозів. Рибогосподарські заходи, які змінюють
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якісну

структуру

екологічних

комплексів

внутрішніх

водойм,

повинні

проводитися обережно після виконання необхідних наукових досліджень [124].
При цьому оцінка екологічного стану водних об'єктів залишається
актуальною в умовах змін клімату і антропогенного пресу. Для цих цілей широко
використовують, зокрема, визначення трофічного статусу, який пов'язують з
інтенсивністю надходження автохтонного органічної речовини, що утворюється в
великих водоймах в основному за рахунок фотосинтезу фітопланктону [125].
Ще в 2007 році відзначалося, що актуальними завданнями вивчення
механізмів функціонування екосистем водосховищ дніпровського каскаду є
проведення

комплексних

інтенсивності

сукцесійних

досліджень

з

визначенням

процесів,

оцінка

динаміки

спрямованості
розвитку

й

окремих

компонентів біоценозів, прогнозні розробки, встановлення закономірностей
динаміки пріоритетних показників стану екосистеми водосховищ. При цьому такі
характерні зміни простежуватимуться як на всіх рівнях організації біоти в
екосистемі, так і на обраній групі гідробіонтів, яка найбільш адекватно
віддзеркалює екологічний стан водойми [126].
Так для оцінки екологічного стану водойм використовують показники
розвитку фітопланктону, який є первинною ланкою в трофічних ланцюгах.
Планктонні водорості швидко реагують на зміни водного середовища і можуть
служити індикаторами стану всієї водної екосистеми [127,128].
В. І.

Щербак встановив, що відгук фітопланктону в усіх водоймищах

каскаду на екологічну ситуацію, що змінилася, проявився в зниженні
інтенсивності “цвітіння” води синьозеленими водоростями, переході від
монодомінантних угруповань до оліго-, полідомінантних, зростанні у продукції і
біомасі планктону абсолютних і відносних значень центричних діатомових і
зелених водоростей. В найбільшій мірі це реєструється у внутрішньокаскадних
водоймищах Дніпра.
Зниження “цвітіння” води синьозеленими водоростями, зміна їх моно- і
олігодомінантних

комплексів

на

полідомінантні

зі

зростаючою

роллю

дрібноклітинних центричних діатомових, зелених (вольвоксових і хлорококових)
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водоростей встановлені і для інших водоймищ каскаду – Київського, Канівського,
Запорізького і Каховського. Максимальна первинна продукція фітопланктону в
Київському водоймищі була зареєстрована не в перші роки його існування, а в
1987-1989рр. - 14,31-15,92г О2/м2·добу і в 1993-1994рр. - 16,14-18,73г О2/м2·добу.
У

Кременчуцькому,

Запорізькому

та

Каховському

водоймищах

також

встановлено, що кількісний розвиток фітопланктону, в порівнянні з 1950-1960-ми
роками, в 1980-1990-і роки більш знизився за біомасою, ніж за первинною
продукцією.
Отже, неадекватність у зміні біомаси і продукції фітопланктону є
характерною рисою в сукцесії автотрофної ланки екосистем Дніпра.
Узагальнення літературних і наявних даних показує, що, у порівнянні з
першими
десятиріччями існування каскаду водоймищ, починаючи з другої половини 70-х
років у динаміці розвитку синьозелених водоростей відбулися такі зміни:
а) істотно зменшилися площі “цвітіння” води і кількісні показники
розвитку синьозелених водоростей у м3 і під м2;
б) найважливішим показником для оцінки “цвітіння” води є запаси
синьозелених водоростей, що характеризують основні біоресурси водоймищ; в
порівнянні з першими роками існування водоймищ, у період стабілізації розвитку
фітопланктону вони знизилися відповідно по водоймищах: Київському – в 3,117,2 рази; Кременчуцькому – 2,5-6,5 разів; Каховському - 10,6-14,1 рази;
в) зареєстроване зниження відносної частки синьозелених у сумарній
чисельності і біомасі фітопланктону усіх водоймищ; г) встановлене зниження ролі
монодомінантних угруповань синьозелених водоростей у домінуючому комплексі
дніпровського фітопланктону [129].
За даними А. Д. Приймаченко [130], дрібноклітинні центричні діатомові,
зелені вольвоксові і хлорококові, криптофітові та синьозелені водорості
(Oscillatoria geminata (Menegh.) Gom., O. planctonica Wolosz.) істотну роль
відігравали тільки у формуванні видового багатства і зрідка входили лише в
весняний (осінній) домінуючий комплекс фітопланктону. Аналіз багаторічної
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динаміки популяцій даних водоростей вказує на збільшення в сучасний період
їхніх абсолютних і відносних кількісних показників у фітопланктоні водоймищ
Дніпра на протязі всіх вегетаційних сезонів.
Багаторічні сукцесії синьозелених водоростей декількох Дніпровських
водосховищ представлені на табл. 5.5. Там же наведені дані по вселення-вилову
РЇР.
За даними табл.5.5 нами були розраховані кореляційні зв'язки між
зарибленням-виловом РЇР і показниками розвитку синьозелених водоростей в
Дніпровських водосховищах (табл.5.6-5.8).
Аналіз величин кореляційних зв'язків проводився з використанням шкали
Чеддока (табл. 5.4).
Таблиця 5.4. Шкала Чеддока, [131]
Характеристика зв'язку
Відсутній
Слабкий
Помірний
Помітний
Тісний
Сильний
Функціональний

R
0÷0,1
0,11 ÷ 0,3
0,31÷ 0,5
0,51÷ 0,7
0,71÷ 0,9
0,91÷ 0,99
0,991÷1

Проведеній нами розрахунок кореляційних зв'язків (R) обсягів зарибленнявилову РЇР і розвитком в 1965-2004рр в Дніпровських водосховищах
синьозелених водоростей (табл. 2.5-2.8) показав, що зв'язок між зарибленням РЇР
та середньою біомасою синьозелених водоростей був тісним
водосховище (R= -0,890) і

в Каховському

помітним в Київському (R= -0,542). В той же час в

Кременчуцькому водосховище цей зв'язок був дуже сильним, но мав позитивну
величину (R= +0,996), тобто вселення РЇР збільшувало біомаси синьо-зелених
водоростей у воді водосховища.
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Таблиця 5.5. Багаторічні сукцесії синьозелених водоростей Дніпровських водосховищ, [88,89,101,109-112,130,132]
Водосховище

Період

Сер. % акваторії, яка

Сер. біомаса синьозелених

дослідж.

була охоплена

водоростей

«цвітінням» води
Київське

Кременчуцьке

Каховське

г/м3

РЇР

% від загальної біомаси

Зариблення,

Вилов,

літнього фитопланктону

тис. шт

тонн

1965-1969

50,0

40,0

42,0

-

-

1977-1985

8,0

24,0

36,0

Сер. 100,0

-

1986-1990

6,5

20,0

35,5

Сер. 40,0

-

1991-2005

6,0

21,5

30,0

Сер. 341,6

-

1961-1969

59,0

37,0

59,0

-

-

1981-1985

9,0

96,7

44,5

Сер. 1008,3

Сер.65,2

1986-1990

8,0

64,1

43,5

Сер. 292,1

Сер. 253,0

1991-2005

6,5

159,0

51,0

Сер. 2139,9

Сер. 291,0

1963-1969

87,5

59,0

89,0

-

-

1981-1985

10,0

53,0

47,5

Сер. 2285,8

Сер. 1329,6

1986-1987

11,5

39,0

50,0

Сер. 3097,0

Сер. 1579,0

1991-2005

13,0

43,7

45,0

Сер. 3386,7

Сер. 758,7

102

Таблиця 5.6. Кореляційні зв'язки між зарибленням-виловом РЇР і показниками розвитку синьозелених водоростей в
Київському водосховище в 1965-2005рр
Показники

Середній %

Середня біомаса

Середній % синьозелених

Зариблення

Вилов

акваторії, яка була

синьозелених

водоростей від загальної

РЇР, тис. шт

РЇР,

охоплена

водоростей, г/м3

біомаси літнього

«цвітінням» води
Середній % акваторії, яка була

тон

фитопланктону

-

+0,989

+0,848

-0,542

-

+0,989

-

+0,840

-0,509

-

+0,848

+0,840

-

-0,891

-

Зариблення РЇР, тис. шт

-0,542

-0,509

-0,891

-

-

Вилов РЇР, тонн

-

-

-

-

-

охоплена «цвітінням» води
Середня біомаса синьозелених
водоростей, г/м3
Середній % синьозелених
водоростей від загальної
біомаси літнього
фитопланктону

103

Таблиця 5.7. Кореляційні зв'язки між зарибленням-виловом РЇР і показниками розвитку синьозелених водоростей в
Кременчуцькому водосховище в 1961-2005рр
Показники

Середній % акваторії, Середня біомаса

Середній % синьозелених

Зариблення Вилов
РЇР, тис. шт

яка була охоплена

синьозелених

водоростей від загальної

«цвітінням» води

водоростей, г/м3

біомаси літнього

РЇР,
тонн

фитопланктону
Середній % акваторії, яка була

-

-0,684

+0,869

-0,624

-0,995

-0,684

-

-0,247

+0,996

+0,756

+0,869

-0,247

-

-0,175

-0,811

Зариблення РЇР, тис. шт

-0,624

+0,996

-0,175

-

+0,696

Вилов РЇР, тонн

-0,995

+0,756

-0,811

+0,696

-

охоплена «цвітінням» води
Середня біомаса синьозелених
водоростей, г/м3
Середній % синьозелених
водоростей від загальної біомаси
літнього фитопланктону
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Таблиця 5.8. Кореляційні зв'язки між зарибленням-виловом РЇР і показниками розвитку синьозелених водоростей в
Каховському водосховище в 1963-2005рр
Показники

Середній % акваторії,

Середня біомаса

Середній % синьозелених Зариблення Вилов

яка була охоплена

синьозелених

водоростей від загальної

«цвітінням» води

водоростей, г/м3

біомаси літнього

РЇР, тис. РЇР, тонн
шт

фитопланктону
Середній % акваторії, яка була

-

+0,750

+0,993

-0,943

-0,882

+0,750

-

+0,739

-0,890

-0,701

+0,993

+0,739

-

-0,956

-0,821

Зариблення РЇР, тис. шт

-0,943

-0,890

-0,956

-

+0,762

Вилов РЇР, тонн

-0,882

-0,701

-0,821

+0,762

-

охоплена «цвітінням» води
Середня біомаса синьозелених
водоростей, г/м3
Середній % синьозелених
водоростей від загальної біомаси
літнього фитопланктону

105

Крім оцінки впливу РЇР на розвиток в Дніпровських водосховищах синьозелених водоростей, по доступній літературі нами проведено дослідження впливу
вселення цих риб на планктонні співтовариства в цілому (на фітопланктон і
зоопланктон). Розвиток планктонних угруповань и обсяги зариблення (вілову)
рослиноїдних риб в Дніпровськіх водосховища в різні роки представлений в табл.
5.9.
Таблиця 5.9. Розвиток планктонних угруповань і обсяги зариблення
(вилову) рослиноїдних риб в Дніпровських водосховищах в різні роки,
[88,89,101,109,133-136]
Фітопланктон
Період, роки

N

В

Зоопланктон
N

В

РЇР
Зариблення, Вилов,
тис. шт

тонн

Київське
1965-1967

н. д.

н. д.

Сер. 286,1

Сер. 3,9

0

0

1982-1986

н. д.

н. д.

Сер. 219,2

Сер. 1,3

Сер. 60,0

0

1991

н. д.

26,35

н. д.

н. д.

0

0

1992

н. д.

35,96

н. д.

н. д.

0

0

1993

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

0

0

1994

н. д.

45,37

н. д.

0,10

0

0

1995

н. д.

29,57

н. д.

0,06

162,0

0

1996

н. д.

31,75

н. д.

3,31

0

0

1997

н. д.

30,79

н. д.

0,78

138,0

0

2006

н. д.

0,37

6,5

0,08

159,0

0

2007

н. д.

1,03

20,6

0,28

178,0

4,0

2008

н. д.

н. д.

н. д.

н. д.

147,0

20,0

2009

н. д.

1,65

10,1

0,14

191,0

16,0

2010

н. д.

3,1

139,0

3,49

807,0

67,0

2011

н. д.

н. д.

23,5

0,31

730,0

14,4

2012

н. д.

н. д.

45,6

0,88

1117,0

156,8

2013

н. д.

н. д.

44,7

1,07

440,0

127,1

Канівське
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Фітопланктон
Період, роки

Зоопланктон

N

В

N

В

1973-1975

н. д.

н. д.

Сер. 328,2

1983-1986

н. д.

н. д.

1987

н. д.

1988

РЇР
Зариблення, Вилов,
тис. шт

тонн

Сер. 3,05

0

0

Сер. 29,9

Сер. 0,18

Сер. 649,0

Сер.3

6,53

н. д.

н. д.

463,0

32

н. д.

24,91

н. д.

н. д.

1020,0

2

1989

н. д.

11,76

н. д.

н. д.

975,0

1

1990

н. д.

9,82

н. д.

н. д.

1000,0

15

1991

н. д.

65,97

н. д.

н. д.

1100,0

7

1992

н. д.

32,98

н. д.

н. д.

1071,0

7

1993

н. д.

34,45

*73,5

*0,30

902,0

17

1994

н. д.

21,95

*5,2

*0,06

906,0

18

1995

н. д.

21,84

**22,4

**0,22

669,0

56

1996

н. д.

37,81

*40,5

*0,80

170,0

19

1997

н. д.

12,99

*18,5

*0,15

884,0

77

2006

н. д.

0,20

2,8

0,06

360,0

н. д.

2007

н. д.

1,15

14,7

0,17

272,0

н. д.

2009

н. д.

2,69

2,8

0,03

40,0

н. д.

2010

н. д.

5,56

65,8

2,17

40,0

н. д.

2011

н. д.

н. д.

18,8

0,23

269,0

н. д.

2012

н. д.

н. д.

10,6

0,09

648,0

н. д.

2013

н. д.

н. д.

13,2

0,22

311,0

н. д.

0

0

Кременчуцьке
1961-1966

н. д.

н. д.

257,0

6,1

1981-1985

н. д.

н. д.

120,7

2,9

1986

н. д.

16,64

н. д.

н. д.

1338,0

237

1987

н. д.

23,12

н. д.

н. д.

2467,0

448

1988

н. д.

63,23

н. д.

н. д.

3300,0

174

1989

н. д.

21,02

н. д.

н. д.

3900,0

202

1990

н. д.

17,42

н. д.

н. д.

3600,0

215

Сер. 1122,0 Сер. 65
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Фітопланктон
Період, роки

Зоопланктон

N

В

N

В

1991

н. д.

50,90

н. д.

1992

н. д.

63,58

1993

н. д.

1994

РЇР
Зариблення, Вилов,
тис. шт

тонн

н. д.

3442,0

249

н. д.

н. д.

3162,0

225

46,98

*54,4

1,87

2500,0

199

н. д.

47,20

*17,6

0,28

1181,0

293

1995

н. д.

54,18

*20,3

2,69

1455,0

279

1996

н. д.

56,03

*64,8

0,63

1596,0

338

1997

н. д.

61,00

*6,9

0,88

1738,0

628

2002

*50,1

*7,4

*3,5

*0,06

1742,0

209

2003

*5,4

*1,09

*27,5

*0,25

2460,0

207

2004

*15,3

*2,41

*13,4

*0,06

1860,0

136

2005

*37,9

*2,69

*41,3

*0,36

210,0

н. д.

2006

н. д.

1,43

50,0

0,33

1305,0

н. д.

2007

н. д.

2,82

32,0

0,26

899,0

н. д.

2009

н. д.

4,60

16,4

0,15

323,0

н. д.

2010

н. д.

8,21

41,7

0,89

489,0

н. д.

2011

н. д.

н. д.

29,4

0,59

1024,0

н. д.

2012

н. д.

н. д.

72,1

0,56

472,0

н. д.

2013

н. д.

н. д.

23,4

0,14

519,0

н. д.

Кам'янське
1964-1967

н. д.

н. д.

159,3

9,14

0

0

1978-1984

н. д.

н. д.

110,1

2,3

Сер. 6,0

0

1986

н. д.

6,46

н. д.

н. д.

179,0

1

1987

н. д.

9,56

н. д.

н. д.

130,0

1

1988

н. д.

17,02

н. д.

н. д.

810,0

2

1989

н. д.

9,24

н. д.

н. д.

400,0

12

1990

н. д.

8,46

н. д.

н. д.

1400,0

31

1991

н. д.

56,79

н. д.

н. д.

741,0

22

1992

н. д.

48,64

н. д.

н. д.

980,0

26
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Фітопланктон
Період, роки

Зоопланктон

N

В

N

В

1993

н. д.

63,38

**88,6

1994

н. д.

49,81

1995

н. д.

1996

РЇР
Зариблення, Вилов,
тис. шт

тонн

**0,84

1200,0

26

*16,3

0,32

756,0

43

25,69

*41,1

1,05

225,0

32

н. д.

32,63

*25,1

0,41

670,0

31

1997

н. д.

47,84

*6,6

0,70

190,0

42

2006

н. д.

2,03

67,6

1,31

595,0

н. д.

2007

н. д.

5,35

38,0

0,55

333,0

н. д.

2009

н. д.

4,46

8,7

0,07

287,0

н. д.

2010

н. д.

13,59

24,9

0,40

400,0

н. д.

2011

н. д.

н. д.

25,6

0,26

1122,0

н. д.

2012

н. д.

н. д.

114,2

1,12

1404,0

н. д.

2013

н. д.

н. д.

23,9

0,27

502,0

н. д.

Каховське
1956-1959

н. д.

н. д.

90,2

4,0

0

0

1986

н. д.

16,64

н. д.

н. д.

2439

1854

1987

н. д.

23,12

н. д.

н. д.

3755

1288

1988

н. д.

63,23

н. д.

н. д.

3474

1258

1989

н. д.

21,02

н. д.

н. д.

3804

1471

1990

н. д.

17,42

н. д.

н. д.

3000

2024

1991

н. д.

50,90

н. д.

1,17

4948

1406

1992

н. д.

63,58

н. д.

1,19

5000

1904

1993

н. д.

70,2

н. д.

0,26

2000

1384

1994

н. д.

19,55

н. д.

0,19

1200

1421

1995

н. д.

н. д.

н. д.

1,38

5100

1465

1996

н. д.

51,06

н. д.

2,11

712

602

1997

н. д.

н. д.

н. д.

1,75

540

865

2001

н. д.

15,50

н. д.

н. д.

4660

132

2002

н. д.

19,36

н. д.

н. д.

2530

141
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Фітопланктон
Період, роки

Зоопланктон

РЇР

N

В

N

В

2003

н. д.

н. д.

н. д.

2004

н. д.

21,72

н. д.

Зариблення, Вилов,
тис. шт

тонн

н. д.

3180

140

н. д.

3490

297

Примітки: N - чисельність (тис. екз/м2-м3); B – біомаса (г/м2-м3); н. д. – немає
даних; *- у літний період; ** - у весняний період.

Таблиця 5.10. Кореляційні зв'язки (R) між зарибленням-виловом РЇР і
показниками розвитку планктонних угруповань (фітопланктону та зоопланктону)
Дніпровськіх водосховищ в 1961-2013рр
Водосховище

Зв'язок біомаси фітопланктону з

Зв'язок біомаси зоопланктону з

Зарибленням РЇР

Виловом РЇР

Зарибленням РЇР

Виловом РЇР

Київське

-0,580

-0,477

-0,005

+0,056

Канівське

+0,512

-0,340

-0,555

-0,584

Кременчуцьке

+0,408

+0,361

-0,227

-0,495

Кам'янське

+0,397

+0,611

-0,396

-0,746

Каховське

+0,047

+0,217

-0,049

-0,577

Отримані дані по корелятивним зв'язкам (R) обсягів зариблення-вилову РЇР
і розвитком в 1965-2013рр в Дніпровських водосховищах планктонних
угруповань (табл. 5.9,5.10) показують, що зв'язок біомаси фітопланктону з
зарибленням РЇР лише в Київському водосховище

був негативним. Його

величини мали помітну величину R = -0,580. Зв'язок біомаси фітопланктону з
виловом РЇР був негативним лише в в Київському та Канівському водосховищах
R = - 0,477 та -0,340 відповідно.
В інших водосховищах величини цієї кореляції були позитивними, тобто
вселення-вилов РЇР не покращувало (меліорувало), а погіршувало стан водоймищ.
Відомо [137], що певні види синьозелених водоростей не знищує
проходження

шлунково-кишкового

тракту

риб-фільтраторів,

а

стимулює

(руйнуються колонії й потім утворюються нові з окремих вивільнених клітин
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водоростей).
Можливо, втім, і так, що кількість фітопланктону була просто завеликою
для тих обсягів зариблення, які застосовувалися, або розрахунок зариблення вівся
не з міркувань біомеліорації (надмір риби що, закономірно, призводить до
зниження біомаси фітопланктону й, зрештою, високої чисельності недогодованої
риби невисокої якості [138]), а з міркувань максимальнго нагулу. Тож видання
фітопланктону не сталося. А тоді, чим більше фітопланктону, тим більше й нагул
риби.
Уточнення того питання, який із цих протилежних за сутністю механізмів
спрацював у окремих випадках, потребує додаткових досліджень.
Зв'язок біомаси зоопланктону з зарибленням та виловом РЇР у всіх
водосховищах (крім вилову з Київського) був негативним. Тобто ця рибоводна
операція могла сильно впливати на зоопланктон, що може відбитися на зростанні
молоді аборигенних видів риб.
Також, могло відбуватися й стимулювання розвитку фітопланктону за
рахунок зменшення тиску на нього з боку зоопланктону [137], швидкість
відновлення якого після видання фільтраторами має бути вочевидь меншою, ніж
швидкість відновлення одноклітинних водоростей.
Дані літуратури свідчать про успішне використання риб, як індикаторів
порушень «здоров’я» екосистеми [139]. Як зазначає В.І. Лукьяненко [140], це
обумовлене наступними причинами: 1) риби мають тривалий життєвий цикл і
через це здатні накопичувати шкідливі речовини протягом значного періоду часу;
2) різні види риб мають неоднакову чутливість до різних антропогенних
токсикантів і тому можуть використовуватись як біоіндикатори різного ступеню
антропогенного забруднення водойм; 3) риби мають неоднакову чутливість на
різних етапах онтогенезу, що розширює можливості використання цих тварин для
біоіндикації.
До того ж, риби, передусім хижі, займають верхній рівень у трофічній
системі водойм.
Нині в Україні відмічається зацікавленість дослідників у вивченні
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різноманітних підходів до використання риб як індикаторів стану гідроекосистем
[141-144].
До

2019

року

в

Україні

на

законодавчому

рівні

визначалася

необхідність проведення іхтіологічних досліджень з огляду лише на промислове
використання рибних ресурсів. Наукове забезпечення рибного господарства
здійснюють рибогосподарські та інші спеціалізовані науково-дослідні установи,
наукові підприємства та організації, селекційні центри. Їх основною метою є
проведення
державного моніторингу запасів водних біоресурсів та стану рибогосподарських
водних об'єктів; проведення наукових досліджень з оцінки стану, вивчення
біології та середовища існування водних біоресурсів, збирання біологічних і
промисловостатистичних даних, розроблення прогнозів допустимих виловів та
лімітів певних видів водних біоресурсів. Як видно жодних досліджень з метою
визначення якості води чи моніторингу стану водних об’єктів на законодавчому
рівні раніше не передбачалося. Це знайшло свое відображення в літературі [145].
З вводом в дію з 1 січня 2019 року Постанові кабінету міністрів України №
758 від 19 вересня 2018 р. «Порядок здійснення державного моніторингу вод»
дослідження окремих характеристик іхтіоценов водних об'єктів закріплено
законодавчо.
Вивчення стану іхтіофауни водосховищ дніпровського каскаду має
вирішальне значення у визначенні основних факторів, які призводять до кризових
ситуацій на водних об’єктах та їх комплексному аналізі. Актуальність цієї
проблеми зумовлена тим, що іхтіофауна — дуже важливий компонент біоти, який
значною мірою визначає стан водної екосистеми у цілому [118].
Нами, на підставі офіційних даних, була проведена оцінка зміни
промислових уловів різніх за спектром живлення відів риб після вселення РЇР в
Кременчуцьке водосховище.
Кременчуцьке

водосховище

вважається

одним

з

найбільших

і

найпродуктивніших водосховищ дніпровського каскаду. Воно не тільки регулює
стік р. Дніпро, але й є одним із найважливіших рибогосподарських водних
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об’єктів України. Основу промислового вилову останніми роками становить лящ
– до третини загальної кількості виловленої риби і до 80 % вилову крупного
частика.
Протягом останнього часу в усіх водосховищах дніпровського каскаду
спостерігається тенденція до зменшення вилову майже всіх видів риб, за
винятком ляща з Кременчуцького водосховища, вилов якого протягом 2000–2019
рр. перевищував тисячу тонн [146].
Воно також є одним з найпродуктивнішим за виловом товстолобиків у
каскаді дніпровських водосховищ. У період 1996-2000 рр. за рахунок вилову цих
видів тут формувалося до 32 % улову великого частика [147].
Білий товстолобик – фітопланктофаг, але у складі його поживи також
присутній зоопланктон [147]. Строкатий товстолобик у природних водоймах –
зоопланктофаг, який споживає переважно коловерток і нижчих ракоподібних і
переходить на живлення фітопланктоном і детритом тільки при нестачі
зоопланктону [148].

У цих умовах важливого значення набуває необхідність

більш детального вивчення живлення та трофічних взаємовідносин вселенців з
молоддю аборигенних видів риб та оцінка екологічних чинників, які визначають
об’єми поповнення стад товстолобиків, у межах, що не призводять до деградації
іхтіоценозу [147].
Крім харчової конкуренції, яка може бути створена товстолобиками,
вселення екологічно необґрунтованої кількості білого амура може призвести до
втрати сприятливих біотопів для окремих аборигенних видів риб і зменшення й
без цього недостатньої кількості нерестовищ для фітофільних видів риб
дніпровських водосховищ. Подібне явище спостерігалося на ряді водних об'єктів.
Так, вселення нових видів риб у Великі африканські озера супроводжувалося
зниженням, а в деяких випадках і вимиранням місцевих видів риб через втрату
відповідних місць мешкання. При цьому спостерігалося зниження біорізноманіття
риб озер [149].
Наведені в таблицях 5.11-5.13 дані показують, що зв'язок з уловами
харчових конкурентів РЇР планктонофагів на диво не негативний, а позитивний і
помірний (R = +0,337). При цьому дані за 14 років показують, що загальний вилов
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риби в Кременчуцьке водосховіщі в основному визначається виловом полифагів,
планктонофагів (крім товстолобиків) і бентофагів. Коффициент кореляції
загального вилову з цими групами становить +0,917, +0,727 і+0,641 відповідно.
Зв'язок між виловами РЇР і загальним виловом риби також позитивний и
помітний. проте, він є нижчим (R = +0,505).
Екологічні дослідження свідчать, що стабільність популяції виду в
угрупованні прямо залежить від складності всієї екологічної системи [150].
Стан стабільності іхтіокомплексів водосховищ Дніпра, на думку І. Ю.
Бузевича можна

простежити за біологічними даними, які характеризують

популяції риб, що використовуються промислом (табл.. 5.14).
Дестабілізуючими чинниками в даному разі можуть виступати як
концентрація промислового навантаження на окремі види з одночасним
ослабленням його на інші види (тенденція до якого відмічається в останні роки),
так і виявлення та використання нетрадиційних об’єктів промислу або штучне
збільшення чисельності окремих аборигенних видів промислової іхтіофауни
(зариблення).
Останнє, на думку автора не належить до робіт, пов’язаних з підтримкою
або збільшенням чисельності неаборигенних рослиноїдних риб, оскільки їх
міжвидові зв’язки мало впливають на структуру іхтіокомплексів, що склалися
[124].
У

результаті

практична

й

економічна

доцільність

проведення

на

водосховищах деяких рибогосподарських заходів, які потрапляють до розряду
зазначених дестабілізуючих чинників, повинна визначатися після ретельного і
всебічного дослідження для мінімізації негативних екологічних наслідків зміни
ценозів водойм.
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Таблиця 5.11. Динаміка вилову риби за видами у Кременчуцькому водосховищі, т, [151,152]
Назва виду

Роки
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2018

2019

Лящ

1280,4

1536,21

1767,97

1789,73

1688,91

1395,18

1601,45

1415,41

1609,03

1635,26

1519,4

1595,2

Судак

37,7

70,71

70,24

81,74

79,14

76,44

89,543

70,87

90,281

95,823

188,5

178,2

Щука

2,8

4,66

7,52

7,76

9,34

8,05

10,201

15,69

14,168

23,036

26,1

36,6

Сазан

6,1

6,77

7,19

15,67

27,72

12,6

20,34

8,683

14,501

17,030

45,1

41,0

Товстолоб

337,1

535,33

460,38

245,01

232,2

61,21

75,196

39,73

119,09

165,0

Біл. амур

3,0

0,85

0,32

1,3

3,3

0,05

-

1,317

1,250

0,635

264,0

331,2

Сом

3,0

5,45

12,09

17,66

20,46

19,39

31,304

27,24

42,166

56,597

45,1

41,0

Білизна

3,3

2,45

1,63

5,9

6,6

6,29

5,831

2,646

5,541

6,181

н. д.

н. д.

Плітка

1406,1

1523,14

1479,51

1622,69

1508,26

1108,64

1489,52

1225,19

1312,60

1176,21

1153,1

1174,1

Синець

59,0

55,88

49,06

61,87

56,78

24,41

33,301

35,131

41,562

83,873

136,7

111,1

Плоскирка

333,3

426,78

302,35

392,63

372,31

332,49

389,74

333,93

321,94

364,12

547,6

616,1

Карась

60,1

66,72

60,86

95,78

113,05

102,84

134,76

104,36

340,79

238,22

318,3

654,8

В’язь

0,2

0,3

0,24

1,37

0,97

1,13

0,829

0,895

0,948

1,278

н. д.

н. д.

Окунь

8,1

9,9

13,21

17,13

16,95

13,0

14,99

25,07

37,85

42,98

н. д.

н. д.

Тюлька

51,3

21,4

н. д.

25,9

38,3

8,3

н. д.

-

-

-

*142,6

*219,3

Чехонь

65,5

38,03

29,38

42,13

40,8

22,2

34,49

20,10

26,255

37,87

61,4

54,5

Верховод

10,9

4,9

13,7

51,1

78,15

85,0

112,03

67,96

147,46

212,86

н. д.

н. д.

Краснопірка

0,9

0,63

1,2

1,55

1,3

0,87

0,395

3,45

1,133

1,180

н. д.

н. д.
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Лин

0,3

0,1

н. д.

0,53

1,18

0,58

0,343

0,472

0,187

0,140

н. д.

н. д.

Головень

н. д.

0,04

н. д.

0,3

0,78

0,4

0,291

-

0,053

0,308

н. д.

н. д.

Всього

3668,1

4310,25

4276,85

4477,68

4296,5

3279,07

4044,55

3398,14

4126,82

4158,59

4583,1

5197,5

* Примітка: н. д. – немає даних; * - тюлька і верховодка

Таблиця 5.12. Вилови різних за спектром живлення видів риб в Кременчуцькому водосховище в 2006-2019рр,
[151,152]
Вилов риби, т
Всього
РЇР
Бентофаги
Планктонофаги
Хижаки
Поліфаги

Роки
2006
3668,1
340,1
1286,5
175,8
43,5
1810,4

2007
4310,3
536,2
1543,0
115,3
80,8
2021,5

2008
4276,85
460,7
1775,16
78,44
89,85
1856,42

2009
4477,7
246,3
1805,4
129,9
107,2
2162,2

2010
4296,5
235,5
1716,6
135,9
108,9
2071,8

2011
3279,1
61,3
1407,8
54,9
103,9
1629,0

2012
4044,6
75,2
1621,8
67,8
131,1
2126,1

2013
3398,1
41,0
1424,1
55,2
113,8
1731,4

2014
4126,8
120,3
1623,5
67,8
146,6
2122,8

2015
4158,6
165,6
1652,3
121,7
175,5
1991,4

2018
4583,1
264,0
1564,5
340,7
248,9
2161,6

2019
5197,5
331,2
1636,2
384,9
262,0
2664,3

Таблиця 5.13. Кореляція між виловами різних за спектрами харчування видів риб у Кременчуцькому водосховищі у
2006-2019рр
Спектр харчув.
РЇР
Бентофаги
Планктонофаги
Хижаки
Поліфаги
Всього

РЇР
+0,197
+0,337
-0,131
+0,228
+0,505

Бентофаги
+0,197
+0,034
+0,249
+0,488
+0,641

Планктонофаги
+0,337
+0,034
+0,743
+0,716
+0,727

Хижаки
-0,131
+0,249
+0,743
+0,712
+0,643

Поліфаги
+0,228
+0,488
+0,716
+0,712
+0,917

Всього
+0,505
+0,641
+0,727
+0,643
+0,917
-
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Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1. Вселення РЇР у водосховища Дніпра розпочате в середині 70-х років
минулого століття. У найбільш широких масштабах воно здійснювалося на
Каховському та Кременчуцькому водосховищах. В загальному обсязі риб, які
були вселені Державними відтворювальними комплексами

в 2013-2019рр

рослиноїдни становили 41,8-71,8%.
Останніми роками, поряд із її зниженням, відбувається збагачення видового
складу риб, які вселяються. Перш за все це аборигенні види риб – молодь
частикових риб: коропа, щуки, сома, судака. Крім того проводиться вселення
молоді стерляді.
2. Частка РЇР у промислових уловах риби з Дніпровських водосховищ в
різні роки мала різні величини. В Каховскому частка РЇР в 1955 році сягала 53,5%
загального вилову. В той же час в у загальному улові РЇР в Україні в 2000-2019рр
вона складала всього 3,5-8,5%.
3. Проведеній нами розрахунок кореляційних зв'язків (R) обсягів
зариблення-вилову РЇР і розвитком в 1965-2004рр в Дніпровських водосховищах
синьозелених водоростей (табл. 2.5-2.8) показав, що зв'язок між зарибленням РЇР
та середньою біомасою синьозелених водоростей був тісним
водосховище (R= -0,890) і

в Каховському

помітним в Київському (R= -0,542). В той же час в

Кременчуцькому водосховище цей зв'язок був дуже сильним, але мав позитивну
величину (R= +0,996), тобто вселення РЇР збільшувало біомаси синьо-зелених
водоростей у воді водосховища, або розрахунок вселення проводився не з метою
біомеліорації.
4. Отримані дані по корелятивним зв'язкам (R) обсягів зариблення-вилову
РЇР і розвитком в 1965-2013рр в Дніпровських водосховищах планктонних
угруповань (табл. 2.10, 2.11) показують, що зв'язок біомаси фітопланктону з
зарибленням РЇР лише в Київському водосховище

був негативним. Його

величини мали помітну величину R = -0,580. Зв'язок біомаси фітопланктону з
виловом РЇР був негативним лише у Київському та Канівському водосховищах R
= - 0,477 та -0,340 відповідно.
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Таблиця 5.14. Частка кожного виду в промисловій іхтіофауні Дніпровських водосховищ в 2007–2011 рр., [124]
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В інших водосховищах величини цієї кореляції були позитивними, тобто
вселення-вилов РЇР не покращувало (меліорувало), а погіршувало стан водоймищ,
або розрахунок вселення проводився не з метою біомеліорації.
Зв'язок біомаси зоопланктону з зариблення та виловом РЇР у всіх
водосховищах (крім вилову з Київського) був негативним. Тобто ця рибоводна
операція могла сильно впливати на зоопланктон, що може відбитися на зростанні
молоді аборигенних видів риб.
5. За даними окремих авторів промислові іхтіокомплекси Київського,
Канівського, Кременчуцького, Дніпродзержинського і Каховського водосховищ в
2007-2011рр перебували у стані динамічної рівноваги [124]. В той же час,
динаміка вилову риби за видами у Кременчуцькому водосховищі та кореляція між
виловами різних за спектрами харчування риб (табл. 5.11-5.13) показують, що
зв'язок з уловами харчових конкурентів РЇР планктонофагів на диво не
негативний, а позитивний і помірний (R = +0,337). При цьому дані за 14 років
показують, що загальний вилов риби в Кременчуцьке водосховіщі в основному
визначається

виловом

полифагів,

планктонофагів

(крім

товстолобиків) і

бентофагів. Коффициент кореляції загального вилову з цими групами становить
+0,917,

+0,727 і+0,641

відповідно. При цьому зв'язок між виловами РЇР і

загальним виловом риби також позитивний и помітний. У той же час, він набагато
нижче (R = +0,505).
6. Аналіз масштабів біологічної меліорації та оцінка змін через це
екологічного стану водних об'єктів України загальногосподарського призначення,
перш за все Дніпровських водосховищ показує, що такі об'єкти постійно і
масштабно заселялися видами-меліорантами, в першу чергу далекосхідними
рослиноїдних рибами - білим і строкатим товстолобиками і білим амуром.
При цьому оцінка екологічного стану Дніпровських водосховищ з розвитку
планктонних гідробіонтів, які є основою кормової бази РЇР свідчить, що вселення
молоді РЇР може в окремих водосховищах значно впливати на чисельність і
біомасу фіто- і зоопланктону. Це може відбитися на стані кормової бази молоді
цінних

промислових

аборигенних

видів

риб

(що

спостерігалося

на
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Кременчуцькому водосховищі). Крім того, погіршення кормової бази може
проявлятися в зниженні загального біорізноманіття Дніпровських водосховищ.
Тому ми також вважаємо, що рибогосподарські заходи, які змінюють якісну
структуру екологічних комплексів внутрішніх водойм, повинні проводитися
обережно після виконання необхідних наукових досліджень.
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6. АНАЛІЗ МАСШТАБІВ БІОЛОГІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ ТА ОЦІНКА
ЗМІНИ

ЕКОЛОГІЧНОГО

СТАНУ

МАЛИХ

ТА

ТЕХНОЛОГІЧНИХ

ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНИ
6.1. Обсяги вселення видів риби, які можуть поліпшити екологічний
стан малих та технологічних водних об'єктів України та їх частка в
загальних обсягах вселення
З метою стабілізації та поліпшення екологічного стану малих та
технологічних водних об'єктів України рекомендують доцільним віддавати
перевагу біологічному методу меліорації шляхом впровадження пасовищної
аквакультури. За даним напрямом надлишок органічної маси, яка спричинює
забруднення гідроекосистеми, у вигляді рибної продукції вилучається з
водосховища, а якість води поліпшується. Наголошуючи на особливому значенні
біомеліоративного ефекту, підкреслюють, що, це супроводжується формуванням
значних обсягів корисної рибопродукції високої якості і низької собівартості.
При цьому особливої актуальності природоохоронний аспект біологічної
меліорації набуває у зв’язку з можливістю рибогосподарської експлуатації малих
водосховищ різного цільового призначення, які розташовані в зоні інтенсивного
агровиробництва, що спричинює зростаючу їх евтрофікацію. Створення штучних
іхтіоценозів пасовищного типу із залученням до їх складу риб різної харчової
спеціалізації (макрофітофагів, планктофагів, бентофагів), які здатні ефективно
споживати відповідні кормові компоненти, дасть змогу вилучати з водних
екосистем органічні речовини, що є забруднювачами акваторій [153].
У 2016 році державними рибовідтворювальними комплексами забезпечено
загальне вселення в водні об'єкті України молоді цінних видів риб кількості 10,87
млн. екз, що становить 110 % виконання річного державного плану зариблення.
Основними об’єктами відтворення є: короп; рослиноїдні види (білий товстолобик,
строкатий товстолобик); білий амур; осетрові види (стерлядь, російський осетер);
форель; щука; судак та сом.
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Крім того, відбулося вселення водних біоресурсів користувачами, що
здійснюють спеціальне використання риби та інших водних біоресурсів в рахунок
плати за використання природних ресурсів, громадськими організаціями, за
рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків вселено 1,4 млн.
екземплярів молоді риб.
За режимами рибогосподарської експлуатації водойм, розробленими
науковими організаціями з метою підвищення їх рибопродуктивності в Україні на
водних об'єктах діє 656 спеціальних товарних рибних господарства (СТРГ) на
загальній площі 150,4 тис. га. Всього у 2016 році зариблення в режимі СТРГ
здійснювало 205 суб’єктів господарювання, якими було вселено 29,7 млн
екземплярів молоді риб [90].
Протягом 2017 року рибогосподарську діяльність здійснювали більше 4000
суб’єктів

господарювання.

За

попередніми

даними

Держрибагентства,

вирощування товарної риби протягом 2017 року складає більше 16 тис. тонн, що
на рівні показника 2016 року.
У 2017 році державними заводами забезпечено вселення молоді цінних
видів риб у кількості 12,2 млн. екземплярів, що становить 114,6 % виконання
річного державного плану зариблення. Основними видами відтворення є:
рослиноїдні види (короп, білий амур, товстолобик, строкатий товстолобик) та
аборигенні види (щука, судак, сом). Також здійснено зариблення червонокнижних
видів риб, таких як російський осетер та стерлядь у кількості 1,6 млн.
екземплярів.
Зариблення в режимі спеціальних товарних рибних господарств (СТРГ) у
2017 році здійснювало 214 суб’єктів господарювання, якими було вселено 29,9
млн екземплярів молоді риб.
Крім того, 2,5 млн. екземплярів молоді риб було вселено у рибогосподарські
водні

об’єкти

рибоохорони

України

за

участі

представників

територіальних

органів

користувачами, громадськими організаціями, в тому числі за

рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків.
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В цілому, за 2017 рік у рибогосподарські водні об’єкти України було
вселено 44,6 млн екземплярів молоді риб, що на 3,8 % більше, ніж у 2016 році
[154].
Всього у 2018 році державними заводами було забезпечено вселення молоді
цінних видів риб у кількості 14,1 млн екз., що становить 107,9 % від виконання
річного державного плану зариблення та на 15,7 % перевищує показник
2017 року. Протягом року здійснювалось вселення таких видів риб: рослиноїдних
(білий амур, білий товстолобик, строкатий товстолобик) – 5,9 млн екз.;
аборигенних (сазан (короп), щука, сом, судак) – 8,2 млн екз., у тому числі,
осетрових (російський осетер, стерлядь) – 1,6 млн екз., лососевих – 0,17 млн екз.
Вперше за багато років було розширено географію зариблення водних
біоресурсів державними відтворювальними комплексами за рахунок державного
бюджету. Крім Дніпровських водосховищ були зариблені : пониззя р. Дніпро та
Дніпровсько-Бузький лиман, Дністровське водосховище, річки Десна, Сугоклея,
Сейм, Шостка, Південний Буг, Чайка, Конка, Серет, Черемош, Прут.
Зариблення в режимі спеціальних товарних рибних господарств у 2018 році
здійснювало 254 суб’єкти господарювання, якими було вселено 25,4 млн екз.
молоді риб.
За власні кошти користувачів водних біоресурсів, громадських об’єднань
рибалок та любителів, а також за рахунок компенсаційних коштів та благодійних
внесків у 2018 році було випущено 6,7 млн екз. молоді риби.
В цілому, протягом 2018 року у рибогосподарські водні об’єкти України
було вселено 46,2 млн екз. молоді риб, що на 7,1 % перевищує показник
2017 року [79].
Водойми-охолоджувачі
Теплове навантаження на водойми-охолоджувачі від електростанцій, що
викликано надходженням скиданням теплих вод, призводить до структурних та
функціональних зрушень в біоценозах на всіх трофічних рівнях і порушень
рівноваги між окремими компонентами екосистеми. Наслідком цього може бути
погіршення екологічного стану водойм-охолоджувачів, що

виявляється в
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збільшенні природних температур води, розпаді бікарбонатів і освіті накипу на
конденсаторних трубках, надходження в воду забруднюючих і токсичних
речовин,

механічному

забиванні

перешкодами

біологічного

характеру

водоприймальних агрегатів енергооб'єктів. Одним із способів поліпшення
експлуатаційних (з точки зору енергооб'єкта) характеристик, а також екологічного
стану водойм-охолоджувачів є їх біологічна меліорація - в основному це вселення
РЇР. При цьому таки роботи, як показують дослідження УКРНДІЕП, крім
поліпшення загального екологічного стану водойм-охолоджувачів, можуть
покращувати їх експлуатаційні характеристики [155,156]. Тому в даний час
проведення біологічної меліорації водойм-охолоджувачів є загальновизнаним і
широко проводиться в Україні.
Масове поширення (в тому числі в водоймах-охолоджувачах дрейсен
(Dreissena bugensis, Dr. polymorpha) зумовило розширення видового складу рибмеліораторів. Тому з метою біомеліорації та регулювання біомасі дрейсені
рекомендується

зариблення

водойм-охолоджувачів

молоддю

активного

молюскофага - чорного амура [157]. У той же час часто далі рекомендацій справа
не йде і вселення чорного амура не проводиться.
На деяких електростанціях України навіть були створені спеціальні
підрозділи, які займаються біологічної меліорацією водойм-охолоджувачів. Так
на Хмельницькій АЕС у складі гідротехнічного цеху діє дільниця біомеліорації ,
основним завданням якої є вирощування та запускання у водойму цінних видів
риб, що допомагають обмежити розвиток біологічних перешкод у роботі ХАЕС.
Забезпеченню біологічної меліорації водойми сприяє інкубаційний цех, до складу
якого входять виробничі приміщення, рибоводні ставки, садкові понтонні секції
та допоміжне обладнання, необхідне для штучного розведення коропових та
рослиноїдних риб (білий та строкатий товстолобики, білий амур). Тут
вирощується рибопосадковий матеріал рослиноїдних і коропових видів риб біомеліораторів, необхідних для очищення водойми-охолоджувача, товстолоби,
білий та чорний амури. Короп.
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У 2020 році стадо риб-меліораторів мають поповнити 40 тисяч екземплярів
білого амура, 90 тисяч екземплярів коропа, 110 тисяч товстолоба білого [158-161].
Водоводні канали
Розвиток господарства України, високі темпи урбанізації та індустріалізації
її територій, розширення зрошуваного землеробства в посушливих районах
відбувалися на тлі нерівномірного розподілу водних ресурсів країни. Канали
покликані

були

вирішити

гостру

проблему

питного

і

промислового

водопостачання шляхом перерозподілу природного поверхневого стоку на значні
відстані.
Канали

–

це

штучні

лотичні

водні

екосистеми

зі

специфічним

гідрологічним, гідрохімічним і гідробіологічним режимами [162].
Перший в Україні канал Сіверський Донець-Донбас призначався для
забезпечення промислово-питного водопостачання великого індустріального
регіону. Його почали будувати в 1954 році, а ввели в експлуатацію до 1958 г.
Довжина каналу становить 132 км.
Канал

Дніпро-Донбас

призначений

для

промислово-питного

водопостачання Донбасу та Харківського промислового району. Будівництво
каналу здійснюється двома чергами. Траса першої черги включає самопливний
ділянку від Дніпродзержинського водосховища на р. Дніпро (водозабір
розміщений вище греблі Дніпродзержинської ГЕС) до Краснопавлівського
водосховища і напірний водовід від Краснопавлівського водосховища до м.
Харкова.
Канал Дніпро-Кривий Ріг призначений для водопостачання Криворізького
промислового району і зрошення прилеглих сільськогосподарських угідь. Канал
споруджений в 1957-1961 рр.
Канал
призначений
промислових

Дніпро-Інгулець,
для забезпечення
районів,

спорудження

якого

розпочато

водою Кіровоградського

сільськогосподарських

угідь

і

в

1978

р,

Криворізького
Кіровоградської,

Дніпропетровської, Миколаївської областей та оздоровлення екосистеми р.
Інгулець. Канал починається в Кременчуцькому водосховищі Дніпровського
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каскаду, звідки вода транспортується в Олександрійське водосховище на р.
Інгулець і далі в Іскрівська водосховище.
Загальна довжина траси каналу становить 150 км.
Каховський магістральний канал, споруджений в 1980р., Призначений для
зрошення сільськогосподарських угідь, водопостачання сільських населених
пунктів Херсонської та Запорізької областей. Свій початок майже 130кілометровий канал бере з дніпровського Каховського водосховища.
Перша черга водогону Сіверський Донець-Донбас, побудована в 1928-1930
рр., Є одним з найстаріших і найбільших в Україні. Воду для нього відбирають з
Сіверського Дінця поблизу с. Світличного Луганській області.
Друга черга водогону Сіверський Донець-Донбас побудована в 1949-1954
рр. Для забору води в нього використовуються підземні джерела, розкриті
свердловинами в заплаві р. Сіверський Донець поблизу с. Маяки Слов'янського
району Донецької області.
Це великі канали, але крім них в Україні багато каналів меншого розміру.
Наприклад, Міжколгоспний-Дунайський магістральний канал, який забирає
воду з Дунаю і подає водоспоживачам Кілійского та Татарбунарського
районів Одеської областей. Довжина каналу МК – 26,0км. Канал здійснює
водопостачання на Кілійську рисову зрошувальну систему, Мічуринську
зрошувальну систему, Татарбунарську зрошувальну систему та являється
джерелом

наповнення

Козійського,

Дракулівського,

Нерушайського,

Дмитрівського та Кагачського водосховищ [162].
Погіршення експлуатаційних показників питних і іригаційних каналів і
створення труднощів в їх функціонуванні при цвітінні води і заростання їх русел
зануреної водною рослинністю було встановлено ще в 1960-70-і роки.
Водна рослинність, утворюючи нерідко суцільні зарості на трасі каналів,
створює великі труднощі в їх експлуатації. При цьому відбувається зниження
пропускної здатності каналів, збільшення втрати води на випаровування,
підвищення рівня і тиску води на укоси, що може викликати їх руйнування і
привести до інших небажаних наслідків. Багато водних рослин легко
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вимиваються і зносяться течією, накопичуються в великих кількостях на
сміттєвловлюючих решітках, порушуючи тим самим нормальний ритм роботи
насосних станцій і створюючи в ряді випадків аварійні ситуації. При цьому в
даний час багато каналів працюють (проводять перекачування води) нерегулярно,
що також впливає на формування екологічного стану каналів. Зокрема канал
Дніпро-Донбас був розрахований на значні витрати води, але використовувався
максимум на 30% своїх можливостей. Останнім часом канал експлуатується з ще
меншим навантаженням (наприклад, в 2000 р - менше 10%) [163].
У той же час, біологічна меліорація водоводніх каналів, незважаючи на
очевидність її користі, застосовується в Україні епізодично тільки і на окремих
каналах.
У

2010

р

УКРНДІЕП

були

підготовлені

рибоводно-біологічне

обґрунтування та Режим проведення біомеліоратівних робіт на ділянці каналу
Дніпро-Донбас (від ГВС до НС№9). Первинне зариблення було проведено в 2011
році. Вже в 2012 р. була встановлена ефективність біомеліоратівних робіт. Так
після початку біомеліоратівних за звітний період спостерігалось різке (в 5-10
разів) зниження надходження біоперешкоди на їх смітєздержіваючі решітки.
Поряд з цим відбулося зниження біомаси фітопланктону і занурених вищих
водних рослин, що збільшило продуктивність насосних станцій і зменшило
питома витрата електроенергії і вартість перекачування води [164]. Однак в
подальшому біологічна меліорація каналу Дніпро-Донбас не проводилася.
Біологічна меліорація Південного водосховища, яке є кінцевою точкою
каналу «Дніпро-Кривий Ріг», проводилася в 2013-2014гг за розробленим
УКРНДІЕП Режимом проведення робіт з біологічної меліорації [165].
Отримані в 2014-2015гг дані свідчать про те, що в Південному водосховищі
було сформовано гарне стадо риб-меліорантів, які характеризуються швидким
зростанням і споживанням груп гідробіонтів, що підлягають обмеженню. Ці
факти свідчать про значний вплив риб-меліорантів на формування екологічного
стану та експлуатаційні характеристики Южного водосховища для основного
водоспоживача - ДПП "Кривбаспромводопостачання" [166]. В даний час
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зариблення водойми рибами-меліорантами (товстолобиками і білим амуром)
триває. Однак головною метою цього заходу є не поліпшення екологічного стану
водосховища, а отримання додаткової рибної продукції. Це не дозволяє віднести
даний захід до істинної біологічної меліорації.
Каховська зрошувальна система є найбільшою на території України, яка
після повного розвитку повинна була забезпечити зрошення земель на території
площею 800 тис. га між Північно-Кримським каналом і Молочним лиманом у
Запорізькій області. Система розміщена на території Херсонської і Запорізької
областей. Площа зрошення першої черги системи становить 260 тис. га [167].
Основою зрошувальної системи є Каховський магістральний канал. В
зв'язку з:
- незадовільною якістю води для зрошення та питного водопостачання;
- потенційною загрозою біозабруднення та біоперешкод відмерлими водною
рослинністю та молюсками;
- втратами енергоресурсу на подолання опору потоку води водною
рослинністю;
- матеріальними витратами на ремонтно-відновлювальні роботи бетонного
облицювання каналів та ГТС від агресивного середовища води (при збільшенні
числа рН);
- збільшенням випаровування води з поверхні водного дзеркала каналів в
результаті транспірації;
- витратами на аварійні та дострокові ремонти насосних агрегатів в
результатізабивання їх водною рослинністю.
Ці обставині явились обґрунтуванням проведення наукової роботи і
розробки „Рибоводно-біологічне обґрунтування на зариблення ГКМК” [168].
На

основі

цих

наукових

розробок

восени

2007

року

проведено

експериментальне вселення рослиноїдних риб до І б'єфу магістрального каналу.
на протязі 2009 року та весни 2010 року в Каховський магістральний канал було
вселено 37 тонн зарибку однорічок рослиноїдних риб-біомеліораторів [169].
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Всього у 2009-2011 роках в Каховський магістральний канал та його
розподілювачі було вселено 87 тон зарибку рослиноїдних риб-меліораторів
загальною кількістю більше 3 млн. штук [170].
В грудні 2015 року було проведене чергове вселення зарибку рослиноїдних
риб в другий б'єф магістрального каналу в кількості 1,8т.
подальшого

успішного

виконання

Програми

Також

біологічного

для

очищення

магістрального каналу та його розподілювачів від водної рослинності та
покращення якості води для зрошення і питного водопостачання на протязі 2015
року до водойми було вселено більше 2 млн. штук підрощеної личинки і більше
11 тонн однорічок та дворічок рослиноїдних риб-біомеліораторів [171].
З вересня 2020 року був запущений процес біомеліораціі ряду каналів і
малих водоймищ на території трьох районів Бессарабії, які забезпечує водою
Кілійське управління водного господарства.
Протягом 2020 року Кілійське управління водного господарства планує не
тільки укласти договори з біологічного очищення на всі водні об'єкти, які
знаходяться на балансі Управління, а й приступити безпосередньо до реалізації
плану біомеліораціі, взяти участь в масштабному зарибленні водойм.
Канал «Дунай-Сасик» є найбільшим за пропускною спроможністю каналом
Кілійського міжрайонного управління водного господарства. Він виконує
функцію водообміну озера Сасик і є джерелом питної води для села Приморське
Кілійського району. Довжина каналу становить 13,9км.
Для відновлення пропускної здатності (очищення від заростей очерету і
водоростей) каналу «Дунай-Сасик», як і інших каналів Управління розпочато
робота

«Створення природно-штучного біомеліоратівного комплексу для

забезпечення ефективної експлуатації водних об'єктів Кілійського міжрайонного
управління водного господарства». Перелік каналів, в яких буде проведена
біомеліорація:
1. Канал Межколхозний- Дунайський;
2. транспортується канал Дунай-Сасик;
3. Підвідний канал до н / ст ЗНС-1 КРЗС;
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4. Підвідний канал до н / ст Дружба-1;
5. Підвідний канал до н / ст СНН-11;
6. Підвідний канал до н / ст СНН-1,1А;
7. Канал «тупиковий»;
8. Канал через острів Степовий;
9. Канал «Кофа» [172].
Мали водосховища
Вселення різних видів риб в малі водосховища та річки, в тому числі і видів,
які можна віднести до меліорантів, проводиться в Україні здавна, але раніше цей
захід не був масовим. В останні роки спостерігається розширення як масштабів
вселення, так і розширення видового складу риби. При цьому, крім меліорантів
(перш за все РЇР) і звичайних аборигенів, проводиться вселення молоді цінних
червонокнижних видів, таких як стерлядь, харіус та ін. [173,174].
Так у 2019 році, за даними Вінницького рибоохоронного патруля, лише до
водойм Вінниччини було вселено більше 1 млн. молоді риб. Вселення водних
біоресурсів у водні об’єкти Вінницької області в 2019 році відбувалось за рахунок
користувачів, які здійснюють свою господарську діяльність згідно Режимів
рибогосподарської експлуатації (СТРГ) та бюджетних коштів. В порівнянні з
2018 роком кількість користувачів, що займаються промисловим рибальством
зменшилась на 8 суб’єктів господарювання та становить на 31 грудня 2019 року –
12 спеціальних товарних рибних господарств.
Так, за рахунок державного бюджету уже вдруге за часів незалежності
України проведено зариблення р. Південний Буг, в районі м. Вінниця. до водойми
випустили майже 288 тис. екз. товстолоба, коропа та білого амура, загальною
вагою 7 225 кг.
Суб’єктами господарювання, які здійснюють господарську діяльність в
Режимах рибогосподарської експлуатації (СТРГ) у водні об’єкти Вінницької
області вселено 850 тис. екз. зарибку, загальною вагою 58 018 кг.
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Зокрема, товстолоб (309 тис. екз./ 34 802 кг), короп (412 тис. екз./ 17 113 кг),
білий амур (29 тис. екз./ 3 109 кг), судак (4 тис. екз./ 221 кг) та карась (96 тис. екз./
2 773 кг).
Роботи з відтворення водних біоресурсів проводились користувачами СТРГ
на наступних водоймах:
- у Дмитренківське водосховище випущено 85 тис. екз. зарибку (дворічки
товстолоба - 66 тис. екз., білого амура - 13 тис. екз., коропа - 6 тис. екз.);
- Клекотинське водосховище поповнилось 15 тис. екз. риб (дворічки
товстолоба - 9 тис. екз., коропа - 5 тис. екз., білого амура - 1 тис. екз.);
- у Ладижинське водосховище вселено 272 тис. зарибку (дворічки
товстолоба - 111 тис. екз., білого амура - 15 тис. екз., коропа - 74 тис. екз.,
Цьогорічки карася - 72 тис. екз.);
- у Кирнасівське водосховище вселено 52 тис. зарибку (дворічки товстолоба
- 14 тис. екз., коропа - 10 тис. екз., Цьогорічки судака - 4 тис. екз., карася – 24
тис.екз.);
- у Сутиське водосховище вселено 333 тис. екз. зарибку (дворічки
товстолоба - 23 тис. екз., Цьогорічки коропа - 310 тис. екз.);
- Сербинівське водосховище зариблено 80 тис. екз. риб, однорічки
товстолоба.
- став «Северинівський» поповнився 13 тис. екз. зарибку (дворічки
товстолоба - 6 тис. екз., однорічки коропа - 7 тис. екз.).
Порівнюючи з минулим роком у 2019 році було випущено на 77 тис. екз
більше зарибку товстолоба, коропа, білого амура та карася до Ладижинського
водосховища і відповідно на 26 тис. екз. більше товстолоба та коропа вселено у
Сутиське водосховище [175].
Всього з початку року у водойми області було випущено 1 млн. 138 тис. екз.
молоді риб, загальною вагою 65 243 кг.
У водойми Харківської області у 2019 році вселено 3,2 млн. екз. молоді
водних біоресурсів, з них: товстолобика 2,0 млн. екз., коропа 1,0 млн. екз. та
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білого амура 0,2 млн. екз. Виконання планових показників із вселення склало 92
%, що більше ніж у минулому році на 6%.
Також на території області ТОВ «Ізюмриба» проведено вселення личинкою
товстолобика у кількості – 11,1 млн. екз., коропа – 3,9 млн. екз. та білого амура –
0,7 млн. екз [176].
У

2019

розширювати

році

державні

географію

рибовідтворювальні

вселення

водних

заводи

біоресурсів.

продовжили

Протягом

року

відбувалося як Дніпровських водосховищ, так і Дніпровсько-Бузької естуарної
системи,
річок Десна, Сейм, Шостка, Псел, Південний Буг, Чайка, Рось, Тясмин,
Серет, Черемош, Прут, Рибниця, Глухець, Піха, Озірний, Дніпро (пониззя).
Зариблення

в

режимі

СТРГ

у

2019

році

здійснювали

288

суб’єктів

господарювання, якими вселено 26,7 млн екз. молоді риб, що на 5,3% перевищує
показник 2018 року.
За власні кошти користувачів водних біоресурсів, громадських об’єднань
рибалок-любителів, а також за рахунок компенсаційних коштів та благодійних
внесків у 2019 році випущено у водойми 3,3 млн екз. молоді риб.
В цілому, протягом 2019 року у рибогосподарські водні об’єкти України
вселено 45,7 млн екз. молоді риб, що майже дорівнює показнику 2018 року
(41,1 млн екз.) [81].
Проводиться біологічна меліорація водних екосистем із застосуванням
рослиноїдних риб далекосхідного фауністичного комплексу у Західному Поліссі.
З метою 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 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 [177]. В
той же час

оцінок впливу біологічної меліорації на екологічний стан

Хрінніцького водосховища не проводилося.
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Басейнове управління водних ресурсів річки Рось впроваджує біологічну
меліорацію та забезпечує стабільну роботу водогосподарських об'єктів.
Пустоварівські

водосховища

є

основним

джерелом

водопостачання

Пустоварівської зрошувальної системи. За період їхньої експлуатації (побудовані
ще у 1982 році) водосховища значно замулилися.
Оскільки проведення розчистки досить дороговартісне, БУВР Росі було
прийняте рішення щодо здійснення біологічної меліорації шляхом вселення
рослиноїдних видів риб [178].
Так у 2006 році Пустоварівське нижнє водосховище площею 56 гектарів
було зариблене білим амуром, коропом та товстолобом.
Кілійське управління водного господарства почало у 2020 році проводити
біологічну меліорацію ряду малих водосховищ:
1. Козейське водосховище;
2. Нерушайське водосховище;
3. Дмитрівське водосховище;
4. Кагачське водосховище [172].
Аналіз доступних даних показує, що в цілому біологічна меліорація малих
та технологічних водних об'єктів України проводиться повсюдно, але не скрізь.
При цьому звітні дані про неї часто приводяться тільки в відомчих матеріалах або
взагалі відсутні. Тому для визначення масштабів проведення біологічної
меліорації малих та технологічних водних об'єктів України, обсяги вселення риб
меліорантів були визначені нами як різниця між загальним вселенням таких риб і
вселенням їх у Дніпровські водосховища.
Загальный обсяг вселення молоді риби, яка може поліпшити екологічний
стан малих та технологічних водніх об'єктів Україні (РЇР) складав в 2009-2019рр
23,3-25,4 млн екз. (табл. 6.1).
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6.2. Обсяг вилову видів риб, які можуть поліпшити екологічний стан
малих та технологічних водних об'єктів України та їх частка в загальному
обсязі вилову
Як зазначалося вище біологічна меліорація малих та технологічних водних
об'єктів України проводиться повсюдно, але не скрізь. При цьому звітні дані про
неї часто приводяться тільки в відомчих матеріалах або взагалі відсутні. Це ж
стосується вилову риб-меліорантів. Зібрані нами дані свідчать про слабкий обліку
вилову риб-меліорантів в малих та технологічних водних об'єктах України. Крім
того, на них зазначається неврахований вилов риби, в тому числі меліорантів
(браконьєрство).
Тому для визначення масштабів проведення біологічної меліорації малих та
технологічних водних об'єктів України, обсяги вилову риб меліорантів були
визначені нами як різниця між загальним виловом таких риб і виловом їх у
Дніпровських водосховищах (табл. 6.2).
6.3. Визначення зміни екологічного стану малих та технологічних
водних об'єктів України
Водойми-охолоджувачі
Біологічна меліорація вважається одним з найбільш прийнятних методів
оптимізації ряду технологічних характеристик водойм-охолоджувачів, в т.ч. і
боротьби з біологічними перешкодами в роботі електростанцій. При цьому
використання для цілей біомеліораціі різних видів риб широко поширене в таких
водоймах.
18

річні

дослідження

фітопланктону,

зоопланктону,

зообентосу,

зооперіфітона, вищих водних рослин водойми-охолоджувача Хмельницькій АЕС
показали, що у всіх
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Таблиця 6.1. Обсяги вселення риби в мали та технологічні водні об'єкті Україні, млн. екз, [79-81,83,87-89,101,102]
Рік
Державними
рибовідтворювальними
комплексами

В режимі
СТРГ
та інше

Вселення риби
Громадськими
Разом
організаціями

2009
6,2
34,7
3,1
2010
5,9
40,3
3,4
2016
10,9
29,7
1,4
2017
11,6
н. д.
н. д.
2018
14,1
24,4
6,7
2019
15,7
26,7
3,3
*2020
5,1
4,7
Примітки: н. д. – немає даних; січень-липень; *- цьогорічки.

44,0
49,6
42,0
44,6
46,2
45,7
9,8

Всього

25,0
28,2
23,9
25,3
26,2
26,0
5,6

З них дворічків РЇР
В Дніпровські
В мали та
водосховища
технологічні
водні об'єкті
1,7
23,3
2,8
25,4
0,5 (*3,1)
23,4
1,2
24,1
1,6 (*3,4)
24,6
1,3 (*2,5)
24,7
н. д.
н. д.

Таблиця 6.2. Частка вилову рослиноїдних риб з малих та технологічних водних об'єктів у загальному улові РЇР в
Україні, [95-100, 101,109-112]
Показник
2000
2005
2010
2012
2013
2014
2017
2018
2019
2020**
Усього РЇР, т
15239
14705
11752
12146
14778
12894
9586
10475
9660,3
255,4
З малих та
т
14196,0 10763,0 11568,0 14260,7 12423,0
8901,8
9728,8
8839,9
41,4
технологіч % від усього
95,0
96,5
91,6
95,2
96,5
96,3
92,9
92,9
91,5
16,2
них водні
вилову РЇР
об'єктів
Примітки: * - з 10 року дані наведено з урахуванням обсягів вилову фізичними особами-підприємцями; ** - на 01.08.2020р.
;***н. д. – немає даних.
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підсистемах відбувалися зміни складу і показників кількісного розвитку, пов'язані
як з техногенними, так і c биотическими факторами [179].
Фітопланктон входить в пелагическую підсистему гідробіонтів, від
особливостей реагування якої на ті чи інші фактори середовища, в тому числі
антропогенні, істотно залежать екологічний стан водойми-охолоджувача і якість
води [180]. Організми фітопланктону значно впливають на формування технічних
якостей охолоджувальної води водойм-охолоджувачів енергооб'єктів. Помірне
розвиток мікроводоростей є корисним, оскільки сприяє процесам самоочищення,
сильне - відіграє негативну роль, знижуючи вміст у воді вуглекислоти і
підсилюючи утворення накипу на конденсаторах турбін електростанцій [181].
Крім того, інтенсивний розвиток водоростей сприяє появі органічних відкладень
на стінках конденсаторів [182].
У

водоймах-охолоджувачах,

крім

природних

екологічних

факторів,

фітопланктон відчуває додаткове теплове вплив, гідродинамічний в самому
водоймі і механічне - при транспорті води через охолоджуючі системи. Впливає
на розвиток планктонних водоростей і зміна гідрохімічного режиму водойми.
Крім абіотичних, на розвиток фітопланктону у водоймах-охолоджувачах надають
біотичні фактори - фітофаги (рослиноїдні риби), фільтраційна активність
молюсків та ін. [183].
Чинників, які визначають розвиток фітопланктону багато, одним з них є
проведення біологічної меліорації. При цьому розгляд впливу вселення рибмеліорантів за багаторічною період дозволяє, на нашу думку, виділити цей вплив
більш опреденно.
Нами було оцінено вплив біомеліораціі на кількісні і деякі якісні
(різноманітність дуже важливих з позицій формування екологічного стану
водойми-охолоджувача синьо-зелених водоростей) шляхом розрахунку кореляцій
Пірсона (табл. 6.3,6.4).
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Таблиця 6.3. Динаміка розвитку фітопланктону і зариблення водоймиохолоджувача Хмельницькій АЕС двухлетками білого товстолобика, [179,184]
Роки

Розвиток фітопланктону

Зариблення дворічками

Загальна

Число видів синьо-

білого товстолобика,

біомаса

зелених водоростей

тис. екз.

1998

7,4

6

1,9

1999

9,3

11

95,0

2001

5,3

9

36,7

2005

2,6

4

109,1

2006

3,9

12

15,2

2007

2,9

2

1,3

2008

3,7

0

0

2009

0,5

4

0

2010

1,4

7

0

2012

5,2

10

0

2013

53,0

6

0

2014

4,2

8

0

2015

4,2

9

9

Таблиця 6.4.

Коефіцієнти кореляції між розвитком фітопланктону і

зарибленням водойми-охолоджувача Хмельницькій АЕС двухлетками білого
товстолобика, [179,184]
Показники

R

Зариблення дворічками білого товстолобика - загальна біомаса

-0,106

фітопланктону
Зариблення дворічками білого товстолобика - число видів синьо-

+0,170

зелених водоростей

Дані табл. 3.4 показують, що величини кореляції між розвитком
фітопланктону і зарибленням товстолобика носять слабкий характер, а кореляція
між зариблення дворічками білого товстолобика та числом видів синьо-зелених
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водоростей має позитивну величину. Це, на нашу думку, обумовлено по-перше
дуже незначними величинами зариблення в більшості років, які повинні складати
по білому товстолобику 102,0 тис. екз. [185]. По-друге масою інших чинників, які
визначають різноманітність синьо-зелених водоростей. Крім того по на
ефективність біомеліоратівних робіт впливає велика популяція дрейссени, яка
впливає на планктонні організми водойми-охолоджувача.
Зариблення ставка-охолоджувача Зміївської ТЕС рослиноїдними рибами
(білий і строкатий товстолобики і білий амур) було розпочато в 1968 р. Крім
рослиноїдних в невеликих кількостях і нерегулярно вселяли молодь коропа. У
перші роки зариблення проводилося з метою збільшення рибопродуктивності
ставу-охолоджувача і обсяги зариблення визначалися виходячи з можливостей
Лиманського рибгоспу. Багаторічні комплексні дослідження УкрНДІЕП показали,
що ставок-охолоджувач Зміївської ТЕС потребує біологічної меліорації.
Тому з 1986 року УКРНДІЕП на основі даних про стан біоценозів
визначається склад риб-меліорантів, розраховуються щорічні нормативи вселення
їх молоди і проводиться оцінка меліоративного ефекту даного заходу.
Спочатку

водойму-охолоджувач

Зміївської

ТЕС

передбачалося

використовувати тільки для охолодження води електростанції. Однак на її базі
стихійно виник водогосподарський комплекс, представлений енергетикою,
рибним, сільським господарством, об'єктами рекреації. Крім того, в 1995 році
нами в водоймі була виявлена дрейссена (Dreissena polimorpha), фільтрація якої
впливає і на фітопланктон [186]. Ці причини зумовлюють множинність факторів,
що впливають на розвиток фітопланктону водойми-охолоджувача. Оцінка впливу
біологічної меліорації на розвиток фітопланктону у водоймі-охолоджувачі
Зміївської ТЕС була проведена нами за величиною коефіцієнтів кореляції між
розвитком фітопланктону (загальної біомаси) та обсягами вселення рибмеліорантів в різні роки. Крім того враховувалося розвиток у водоймі популяції
дрейссени (табл. 6.5,6.6).
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Таблиця 6.5 Окремі показники стану і використання водойми-охолоджувача
Зміївської ТЕС, [187-193]
Рік

Стан угруповання фітопланктону
Чісельність видів
мг/дм3

1974
1976
1979
1981
1986
1987
1988
1989
1990
1992
1993
1994
1995
1997
1998
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2011

76
56
н. д.
146
92
93
72
72
86
71
75
75
78
158
191
196
168
200
178
262
226
118
129
223

1,54
н. д.
н. д.
н. д.
10,32
14,56
7,11
6,03
7,74
3,52
7,89
3,7
3,74
6,85
6,95
5,70
9,07
9,76
3,97
3,26
5,00
4,26
5,00
4,80

Зариблення
Товстолобиками
1+, тис. екз.
0
400,0
40,0
0
147,4
54
250
235,6
57,1
215,0
157,0
112,0
100,0
292,6
229,2
267,6
351,98
339,0
412,5
118,0
259,7
175,7
365,0
178,4

Продукція
дрейссени, тис.
т
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,238
1,590
0,933
5,007
16,232
12,764
11,465
6,0656
3,956
3,492

Таблиця 6.6. Величини кореляції між середньорічними концентраціями
фітопланктону, обсягами вселення товстолобиків і біомасою дрейссени у водойміохолоджувачі Зміївської ТЕС, [194]
Показники
Середньорічні концентрації фітопланктону і обсяги

Роки

Кореляція

1986-1997

- 0,447

1998-2008

+ 0,116

1998-2011

- 0,306

вселення товстолобиків при відсутності дрейссени
Середньорічні концентрації фітопланктону і обсяги
вселення товстолобиків в присутності дрейссени
Середньорічні концентрації фітопланктону і біомаси
дрейссени
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Дані табл. 6.6 показують, що:
1. Вселення товстолобиків має великий меліоративний вплив на спільноту
фітопланктону.

При

середньорічними

цьому,

за

концентраціями

відсутності

дрейссени,

фітопланктону

і

кореляція

обсягами

між

зариблення

товстолобика має помірну величину і носить негативний характер (R = - 0.447).
2. Фільтраційна активність дрейссени також впливає на функціонування
угрупповання фітопланктону. Кореляція між середньорічними концентраціями
фітопланктону і біомасою дрейссени дорівнює - 0,306. Це свідчить про те, що при
наявності в водоймі-охолоджувачі популяції дрейссени меліоративний вплив
товстолобиків

буде

знижуватися.

Останнє

підтверджується

величиною

кореляційної зв'язку між середньорічними концентрації фітопланктону і обсягами
зариблення товстолобика в присутності дрейссени яка становить 0,116 і, всупереч
здоровому глузду, має позитивне значення.
Ще одним показником зміни екологічного стану після біологічної
меліорації (вселення білого амура) є питомі біомаси зануреної вищої водної
рослинності в активній зоні водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС (табл.6.7).
Таблиця 6.7. Середня біомаса зануреної вищої водної рослинності в
активній зоні водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС в різні роки, [193]
Показник
Середня

Роки
біомаса

2004

2005

2006

2007

2008

2011

зануреної 2,19

1,46

1,05

0,97

0,81

0,98

водної рослинності в активній
зоні, кг/м2

Водоводні канали
Біологічна меліорація водоводніх каналів, незважаючи на очевидність її
користі, застосовується в Україні епізодично тільки і на окремих каналах.
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Визначення змін екологічного стану водоводніх каналів після вселення рибмеліорантів можливо по зниженню розвитку фітопланктону у воді, вищих водних
рослин в ложі каналів, а також по надходженню перешкод біологічного характеру
на сміттєвловлюючій решітці станцій перекачування води.
У 2009-2017 роках Управлінням Головного Каховського магістрального
каналу було проведено зариблення каналу молоддю рослиноїдних риб. Цей захід
дав можливість майже повністю знищити водну рослинність та покращити
пропускну спроможність каналу. В то же час відмічаєтеся, що великий об'єм
неконтрольованого

любительського

рибальства

та

вилов

вселених

риб-

біомеліораторів забороненими сітковими знаряддями лову браконьєрами значно
перешкоджають процесу біологічного очищення каналу [194].
У 2020 році розпочато процес біомеліораціі ряду каналів Кілійського
управління водного господарства в Одеській області [172,195].
Результати цієї роботи та вплив їх проведення на екологічний стан каналів,
де вони застосовуються будуть встановлені в наступні роки.
Малі водосховища
Україна має 250 тис. га малих водосховищ різного цільового призначення,
які мають істотне поширення у різних кліматичних зонах і відіграють значну роль
у формуванні водоресурсної компоненти господарського комплексу.
За паспортизацією було визначено, що лише на території Степу України
розташовано 175 малих водосховищ, індивідуальна площа яких коливається від
29 до 1200 га, а загальна облікова площа водного дзеркала становить 28 682 га.
Вони акумулюють понад 1 млрд м3 прісної води, яка використовується для різних
напрямів господарської діяльності [196].
Комплексними багаторічними гідробіологічними дослідженнями малих
водосховищ різного цільового призначення Степової зони України було
встановлено, що з метою стабілізації екологічної ситуації і поліпшення якості
водного середовища доцільно віддавати перевагу біологічним методам меліорації.
Особливої актуальності природоохоронний аспект біологічної меліорації набуває
у зв’язку з можливістю рибогосподарської експлуатації досліджених малих
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водосховищ різного цільового призначення. Створення штучних іхтіоценозів
пасовищного типу із залученням до їх складу риб різної харчової спеціалізації
(макрофітофагів, планктофагів, бентофагів), здатних ефективно споживати
відповідні кормові компоненти, дає змогу подовжити трофічний ланцюг, розсіяти
надлишкову енергію, накопичену в межах гідроекосистем, оптимізувати
ситуацію, створити збалансовану гідробіосистему і досягти меліоративного
ефекту шляхом подальшого вилучення певної частки органічної речовини у
вигляді рибної продукції. При цьому суттєво скорочуються, а у деяких випадках
практично зникають витрати на традиційні меліоративні заходи. Особливе
значення біомеліоративного ефекту полягає в тому, що він супроводжується
формуванням значних обсягів корисної рибопродукції високої якості і низької
собівартості.
Визначено, що істотний вплив на формування якісних параметрів малих
водосховищ здійснює інтенсивність їх експлуатації за цільовим призначенням.
Зниження проточності призводить до стагнаційних явищ, що на фоні негативного
водного балансу викликає інтенсивне забруднення акваторій внаслідок зростання
мінералізації, підвищених концентрацій сульфатів, хлоридів і фосфатів.
Стихійне становлення біотичної підсистеми передбачає збіднілість видового
складу і ненасиченість гідробіоценозів, утворення скорочених трофічних
ланцюгів детритного типу і відсутність у їх складі ефективних споживачів
органічної речовини, що призводить до зростання ентропії гідроекосистеми. За
цих умов відбувається поступове накопичення органічної речовини і енергії, що
викликає

ефект

вторинного

забруднення

і,

як

наслідок,

деградації

гідроекосистеми та втрати можливості цільового використання [197].
Визначено можливість зміни перебігу продукційно-деструкційних процесів,
отримання

біомеліоративного

ефекту

і

якісної

рибопродукції

за

умов

збалансованої рибогосподарської експлуатації евтрофікованих малих водосховищ.
При цьому гідроекосистеми малих водосховищ отримують енергетичну субсидію
у вигляді інтродукції риб-меліораторів, які здатні ефективно трансформувати
кормові ресурси у якісну рибопродукцію, формується більш розгалужений
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трофічний ланцюг і забезпечується розсіювання енергії між його ланками.
Подальше

часткове вилучення органічної речовини у вигляді товарної

рибопродукції шляхом промислового навантаження зменшує ентропію, підвищує
сталість і якісні параметри гідроекосистеми.
Вирішення вищевикладених позицій дозволило обґрунтувати концепцію
поліпшення якості води методом цілеспрямованого формування іхтіоценозів і
запропонувати комплекс компенсаційних водо- та природоохоронних заходів
стабілізації і поліпшення екологічного стану евтрофікованих малих водосховищ.
Оскільки головним принципом у концепції водоохоронної діяльності щодо
малих водосховищ визначено цілісність гідроекосистем як екологічної одиниці
організації і функціонування, доцільно поєднати деякі екологічні категорії.
Впровадження системи водоохоронних взаємодоповнюючих заходів як у межах
акваторій малих водосховищ (технологічний і біологічний аспекти), так і на
прилеглих територіях площі водозбору (просторовий аспект), є підставою для
формування об’єднаної екологічної категорії – агрогідроекосистеми (відкрита,
нестійка і складна термодинамічна функціональна система, створена для
отримання певного господарського ефекту, що об’єднує акваторію природного
або штучного походження з прилеглими ділянками суходолу, яка формує
гідробіотичне угрупування збіднілого видового складу із слабко вираженим
механізмом

саморегуляції,

взаємопов’язане

з

абіотичним

оточенням).

Виправданість такого об’єднання, на нашу думку, полягає у забезпеченні
комплексності

вирішення

водоохоронних

проблем,

які

не

повинні

зосереджуватись тільки на водних об’єктах, але й враховувати просторовий
аспект цього напряму діяльності.
Такий підхід дозволить гармонізувати господарську та екологічну функції,
запобігатиме деградації цих специфічних техногенних гідроекосистем штучного
походження [197].
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
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Демидівського району Рівненської області та Горохівського району Волинської
області

та

трьох

штучних

екосистем

ставів

№

1-3

розташованих

в

безпосередній близькості з Хрінницьким водосховищем біля с. Боремель
Демидівського району
Ефективність риб–біомеліораторів у умовах Західного Полісся України
оцінювалася за споживанням ними від 35,5 до 75,9 % макролітів та від 28,8 до
47,4 % фітопланктону. Був зроблений висновок про доцільність застосування
білого

амуру

та білого товстолобика для біологічної меліорації евтрофікованих водойм. 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 [177].
У той же час оцінювання впливу біологічної меліорації на екологічний стан
розглянутих водойм не проводилося.
Басейнове управління водних ресурсів річки Рось (БУВР Росі) багато років
впроваджує біологічну меліорацію. Так,

Пустоварівські водосховища, які є

основним джерелом водопостачання Пустоварівської зрошувальної системи за
період їхньої експлуатації (побудовані ще у 1982 році) значно замулилися.
Оскільки проведення розчистки досить дороговартісне, БУВР Росі було
прийняте рішення щодо здійснення біологічної меліорації шляхом вселення
рослиноїдних видів риб.
Ще у 2006 році Пустоварівське нижнє водосховище площею 56 гектарів
було зариблене білим амуром, коропом та товстолобом. За два роки ця риба
очистила водне дзеркало водосховища від зайвої рослинності, а його площа
збільшилась на 28 гектарів [198].
Крім каналів Кілійським управлінням водного господарства в Одеській
області у 2020 році розпочато процес біомеліораціі ряду малих водосховищ Козейського, Нерушайського, Дмитрівського та Кагачського [172,195].
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Як і на каналах, результати цієї роботи та вплив їх проведення на
екологічний стан водосховищ будуть встановлені в наступні роки.
У Харківській області багато малих водосховищ постійно зариблюються
молоддю цінних видів риб, в першу чергу РЇР. Однак вивчення впливу цього
заходу на екологічний стан не проводиться, так як основною метою є отримання
додаткової рибної продукції, отриманої на «безкоштовному» природному кормі.
У 2018 році УКРНДІЕП підготував Режими біологічної меліорації
Травянського і Муромського водосховищ в Харківській області. Нормативи
зариблення водойм рибами-меліорантами розраховувалися з метою поліпшення їх
екологічного стану виходячи з сучасних даних [199,200].
Для контролю ходу протікання біомеліораціі, в тому числі з метою корекції
нормативів зариблення рибами-меліорантами і оцінки економічної (з точки зору
поліпшення екологічного стану водосховища) в Режимах передбачається (п.11.1)
проведення оцінок ефективності цього заходу - моніторинг екологічного стану
водосховищ, зростання риб - меліорантов, формування якості води і ін.
Таким чином, можна зробити наступні висновки:
1. Загальний обсяг вселення молоді риби, яка може поліпшити екологічний
стан малих та технологічних водних об'єктів Україні (РЇР) складав в 2009-2019рр
23,3-25,4 млн екз.
2. Обсяг вилову рослиноїдних риб з малих та технологічних водних об'єктів
у загальному улові РЇР складав в 2000-2019рр від 8901,8 до 14473,0т, або 91,596,5% загального вилову РЇР.
3. Відсутність інформації щодо екологічної ефективності біологічної
меліорації більшості малих та технологічних водних об'єктів Україні багато в
чому пояснюється, на нашу думку, незначною кількістю науково-дослідних робіт
за визначенням екологічного стану таких об'єктів. Крім того, як показує аналіз
літератури і накопичений УКРНДІЕП досвід, спостереження (контроль) ходу
біомеліорації,

а

також

виконання

положень

біологічного

обґрунтування

необхідності біомеліораціі (якщо воно було) практично ніколи не ведуться.
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ВИСНОВКИ
1. Аналіз закордонного досвіду вивчення впливу біомеліорації на
екологічний стан, метаболізм і біорізноманіття гідро екосистем свідчить, що:
- Різні методи біоманіпуляції, що застосовуються з метою зниження рівня
евтрофікації вод ґрунтуються на безпосередньому впливі на різні біотичні
угруповання: іхтіоценоз, зоопланктон, макрофіти, молюсків.
- Достатньо часто методи біоманіпуляції розглядаються не як заміна, а як
доповнення методів обмеження біогенного навантаження на поверхневі води.
- Найбільш широко використовуються й найбільш розроблені методи
впливу на іхтіоценози. Ці методи поділяються на два, певною мірою протилежні,
напрями: 1-через вселення (та/чи підтримку скороченням популяцій хижаків)
популяцій

риб-фільтраторів

(що

безпосередньо

знижують

біомасу

фітопланктону), а також 2-через скорочення популяцій риб-зоопланктофагів (чи
то через вилов, чи то через збільшення хижаків), що призводить до зменшення
тиску на зоопланктон, який, у свою чергу, виїдає фітопланктон (іноді при цьому
додатково вилучаються риби-бентофаги щоб обмежити ремобілізацію біогенів із
відкладів у мілководних водоймах).
- Напрямки біоманіпуляції з іхтіоценозами мають різні області застосування
щодо оптимального ступеню трофності гідроекосистем (перший застосовується
при значно вищих рівнях трофності) і різний рівень наслідків для біорізноманіття
(другий значно більш прийнятний у цьому сенсі).
-

Методи

біоманіпуляції

з

вищою

водною

рослинністю

зазвичай

супроводжують біоманіпуляції з іхтіоценозами. Розглядаються як підтримка
розвитку вищої водної рослинності, так і видалення її надлишку, залежно від
ситуації, що склалася.
- Методи біоманіпуляції з молюсками попри високу ефективність, пов’язані
з низкою негативних наслідків, що істотно обмежує можливості їх застосування.
2. Зариблення водойм України здійснюється користувачами, громадськими
організаціями, підприємствами (що працюють відповідно до Режимів СТРГ), за
рахунок компенсаційних коштів та благодійних внесків. Також масштабні

146

вселення водних біоресурсів відбуваються за рахунок державного бюджету
державними рибовідтворювальними комплексами.
У 2009-2019рр загальна кількість риб, які були вселені у водні об’єкти
Україні складала 44,0-49,6 млн. екз. Серед них частка риб-меліораторів, які
можуть поліпшити екологічний стан водних об'єктів становила значні величини.
Так в загальному обсязі риб, які були вселені Державними відтворювальними
комплексами в 2013-2019рр рослиноїдни становили 41,8-71,8%.
3. Частка прісноводних видів риб у загальному обсязі видобутку риби в
Україні складала у 2000-2019рр 11,1-66,3%. З них частка рослиноїдних,

які

вважаються добрими меліораторами, складала 18,6-42,8%.
4. Вселення РЇР у водосховища Дніпра розпочате в середині 70-х років
минулого століття. У найбільш широких масштабах воно здійснювалося на
Каховському та Кременчуцькому водосховищах. В загальному обсязі риб, які
були вселені Державними відтворювальними комплексами

в 2013-2019рр

рослиноїдні становили 41,8-71,8%.
5. Частка РЇР у промислових уловах риби з Дніпровських водосховищ в
різні роки мала різні величіни. В Каховскому частка РЇР в 1955 році сягала 53,5%
загального вилову. В той же час в у загальному улові РЇР в Україні в 2000-2019рр
вона складала всього 3,5-8,5%.
6. Проведеній нами

розрахунок корелятивніх

зв'язків

(R) обсягів

зариблення-вилову РЇР і розвитком в 1965-2004рр в Дніпровських водосховищах
синьозелених водоростей (табл. 5.5-5.8) показав, що зв'язок між зарибленням РЇР
та середньою біомасою синьозелених водоростей був тісним
водосховище (R= -0,890) і

в Каховському

помітним в Київському (R= -0,542). В той же час в

Кременчуцькому водосховище цей зв'язок був дуже сильним, но мав позитивну
величину (R= +0,996), тобто вселення РЇР збільшувало біомаси синьо-зелених
водоростей у воді водосховища.
7. Отримані дані по корелятивним зв'язкам (R) обсягів зариблення-вилову
РЇР і розвитком в 1965-2013рр в Дніпровських водосховищах планктонних
угруповань

показують, що зв'язок біомаси фітопланктону з зарибленням РЇР
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лише в Київському водосховище був негативним. Його величини мали помітну
величину

R = -0,580. Зв'язок біомаси фітопланктону з виловом РЇР був

негативним лише в в Київському та Канівському водосховищах R = - 0,477 та 0,340 відповідно.
В інших водосховищах величини цієї кореляції були позитивними, тобто
вселення-вилов РЇР не покращувало (меліорувало), а погіршувало стан водоймищ.
Зв'язок біомасі зоопланктону з зариблення та виловом РЇР у всіх
водосховищах (крім вилову з Київського) був негативним. Тобто ця рибоводна
операція могла сильно впливати на зоопланктон, що може відбитися на зростанні
молоді аборигенних видів риб.
8. За данимі окремих авторів промислові іхтіокомплекси Київського,
Канівського, Кременчуцького, Дніпродзержинського і Каховського водосховищ в
2007-2011рр перебували у стані динамічної рівноваги [124]. В той же час,
динаміка вилову риби за видами у Кременчуцькому водосховищі та кореляція між
виловами різних за спектрами харчування риб (табл. 5.11-5.13) показують, що
зв'язок з уловами харчових конкурентів РЇР планктонофагів на диво не
негативний, а позитивний і помірний (R = +0,337). При цьому дані за 14 років
показують, що загальний вилов риби в Кременчуцьке водосховіщі в основному
визначається

виловом

полифагів,

планктонофагів

(крім

товстолобиків) і

бентофагів. Коффициент кореляції загального вилову з цими групами становить
+0,917,

+0,727 і+0,641

відповідно. При цьому зв'язок між виловами РЇР і

загальним виловом риби також позитивний и помітний. У той же час, він набагато
нижче (R = +0,505).
9. Аналіз масштабів біологічної меліорації та оцінка змін через це
екологічного стану водних об'єктів України загальногосподарського призначення,
перш за все Дніпровських водосховищ показує, що такі об'єкти постійно і
масштабно заселялися видами-меліорантами, в першу чергу далекосхідними
рослиноїдних рибами - білим і строкатим товстолобиками і білим амуром.
При цьому оцінка екологічного стану Дніпровських водосховищ з розвитку
планктонних гідробіонтів, які є основою кормової бази РЇР свідчить, що вселення
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молоді РЇР може в окремих водосховищах значно впливати на чисельність і
біомасу фіто- і зоопланктону. Це може відбитися на стані кормової бази молоді
цінних промислових аборигенних видів риб (що було встановлено на
Кременчуцькому водосховищі). Крім того, погіршення кормової бази може
проявлятися в зниженні загального біорізноманіття Дніпровських водосховищ.
Тому ми вважаємо, що рибогосподарські заходи, які змінюють якісну
структуру екологічних комплексів внутрішніх водойм, повинні проводитися
обережно і лише після виконання необхідних наукових досліджень.
10. Загальний обсяг вселення молоді риби, яка може поліпшити екологічний
стан малих та технологічних водних об'єктів Україні (РЇР) складав в 2009-2019рр
23,3-25,4 млн екз.
11. Обсяг вилову рослиноїдних риб з малих та технологічних водних
об'єктів у загальному улові РЇР складав в 2000-2019рр від 8901,8 до 14473,0т, або
91,5-96,5% загального вилову РЇР.
12. Відсутність інформації щодо екологічної ефективності біологічної
меліорації більшості малих та технологічних водних об'єктів Україні багато в
чому пояснюється, на нашу думку, незначною кількістю науково-дослідних робіт
за визначенням екологічного стану таких об'єктів. Крім того, як показує аналіз
літератури і накопичений УКРНДІЕП досвід, спостереження (контроль) ходу
біомеліорації,

а

також

виконання

положень

біологічного

обґрунтування

необхідності біомеліораціі (якщо воно було) практично ніколи не ведуться.
Розгляд проведення заходів по біологічної меліорації водних об'єктів
України показує, що часто вони виконуються навіть без біологічних обґрунтувань
її необхідності та видового складу, розмірно-вікової групи риб-меліорантів. Це
виконується лише з загальноприйнятих позицій поліпшення екологічного стану
водних об'єктів після їх вселення. Крім того, спостереження (контроль) впливу
біомеліораціі на екологічний стан з можливою зміною обсягу і видового складу
риб-меліорантів не ведеться.
Тому вважаємо, що будь-які роботи по біологічної меліорації обов'язково
повинні проводитися тільки після біологічне обґрунтування науковою установою
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її необхідності. Поряд з цим, проведення таких робіт обов'язково повинно
супроводжуватися

подальшим

науковим

супроводом

-

контролем

ходу

біомеліораціі. Витрати на ці роботи повинні передбачатися в первісної вартості
підготовки біологічного обґрунтування. Оптимальним виконавцем контролю
біомеліораціі вважаємо організацію, яка підготувала необхідне біологічне
обґрунтування.
Крім того, результати багаторічних досліджень М. Ю. Євтушенко і совт.
показують, що вселення нових видів у водойми негативним чином впливає на їх
флору і фауну та на водну екосистему загалом під час проведення
рибоводно‐меліоративних

робіт

без

підготовки

відповідних

біологічних

обґрунтувань щодо специфіки такого використання водойм і без дотримання
правил проведення акліматизаційних робіт. Негативний вплив інтродуцентів
виявляється у разі їх вселення у водойми, де резерви кормових ресурсів
недостатні. Це призводить до загострення кормової конкуренції вселенців із
аборигенними видами. Крім того, за дефіциту кормових ресурсів у водоймі деякі,
зокрема бентосні види, такі як короп і карась, переходять на живлення
здебільшого детритом.
За такого характеру живлення «риючий» тип харчової поведінки
цих риб призводить до погіршення умов існування флори і фауни та порушення
процесів колообігу речовин і енергії у водоймі, що негативним чином
позначається на стані екосистеми водойми загалом [201].
Вселенец білий товстолобик при низькому рівні розвитку фітопланктону
переходить на харчування детритом, тобто споживає Сестон практично
безвиборочно.

Таким

чином,

він

вступає

в

конкурентні

відносини

з

безхребетними-фильтраторами, зокрема, з двостулковими молюсками. Строкатий
товстолоб віддає перевагу великим організмам зоопланктону, які, в свою чергу
самі беруть активну участь в освітленні води. Виходячи з цього, цей вид риб не
завжди доцільно використовувати для біомеліораціі. Білий амур в основному
споживає м'яку вищу водну рослинність (рдести, кушир і ін.), Його роль в
зниженні рівня заростання водойми повітряно-водною рослинністю стає
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відчутною, однак тільки тоді, коли в популяції переважають великі особини чотирохрічки і більше. Це слід враховувати при розробці планів лову і зариблення
в водоймах-охолоджувачах [202].
Названі обставини свідчать про те, що проводити білогичну меліорацію у
водосховищах- охолоджувачахУкраїни не тільки можна, а й бажано. У великих
водних об'єктах (таких, наприклад, як Дніпровські водосховища
небажано, але з багатьох причин шкідливо.

не тільки
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