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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У ХХ ст. річкові екосистеми України внаслідок гідро-

будівництва, інтенсивного розвитку сільського господарства та виробництва 

були докорінно трансформовані (Алимов, 2000; Романенко, 2003). В результаті 

цього відбулися суттєві зміни основних гідроекологічних показників (стік, шви-

дкість течії, показники якості води та ін.), що в свою чергу призвело до значних 

перебудов структури угруповань гідробіонтів і риб зокрема (Козлов, 1993; Ще-

рбуха, 1999).  

Суттєві зміни у гідросистемах Північно-Західного Приазов`я призвели до 

значної трансформації іхтіофауни, внаслідок якого колись звичайні види такі як 

пічкур звичайний, лин, в`юн, карась звичайний та інші у багатьох місцях зникли 

взагалі. Натомість, у водоймах досить поширилися різні види бичків (кругляк, 

гонець), морські голки, кефаль піленгас тощо. 

У зв`язку з непередбачуваністю екологічних наслідків будівництва гідрос-

поруд на річках, значних ускладнень під час міграцій до місць нересту зазнали 

напівпрохідні форми риб, колись дуже поширені у регіоні. Насамперед, це сто-

сується популяцій чехоні, рибця, ляща, шемаї, плітки, судака тощо. Слід зазна-

чити, що ці зміни сталися упродовж стислого часу, чого не відбувалося раніше.  

За таких швидких перетворень іхтіоценози річок Українського Приазов`я 

виявилися мало дослідженими, тому вивчення їх динаміки у часі і просторі є 

цілком актуальним. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Спочатку 

робота виконувалась у міжвідомчій лабораторії іхтіології та загальної гідробіо-

логії НДІ біорізноманіття наземних та водних екосистем України Мелітополь-

ського державного педагогічного університету та Інституту біології південних 

морів ім. О.О. Ковалевського (м. Севастополь) у рамках державної науково-

дослідної програми „Виявлення кількісного та якісного складу угрупувань гід-

робіонтів та їх розподілу в системі «річка-лиман-море» водно-болотних угідь 

Північного Приазов’я” (2001-2003 рр.) за № ДР 0101U008110, «З’ясування 

структури популяцій та стану модельних видів гідробіонтів в системі „річка-

лиман-море” водно-болотних угідь Північного Приазов’я» (2004-2008 рр.) за № 

ДР 0106U003527. Частина досліджень була проведена під час виконання проек-

ту громадської організації «Таврійська заповідна допомога» на тему: „Збере-

ження малих річок Північно-Західного Приазов’я шляхом впровадження ком-

плексу екологічних заходів” (2004-2008 рр.) та науково-дослідного проекту 

„Стан іхтіофауни як індикатор екологічних ризиків в гідроекосистемах Украї-

ни” за № ДР 0107U011156, який здійснювався у 2007 році за підтримки Держа-

вного фонду фундаментальних досліджень. 

Остаточні матеріали було зібрано при навчанні в аспірантурі на кафедрі 

екології та охорони навколишнього середовища Таврійського державного агро-

технологічного університету за співучасті у виконанні державної науково-

дослідної програми «Збереження біорізноманіття в умовах інтенсивного антро-

погенного впливу на довкілля» за № 0111U002541 (2011-2015 рр.). 
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Метою роботи було з’ясування особливостей трансформації іхтіоценозів в 

умовах антропогенної зміни річкових гідроекосистем Північно-Західного Приа-

зов’я. 

Для її досягнення поставлені наступні задачі: 

- визначити особливості перетворення річкових систем за різного ступеню 

господарського впливу; 

- проаналізувати динаміку основних гідроекологічних умов мешкання іх-

тіопопуляцій упродовж тривалого часу;  

- дослідити зміни видового багатства іхтіофауни у часі та просторі; 

- з’ясувати екологічну структуру іхтіоценозів у приазовських річках (Ма-

лий Утлюк, Великий Утлюк, Молочна, Корсак, Лозуватка, Обитічна, Берда); 

- встановити особливості трансформації угруповань риб в різних гідроеко-

системах Північно-Західного Приазов’я; 

- розробити заходи з охорони, збереження та відтворення іхтіоценозу річок 

Приазов’я як важливого компоненту водних екосистем півдня України. 

Об`єкт досліджень – іхтіоценози річок Північно-Західного Приазов`я. 

Предмет досліджень – трансформація іхтіоценозів річок Північно-

Західного Приазов’я за умови антропогенного навантаження. 

Методи досліджень – під час роботи були використані загальноприйняті у 

гідробіології, іхтіології методи відбору проб, фіксації, камеральної обробки і 

статистичного аналізу даних. У процесі проведення дисертаційного досліджен-

ня біоетичні норми не були порушені. 

Наукова новизна. На основі комплексного підходу нами вперше проведе-

но детальний аналіз стану іхтіоценозів річок Північно-Західного Приазов’я у 

ХХ початку ХХІ ст. За результатами досліджень були виявлені особливості пе-

ретворення річок за різного ступеню антропогенного втручання та проаналізо-

вано зміни умов мешкання рибного населення упродовж тривалого періоду. 
Узагальнення літературних джерел та результатів власних досліджень дали змо-

гу вперше для річок регіону виявити закономірності динаміки видового багатс-

тва риб у часі. Вперше з’ясовано просторовий розподіл видів за ділянками з 

різним екологічними умовами існування, досліджено розподіл риб за екологіч-

ними групами, оцінено роль інтродуцентів у структурі іхтіоценозу та стан рари-

тетної складової фауни риб. Проведені контрольні лови дали змогу оцінити від-

носну чисельність та представленість видів в уловах різних знарядь лову. Спи-

раючись на всебічний аналіз екологічних умов, динаміки іхтіоценозу та оцінку 

екологічних ризиків, вперше для річок регіону запропоновані системні заходи 

щодо охорони, збереження та відтворення іхтіофауни річок Приазов’я, як важ-

ливої складової водної екосистеми. 

Практичне значення. Проведені дослідження дозволяють окреслити на-

прямки збереження іхтіоценозу, раціонального використання та відтворення 

рибних ресурсів в річках Північно-Західного Приазов`я.  

Отримані показники стану іхтіокомплексів можуть бути використані для 

моніторингу прісноводних екосистем, а також для прогнозування їх змін у най-
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ближчий та віддалений час. Напрацювання дисертаційної роботи можуть бути 

використані при складанні Кадастру тваринного світу України, а також під час 

розробки рекомендацій з охорони гідробіонтів.  

Результати дисертаційних досліджень були залучені до розробки Проектів 

створення регіонального ландшафтного парку «Муравський шлях» та ландшаф-

тного заказника «Заплава річки Чингул». Окрім того, їх доцільно використову-

вати для обґрунтування створення заказників місцевого значення в басейнах 

інших річок Приазов’я.  

Окремі результати дослідження були використані при розробці регіональ-

ної «Програми екологічного оздоровлення річки Молочна, відновлення її гідро-

логічного режиму, благоустрою та збереження біорізноманіття» затвердженої 

26.12.2013 року рішенням ХХХ сесії Запорізької обласної ради за № 14. 

Дані, отримані при проведенні досліджень, були використані автором під 

час викладання дисциплін «Екологія рослинного і тваринного світу», «Заповід-

на справа», «Основи загальної екології» в Таврійському державному агротехно-

логічному університеті за спеціальністю 6.040106 «Екологія, охорона навколи-

шнього середовища та збалансоване природокористування». 

Особистий внесок здобувача. Особисто автором  здійснений аналіз нау-

кових джерел, розроблена система станцій, відібрані та визначені проби якості 

води (солоність, рН, розчинений у воді кисень), проведені польові та камеральні 

дослідження, обліки чисельності риб, виконано обрахунки зібраних матеріалів. 

Дисертантом була створена електронна база даних у форматі Access «Риби 

України» щодо розповсюдження риб в річках Північно-Західного Приазов’я, їх 

чисельності, а також гідрохімічного та гідрологічного режимів водойм.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дос-

ліджень доповідалися на різних наукових форумах. Зокрема, на: 

 Міжнародному симпозіумі «Invasion of alien Species in Holarctic» (Борок, 

2013); 

 Міжнародних наукових конференціях: «Біологія XXI століття: теорія, 

практика, викладання» (Канів, 2007); «Сучасні проблеми теоретичної і практич-

ної іхтіології» (Канів, 2008; Чернівці, 2012; Мелітополь, Бердянськ, 2014; 

Херсон, 2015); «Сбалансированное природопользование: современный взгляд, 

тенденции и перспективы» (Херсон, 2010); «Геоекологічні проблеми басейну 

Азовського моря та шляхи їх вирішення» (Мелітополь, 2010); «Понт Эвксинс-

кий – 2011» (Севастополь, 2011); «Проблеми функціонування та підвищення 

біопродуктивності водних екосистем» (Дніпропетровськ, 2014); 

 Регіональній конференції «Алексєєвські краєзнавчі читання» (Меліто-

поль, 2015); 

 І-й Всеукраїнській школі-семінар «Методи іхтіологічних досліджень» 

(Мелітополь, 2007); 

 Науково-технічних конференціях професорсько-викладацького складу, 

аспірантів та співробітників за підсумками наукових досліджень Таврійського 

державного агротехнологічного університету (Мелітополь, 2007-2013 рр.). 
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Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових 

праць: 9 – статті, повідомлення в журналах, розділ у монографії; 11 представле-

ні тезами та матеріалами конференцій, 8 – у фахових виданнях.  

Структура та обсяг дисертації. Дисертацію викладено на 165 сторінках 

машинописного тексту. Вона складається з вступу, 6 розділів, висновків, списку 

використаних джерел (194 найменування, з яких 23 іноземною мовою), 3 додат-

ки. Результати представлені в 15 таблицях, 29 ілюстрації. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Північно-Західне Приазов’я охоплює Приазовську гідрологічну область, 

яка обмежена з півночі та сходу Приазовською височиною. Територія регіону 

прилягає до північно-західного узбережжя Азовського моря (Воровка, 2008).  
 

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я 

В розділі наведений опис основних етапів гідробіологічних, іхтіологічних 

та гідроекологічних досліджень водойм регіону (Курило-Кримчак, 1932; Белінг, 

Гіммельрейх, 1940; Федий, 1955; Закутский, 1960; Мельников и др., 1961; Ме-

льников и др., 1962; Лошаков, 1963, 1974; Поліщук, 1980; Рева и др., 1995; Ди-

рипаско, 2002, 2003; Дегтяренко, 2004 та ін.). 
 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Науковий матеріал було зібрано під час експедицій за розробленою систе-

мою станцій (n = 27). Вони були проведені у різні сезони 2001-2015 рр. у басей-

нах річок Великий Утлюк, Малий Утлюк, Молочна, Корсак, Лозуватка, Обитіч-

на та Берда (рис. 1). 

 

Рис. 1. Розташування місць збирання польового матеріалу в Українському    

Приазов`ї: 1 – гідрохімічні; 2 – гідрологічні; 3 – іхтіологічні 
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Зважаючи на певну відмінність екологічних умов у різних ділянках во-

дойм, іхтіологічні проби збиралися окремо у верхній, середній та нижній части-

ні річок. Облови проводилися мальковим волоком (на прибережних станціях) 

(вічко 6,5 мм) та зябровими сітками (вічко 18-50 мм). Для з’ясування впливу 

гідрологічних характеристик на іхтіоценози, за можливістю, проводилося зби-

рання матеріалу у місцях розташування водомірних постів. Аналізу були підда-

ні 169 уловів. 

Обрахунки отриманих даних проводилися за допомогою стандартних біо-

метричних методів досліджень та спеціалізованих комп’ютерних програм 

Microsoft Office Excel, Statistics та Biodap. Для зручності опрацювання гідрохі-

мічних, гідрологічних та іхтіологічних матеріалів на основі Microsoft Office 

Access була створена комп’ютерна база даних «Риби України». 
 

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЕДОВИЩА  

МЕШКАННЯ РИБ 

Вагоме значення для існування риб у водоймах регіону мають гідрологічні 

умови (об’єм стоку, рівень зарегульованості річок) та показники якості води 

(солоність,  рН,  розчинений у  воді  кисень),  які  мали  значну  багаторічну  

динаміку.  
 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІХТІОЦЕНОЗІВ РІЧОК ПРИАЗОВ`Я  

В ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

Динаміка видового складу риб у часі та просторі. У різні роки 

дослідниками у річках Північно-Західного Приазов`я було зафіксовано 

перебування 69 видів риб. У річках їх максимальна кількість за весь час 

досліджень склала: Берда – 58, Обитічна – 57, натомість у Молочній, яка має 

найбільшу довжину серед досліджуваних водойм (197 км), – лише 42. У 

порівняно невеликих річках регіону (Великий Утлюк, Малий Утлюк, Корсак та 

Лозуватка) було зареєстровано від 16 до 26 видів.  

Фауна риб, що 

мешкають у річках, 

об`єднує представників 

18 родин, серед яких 

найбільш чисельними 

були і залишаються 

родини коропові 

(Cyprinidae) та бичкові 

(Gobiidae)(рис. 2). 

Звичайно, 

упродовж тривалого 

часу відбувалися певні 

зміни у басейнах всіх 

річок (Подлисецкий, 

1952; Мельников, Рис. 2. Структура іхтіофауни річок Північно-

Західного Приазов’я 
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Чаплина, 1962; Водогрецкий, 1990 та ін.), що спричиняло різнобічний вплив на 

всі водні організми і, зокрема, на риб. Внаслідок цього їх видове багатство 

зазнавало відповідної динаміки.  
Нами виділено три відрізки часу, які суттєво відрізняються за ступенем 

впливу антропогенних чинників на біоту:  

І період (з початку ХХ ст. до 1948 р.) характеризувався, з одного боку, 

інтенсивним розвитком капіталістичних, а потім – соціалістичних відносин та 

зростанням продуктивності праці. З другого боку – у країні відбувалися 

соціально-політичні процеси, що було обумовлено війнами та періодами 

стрімкого відтворення економіки після них. Попри такі процеси річки Північно-

Західного Приазов`я не зазнали суттєвого скорочення як видового багатства 

риб, так і біологічної продуктивності. 

Так до 1948 р. ХХ ст., коли річки були більш повноводними, ніж зараз, 

було зафіксовано мешкання 36 видів. Траплялися такі типові річкові види як 

рибець, головень, пічкур, білизна, лин та інші, які є вибагливими до екологічних 

умов (рис. 3). Цікавим є факт реєстрації осетра російського, сома, судака. 

ІІ період – 1949-1993 рр. У зазначені роки проводилась суттєва перебудова 

річкових русел, що пов’язано з реалізацією у 50-х роках так званого 

«сталінського плану перетворення природи». Згідно нього на території 

Південної України передбачалося будівництво біля 16 тис. ставків, зокрема і у 

Запорізькій області (Мовчан, 1955).  

Для розвитку місцевого або локального зрошення на приазовських річках 

були створені каскади ставків (n=270) та водосховищ (n=16) площею майже 4 

тис. га (Паламарчук, 2001, 2006). Найбільша їх кількість розташовувалася в рр. 

Молочна, Берда та Обитічна. Саме їх греблі різко змінили гідрологічний режим 

текучих водойм, сприяли географічній ізоляції окремих угруповань риб і 

відокремили їх річкове населення від морських заток та лиманів.  

Рис. 3. Динаміка видового багатства іхтіофауни у водоймах регіону: 

1 період – початок ХХ ст. - 1948 р.; 2 період – 1949-1993 рр.; 

3 період – 1994-2015 рр. 
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У цей час іхтіоценози водойм змінюються як кількісно, так і 

спостерігається зникнення одних видів та поява інших. За даними дослідників 

(Федий 1955; Мельников и др., 1961; Мельников и др., 1962; Поліщук, 1980 та 

ін.) найбагатшими за кількістю видів в цей період є річки Берда та Обитічна – 

53 види з 15 родин та 52 види з 14 родин відповідно. Найменша кількість видів 

була виявлена у річках Великий (14) та Малий (8) Утлюки, Корсак (7). Річки 

Молочна та Лозуватка за кількісним складом іхтіофауни займають перехідне 

положення, оскільки в першій із них зафіксовано перебування 30 видів риб з 10 

родин, а в другій – 21 вид з 5 родин. 

Окрім того, упродовж 50-х рр. минулого століття спостерігався 

інтенсивний розвиток рибного господарства. В цей час проводили вселення у 

басейн річок таких видів як короп, товстолоб білий та строкатий, амур білий, 

карась сріблястий. Саме переважно за рахунок представників родини коропові 

відбулося зростання кількості видів риб, що призвело до збільшення загального 

видового багатства іхтіофауни річок. Так у р. Берда цей показник зріс з 14 до 24, 

р. Обитічна – з 14 до 22 видів тощо.  

ІІІ період – 1994-2015 рр. У цей час відбулися складні соціально-політичні 

перетворення, що були пов’язані, перш за все, з руйнацією СРСР. Замість 

колгоспів з`явились об`єднання орендарів та великих землевласників, За 

недосконалого законодавства їх діяльність призвела до освоєння земель на 

крутосхилах, до безконтрольного внесення добрив і пестицидів, а також до 

знищення багатьох полезахисних лісосмуг, які до цього часу стримували 

вітрову та водну ерозію. 

Неефективна соціальна та економічна політика держави, сприяла 

небаченому дотепер розвитку браконьєрства, яке стало одним з важливих 

чинників скорочення рибних запасів.  

Враховуючи такий потужний вплив відбуваються особливо значні зміни 

видового складу риб у приазовських річках. Як і раніше, в усіх водоймах 

домінуюче положення належить представникам родини Коропові, хоча їх 

кількість суттєво зменшилася (у Берді – з 24 до 16 видів, Обитічній – з 22 до 14, 

у Лозуватці – з 11 до 9). У Малому та Великому Утлюках, Корсаку видовий 

склад родини, навпаки, збільшується на 2-5 види. Родина Бичкові, яка є другою 

за кількістю видів у річковій фауні, також зазнає втрат майже у всіх водоймах, 

окрім у р. Молочна. Найбільше скорочення відбулося у р. Берда – з 10 до 4 

видів.  

Треба зазначити, що упродовж аналізованого нами часу у досліджуваних 

водоймах відбулося значне збідніння іхтіофауни. Якщо до 1948 р. у річках 

Приазов`я мешкало 36 видів, у 1949-1993 рр. – 61, то у даний час їх 

нараховується 46. Але в останній період спостерігається не просто скорочення 

видового багатства риб, але й перебудову іхтіокомплексів. Так за рахунок 

вселення в річках з’явилися товстолоб строкатий, амур білий, чебачок 

амурський, кефаль піленгас, бичок пісочник тощо. Натомість зникли карасі 

китайський та звичайний, осетер, оселедці, клепець, бистрянка російська та ін. 
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За аналізом подібності іхтіофауни річок, яку характеризує індекс Жаккара 

(рис. 4) виокремилися дві плеяди, що об’єднують, у одному випадку, Великий 

та Малий Утлюки, Лозуватку і Корсак, у другому – Молочну, Берду та 

Обитічну.  

Рис. 4. Дендрограма подібності іхтіофауни річок Північно-Західного 

Приазов’я за індексом Жаккара 
 

Загалом, подібність фауни риб для всіх річок складає 52 % за коливання 

індексу Жаккара в межах 40,5 (Берда-Малий Утлюк) – 90,43 % (Берда-

Обитічна). Ці особливості обумовлені локальними відмінностями екологічних 

умов на рівні річок та їх басейнів, які найбільше відповідають біологічним 

вимогам риб. 

Структура іхтіоценозів річок за екологічними групами. З усіх 

гідроекологічних умов значний вплив на риб створюють солоність, характер 

течії та міграційні умови. По відношенню до солоності у водоймах видове 

багатство риб коливається у межах: прісноводні – 38,5-56,3 %, різноводні – 

29,3-42,3 %, морські – 12,5-19,2 % та солоноватоводні – 4,3-5,2 %. У зв`язку з 

тим, що річки регіону впадають до Азовського моря, вони мають певне 

значення й для відтворення деяких морських видів (судак, шемая). 

Зважаючи на значну мінливість гідрологічних характеристик річок, яка 

мала місце у ХХ та на початку ХХІ ст., упродовж такого тривалого часу 

спостерігалась певна динаміка населення риб (рис. 5). 

Зокрема у 3 періоді відбувається зменшення видового багатства всіх груп. 

Для морських та солоноватоводних риб це пояснюється скороченням 

чисельності деяких видів безпосередньо в Азово-Чорноморському басейні 

(губань зелений, кефаль гостроніс та ін.). По-друге, у другій половині ХХ ст. 

створення великої кількості гідротехнічних споруд, з одного боку, 

унеможливило потрапляння риб у водойму, а з іншого – призвело до суттєвого 

скорочення стоку. Це, в свою чергу, вплинуло на чисельність морських видів, 



9 

 

які заходили в ріки для нересту. Зменшення прісноводних та різноводних риб 

пов’язано зі зміною екологічних умов безпосередньо в акваторіях річки. Так 

зменшення течії, перетворення русел на систему ставків унеможливило 

мешкання бистрянки, клепця, синця, в’язя тощо. 

 

 

Рис. 5. Динаміка солоносної структури іхтіофауни за групами у часі: 1 період – 

початок ХХ ст. - 1948 р.; 2 період – 1949-1993 рр.; 3 період – 1994-2015 рр. 
 

По відношенню до характеру течії у приазовських річках були виявлені 

реофіли, індиференти, помірні реофіли та лімнофіли. Останні дві є 

домінуючими групами і їх частка загалом для річок становить 40,6 та 26,1 % 

відповідно. Реофіли та індиференти є малочисельними і їх частка склала 15,9 та 

17, 4 % відповідно (табл. 2).  

Таблиця 2 

Структура іхтіофауни річок Північно-Західного Приазов’я по відношенню 

до швидкості течії 

Назва річок 

Лімнофіли Реофіли 
Помірні 

реофіли 
Індиференти 

к-ть 

видів 
% 

к-ть 

видів 
% 

к-ть 

видів 
% 

к-ть 

видів 
% 

Великий Утлюк 10 38,5 1 3,8 9 34,6 6 23,1 

Малий Утлюк 9 56,3 1 6,3 2 12,4 4 25,0 

Молочна 17 40,5 3 7,1 13 31,0 9 21,4 

Корсак 9 56,3 2 12,5 1 6,2 4 25,0 

Лозуватка 10 43,5 3 13,0 5 21,7 5 21,8 

Обитічна 17 29,8 8 14,0 22 38,6 10 17,6 

Берда 16 27,6 10 17,2 21 36,2 11 19,0 

Загалом  18 26,1 11 15,9 28 40,6 12 17,4 
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Видовий склад риб за екологічними групами по відношенню до швидкості 

течії упродовж перших двох періодів не зазнав особливих змін у порівнянні з 

третім, який ознаменувався суттєвим збіднінням реофільної групи. Досить 

наглядно ця ситуація простежується у р. Берда, де відбулося зростання частки 

лімнофільних видів з 26 до 44 % та зменшення частки реофільних на 10 %. Так, 

у минулі роки тут траплялися стерлядь, бистрянка, білизна, вирезуб, в’язь, 

клепець, рибець, шемая, а зараз – переважно короп та пічкур. 

Послідовне зростання лімнофільних риб у фауні демонструє загальну 

тенденцію переходу річок зі стану лотичних водойм у малопроточні. 

Підтвердженням тому є тісні кореляційні зв'язки між часткою лімнофільних     

(-0,95) і реофільних видів (0,94) та об’ємом стоку (рис. 6), які мають зворотній 

характер. 

Рис. 6. Залежність кількості видів риб від річкового стоку: 

1 – реофіли та помірні реофіли; 2 – лімнофіли 
 

За характером міграції в річках вирізняють мігруючі, маломігруючі та 

осілі групи риб, з яких найбільше представлені дві останні. Частка риб, які 

постійно перебувають у водоймах і вважаються осілими, коливається у межах 

48-75 %. У кількісному відношенні представники зазначеної екологічної групи 

зараз домінують у іхтіофауні всіх річок Північно-Західного Приазов`я. 

Натомість частка видів, яким притаманна регулярна міграція, в одних річках 

(Великий та Малий Утлюк, Молочна, Корсак, Лозуватка) становить від 6 до 12 

%, а у інших (Берда, Обитічна) – від 22 до 23 % (рис. 7). Типовими є анчоус, 

атерина та кефаль піленгас. Лящ, судак та шемая азовська стали траплятись 

виключно рідко. Натомість вирезуб, вугор річковий, кефалі лобань, сингіль, 

гостроніс, оселедці чорноморсько-азовський морський та прохідний, осетер 

російський, рибець перестали заходити в річки взагалі.  

Порівняльний аналіз відносної чисельності риб у сучасний період. У 

всіх досліджуваних річках за ряснотою трапляння спостерігається суттєве 

домінування карася сріблястого (33,3-100,0 %) та верховодки звичайної (33,3-

К
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63,6 %). Досить чисельними є краснопірка звичайна, плітка звичайна, короп 

звичайний. Вони становлять основну частину населення риб, оскільки їх 

присутність в уловах була регулярною і склала 22-34 %.  

Рис. 7. Відносна структура іхтіофауни (%) за характером міграції 

у річках Північно-Західного Приазов’я 
 

У річках Північно-Західного Приазов`я за допомогою зябрових сіток було 

виявлено 28 видів риб, серед яких домінував карась сріблястий. Його частка за 

кількістю особин склала 46,0 % від загального улову. Короп звичайний в уловах 

становив 16,2 %. Частка інших видів риб в уловах значно менша. Це, 

насамперед, окунь звичайний, плітка звичайна, краснопірка звичайна, що 

зумовлено відповідними екологічними умовами (наявність течії, більша 

насиченість води киснем тощо). Зовсім низьку чисельність мали верховодка 

звичайна, судак звичайний, чехоня звичайна, бичок гонець, лин звичайний, 

щука звичайна та інші, частка яких склала 0,07-2,67 %.  

У більшості річок найбільшу частку в структурі малькових уловів має 

верховодка звичайна (40,0 %). Серед інших видів, які є відносно чисельними у 

небагатьох річках, це бичок пісочник, гірчак європейський, краснопірка 

звичайна, сонячна риба синьозяброва, бобирець звичайний, пічкур звичайний, 

триголкова колючка звичайна, атерина південно-європейська та кефаль 

піленгас. Чисельність чебачка амурського, бичків лисун та сірман, щуки 

звичайної, товстолоба строкатого, коропа звичайного, амура білого, тюльки 

чорноморської тощо є дуже низькою. Їх частка коливається у межах 0,02 % 

(анчоус) до 5,6 % (плітка звичайна). 

Види-вселенці в іхтіоценозах річок Північно-Західного Приазов’я. 

Загалом різноманіття риб-вселенців у річках нараховує 13 видів, які відносяться 

до 7 родин: Cyprinidae – 5 (38,5 %), Gobiidae – 2 (15,4 %), Syngnathidae – 2 

(15,4 %). Родини Adrianichthtyidae, Acipenseridae, Centrarchidae та Mugilidae 
нараховують по 1 виду або 7,7 % відповідно. 
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В сучасний період у найбільших річках регіону відмічається від 9 до 12 

видів-вселенців, в інших водоймах – 4-6. Типовими, або такими, які поширені у 

всіх водоймах, є карась сріблястий, короп звичайний, товстолоб білий та кефаль 

піленгас. Встановлено, що основними шляхами потрапляння чужорідних видів 

у річки Приазов’я є Каховська зрошувальна система (КЗС) та морський (рис. 8). 

Рис. 8. Схема потрапляння видів-вселенців в басейни річок Приазов’я:  

1 – зрошувальні канали; 2 – морський коридор 
 

Так технічними умовами експлуатації каналів передбачений скид 

дніпровських вод у річки Азовського басейну. Завдяки цьому у 2006 році в 

Молочній та Малому Утлюці була відмічена сонячна риба синьозяброва. Окрім 

того, цей вид у водойми потрапляє також з рибопосадковим матеріалом. 

Сьогодні він масово поширюється у річках і ряснота його трапляння в уловах, 

наприклад у р. Малий Утлюк, складає 37,5 %, а частка за кількістю особин – від 

4,89 % до 15,46 %. На відміну від зрошувальних каналів, морський напрям 

сприяє потраплянню до річок переважно мешканців азовських вод (морські 

голки, кефаль піленгас). Слід зазначити, що суттєву роль у збільшенні як 

видового складу, так і чисельності чужорідних видів, відіграє риборозведення.  
 

РАРИТЕТНА СКЛАДОВА ІХТІОЦЕНОЗІВ ПРИАЗОВСЬКИХ РІЧОК, 

ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ 

Динаміка раритетної іхтіофауни річок. Найбільша кількість раритетних 

видів траплялося у басейнах рр. Берда (n = 6) та Обитічна (n = 5). Це карась 

звичайний, бичок-пуголовок зірчастий, вирезуб причорноморський, осетер 

російський, стерлядь прісноводна та шемая азовська. Значно менше їх було в 

інших річках регіону: Великий Утлюк – губань зелений, Лозуватка – карась 

звичайний, Молочна – стерлядь прісноводна та карась звичайний. З недавніх пір 

риби стали важливим об’єктом охорони низки міжнародних документів. 

Зокрема, з списків риб Бернської конвенції у водоймах регіону налічувалося від 

4 до 19 видів або від 55 (р. Берда) до 80 % (рр. Малий Утлюк та Корсак) (рис. 9).  
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Рис. 9. Співвідношення раритетних видів риб у річках Північно-Західного 

Приазов’я в період ХХ - початку ХХІ ст. за охоронними списками: БО –

Боннська конвенція; СITES – Вашингтонська конвенція; МСОП – Міжнародний 

союз охорони природи; ЧКУ – Червона книга України (2009);  

БЕ – Бернська конвенція 
 

Оцінка екологічних ризиків для приазовських іхтіоценозів. Оцінюючи 

несприятливу дію різних факторів на стан річкових екосистем, можна просте-

жити ймовірність формування та масштабність впливу потенційного екологіч-

ного ризику. 

З найбільш поширених факторів, які в тій чи іншій мірі здатні викликати і 

вже викликали суттєві зміни іхтіоценозів річок Приазов’я, виявилися зарегулю-

вання русла греблями, обмеження міграції прохідних та напівпрохідних видів, 

браконьєрство, розвиток рибного господарства чинниками. Вони є присутніми у 

всіх водоймах і мають високий рівень загрози, що є неприйнятним для існуван-

ня риб. Згідно проведеного ранжування річки Північно-Західного Приазов`я 

можна умовно виділити в 3 групи: 

- Річки Лозуватка та Корсак увійшли в групу найменш трансформованих 

водойм, які мають рівноважний стан. Для структури їх іхтіоценозів характерна 

відносна стабільність. Враховуючи низькі показники видового багатства, наявні 

антропогенні зміни в басейнах цих річок суттєво не вплинули на чисельність 

окремих видів. Зникнення з фауни деяких з них було викликано помітним ско-

роченням їх чисельності в Азовському морі. Підтримання стабільності іхтіоце-

нозів в даних водоймах відбувається завдяки збереженості гирлових ділянок, 

відсутності промислових та комунальних стоків, а також скидів з зрошувальних 

систем. 

- Річки Берда та Обитічна характеризуються кризовим станом. Основними 

змінами, які відбуваються в структурі їх іхтіоценозів, є заміна аборигенних ви-

дів на вселенців, які стали домінувати в окремих ділянках річок. Слід відмітити 

втрату прохідних видів риб у фауні, що також вплинуло на видове багатство. 
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Одним з факторів, що підтримує стан іхтіоценозів даних річок, є відносно стабі-

льний екологічний стан гирлових ділянок. 

- Річки Малий та Великий Утлюк, а також Молочна мають найгірші еколо-

гічні умови та характеризуються високими показниками виникнення ризиків. 

Для цих річок характерна докорінна зміна видового складу, у деградації іхтіо-

ценозів вирішальним фактором виявилося зарегулювання стоку і трансформація 

гирлових ділянок. 

Заходи щодо збереження видового багатства та відтворення угрупо-

вань риб. Згідно наших досліджень вважаємо за доцільне рекомендувати захо-

ди (розвиток мережі природоохоронних територій, відновлення з’єднувального 

каналу між Азовським морем та Молочним лиманом, відновлення гідрологічно-

го режиму гирлових ділянок р. Малий та Великий Утлюк, розчищення гирлової 

ділянки р. Берда, розробка проекту з ліквідації окремих гребель та гідротехніч-

них споруд в межах басейнів річок регіону, розробка технічного регламенту 

попусків з Каховської зрошувальної системи), які повинні впроваджуватися як в 

рамках комплексних програм, так і в рамках покращення діяльності державних 

органів виконавчої влади, а також місцевих громад. Вони сприятимуть екологі-

чному оздоровленню басейнів річок Північно-Західного Приазов’я, відновлен-

ню їх гідрологічного режиму, благоустрою та збереженню біорізноманіття. 
 

ВИСНОВКИ 

Суттєвий антропогенний вплив на всі без виключення водойми Українсь-

кого Приазов’я став причиною докорінної перебудови річкових іхтіоценозів. В 

першу чергу скоротилися популяції багатьох видів риб, які ще донедавна були 

об’єктами промислового використання. Відбулося скорочення вторинної проду-

кції водних екосистем. Хімічне, теплове та органічне забруднення водойм уне-

можливило мешкання риб з низкою екологічною валентністю, більшість з яких 

було внесено до Червоної книги України. 

1. З середини XХ ст. в річкових системах почали відбуватися суттєві пе-

ретворення. Найбільше на гідроекологічні умови вплинуло гідробудівництво, 

внаслідок чого значно змінився гідрологічний режим, що відобразився на змен-

шенні стоку річок майже вдвічі. Якщо в середині минулого століття сумарні 

показники складали 0,56 км
3
 в рік, то в сучасних умовах вони не перевищують 

більше 0,33 км
3
 в рік. 

2. У річках Північно-Західного Приазов`я за весь час досліджень було 

зафіксовано перебування 69 видів риб, які відносяться до 18 родин. 

Представники коропових (Cyprinidae) та бичкових (Gobiidae) складають понад 

50 % від усієї річкової іхтіофауни. Найбільше видове багатство виявлене у 

річках Берда (58), Обитічна (57) та Молочна (42). Найменше (16-26 видів) – у 

невеликих (Великий Утлюк, Малий Утлюк, Корсак та Лозуватка) річках. 

3. З посиленням антропогенного тиску на рибні ресурси та з погіршенням 

екологічних умов, динаміка видового складу набула хвилеподібного вигляду з 

невисокою кількістю (n = 36) на початку ХХ ст., піковим станом (n = 61) у його 
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другій половині та скороченням (n = 46) наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. 

Зростання видового багатства відбувалося за рахунок інтродукції деяких 

коропових (товстолоби, білий амур, карась сріблястий, короп звичайний), 

природного розширення ареалу бичкових (цуцик, гонець, пуголовок зірчастий), 

проникнення оселедцевих (оселедці, тюлька чорноморська) та інших видів. 

4. Уповільнення течії та зменшення річкового стоку у річках з кінця 

ХХ ст. унеможливили мешкання популяцій риб з низькою екологічною 

валентністю (клепець, в’язь, синець, карась звичайний, осетер російський, 

оселедці, річкова камбала, вугор річковий тощо). Натомість нові екологічні 

умови виявились сприятливими для формування популяцій адвентивних видів 

(чебачок амурський, сонячна риба синьозяброва). 

5. У зв’язку з відносною стабільністю природних умов у верхів’ї річок, 

тут вціліли угруповання 18 видів риб або 39 % від сучасної іхтіофауни. 

Найбагатшими виявились витоки Обитічної та Молочної, де характерними 

видами дотепер залишились: верховодка звичайна, пічкур звичайний, бобирець 

звичайний, гірчак європейський, плітка звичайна, щипавка звичайна, окунь 

звичайний. У середній течії та пониззі, які зазнали найбільшої трансформації, 

зникли типові види (бистрянка звичайна, карасі китайський та звичайний, 

пічкур звичайний, верховка звичайна, в`язь звичайний, синець звичайний, 

рибець звичайний та ін.). Найбільших втрат зазнали рр. Берда та Обитічна, де 

скорочення видового багатства склало біля 50 %.  

6. Значний вплив на іхтіоценози приазовських річок створили 

інтродуценти (товстолоб білий, амур білий, короп, карась сріблястий, кефаль 

піленгас, сонячна риба синьозяброва, чебачок амурський), частка яких складає 

19 % від загального видового багатства. Найбільше їх відноситься до родин 

Cyprinidae – 5 (38,4 %), Gobiidae – 2 (15,4 %) та Syngnathidae – 2 (15,4 %); 

значно менше – до родин Acipenseridae, Centrarchidae, Mugilidae та 

Adrianichthtyidae. Найбільша кількість видів-вселенців була виявлена у річках 

Молочна, Обитічна та Берда. 

7. По відношенню до солоності води у водоймах найчисельнішими за 

кількістю видів є прісноводні (38,5-56,3 %), відносно чисельними – різноводні 

(29,3-42,3 %), нечисельними – морські (12,5-19,2 %) і найменш чисельними – 

солонуватоводні (4,3-8,8 %) риби. За скорочення водності у водоймах 

зменшилася частка реофільних (від 15 до 11 %) та зросла частка лімнофільних 

(від 26 до 37 %) видів риб. Антропогенні зміни гідрологічного режиму річок 

негативно вплинули на популяції мігруючих видів, частка яких скоротилась з 25 

до 15 %. Найбільших втрат зазнали оселедцеві, кефалеві та осетрові риби, 

більшість з яких стали рідкісними не лише у річках регіону, але й у Азовському 

морі. На тлі цього зросла частка осілих (до 52 %) та маломігруючих (до 33 %) 

видів. 

8. В сучасних умовах за ряснотою трапляння в уловах найбільш 

чисельними видами в річках регіону є карась сріблястий (69,6 %) та верховодка 

звичайна (45,3 %), за показником відносної чисельності до загальної кількості 
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особин в уловах зябрових сіток карась сріблястий (46,5 %) та короп звичайний 

(16,2 %), а за уловами малькового волоку верховодка звичайна (40,0 %). 

Натомість такі види як щипавка звичайна, бичок цуцик, колючка багатоголкова 

південна, шемая азовська, лящ звичайний та деякі інші виявились найменш 

чисельними. Причиною цього є різна здатність видів до адаптації за значного 

коливання екологічних умов.  

9. Зважаючи на значне погіршення екологічних умов у річках Північно-

Західного Приазов`я, значна кількість видів риб опинились на межі зникнення. З 

27 раритетних видів, які відмічалися упродовж всього часу, на даний момент з 

Червоного списку МСОП трапляється 2 види, списків різних конвенцій: 

Бернської – 13, Боннської – 1 і Вашингтонської – 1 вид. До Червоної книги 

України включено 3 види, з яких стерлядь прісноводна є інтродуцентом, а 

шемая азовська та карась звичайний – представниками аборигенної іхтіофауни. 

10. У даний період розвитку приазовських іхтіоценозів посилилась 

швидкість змін видового багатства риб. Така динаміка обумовлена погіршенням 

екологічних умов та вселенням чужорідних видів. Найбільш успішним зараз 

виглядає карась сріблястий, який мешкає у будь-яких водоймах і чисельність 

якого є найбільшою. Неймовірною видається експансія сонячної риби 

синьозябрової, яка за 10 років заселила всі річки регіону і чисельність якої 

невпинно зростає. Стабільними за чисельністю залишаються популяції 

краснопірки звичайної та плітки звичайної.  

11. Зарегулювання русла греблями, обмеження міграції прохідних та 

напівпрохідних видів, браконьєрство, розвиток рибного господарства виявилися 

чинниками, які створюють високий рівень загрози для існування риб у 

приазовських річках. Такий стан є неприйнятним, у зв’язку з чим виникла 

необхідність впровадження комплексних заходів на законодавчому, ресурсному 

та освітньому рівнях (створення басейнової ради, розвиток нових 

природоохоронних територій, розробка та фінансування екологічних програм 

тощо). Це буде сприяти екологічному оздоровленню водойм, відновленню 

гідрологічного режиму та збереженню біорізноманіття. 
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АНОТАЦІЯ 

Демченко Н.А. Трансформація іхтіоценозів річок Північно-Західного Приа-

зов’я. Рукопис. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологі-

чних наук за спеціальністю 03.00.17 – гідробіологія. – Інститут морської біології 

НАН України, Одеса, 2016.  

У дисертації розглядаються особливості трансформації іхтіоценозів в умо-

вах антропогенної зміни річкових систем Північно-Західного Приазов’я. Вста-

новлено, що внаслідок гідробудівництва, яке мало великі масштаби у другій 

половині XХ ст., суттєво змінилися гідроекологічні умови у водоймах. Зазначе-

ні зміни призвели до динаміки видового багатства гідробіонтів: від 36 видів риб 
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на початку ХХ ст., піковим станом (n = 61) у його другій половині та скорочен-

ням (n = 46) наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. Окрім цього, такі умови уне-

можливили мешкання популяцій риб з низькою екологічною валентністю, на-

томість виявилися сприятливими для популяцій адвентивних видів.  

У досліджуваних водоймах за кількістю видів найчисельнішими є прісно-

водні. З скороченням водності зменшилася частка реофільних та зросла частка 

лімнофільних. Антропогенні зміни гідрологічного режиму річкових систем не-

гативно вплинули на популяції мігруючих видів. 

Зважаючи на значне погіршення екологічних умов у приазовських річках, 

значна кількість видів риб опинились на межі зникнення. З метою екологічного 

оздоровленню водойм, відновлення гідрологічного режиму та збереження біорі-

зноманіття в роботі запропонований комплекс природоохоронних заходів. 

Ключові слова: іхтіоценози, річки, Північно-Західне Приазов`я, трансфор-

мація, стік, види-вселенці, раритетна іхтіофауна, природоохоронні заходи. 

 
 

АННОТАЦИЯ 

Демченко Н.А. Трансформация ихтиоценозов рек Северо-Западного При-

азовья. Рукопись. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата био-

логических наук по специальности 03.00.17 – гидробиология. – Институт мор-

ской биологии НАН Украины, Одесса, 2016. 

В диссертации рассматриваются особенности трансформации ихтиоцено-

зов в условиях антропогенного изменения речных систем Северо-Западного 

Приазовья. Установлено, что в результате гидростроительства, которое имело 

большие масштабы во второй половине XХ ст., существенно изменились гидро-

экологические условия в водоемах. Если в середине прошлого века суммарные 

показатели составляли 0,56 км
3
 в год, то в современных условиях они не пре-

вышают более 0,33 км
3
 в год. 

Всего в реках региона отмечалось 69 видов рыб, которые относятся к 18 

семействам. Отмечено доминирование представителей Карповых и Бычковых, 

которые составляют более 50 % от всей речной ихтиофауны. Наибольшее видо-

вое богатство обнаружено в рр. Берда, Обиточная и Молочная, меньшее – в рр. 

Большой Утлюк, Малый Утлюк, Корсак и Лозоватка. 

Гидроэкологические изменения привели к динамике видового состава гид-

робионтов: от 36 видов рыб в начале ХХ ст., пиковым состоянием (n = 61) в его 

второй половине и сокращением (n = 46) в конце ХХ - начале ХХI ст. Кроме 

этого, такие условия сделали невозможным обитание популяций рыб с низкой 

экологической валентностью, но оказались благоприятными для адвентивных 

видов. Увеличение видового богатства происходило за счет интродукции неко-

торых карповых (толстолобик, белый амур, карась серебряный, карп), есте-

ственного расширения ареала бычковых (гонец, пуговолок звездчатый), про-

никновения сельдевых (сельдь, тюлька черноморская) и других видов. 
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В водоемах по количеству видов самыми многочисленными являются 

пресноводные. С сокращением водности уменьшилась доля реофильних и вы-

росла доля лимнофильних. Антропогенные изменения гидрологического режи-

ма речных систем негативно повлияли на популяции мигрирующих видов. 

Несмотря на значительное ухудшение экологической обстановки в при-

азовских реках, значительное количество видов рыб оказались на грани исчез-

новения. С целью экологического оздоровления водоемов, восстановления гид-

рологического режима и сохранения биоразнообразия в работе предложен ком-

плекс природоохранных мероприятий. 

Ключевые слова: ихтиоценозы, реки, Северо-Западное Приазовье, транс-

формация, сток, виды-вселенцы, раритетная ихтиофауна, природоохранные ме-

роприятия. 

 

ABSTRACT 
Demchenko N.A. Transformation of river ichthyocenoses of the 
northwestern part of the Azov Sea Region. Manuscript. – Dissertation for the 

degree of Candidate of Biological Sciences by speciality 03.00.17 – hydrobiology. – 

Institute of Marine Biology, NAS of Ukraine, Odesa, 2016. 

The dissertation considers characteristics of the ichthyocenoses transformation 

in terms of anthropogenic changes in river systems of the northwestern part of the 

Azov Sea Region. It is established that the hydroconstruction activity, which had a 

large scale in the second half of the 20
th

 century, has caused significant changes in 

hydroecological conditions of water bodies. These changes resulted in the dynamics 

of hydrobiont species diversity: from 36 fish species at the beginning of the 20
th

 cen-

tury to peak numbers (n = 61) in the second half, and a reduction (n = 46) in the late 

20
th

 and early 21
st
 centuries. In addition, for the fish populations with low ecological 

valence such conditions made it impossible to inhabit these water areas, but, on the 

contrary, they were favourable to the populations of adventive species.  

In the studied bodies of water the most numerous (according to species diversi-

ty) are freshwater species. The reduced water content caused decrease in the percent-

age in reophilous and increase in the percentage of limnophilous fish. Anthropogenic 

changes in the hydrological regime of river systems adversely affected the popula-

tions of migratory species. 

The significant deterioration of ecological conditions in the rivers of the Azov 

Sea Region has brought a large number of species to the brink of extinction. The dis-

sertation proposes a set of environmental measures for the ecological rehabilitation of 

water bodies, restoration of hydrological regime and conservation of biodiversity. 

Keywords: ichthyocenoses, rivers, northwestern part of the Azov Sea Region, 

transformation, discharge, invasion species, rare fish species, environmental 

measures. 
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