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ВСТУП 

 

 

Актуальність теми. У ХХ ст. річкові екосистеми України внаслідок 

гідробудівництва, інтенсивного розвитку сільського господарства та 

виробництва були докорінно трансформовані [3; 142]. В результаті цього 

відбулися суттєві зміни основних гідроекологічних показників (стік, 

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

значних перебудов структури угруповань гідробіонтів і риб зокрема [68; 

166]. 

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 

гідроспоруд на річках, значних ускладнень під час міграцій до місць нересту 

зазнали напівпрохідні форми риб, колись дуже поширені у регіоні. 

Насамперед, це стосується популяцій чехоні, рибця, ляща, шемаї, плітки, 

судака тощо. Слід зазначити, 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. 

Метою роботи було з’ясування особливостей трансформації 

іхтіоценозів в умовах антропогенної зміни річкових гідроекосистем 

Північно-Західного Приазов’я. 

Для її досягнення поставлені наступні задачі: 

 визначити особливості перетворення річкових систем за різного 

ступеню господарського впливу; 
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 проаналізувати динаміку основних гідроекологічних умов 

мешкання іхтіопопуляцій упродовж тривалого часу;  

 дослідити зміни видового багатсва іхтіофауни у часі та просторі; 

 з’ясувати екологічну структуру іхтіоценозів у приазовських 

річках (Малий Утлюк, Великий Утлюк, Молочна, Корсак, Лозуватка, 

Обитічна, Берда); 

 встановити особливості трансформації угруповань риб в різних 

гідросистемах 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. 

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

Спочатку робота виконувалась у міжвідомчій лабораторії іхтіології та 

загальної гідробіології НДІ біорізноманіття наземних та водних екосистем 

України Мелітопольського 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 гідробіонтів 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 проекту громадської 

організації «Таврійська заповідна допомога» на тему: „Збереження малих 
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річок Північно-Західного Приазов’я шляхом впровадження комплексу 

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

іхтіофауни як індикатор екологічних ризиків в гідроекосистемах України” за 

№ ДР 0107U011156, який здійснювався у 2007 році за підтримки Державного 

фонду фундаментальних досліджень. 

Остаточні матеріали було зібрано при навчанні в аспірантурі на 

кафедрі екології та охорони навколишнього середовища Таврійського 

державного агротехнологічного університету за співучасті у виконанні 

державної науково-дослідної програми «Збереження біорізноманіття в 

умовах інтенсивного антропогенного впливу на довкілля» за № 0111U002541 

(2011-2015 рр.). 

Наукова новизна. На основі комплексного підходу нами вперше 

проведено детальний аналіз стану іхтіоценозів річок Північно-Західного 

Приазов’я у ХХ початку ХХІ ст. За результатами досліджень були виявлені 

особливості перетворення річок за різного ступеню антропогенного втручання 

та проаналізовано зміни умов мешкання рибного населення упродовж 

тривалого періоду. Узагальнення літературних джерел та результатів власних 

досліджень дали змогу вперше для річок регіону виявити закономірності 

динаміки видового багатства риб у часі. Вперше з’ясовано просторовий 

розподіл видів за ділянками з різним екологічними умовами існування, 

досліджено розподіл риб за екологічними групами, оцінено роль інтродуцентів 

у структурі іхтіоценозу та стан раритетної складової фауни риб. Проведені 

контрольні лови дали змогу оцінити відносну чисельність та представленість 

видів в уловах різних знарядь лову. Спираючись 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 важливої складової водної 

екосистеми. 
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Практичне значення. Проведені дослідження дозволяють окреслити 

напрямки 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 найближчий 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 ландшафтного заказника «Заплава річки Чингул». Окрім того, їх доцільно 

використовувати для обґрунтування створення заказників місцевого значення 

в басейнах інших річок Приазов’я.  

Окремі результати дослідження були використані при розробці 

регіональної «Програми екологічного оздоровлення річки Молочна, 

відновлення її гідрологічного 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», 

«Заповідна справа», «Основи загальної екології» в Таврійському державному 

агротехнологічному університеті за спеціальністю 6.040106 «Екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». 

Особистий внесок здобувача. Особисто автором  здійснений аналіз 

наукових 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 
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Приазов’я, їх чисельності, а також гідрохімічного та гідрологічного режимів 

водойм.  

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати 

досліджень доповідалися на різних наукових форумах. Зокрема вони були 

заслухані 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 практичної 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 

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

підвищення біопродуктивності водних екосистем» (Дніпропетровськ, 2014); 

 Регіональній конференції «Алексєєвські краєзнавчі читання» 

(Мелітополь, 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.). 

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 20 наукових 

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

представлені 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 (176 найменування), 3 додатки. 

Результати представлені в 15 таблицях, 29 ілюстрації. 
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Подяки. В процесі проведення польових та камеральних досліджень 

суттєву допомогу мені надавали: д.б.н. Демченко В.О., к.б.н. Митяй І.С., 

Дирипаско О.О., Коломійчук В.П., Дегтяренко О.В., к.г.н. Воровка В.П., 

гідробіологи та іхтіологи: Антоновський О.Г., Заброда П.М. та Бойко С.В. На 
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РОЗДІЛ 1 

ЕКОЛОГО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Північно-Західне Приазов’я охоплює Приазовську гідрологічну 

область, яка обмежена з півночі та сходу Приазовською височиною [29; 30]. 

Територія цього регіону прилягає до північно-західного узбережжя 

Азовського моря, простягаючись у вигляді субширотної смуги, обмеженої з 

півночі вододілом річок басейнів Чорного та Азовського морів, з півдня – 

морським узбережжям, із заходу – вододілом лівих допливів Дніпра та рр. 

Великого і Малого Утлюків, а із заходу – вододілом рр. Берди і Кальміусу 

[26]. Досліджувана територія з півночі на південь сягає близько 130 км, а зі 

сходу на захід – понад 200 км та розташована в межах трьох підзон степової 

зони України – північного, середнього і південного степу [85; 86]. 

У тектонічному відношенні територія досліджуваного регіону 

розміщена на південній окраїні Українського кристалічного щита 

(Приазовський масив) і прилеглої до нього з південного заходу 

Причорноморської западини (рис. 1.1). Південні, західні і східні схили щита 

вкриті товщею мезозойсько-кайнозойських осадових порід, потужність яких 

зростає у західному і південному напрямах. Глибина залягання кристалічних 

порід зростає з північного сходу, де у межах Приазовського блоку вони 

виходять на поверхню у напряму заходу та півдня. Так, наприклад, в районі 

смт Куйбишеве (Запорізька область) вони взагалі не перекриті осадовими 

товщами, тоді як у межах м. Мелітополь кристалічний фундамент занурений 

під осадові товщі на глибину близько 500 м, а у верхів'ях Утлюцького лиману 

– понад 1600 м [5]. 
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Рис. 1.1. Карта-схема Північно-Західного Приазов`я. 



12 

 

Рельєф Північно-Західного Приазов’я досить різноманітний і залежить 

від тектонічних структур та інтенсивності прояву екзогенних 

геоморфологічних процесів. Згідно схеми геоморфологічного районування, 

до складу зазначеного регіону входять Приазовська височина та 

Причорноморська низовина. Їх структурними частинами є Приазовська 

вододільна структурно-денудаційна височина, Приазовська похила 

розчленована акумулятивно-денудаційна рівнина, Приазовська акумулятивна 

низовинна, а також Причорноморська акумулятивна лесова рівнини [32]. 

Кожному з них притаманний певний набір типів і форм рельєфу, розвиток і 

зміна яких відбувається під впливом різноманітних рельєфоутворюючих 

факторів. 

Приазовська височина у структурному відношенні відповідає виступу 

Приазовського кристалічного масиву, який є південно-східним 

продовженням Українського кристалічного щита. У цілому масив 

представляє собою великий блок з більш піднятим північно-східним краєм, 

який у далекі доісторичні часи було розчленовано системою розломів. 

Приазовська вододільна структурно-денудаційна височина піднята над 

рівнем моря більш як на 300 м і ділиться на дві частини – західну і східну. 

Над хвилястою поверхнею помітно виділяються залишки (останці), що 

називаються «могилами». Найвищими з них є Бельмак-Могила (324 м н.р.м.) 

та Токмак-Могила (307 м н.р.м.). Саме у межах цієї підвищеної 

геоморфологічної структури формуються витоки приазовських річок басейну 

Азовського моря. Ряснота ерозійного розчленування височини становить, у 

середньому, 0,4-0,6 км/км
2
, подекуди вона зростає до 1,0-1,2 км/км

2
 [32]. 

Глибина ерозійного розчленування у центрі височини сягає 150 м, а на її 

периферії ~ 50 м. Загалом значне вертикальне і горизонтальне розчленування 

обумовлює інтенсивну хвилястість поверхні цієї території, яка дещо 

пом’якшується понтичними і сарматськими відкладеннями, 

червонобарвними породами пліоценової кори вивітрювання та 

антропогенової лесової формації.  
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Річкові долини на Приазовській височині мають незначну ширину – 

вони глибоко (до 50 м) врізаються у поверхню і в багатьох місцях сягають 

кристалічного фундаменту. Заплавні частини долин у її межах складені 

малопотужними товщами алювіальних відкладень, а у руслах поширені 

уламками кристалічних порід і дресва. Верхів`я річкових басейнів ускладнені 

балковою мережею, тоді як яружна система, у зв’язку з близьким заляганням 

кристалічних порід і високим місцевим базисом ерозії, розвинута досить 

слабко. 

У межах височини похила розчленована акумулятивно-денудаційна 

рівнина стикається з вододільною структурно-денудаційною височиною, 

південні, західні і східні схили якої найбільше розчленовані річковими 

долинами та балками. Схили південної експозиції короткі і досить стрімкі, 

західної – більш пологі і довші. Завдяки виходу кристалічних порід, які 

відзначаються значною стійкістю по відношенню до впливу річкових 

потоків, у руслах річок трапляються пороги і водограї. Береги цих водойм 

мають вигляд урвищ, а річкові долини набувають каньйоноподібної форми. У 

цих місцях приазовські річки схожі на гірські потічки і мають невироблений 

профіль річкових долин. На їх схилах та у балках, що слугують утворенню 

тимчасових водотоків, спостерігаються часті виходи кристалічних порід на 

поверхню, що урізноманітнює і ускладнює геоморфологічну структуру 

території. Днища річкових долин заповнені малопотужними товщами 

алювіальних відкладів, а в руслах зустрічаються кам'янисті розсипи і дресва. 

На схилах південної експозиції більшого розвитку набули вітроерозійні 

процеси, а на західних переважає водна ерозія. 

На південь від Приазовської височини уздовж моря простягається 

Приазовська акумулятивна низовинна рівнина, яка має вигляд вузької смуги. 

Її поверхня слабохвиляста, розділена упоперек річковими долинами, між 

якими розміщуються широкі плато та є залишки давньої морської тераси. Це 

свідчить про морське походження зазначеної рівнини у минулому. 

Приморською межею Приазовської акумулятивної рівнини є крутий схил, 
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середня висота якого сягає 20 м. Саме це сприяє утворенню «висячих» ярів і 

балок, які урізноманітнюють геоморфологічну структуру морського 

узбережжя. 

На захід від р. Лозуватка розташована Причорноморська акумулятивна 

лесова рівнина, яка відноситься до Причорноморської западини. Її абсолютні 

висоти змінюються із заходу на схід від 10 до 50-80 м н.р.м. Зазначена 

структура характеризується майже плоским рельєфом: вона ускладнена 

неглибокими річковими долинами, подами, степовими блюдцями, та 

роздолами, що утворились в зонах тектонічних депресій. Середня ряснота 

ерозійного розчленування становить 0,05-0,08 км/км
2
, яка, на тлі зростання 

глибини, збільшується зі сходу на захід. 

Загальна зміна висот у межах Північно-Західного Приазов’я 

відбувається поступово з південного заходу на північний схід від 5-10 м 

н.р.м. поблизу затоки Сивашик до 250-300 м н.р.м. і вище на Приазовській 

височині. Рельєф поверхні ускладнений ярами і балками, при цьому основна 

їх кількість концентрується на підвищених схилах південної і західної 

експозиції. 

Клімат території помірно-континентальний з чітко вираженими 

посушливо-суховійними явищами, що є типовим для степової зони [131]. 

Його особливості обумовлені атмосферною циркуляцією і характером 

підстилаючої поверхні. Найважливішими факторами формування клімату є 

сонячна радіація, величина якої визначається географічною широтою 

місцевості та станом атмосфери, а також морські повітряні маси, що 

приходять з Атлантичного та Північного Льодовитого океанів і 

трансформуються у континентальне помірне повітря [14]. Арктичні повітряні 

маси, які приходять на територію з півночі і північного сходу, приносять 

похолодання. У теплий період року на регіон надходить тропічне повітря, яке 

приносить посушливу погоду. На місцевий клімат суттєвий вплив має 

Азовське море [169]. 



15 

 

Територія Північно-Західного Приазов’я розташована південніше від 

смуги підвищеного тиску, у зв’язку з чим переважаючими вітрами у зимовий 

період є східні і північно-східні, а влітку частішають західні і північно-

західні. Середня швидкість вітру коливається від 3,6 до 4,2 м/с. 

Спільна дія радіаційних факторів і переносу теплих та холодних 

повітряних мас відбивається на температурному режимі території. 

Середньорічна температура повітря коливається від 8,5°С до 9,6°С. Середня 

температура січня від -3,5°С до -4,0°С, липня від +23°С до +23,5°С [6]. 

Хід відносної вологості характеризується тим, що найвищі її значення 

спостерігаються у зимові місяці (86 %). З квітня її значення поступово 

знижуються до мінімальних величин у липні (50 %). Для території в цілому 

характерний континентальний тип річного ходу опадів з максимумом навесні 

і влітку та мінімумом взимку. Річна кількість опадів коливається від 520 мм 

на північному сході у межах найвищих точок Приазовської височини до 

349 мм на південному заході. Найменша їхня кількість спостерігається у 

березні-квітні (від 25 до 35 мм). Потім починається поступове збільшення 

опадів, яке триває до липня. Загалом вони мають фронтальний характер і 

випадають у вигляді дощу та снігу, для літнього періоду характерні зливи.  

Сніговий покрив встановлюється у третій-четвертій декадах грудня, а 

сходить у першій декаді березня. Його висота зазвичай становить 5-7 см, а 

тривалість зберігання – 35-40 днів, в деякі роки (1965/1966, 1973/1974, 

1999/2000) стійкого сніжного покриву взагалі не було [7]. 

Випаровування на території області майже удвічі перевищує величину 

опадів, у зв’язку з чим коефіцієнт зволоження складає 0,6. За цим показником 

регіон, де проводилися дослідження, відноситься до місць з недостатнім 

зволоженням, що несприятливо впливає на річковий стік та суттєво 

ускладнює життя всіх водних організмів. 

Грунт. Домінуючою ґрунтотворною породою у межах досліджуваної 

території є лес, який багатий на карбонатні сполуки. У багатьох місцях це 

спричиняє розвиток суфозійних процесів та формування таких 
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геоморфологічних депресій як степові поди площею понад 30 км
2 

при 

глибині від 2 до 4 м та «блюдця» діаметром 0,03-12 км. Поди особливо 

чисельні у Мелітопольському та Токмацькому районах Запорізької області та 

у присиваських районах Херсонської. Причиною їх утворення є вимивання 

сполук кальцію у глибокі шари ґрунту [25]. 

Механічний склад ґрунтів Приазов`я переважно досить однорідний. У 

багатьох місцях регіону поширені глинисті різновиди (71,1 %), рідше – 

суглинки (28,4 %) та супіщані (0,5 %) ґрунти. Крім того, по долинах річок 

розвинуті алювіальні, а по днищах балок – делювіальні відкладення. 

Ґрунтовий покрив залежить від екологічних умов місцевості. 

Розташування території у межах Південного і Посушливого Степу 

спричинило формування у її межах чорноземних малогумусних ґрунтів. 

Лише на крайньому півдні і південному заході зустрічаються каштанові 

ґрунти у комплексі з солонцями і солончаками, а по долинах річок – заплавні 

[5]. Чорноземні ґрунти у межах території неоднорідні і змінюються залежно 

від рельєфу, кліматичних умов і типу рослинності. До сухого степу 

приурочені південні малогумусні чорноземи, серед яких у дрібних 

пониженнях зустрічаються осолоділі, а також карбонатні різновиди. У 

заплавах річок, на узбережжі лиманів і на косах Азовського моря поширені 

солончакові ґрунти. 

Малогумусні неглибокі чорноземи залягають на Приазовській височині 

та на її схилах. Вони мають скорочений профіль гумусового горизонту на 

рівні 60-70 см. Південні чорноземи поширені у південностеповій 

ландшафтній підзоні з глибиною залягання гумусового профілю у межах 55-

65 см [18]. 

У південно-західній частині Північно-Західного Приазов’я поширені 

темно-каштанові ґрунти, які домінують на території Мелітопольського, 

Якимівського і Приазовського адміністративних районів Запорізької області. 

Вони мають незначну глибину гумусового профілю (40-55 см), низький вміст 

гумусу в орному шарі (2,5-3,5 %) та ознаки фізичної солонцюватості [151]. 
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Гідрологічну мережу Північно-Західного Приазов’я складають середні 

і малі річки з їх допливами, прилягаюча акваторія Азовського моря, солоні і 

прісні озера, а також лимани морського узбережжя.  

Досліджуваний регіон налічує річки, які відносяться до басейну 

Азовського моря. Це Атманай, Великий Утлюк, Малий Утлюк, Тащенак, 

Джекельня, Молочна, Домузла, Корсак, Лозуватка, Обитічна, Солона, Берда, 

Сухі Яли, Куца та Бердянка. Їх загальна довжина становить 944,1 км, а площа 

водозбору – 10613 км
2
. Вони мають 30 допливів І і ІІ порядків, довжина яких 

перевищує 10 км і у сумі становить 831 км. Окрім того, на досліджуваній 

території є незначна кількість малих річок (<10 км), загальна довжина яких 

сягає 423 км [67]. 

Слід відмітити, що всі річки Північно-Західного Приазов`я впадають 

або у лимани (Утлюцький, Молочний), або безпосередньо в Азовське море, 

що пояснює присутність морських видів в той чи інший час в їх гирлових 

ділянках. Але водойми-приймачі різняться між собою за гідролого-

гідрохімічними показниками, що в певній мірі впливає на видовий склад риб. 

Річка Великий Утлюк бере початок на сході від с. Білоріцьке 

Веселівського району Запорізької області. Довжина річки нараховує 83 км з 

площею водозбірного басейну 850 км
2
. Річище сягає завширшки 10 м з 

похилом 0,6 м/км. Живлення переважно снігове. Так на весну припадає до 

95 % річного стоку. Влітку пересихає. Льодостав з грудня до кінця лютого-

початку березня. Воду використовують для с/г водопостачання [30]. 

Річка Малий Утлюк бере початок біля с. Малий Утлюк 

Мелітопольського району Запорізької області. Довжина річки становить 

67 км, площа басейну 560 км
2
, похил 0,9 м/км Річище звивисте, завширшки 

10 м, але на окремих ділянках відрегульоване. Живлення переважно снігове, 

влітку часто пересихає, особливо у верхній течії. Льодостав з грудня до кінця 

лютого-початку березня. Є ставки, що використовуються для потреб 

зрошування і обводнення с/г угідь [29]. 
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Окремо наголосимо на тому, що обидві річки впадають у верхів`я 

Утлюцького лиману, яке у 80-і роки ХХ ст. було відокремлено від основної 

його частини греблею. З метою компенсації порушеного міграційного шляху, 

було побудовано спеціальний канал, який успішно функціонував до 1990 

року. Після цього у пониззі Великого Утлюка було розпочато будівництво 

серії риборозводних ставків, яке, у зв`язку з розпадом СРСР, завершити не 

вдалося. Отже, враховуючи нові перешкоди та обміління побудованого 

раніше каналу, напівпрохідні риби (плітка, судак) втратили можливість 

ефективного нересту у цих водоймах.  

Найдовшою річкою Північно-Західного Приазов`я є Молочна, яка бере 

початок на Приазовській височині, має площу водозбору 3450 км
2
 з похилом 

русла 1,2 м/км [29]. На півночі та заході басейн річки межує з безстічним 

басейном межиріччя Дніпро-Молочна, на сході з басейнами невеликих річок, 

що впадають в Азовське море (Корсак, Лозуватка, Обитічна).  

Свій виток річка бере з джерел, що пробиваються з кристалічних порід 

Токмак-Могили (307 м н.р.м.). Південні та північні схили Приазовської 

височини, до якої входить басейн Молочної, досить глибоко прорізані 

річковими долинами. В руслах таких річок спостерігаються і стрімкі 

водоспади, а їхні береги зазвичай круті та високі [102]. Таку картину сьогодні 

можна спостерігати на деяких ділянках верхів'я водойми. Її живлення 

ґрунтове та снігове з характерними нерегулярними весняними повенями. 

Стік річки зарегульований водосховищами та ставками для потреб 

зрошування та водопостачання. Вона впадає у Молочний лиман, 

гідрологічний та гідрохімічний режим якого залежить від динаміки 

потрапляння вод Азовського моря. Враховуючи наявність штучно 

підтримуваного зв`язку між цими водоймами, ефективність якого 

визначається переважно інтенсивністю меліоративних робіт, у різні періоди 

свого існування солоність води може мати значну мінливість – 18 г/л, при 

достатньому водообміні, та до 100 г/л – за його відсутності [42; 44; 180]. На 

жаль, з різних причин, починаючи з 2002 року і дотепер, такі роботи 
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проводяться не постійно, що, в свою чергу, негативно впливає на регіональні 

рибні ресурси та, зокрема, у значній мірі на динаміку видового різноманіття 

риб у пониззі річки. 

Річка Корсак бере свій початок біля с. Мануйлівка Приморського 

району Запорізької області, впадає в Обитічну затоку Азовського моря. 

Довжина річки складає 58 км, площа басейну 715 км
2
, похил 1,6 м/км. Річище 

слабо звивисте, на окремих ділянках влітку пересихає. Живлення водойми 

відбувається переважно за рахунок атмосферних опадів, а основна частина 

стоку припадає на весняний період. Замерзає в грудні, а скресає наприкінці 

лютого-на початку березня. Льодостав нестійкий, є ставки, воду 

використовують для с/г потреб [29]. 

Річка Лозуватка бере початок на північному заході від с. Зеленівка у 

Приморському районі Запорізької області, впадає в Обитічну затоку 

Азовського моря. Довжина складає 78 км, площа басейну 560 км
2
. Річище 

помірно звивисте. Похил річки 1,7 м/км. Живлення снігове і ґрунтове (на 

весну припадає 75-80 % річного стоку). Влітку пересихає. Замерзає до 

середини грудня, а скресає наприкінці лютого на початку березня. Льодостав 

непостійний. Споруджено водосховище. Воду річки використовують для 

технічного водопостачання та зрошування [29]. 

Річка Обитічна бере початок на південних схилах Приазовської 

височини, на південному заході від с. Смирнове Куйбишевського району 

Запорізької області. Довжина сягає 100 км, площа басейну 1430 км
2
, похил 

річки 1,8 м/км. В околицях с. Преслав впадає в Обитічну затоку Азовського 

моря. Річище звивисте. Основними допливами є рр. Кільтиччя (впадає з 

лівого боку в нижню частину річки) та Чокрак (впадає з правого боку у 

верхів'я течії ). Річка живиться переважно за рахунок поверхневого стоку, але 

в її живленні досить значне місце посідають також і підземні води, що досить 

енергійно дренуються численними балками, які глибоко врізаються в породи 

і тим самим створюють їм вихід на поверхню [140]. 

Характерні весняні повені. Льодостав не стійкий. На водоймі 
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споруджені водосховище і ставки для технічного водопостачання, 

зрошування, рибництва [29]. 

Річка Берда бере початок між сс. Зразкове і Смирнове Куйбишевського 

району Запорізької області в межах Приазовської височини. Довжина 

водойми становить 125 км, площа басейну 1750 км
2
, похил річки 2,1 м/км. На 

східній окраїні м. Бердянськ впадає в Азовське море, утворюючи 

Бердянський лиман. Живлення річки є ґрунтовим та сніговим. Як і на 

більшості приазовських річках, тут також зарегульований стік водосховищем 

(Бердянське) і ставками (для потреб зрошування і водопостачання) [30]. 

Важливе значення для формування та динаміки іхтіофауни має система 

ярів та балок, які під час повеней та злив стають тимчасовими водотоками. 

Останні сполучають численні ставки з річками, що сприяє розселенню 

певних видів риб.  

Крім річок, на території Приазов`я поширені лиманні й лагунні озера, 

які розташовані переважно на узбережжі Азовського моря. До перших 

відносяться лимани Молочний і Тубальський. На ділянці від Генічеська до 

Бердянська налічується кілька десятків лагунних озер. Найбільші з них – 

Лікувальне і Солоне на Обитічній косі, Червоне, Велике і Мале – на 

Бердянській косі. Їх площа коливається від 0,4 до 1,5 км
2
. Невеликi площi 

займають болота, якi розташованi у мiсцях виклинювання водоносних 

горизонтiв та в заплавах рiчок. 

Важливим для формування іхтіофауни річок регіону є Азовське море, 

яке, по суті, є мілководною затокою Чорного моря. Його площа становить ~ 

38 тис. км
2
, середня глибина – 8 м, а найбільша – 14 м. Влітку температура 

поверхні води становить 27-30°С, а взимку море замерзає на 2 місяці [132]. У 

центральній частині постійного льодового покриву не спостерігається, як, до 

речі, в деякі теплі роки у всій акваторії моря. 

Рослинність. Природні фітоценози регіону на даний час майже скрізь 

знищені внаслідок господарської діяльності людини. Вони вціліли лише у 

вигляді невеликих ділянок на схилах балок, у долинах річок та в місцях 
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виходу на поверхню докембрійських кристалічних порід [69; 70]. Аборигенні 

степові рослини (шавлія, іриси (півники), півонія, тюльпани тощо) 

пристосовані до посушливих умов існування. Нестача вологи упродовж 

більшої частини вегетаційного періоду та різні показники її загальної 

кількості є головним формоутворюючим фактором у їх житті. У зв’язку з цим 

переважає трав’яний тип степової рослинності, а найбільш пристосованими 

до умов існування виявились ксероморфні злаки (костриця та різні види 

ковили) та деякі види різнотрав’я (полини, астрагали, еспарцети та ін.). 

Згідно схеми геоботанічного районування [28] переважаючу частину 

досліджуваної території займає смуга типчаково-ковилових степів у 

поєднанні з подовими луками. Крайню, найбільш зволожену, північно-східну 

частину Приазов’я (найвища частина Приазовської височини) займає смуга 

різнотравно-типчаково-ковилових степів у поєднанні з рослинністю 

гранітних відслонень. Протилежний край Північно-Західного Приазов’я у 

зв’язку з його найбільшою посушливістю зайнятий смугою полинно-

злакових степів у поєднанні з рослинністю солончаків і солонців. 

Рослинність морського узбережжя представлена лучно-солончаковими 

видами, поширеними на косах і островах. По річкових заплавах поширені 

заплавні солонцево-солончакові луки, а в подових западинах – лучна 

рослинність степових подів. Але зараз скрізь у регіоні, і навіть у долинах 

степових річок, домінують агроценози.  

Ландшафти. Різноманітність ландшафтних комплексів Північно-

Західного Приазов’я є результатом тривалої і глибокої взаємодії гірських 

порід, рельєфу, клімату, поверхневих і підземних вод, ґрунтів, рослинності і 

тваринного світу. Територіальні особливості взаємодії цих компонентів 

утворюють систему ландшафтів, що урізноманітнюють поверхню.  

Досліджуваний регіон розташований в межах трьох ландшафтних країв 

– Лівобережно-Дніпровсько-Приазовського північностепового, 

Причорноморського середньостепового, Причорноморсько-Приазовського 

сухостепового країв. В їх межах та межах підзон, враховуючи єдиний 
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характер переважаючих фізико-географічних процесів, загальний характер 

місцевості та історію формування геолого-геоморфологічної основи 

ландшафтів, виділені 5 ландшафтних областей: Приазовська низовинна, 

Приазовська височинна, Дніпровсько-Молочанська низовинна, Західно-

Приазовська схилово-височинна і Присивасько-Приазовська низовинна. 

Кожна з областей займає певні ділянки регіону, характеризується своїми 

ландшафтними особливостями, але загальною рисою є те, що в кожній ній 

присутній елемент втручання людини [85]. Так частина земель Приазовської 

низовинної області представлена сільгоспугіддями, на яких тут вирощують 

пшеницю, соняшник, кукурудзу та ріпак, а також овочеві, баштанні та садові 

культури, або використовується як пасовиська. Значні площі в регіоні 

займають сади та виноградники. На території Дніпровсько-Молочанського 

низовинного степу сконцентровані природні типчаково-ковилові степи, які в 

процесі землеробського природокористування трансформовано в 

агроландшафти. 

Таким чином, серед зазначених умов найбільш суттєву роль відіграють 

клімат, рельєф та рівень антропогенного впливу. Особливості рельєфу 

визначають похил річки, з яким буде пов`язана швидкість течії. Кліматичні 

умови (високі літні температури) впливають на інтенсивність випаровування. 

Антропогенний вплив (гідробудівництво) призводить до уповільнення течії, 

замулення водойм, збільшення площі для випаровування. Отже еколого-

географічні умови регіону та присутність антропогенного чинника 

визначають шляхи трансформації іхтіофауни досліджуваних річок. 
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РОЗДІЛ 2 

ІСТОРІЯ ДОСЛІДЖЕНЬ РІЧОК ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИАЗОВ’Я 

 

 

Слід зазначити, що у регіоні була проведена значна кількість 

іхтіологічних досліджень, проте дотепер залишається невідомою динаміка 

іхтіоценозів у часі та просторі, а також їх сучасний стан. Це не дозволяє 

спрогнозувати подальші зміни та розробити заходи щодо збереження 

видового багатства риб у малих річках.  

Започатковані ще у ХІХ ст. іхтіологічні дослідження у межах сучасних 

континентальних водойм та акваторій Азовського та Чорного морів України, 

які стали підґрунтям для наступних робіт, проводилися з різною 

інтенсивністю та за різними напрямами у відповідності до питань, що були 

актуальними на той чи інший час. Так у ХІХ ст. вони носили суто 

фауністичний характер, а у ХХ ст. – проведення спонукалося різними 

практичними завданнями, пов’язаними, перш за все, з рибальством, а згодом 

вже з рибогосподарською експлуатацією водойм та прогнозуванням змін 

іхтіофауни.  

Така ж сама картина притаманна і річкам Приазов’я, але аналізуючи 

історію їх дослідження, слід зазначити, що в літературі досить детально 

висвітлені питання геології, гідрогеології, геоморфології, гідробіологічного, 

гідрохімічного стану водойм. 

Уривочні відомості про риб водойм одержано наприкінці ХІХ ст. 

одночасно з вивченням фауни Азовського моря. Цьому присвячені праці 

Кузнєцова, Тихонова, Дмітрієва, Чугунова, в яких зазначається, що на 

початку ХХ ст. у пониззі р. Берда мешкала пуголовка зірчаста, в р. Молочна 

– окунь, карась та лин, у рр. Берда, Обитічна, Лозуватка та Корсак – короп 

звичайний [123]. 

В подальшому виходить ряд праць, які безпосередньо присвячені 

дослідженню іхтіофауни цих річок, але які вже мають перерву практично у 
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30 років і мають характер окремих відомостей, що стосуються поширення 

лише певних видів.  

У 1932 р. видатним краєзнавцем та громадським діячем А. Курило-

Кримчаком [76] у нижній течії річки Молочної було виявлено 9 видів риб 

(лящ, карась звичайний, короп, краснопірка, лин, щука, окунь і плітка), а 

також зафіксовано проникнення з Азовського моря судака та морського 

бичка (видова назва невідома).  

В липні-серпні 1937 року були проведені експедиційні дослідження 

Гідробіологічної станції АН УРСР, під час яких Белінгом Д. і 

Гіммельрейхом К. був вивчений видовий склад річок Берди та Обитічної [8], 

який нараховував 29 видів риб, що відносилися до 10 родин. Іхтіофауна 

решти річок у зазначений період науковцями детально не вивчалася. 

Під час ІІ Світової війни дослідження та вивчення практично 

припинилося і одержало досить широкий розвиток вже в післявоєнний 

період. Так у 50-60-х рр. ХХ ст. реалізація програми щодо реконструкції 

наземної та водної фауни посприяла вивченню іхтіофауни річки Молочної 

[156], в результаті чого було встановлено перебування 14 видів риб. Автор, 

окрім наведеного списку риб для річки, вказує шляхи перебудови фауни риб, 

збагачення її промисловоціними видами та організації планомірної 

експлуатації водойми. 

З цього ж часу Науково-дослідним інститутом і кафедрою гідробіології 

Дніпропетровського університету починаються гідробіологічні та 

рибогосподарські дослідження річок Великого та Малого Утлюків, на яких з 

1955 до 1957 року посезонно збирався відповідний матеріал. Літом (червень-

липень) 1957 року була організована та проведена разова експедиція з 

вивчення інших малих річок – Тащенак, Корсак, Лозуватка, Обитічна та 

Берда. Метою цього дослідження було вивчення стану річок та їх 

рибогосподарського значення [91]. 

Серед досліджень, які проводилися на річках регіону, необхідно 

звернути увагу на праці Лошакова А.С. Так у 1950-1959 рр. автором були 
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обстежені різні ділянки річок Берда, Обитічна [80]. Їх результатом було 

зібрання значного фактичного іхтіологічного матеріалу, на основі якого була 

вперше зроблена спроба детального опису видового складу та 

розповсюдження риб після праць Белінга Д. і Гімельрейха К.  

Такий ж підхід застосував В.П. Закутский [62]. Ним у р. Обитічна було 

обліковано 42 види. Цікавими знахідками тих років можна назвати чопа, що 

вважається ендемічною рибою Дунаю та Дністра (але, це, безперечно, є 

помилкою автора і пов`язано з тим, що на Азовському морі чопом називають 

дрібного судака), а також морського судака. 

Приблизно у цей же час (1959-1970 рр.) Дніпропетровським науково-

дослідним інститутом та кафедрою гідробіології цього закладу проводяться 

гідробіологічні та рибогосподарські дослідження, зокрема Бердянського 

водосховища, яке було створено у 1958 році шляхом перекриття р. Берда 

греблею. Їх результатом став аналіз формування іхтіофауни Бердянського 

водосховища за перші 12 років його існування [82; 92]. 

Значний інтерес мали праці О.С. Лошакова, які були проведені ним у 

60-х роках ХХ ст. Так у 1963 році продовжилися роботи з дослідження фауни 

риб рр. Берда та Обитічна, а також додалися видові списки іхтіофауни 

р. Молочна з розкриттям питання ролі річок та лиману у відтворенні рибних 

запасів Азовського моря [81]. Окрім того, цікавими є роботи, які були 

присвячені вивченню екології кутума, його нерестових міграцій в басейні 

Азовського моря, зокрема в р. Берда [79; 83]. 

У 1969-1972 рр. рядом вчених Інституту гідробіології АН УРСР 

проводиться дослідження 4 груп річок, розташованих у районах 

правобережного (Прип`ятського) Полісся, лівобережного (Деснянського) 

Полісся, середнього Подніпров`я та Донбасу. Дослідження проводилися з 

гідрохімії, мікробіології, зоо- та фітопланктону, зообентосу. Крім того 

вивчався характер їх гідрологічних особливостей, заростання водними 

макрофітами тощо, але фауні риб увага не була приділена [124]. 



26 

 

Протягом 1971-1973 рр. працівниками цього ж інституту були 

обстежені річки Сухий і Грузький Єланчики, Міус, Кальміус, Берда, 

Обитічна, Лозуватка, Молочна, Малий та Великий Утлюки. Крім того, також 

були відібрані проби в притоках цих річок, а влітку 1971 року і на ряді 

водоймищ, побудованих у басейнах річок. Під час цих досліджень 

відбирались проби зообентосу, зоопланктону, вивчалось рибне населення та 

фітофільна фауна [123].  

80-90-ті рр. ХХ ст. характеризуються епохою з’ясування «проблем 

малих річок» в загальнодержавному масштабі та визначення основних 

напрямків їх дослідження. В роботах цього часу розглянуто причини 

деградації екосистем басейнів малих річок України та вказано основні 

напрямки їх дослідження в перспективі [93; 94; 121]. Зазначимо, що цей 

період ознаменувався появою у світі видання «Фауна України» [99-101; 116; 

147; 167], в якому розкриті питання біології риб, їх розповсюдження, і, 

зокрема, по річкам Приазов`я. 

З 1997 року річки регіону, зокрема їх іхтіофауна, є предметом 

комплексних досліджень Азовського центру ПівденНІРО (м. Бердянськ, 

Запорізька обл.). Так у 1997 році співробітником центру Дирипаско О.О. 

були проведені дослідження нижньої течії річки Обитічної, під час яких 

увага приділялася іхтіофауні та зообентосу цієї ділянки [46]. Але враховуючи 

спрямованість діяльності організації, можна сказати, що роботи носили 

рибогосподарський характер. Наприклад, у результаті виконаного комплексу 

робіт Азовським центром (улаштування штучних нерестових гнізд), у 1999 

році вперше був зареєстрований факт природного розмноження в умовах 

малих річок Північного Приазов’я судака, спочатку тільки у річці Обитічній, 

а потім і у річках Берді і Грузький Єланчик. Тому з того часу, роботи щодо 

дослідження природного відтворення в умовах малих річок носять 

регулярний характер і виконуються щорічно [170]. 

Власні іхтіологічні збори 1997-1998 рр. Дирипаско О.О., а також 

літературні дані, дозволили автору скласти видові списки риб та на їх основі 
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за допомогою кількісних методів, які використовують у фауністичних 

дослідженнях, охарактеризувати схожість іхтіофауни річок Північного 

Приазов’я в зв’язку з особливостями їх геоморфології [45]. 

Слід зазначити, що інтенсивний вплив людини на водні екосистеми 

(створення водосховищ, каналів, навмисна та ненавмисна інтродукція), 

призвів до розширення ареалів риб та інших водних організмів. На 

підтвердження цього факту у 2005 році у світ виходить праця А.М. Насекі та 

О.О. Дирипаско [104], яка вказує на знахідки інтродукованих видів у 

вказаних річках. Так в річці Обитічній зареєстровані нові для даного регіону 

«чужорідні» види риб – китайська медака, зокрема яка є першою знахідкою 

для водойм України, та чебачок амурський.  

З 2000 по 2005 рр. над екологічними проблемами річок Приазов`я в 

рамках програми «Виявлення закономірностей формування та взаємодії 

угрупувань гідробіонтів в системі "річка-лиман-море" ВБУ півдня України» 

починають працювати співробітники Міжвідомчої лабораторії іхтіології та 

загальної гідробіології НДІ Біорізноманіття Мелітопольського державного 

педагогічного університету та Інституту біології південних морів ім. 

О.О. Ковалевського (м. Севастополь). З 2006 року співробітниками цієї 

лабораторії розпочато виконання програми “Гідроекологічна характеристика 

внутрішніх водойм північно-західної частини Азовського басейну», де 

автором дисертаційної роботи виконуються дослідження за темою 

«Іхтіофауна малих річок північно-західної частини Азовського басейну».  

Щодо питання вивчення гідрохімічного та гідрологічного режимів 

річок, зазначимо, що ці дослідження носили фрагментарний характер. Перші 

дані про хімічний склад вод малих річок УССР ми бачимо у роботі 

Коненко А.Д. [74]. Далі ці дані, як було вже зазначено вище, починають 

носити фрагментарний характер. Так у 1951 році ряд кафедр Харківського 

державного університету приймали участь у дослідженнях пов`язаних з 

будівництвом Каховської гідроелектростанції на Дніпрі. В зв’язку з цим 

колективом кафедри нижчих рослин біологічного факультету цього ж 
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університету разом з працівниками Донецької гідробіологічної станції було 

організовано комплексне гідробіологічне та гідрохімічне дослідження 

басейну ріки Молочної, яке проходило у 1951-1952 рр. Але під час цих 

досліджень увага була приділена вивченню гідрохімічного та 

гідробіологічного режимів, а іхтіофауна не досліджувалась [119; 164]. 

У цьому ж році під час проведення дослідницьких робіт 

Дніпропетровським університетом на 7 річках північного Приазов`я був 

зроблений гідрохімічний аналіз вод цих водойм [91]. 

Багато для дослідження гідрохімічного режиму як річок Приазов`я, так 

і Молочного лиману, було зроблено співробітником Мелітопольського 

державного педагогічного університету Алєксєєвим М.О., який є автором 

багатьох робіт з вивчення Молочного лиману. Що ж стосується робіт по 

річкам Приазов`я, то, на превеликий жаль, існує одна праця [2], а багато 

напрацьованого матеріалу так і залишилось ненадрукованим. 

Вивчення об’ємів витрат води на річках Приазов'я було розпочато в 

1915 році земельними органами Росії на декількох гідрометричних створах, а 

саме на річках Молочна, Обитічна, Кільтичія й Берда. 

У 1915-1918 рр. гідрометричні роботи являли собою епізодичні виміри 

витрат води на тимчасових гідростворах, що дозволяло обчислити стік тільки 

по одному пункту (р. Берда – с. Осипенко). Після перерви, яка була пов'язана 

із громадянською війною, гідрометричні роботи відновили з 1926 року. 

Значний розвиток зазначені роботи одержали на ріках Північно-Східної 

частини Приазов'я у 1929-1931 рр. з метою розробки схеми водопостачання 

Донбасу. 

20-30-ті роки ХХ ст. є періодом, коли починає розв`язуватися проблема 

зрошення південних степів, яка на той момент стає дуже актуальною. Тому у 

1935-1936 рр. Інститут водного господарства Академії наук УРСР, за 

дорученням меліоративного відділу Дніпропетровського облземуправління, 

провів гідрологічні та гідрогеологічні дослідження в басейні р. Обитічної з 
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метою розв’язання проблеми зрошення цієї місцевості за рахунок місцевих 

водних ресурсів [140]. 

Під час Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. вивчення стоку на 

ріках Приазов'я практично припинилося, а в післявоєнний період його 

дослідження одержало досить широкий розвиток. У цей час значна увага 

приділяється вивченню стоку з малих водозборів, але вплив гідротехнічних 

споруджень і деформація русел приводять до частого переносу гідрологічних 

постів на інше місце, що створює уривчастість гідрометричних даних і 

ускладнює аналіз стоку. 

Великий внесок у питання вивчення поверхневих вод належить 

Гідрометеорологічній службі СРСР, яка у 1967 році видала матеріали 

водного кадастру Радянського Союзу у вигляді монографії “Ресурсы 

поверхностных вод СССР» [139]. Це видання як на той момент, так і на 

теперішній час, є одним з наймасштабніших з повноцінно описаними 

матеріалами, які є результатом мережі спостережень станцій та постів 

управлінь Гідрометеослужби Української РСР, Центрально-Чорноземних 

областей та Північно-Кавказького УГМС за період від початку їх роботи і до 

1962 року [139]. Окрім того, серед робіт з вивчення гідрологічного режиму 

зазначимо працю М.І. Львовича [84], яка містить в собі дані як з гідрології, 

так і з гідрографії річки Молочної. 

Будівництво в басейнах річок, в тому числі й малих, або їх гирлі 

штучних гребель з водосховищами та каналами для внутрішнього та 

міжбасейнового перерозподілу річних вод відбувалося під час інтенсивного 

освоєння природних ресурсів у другій половині ХХ ст. Враховуючи цей 

факт, були проведені роботи щодо з’ясування питання змін гирлових ділянок 

річок, результати яких освітлені у монографії співробітника лабораторії 

гирла річок Севастопольського відділення ДОІ В.Г. Симова [145]. Основним 

доробком багаторічних експедицій та стаціонарних спостережень Донської 

та Кубанської гирлових станцій Північно-Кавказького Управління з 

гідрометеорології, матеріалів спеціальних експедицій, а також окремих 
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відомостей АзНДІРГ, стало встановлення основних змін природних 

комплексів під впливом водогосподарських заходів, а також оцінка 

майбутніх змін на період до 2000 року. 

Таким чином, підсумовуючи вище сказане зазначимо, що дослідження 

річок Північно-Західного Приазов’я носили фрагментарний характер як за 

різними напрямками, так і у часі. Зокрема така картина спостерігається до 

кінця ХХ сторіччя. Але враховуючи питання, які почали поставати з так 

званими проблемами як малих, так і великих річок, ця картина поступово 

видозмінюється – вивченню річок з кожним роком все більше приділяється 

уваги, дослідження носять комплексний характер, що у підсумку дасть 

позитивний результат у питанні як раціонального використання водойм, так і 

їх подальшого функціонування. 
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РОЗДІЛ 3 

МАТЕРІАЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

 

Під час проведення досліджень ми намагалися застосовувати 

різноманітні методи для того, щоб якомога повно розкрити обрану тему. При 

цьому, окрім власноруч зібраних матеріалів, були використані дані 

Центральної геофізичної обсерваторії (м. Київ) за 1950-2012 рр., які 

стосувалися лише гідрологічного режиму річок. 

 

3.1. Особливості збирання матеріалу 

Більшість наукового матеріалу було зібрано під час експедицій, які 

були проведені у різні сезони 2001-2015 рр. на річках Великий Утлюк, Малий 

Утлюк, Молочна, Корсак, Лозуватка, Обитічна та Берда. Для цього була 

спланована система станцій (n = 27). Вони розташовані у верхній, середній та 

нижній ділянках річок та відмінні за екологічними характеристиками 

(рис. 3.1). 

 

3.2. Напрями досліджень 

Виконання роботи побудовано на проведенні комплексних 

досліджень, які мають свої особливі методи збору та обробки матеріалу. 

Серед них це гідрохімічні, гідрологічні та іхтіологічні. 

Гідрохімічні дослідження. Хімічний склад води створює значний 

вплив на всі водні організми. Тому нами для вивчення впливу гідрохімічного 

режиму на формування іхтіофауни річок були обрані такі важливі показники 

якості води як: загальна мінералізація, водневий показник (рН) та розчинений 

кисень [95]. При аналізі багаторічної динаміки гідрохімічних показників води 

були використані дані Гідрометеорологічної обсерваторії (період 1950-

2012 рр.) [33-36; 49-51; 168]. Місця відбору проб води, які здійснювали ми та 

представники Державної гідрометеорологічної служби, зображені на рисунку 

3.1. 
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Рис. 3.1. Розташування місць збирання польового матеріалу в Українському 

Приазов`ї: 1 – гідрохімічні; 2 – гідрологічні; 3 – іхтіологічні. 

 

Для аналізу води використовувалися різні прилади:  

 для визначення солоності – портативний кондуктометр (СОМ – 100, 

похибка ±2 %);  

 водневого показника – портативний рН-метр (рН-200, похибка 

±0,02 %);  

 розчиненого у воді кисню – газоаналізатор оксиметр (DО 600, 

похибка ±2 %). 

Використання зазначених приладів дало можливість отримати 

результати за вказаними вище показниками безпосередньо після забору води 

під час експедицій. 

Гідрологічні дослідження. Одним з найголовніших гідрологічних 

показників, що визначає режим річок, є надходження та витрати води. 

Враховуючи, що зазначені характеристики здавна є предметом моніторингу 

Гідрометеорологічної служби колишнього СРСР, а потім України, при аналізі 

водного балансу нами використовувались дані, які наведені у Гідрологічних 
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щорічниках [33-36; 49-51; 168]. Але вони не розкривають всієї картини, 

оскільки більшість річок Приазов`я зарегульовано греблями. За таких умов, 

стік набуває стрибкоподібного характеру, який фіксується лише одиничними 

гідрологічними постами, розташованими у пониззі річок. Винятком є 

р. Молочна, на якій працює дотепер 2 водомірні пости (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Розташування гідропостів на річках Українського Приазов`я [19]* 

*Дані на інших водомірних постах вказаних річок, а також на рр. Малий Утлюк, 

Корсак, збиралися не систематично. 

 

Іхтіологічні дослідження. Збирання іхтіологічного матеріалу 

проводилось в різних місцях річок регіону (рис. 3.1) під час експедиційних 

робіт. Зважаючи на певну відмінність екологічних умов у різних ділянках 

водойм, іхтіологічні проби збиралися окремо у верхній, середній та нижній 

частині 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 іхтіофауну, за можливості 

проводилися збирання матеріалу у місцях розташування водомірних постів. 

Улови частково аналізувалися на місці збирання, але більш детальне 

опрацювання проводилося в лабораторних умовах. Вилучену для досліджень 

рибу ми фіксували 4 % розчином формаліну для подальшого опрацювання в 

лабораторії за загальноприйнятими методиками [130]. 

Річка, найближчий населений пункт 

Відстань від 

гирла, км 

Площа 

водозбору, 

км
2
 

р. Молочна, м. Токмак 100 1620 

р. Молочна, с. Терпіння 60 2780 

р. Лозуватка, с. Новоолексіївка 37 331 

р. Обитічна, м. Приморськ 20 300 

р. Берда, смт. Осипенко 24 620 



34 

 

Видову належність організмів визначали за різними визначниками [9-

11; 87; 99-101; 115; 116; 144; 147; 167]. Систематичне положення, латинські 

та українські назви риб подані за національними [97-101; 147; 167] та 

міжнародними [175; 178; 179; 185; 186] джерелами. 

Для аналізу питання щодо формування іхтіокомплексів річок Північно-

Західного Приазов’я виникла потреба в модифікації екологічної класифікації 

риб за відношенням їх до окремих факторів середовища – солоності води та 

розміщенням у водоймі (а не в конкретній ділянці водойми), течії, 

міграційних шляхів. Враховуючи неоднозначність суджень різних авторів з 

цього приводу [15; 16; 21; 90; 146; 148], ми застосували власний підхід, який 

дав нам можливість більш глибоко проаналізувати іхтіофауну річок та 

врахувати відношення риб до різних екологічних чинників: 

1. Солоність води та розміщення у водоймі: морські (мешканці моря), 

прісноводні (мешканці виключно прісних вод), солоноватоводні 

(перебувають у слабкосолоній воді), різноводні (здатні до перебування у 

прісній та солонуватій воді). 

2. Течія: реофіли (риби проточних вод), лімнофіли (риби стоячих вод), 

помірні реофіли (риби повільної течії), індиференти (мешканці проточних і 

стоячих вод). 

3. Міграційні шляхи: мігруючі (мігрують у іншу водойму), 

маломігруючі (мігрують в межах однієї водойми), осілі (не залишають свого 

середовища і не мігрують з району життя). 

 

3.3. Обсяг фактичного матеріалу 

Аналізу були піддані результати з різноманітних напрямів 

гідроекологічних досліджень. 

Гідрохімічні дослідження. Проаналізовано власні дані та дані 

Гідрометеорологічної служби, які охоплюють період 1949-2010 рр. в 

кількості 4690 записів, зокрема для визначення солоності – 1697, рН – 1532, 

O2 – 1461. 
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Гідрологічні дослідження. Цим напрямом були охоплені матеріали, які 

зібрані на 8 гідропостах на всіх досліджуваних річках протягом 1949-2012 рр.  

Іхтіологічні дослідження. Аналізу були піддані 169 уловів 2001-

2015 рр., розподіл за річками яких представлений у таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 

Кількість проаналізованих іхтіологічних уловів 

Річка Проаналізовано уловів 

Великий Утлюк 11 

Малий Утлюк 11 

Молочна 81 

Корсак 11 

Лозуватка 11 

Обитічна 29 

Берда 15 

Разом: 169 

 

3.4. Методи досліджень 

Під час роботи були використані загальноприйняті у гідробіології, 

іхтіології методи відбору проб, фіксації, камеральної обробки і 

статистичного аналізу даних. У якості основних методів використані польові 

(збирання іхтіологічного та гідрохімічного матеріалу), камеральні 

(визначення видової належності риб, встановлення показників солоності 

води, її насичення киснем та рівня рН) та математичні. Обрахунки отриманих 

даних проводилися за допомогою стандартних біометричних методів 

досліджень [78] та спеціалізованих комп’ютерних програм Microsoft Office 

Excel, Statistics та Biodap. Попередньо для зручності опрацювання 

гідрохімічних, гідрологічних та іхтіологічних матеріалів на основі Microsoft 

Office Access була створена комп’ютерна база даних «Риби України». 
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РОЗДІЛ 4 

ДИНАМІКА ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ СЕРЕДОВИЩА 

МЕШКАННЯ РИБ 

 

 

Видовий склад, розподіл, популяційні показники риб у водоймах в 

найбільшій мірі залежать від стану гідроекосистеми. Загальноприйнятим є 

поняття, що ведучим фактором формування іхтіофауни є кількість води, 

величина, своєчасність та тривалість паводку, які потім визначають 

ефективність нересту. Другим чинником вважається забезпеченість риб 

їжею на різних етапах онтогенезу. Але наприкінці ХХ ст., в зв’язку з 

інтенсифікацією антропогенної діяльності на водоймах, актуальним стає 

значення ще одного чинника – якість водного середовища, екологічні 

умови існування різних за рівнем організації груп гідробіонтів, в тому числі 

і риб. Потрібно підкреслити, що ці вимоги є важливими не тільки для 

різних груп гідробіонтів, а й для різних за екологією груп риб. 

 

4.1. Аналіз витрат води в річках регіону досліджень як показника 

умов існування риб  

У гідрології під річковим стоком зазвичай розуміють об’єм води, 

який проходить через визначений ствір за одиницю часу. Вибір даного 

показника пов’язаний з його властивостями та значенням для гідробіонтів: 

- різкі коливання рівня води призводить до осушення прибережних 

мілководь та до загибелі ікри і молоді риб; 

- сезонні коливання, зокрема якщо мова йде про міжсезонний 

перерозподіл, зменшення весняного паводку, знижають стимулюючий вплив 

стоку на фізіологічно підготовлених плідників під час нересту та міграції, а 

також не сприяють затопленню берегових нерестовищ, своєчасному залиттю 

заплави річок, де проходить не тільки нерест, а й нагул риб; 
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Водний режим річок обумовлюється кліматичними, 

гідрогеологічними, орографічними та гідрографічними особливостями 

регіону. Даний регіон, що відноситься до Приазовського басейну, 

характеризується значною весняною повінню, низькою літньо-осінньо-

зимовою меженню, яка часто переривається дощовими паводками, взимку 

рівень може дещо підвищуватись через відлиги.  

Характер водного режиму залежить від особливостей повені, її 

тривалості та відсотком талих вод у річковому стоку, який залежить від типу 

живлення річки.  

Річки регіону мають змішане живлення, а у формуванні стоку роль 

талих та дощових вод різноманітна. Це співвідношення змінюється в 

залежності від водності року. Зокрема, стік весняної повені у багатоводні 

роки складає близько 60-70 % річного стоку, в середньо та маловодні роки 

знижується до 40-50 %. Також, з основних показників водного балансу 

виходить, що у басейн Приазов`я стікають лише 8% опадів, інші ж 

витрачаються на випаровування [139]. 

На формування як поверхневих, так і підземних вод помітно 

впливають кліматичні умови. Річки Північно-Західного Приазов`я, особливо 

в їх нижній течії, розташовані в зоні недостатнього зволоження, де талих вод 

відносно небагато, а дощі випадають рідко. Тут на формування поверхневих 

вод залишається лише близько 21 мм, а на підземні всього тільки 2 мм, 

внаслідок чого річки тут часто і на довготривалий період пересихають [139]. 

Територія басейну Північно-Західного Приазов’я знаходиться у двох 

районах за характером мінімального стоку. До першого, що розташований у 

Приазовській частині Українського кристалічного щита, належать верхні 

притоки Молочної, також річки Обитічна, Берда, Корсак. Живляться вони за 

рахунок вод кристалічних порід докембрію та продуктами їх руйнування; 

дебіти джерел, тобто кількість води, що надходить з джерел за одну секунду, 

не перевищують 0,5 л/сек.  
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У другому районі розташовані нижні ділянки річок Молочна, 

Обитічна, Корсак. Основними джерелами живлення стають води неогенових 

і давньочетвертинних та в меншій мірі палеогенових і сучасних 

четвертинних відкладів. Для даного району характерні добре карстуючі 

вапняки понтійського ярусу, які під впливом атмосферних опадів і 

поверхневого стоку обумовлюють утворення невеликих порожнин. Це 

сприяє тому, що частина річкових вод надходить в ці порожнини, а річки на 

довгий час пересихають.  

Серед чинників, що впливають на формування гідрологічних 

параметрів річок, сьогодні значна частка належить й антропогенному, який 

можна умовно поділити на фактори, що впливають на режим стоку (руслове 

регулювання водосховищами та ставками, агро- та лісотехнічні заходи, 

обваловування та спрямлення русел, урбанізація та ін.) та величину стоку 

(збільшення сумарного випаровування за рахунок створення водосховищ). 

Іншим показником, вплив якого дуже істотно відчувають водойми, є 

зарегульованість річок, яка призводить до гідрологічних змін, підвищення 

рівня випаровуваності та перешкоджання розповсюдженню риб.  

Для з’ясування динаміки об’єму стоку води річок за основу 

розрахунку були взяті середні багаторічні значення цього показника на 

останньому гідростворі водойм (замикаючий створ) (див. табл. 3.1). 

Найбільш повна інформація щодо витрат води в водоймах регіону 

досліджень існує для річок Молочна, Лозуватка, Обитічна та Берда, тому 

аналіз проведений по цим річкам. 

Аналізуючи середні багаторічні значення об’єму стоку води 

зазначимо, що вони залежать від довжини та площі водозбірного басейну 

річок, що підтверджує кореляція між цими показниками і становить 0,70. 

Серед водойм найбільші показники властиві для річки Берда, а найменші - 

для річки Корсак (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 

Середні значення об`єму стоку води річок за 1950-2012 рр., млн. м
3
  

[33-36] 

Річка М ±m min max 

Берда 61,52 ± 5,91 7,92 156,02 

Обитічна 44,69 ± 4,14 5,15 130,17 

Лозуватка 11,94 ± 0,91 1,52 27,81 

Корсак 7,79±1,29 2,41 17,95 

Молочна 53,46±5,45 13,87 154,96 

 

Загалом багаторічний стік у річках досліджуваного періоду має 

стрибкоподібний характер з чітко вираженими піками (рис.4.1 А-Г, 4.2). 

Очевидно, що ці піки припадають на роки, в яких реєструвалася найбільша 

кількість опадів. 

Рис. 4.1 - А Динаміка об`єму стоку води річки Молочної у м. Токмак за 

період 1951-2012 рр. 
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Рис 4.1 – Б. Динаміка об`єму стоку води річки Лозуватки в  

с. Новоолексіївка за період 1953-2012 рр. 

Рис. 4.1 - В. Динаміка об`єму стоку води річки Берда у с. Осипенко в 

період з 1950-2012 рр. 
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Рис. 4.1 - Г. Динаміка об`єму стоку води річки Обитічна у м. Приморськ 

в період з 1950-2012 рр. 

 

Рис. 4.2. Зміна ходу сумарного стоку річок Північно-Західного Приазов’я у 

часі, км
3 
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Узагальнюючи багаторічну динаміку сумарного стоку річок Північно-

Західного Приазов`я (рис. 4.2), слід виділити декілька періодів: 

- середній природній стік до початку будівництва водосховищ та 

ставів (1948 роки) складав 0,56 км
3
; 

- після завершення будівництва та початку багаторічного 

регулювання стоку показники вже складають 0,33 км
3
 період 1949-1992 

років. 

- низькі показники стоку які не перевищували 0,2 км3 в рік період 

з 1993 р. до сьогодні. 

 

4.2. Характеристика основних показників гідрохімічного режиму 

Життєдіяльність риб, їх існування та відтворення в певній мірі 

визначаються екологічними факторами водного середовища, що мають  

абіотичну природу. Це, перш за все, температура води, вміст кисню та 

двоокису вуглецю, величина рН, іонний склад та ін. Ці фактори є важливими 

для риб, оскільки піддаються значним змінам як під впливом природних 

причин (добові та сезонні коливання), так і під багатофакторним 

антропогенним впливом на водойми.  

Умови формування хімічного складу річок за характером природних 

умов у регіоні розрізняють наступним чином. Так у південній частині, 

розміщеній на схилах Приазовської височини, формування хімічного складу 

руслових вод відбувається в умовах недостатнього зволоження і засушливого 

клімату під впливом більш засолених сульфатами і хлоридами ґрунтів і 

порід. Річкові води тут звичайно сульфатно-натрієві високої мінералізації. 

У південно-західній частині, яка розміщена на рівнині, формування 

хімічного складу руслових вод відбувається в умовах засушливого клімату, 

де сформувались південні чорноземи, темно-каштанові та каштанові 

солонцюваті ґрунти в комплексі із солонцями, які значно засолені 

високорозчинними сульфатами і хлоридами натрію. Руслові води 

високомінералізовані, за складом хлоридно-сульфатно-натрієві. Внаслідок 



43 

 

танення снігу під час зимових відлиг, а також ранньою весною в річки і 

тимчасові водостоки надходять переважно слабомінералізовані поверхнево-

схилові води, які стікають по замерзлому ґрунту. 

Окрім природних умов, на формування гідрохімічного режиму річок 

випливає антропогенний чинник, який за характером представлений 

хімічним (надходження промислових та комунальних стоків) та 

опосередкованим впливом (зарегулювання стоку гідротехнічними 

спорудами, забір води для господарських потреб). 

Гідрохімічні показники вод річок північно-західного Приазов’я 

характеризуються значною динамікою під впливом вищезазначених 

чинників. Для їх аналізу та визначення певних тенденцій були обрані 

наступні показники: 

- Солоність – використовується як важливий екологічний 

показник, в залежності від величини якого відбувається формування 

різноманіття риб та інших гідробіонтів за приуроченістю до життя у водах 

різної солоності. 

- Кисень – концентрація цього газу дає можливість говорити по 

негативні зміни в гідроекосистемі річки.  

- рН – показник, від величини якого залежать хімічні та біологічні 

процеси, що відбуваються у водоймі. 

 

4.2.1. Солоність  

Солоність є важливим показником якості води, величина якого 

визначає видовий склад риб та особливості іхтіокомплексів конкретної 

водойми. По відношенню до цього чинника всі водні організми можна 

розділити на 2 групи: еври- та стеногалінні [114]. Звісно, що в умовах 

відносно стабільного гідрохімічного режиму, який більш притаманний 

морським водним екосистемам, спостерігається і суттєва стабільність 

рибного населення.  
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Звичайно, що річкові системи за сучасного значного впливу 

різноманітних чинників антропогенного походження відзначаються значною 

мінливістю як солоності, так і інших екологічних характеристик. То ж деякі 

види, здатні мешкати за значних їхніх коливань, а інші зникають або їх 

популяції перебувають в дуже пригніченому стані. То ж солоність, на думку 

фахівців [106], можна віднести до групи лімітуючих чинників. 

Сольовий режим річок Великий Утлюк, Малий Утлюк та Корсак за 

відсутністю багаторічних та постійних, а не епізодичних, даних 

проаналізувати неможливо. Хоча треба зазначити, що за тими наявними 

значеннями, які були отримані під час досліджень у середині 50-х років ХХ 

ст. та сучасних, їм притаманні однакові риси та тенденції, які 

спостерігаються у інших досліджуваних річках. 

На сольовий режим приазовських річок у їх верхівях та середній 

частинах дуже впливають два чинника. Це приток води, яка надходить з 

опадами та за рахунок танення снігу. Випаровування під час спекотного літа 

та тривалої теплої осені. Перший чинник спричиняє розбавлення слабких 

розсолів до 0,12 г/л (р. Молочна) при середньому показнику 1,80±0,03 г/л.  

Води річок мають досить широкий діапазон коливання показників 

солоності. Так найменш мінералізованою річкою є Молочна, в якій середнє 

багаторічне значення солоності становить 1,8 г/л (табл. 4.2), найбільш 

мінералізованою – Лозуватка.  

Таблиця 4.2 

Середні багаторічні значення окремих показників якості води річок 

Північно-Західного Приазов’я 

Річка Показник Min Max М±m n 

р. Великий 

Утлюк 

Солоність, г/л 1,27 7,69 5,30±0,45 27 

рН 8,30 8,40 8,32±0,01 15 

р. Малий 

Утлюк 

Солоність, г/л 3,29 7,25 5,06±0,31 30 

рН 8,10 8,19 8,15±0,01 20 
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р. Молочна 

Солоність, г/л 0,54 7,70 2,60±0,02 1743 

Розчинений кисень, г/л 2,15 17,10 9,12±0,18 401 

рН 7,00 9,50 8,06±0,02 548 

р. Корсак 
Солоність, г/л 1,81 5,23 4,20±0,22 32 

рН 8,80 9,40 9,10±0,09 12 

р. Лозуватка 

Солоність, г/л 0,80 7,18 4,81±0,07 438 

Розчинений кисень, г/л 6,64 16,27 10,67±0,15 229 

рН 6,00 9,20 7,78±0,05 236 

р. Обитічна 

Солоність, г/л 0,83 9,23 4,35±0,02 3299 

Розчинений кисень, г/л 6,27 19,32 10,57±0,05 1569 

рН 5,97 9,40 7,89±0,02 1545 

р. Берда 

Солоність, г/л 0,80 9,77 2,87±0,02 804 

Розчинений кисень, г/л 5,40 18,00 10,93±0,24 117 

рН 6,20 8,83 7,75±0,05 97 

 

Слід зазначити, що основним типом живлення річок регіону 

досліджень є атмосферні опади, хоча раніше вважалось, що для річок Берда, 

Обитічна та Молочна характерний змішаний тип живлення [29]. Таким 

чином, проаналізувавши рівень солоності в різних річках, була встановлена 

залежність даного показника з площею водозбірного басейну. Про це 

говорить чітка кореляційна залежність між площею водозбірного басейну та 

середньою багаторічною солоністю вод річок. Зворотній кореляційний 

зв'язок цих показників становить – 0,85 (рис 4.3). Таким чином площа 

водозбірного басейну є фактором, що впливає на надходження прісних вод 

до русла річки.  
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Рис. 4.3. Взаємозв’язок солоності вод річок з площею  

водозбірного басейну. 

 

Солоність річок регіону досліджень, як інтегральний показник стоку, 

випаровуваності, кількості опадів має складну багаторічну динаміку. Для 

кожної конкретної річки сукупність цих показників складається в певних 

пропорціях. Визначити, що саме впливає на багаторічну динаміку 

мінералізації вод річок регіону досить складно. На нашу думку, 

найголовнішим фактором є кількість атмосферних опадів, на другому місці - 

рівень випаровуваності. Так, аналіз багаторічної динаміки показників 

солоності показав, що для річок характерна майже однакова картина піків та 

падіння середніх значень мінералізації і тільки винятком є 80-90-ті роки для 

річки Молочної, коли спостерігається значне зменшення показників 

(рис. 4.4). Такій ситуації сприяли, на наш погляд, дві причини – великий 

паводок 1985-1986 рр. і те, що річка має велику кількість допливів. 

Відповідно до цього склалася ситуація, що у зазначений час переважали 

понижені значення солоності. За рахунок цього періоду нахил лінії тренду 
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показує у бік зменшення загальної мінералізації води, хоча у сучасний період 

спостерігається підвищення рівня. Для інших річок загально рисою є 

тенденція до підвищення солоності в межах 2 г/л протягом всього 

зазначеного часу. 

При аналізі рівня солоності за ділянками водойм (табл. 4.3) 

встановлено, що для всіх річок властива неоднорідність цього показника. Так 

зростання її значень від витока до гирла пояснюється тим, що при 

визначених гідрометеорологічних умовах (пануючі у даному регіоні східні 

вітри) та морська вода, яка є більш щільною і тяжкою, під дією вітрів 

проникає у гирлові ділянки водойм, тим самим осолонюючи їх. Дещо інша 

ситуація характерна для річки Молочна. У середній частині водойми 

показники солоності падають, а в нижній починають знову рости, як в 

принципі і у всіх інших річках. Це пов’язано з тим, що річка протягом своєї 

довжини (в основному в середній частині) приймає велику кількість допливів 

і немає в тій же частині ставків та водосховищ. Також ми вважаємо, що 

додатково на таку ситуацію впливають скиди стічних вод міст Токмак та 

Молочанськ.  

Таблиця 4.3 

Середні багаторічні значення солоності води за ділянками річок 

Річка 
Ділянка водойми 

верхня середня нижня 

Великий Утлюк - 2,68 6,13 

Малий Утлюк 0,91 - 5,06 

Молочна 2,39 1,68 1,92 

Корсак 3,41 - 4,24 

Лозуватка 3,37 5,00 4,18 

Обитічна 2,66 3,06 4,27 

Берда 2,02 2,90 3,15 
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Рис. 4.4. Динаміка солоності вод річок за роками: А – Берда, Б – Обитічна, В – Лозуватка, Г – Молочна. 
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Як і у всіх річках, так і досліджуваних водоймах, реєструються сезоні 

коливання мінералізації вод завдяки змінени упродовж року ролі різних видів 

живлення. При зростанні поверхневого стоку мінералізація знижується, а при 

його зменшенні – навпаки. Так навесні, під час водопілля та паводків 

показники солоності знижуються в усіх річках (рис. 4.5), а у міжпаводковий 

період досягають найбільших значень. 

Рис. 4.5. Динаміка солоності вод річок за сезонами 

 

Виявлені значення режиму солоності вод дають підставу казати, що 

для більшості річок притаманна тенденція до збільшення солоності, 

неоднорідність цього показника протягом всієї водойми та коливання 

значень у різні сезони . 
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речовинами (чим більше у воді органічних речовин, тим більше 

використовується кисню на їх окислювання в процесі розкладу, і тим менше 

залишається кисню, необхідного для дихання риб). Недостатній вміст кисню 

або його дефіцит у воді обумовлює несприятливі зоогігієнічні умови в 

водоймі (створює передумови до накопичення органічних речовин) або 

викликає масову загибель риб.  

Аналізуючи показники розчиненого кисню у воді як за літературними 

даними, так і за власними, слід відмітити відсутність довготривалих низьких 

значень. Загалом кисневий режим для вказаних річок можна 

охарактеризувати як сприятливий, про що свідчать середні багаторічні 

значення рівня кисню у воді в межах 9,79-10,97 мг/л (табл. 4.4, рис. 4.6). 

Таблиця 4.4 

Середні багаторічні значення рівня кисню у воді річок 

Річка min max M± n 

Молочна 1,5 18,9 9,79 ± 0,11 1005 

Лозуватка 6,64 16,27 10,97 ± 0,17 148 

Обитічна 5,4 19,32 10,43 ± 0,15 150 

Берда 5,4 18 10,75 ± 0,18 157 

Необхідно вказати на те, що в деякі роки були зареєстровані низькі 

значення показників до 4 мг/л (р. Молочна, листопад 1990 року – 1,5 мг/л), 

частка яких складає 3,96 % від загальної кількості значень. Для багатьох 

видів вони є критичними (плітка, окунь), хоча карась, лин, короп, чебачок, 

в’юн, щипавка витримують рівень насичення киснем до 0,5 мг/л.  

Проаналізувавши середньорічні значення кисню в аспекті багаторічної 

динаміки, відмічені його значні коливання. Для всіх річок спостерігається 

тенденція до збільшення середніх показників більш ніж на 1-3 мг/л за 40-

річний період досліджень, разом з тим для річки Обитічна вони залишаються 

на однаковому рівні. На нашу думку така ситуація у всіх річках пов’язана з 

низьким рівнем хімічного забруднення, яке б могло призвести до низьких 

показників кисню. 
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Рис. 4.6. Динаміка кисневого показника за роками: А- Берда, Б – Обитічна, В – Лозуватка, Г – Молочна. 
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Підсумовуючи аналіз кисневого режиму в річках регіону, слід відмітити 

відносно стабільні його значення, що вказує на сприятливі умови для 

існування риб.  

 

4.2.3. Водневий показник (рН). 

Концентрація водневих іонів представляє собою важливий показник 

фізико-хімічних властивостей води і грає особливе значення для 

прісноводних тварин. Цей екологічний чинник характеризує зовнішнє 

середовище, здійснює відновний вплив не тільки на життя риб, але й на стан 

біоценозу в цілому, впливає на продуктивність водойми, склад гідробіонтів 

корисної флори та фауни, а також на формування паразитофауни та характер 

виникнення і тривалості заразних хвороб та інших гідробіонтів. Вплив 

підвищених та знижених концентрацій водневих іонів на стійкість риб до 

отруйних речовин залежить від зміни інтенсивності загального обміну 

речовин та газообміну зокрема. Зменшення величини рН призводить до 

зниження інтенсивності обміну, а збільшення рН - до підвищення [165]. 

За результатами досліджень середнє значення рН для досліджуваних 

водойм коливається в межах 7,61-8,4 (табл. 4.5). 

Таблиця 4.5 

Середні багаторічні значення рН води річок 

Річка min max M± n 

Великий Утлюк 8,30 8,40 8,35 ± 0,05 2 

Малий Утлюк 8,10 8,19 8,15 ± 0,05 2 

Молочна 6,00 9,50 7,90 ± 0,01 1038 

Корсак 7,00 9,40 8,40 ± 0,72 3 

Лозуватка 6,00 9,60 7,61 ± 0,06 155 

Обитічна 5,97 9,40 7,84 ± 0,04 163 

Берда 6,05 8,83 7,82 ± 0,03 167 
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За класифікацією прісних та солонуватих рибогосподарських водних 

об’єктів за величиною водневого показника води річок відносяться до групи 

нормальні води [54]. Але, якщо аналізувати мінімальні значення, то в деякі 

періоди, наприклад, для річки Обитічна осінь 2007 року виявилася 

аномальною (рН=5,7), тому що такі показники вже відносяться до групи 

кислі води, які при концентрації СО2 вище 20 мг/л та збільшеному вмісту 

солей заліза, є шкідливими для риб. Натомість максимальні значення 

вказують на те, що в окремі сезони року і, зокрема такі значення 

реєструються у більшості випадків у сучасний період, показники рН 

досягають великих значень (рН>8,6), які є шкідливими для риб при 

довготривалій дії. 

За наявними багаторічними даними слід відмітити, що в річках 

спостерігається різна тенденція щодо величин рН (рис 4.7). Так для річок 

Лозуватка, Обитічна реєструється зменшення значень в межах 0,5 одиниць, а 

в річках Берда та Молочна навпаки – збільшення в такому ж діапазоні. 

Загальною рисою для всіх водойм є збільшення величин водневого показника 

у період 70-80-х рр. ХХ ст., а у 2004 році його різке зниження, але у межах 

норми. Цьому могло сприяти відсутність або низька концентрація 

вуглекислих солей кальцію або магнію (призводять до легкого зміщення у бік 

кислої або лужної сторони) та ступінь насиченості біогенами.  

Узагальнюючи наведені дані констатуємо, що підвищення або 

зниження водневого показника може призвести до суттєвих екологічних змін 

у водоймах, здійснюючи негативний вплив як на річкову екосистему в 

цілому, так і на окремі її ланки. 
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Рис. 4.7. Динаміка величини рН за роками: А – Берда, Б – Обитічна,  

В – Лозуватка, Г – Молочна 
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4.3. Основні причини змін гідрологічного та гідрохімічного 

режимів річок 

Головними причинами, що призводять до динаміки показників стоку 

річок, можна вважати особливості їх розташування, умови, які впливають на 

його формування та ступінь зарегульованності водойми. Необхідно 

зазначити, що велике масштабне втручання людини в функціонування 

екосистем стало одним з основних чинників, який спричинив значні 

коливання показників стоку у ХХ ст. Так, основними видами діяльності 

людини у водних екосистемах, що спричинили погіршення стану водойм, 

зокрема порушення режиму формування стоку, є зрошення, водовідведення, 

скидання вод з інших басейнів (Дніпро), зарегулювання тощо. 

Природний режим формування стоку майже всіх малих річок України 

сьогодні є порушеним. Так частка весняного стоку у щорічному стоку для 

річок степу зменшилася проти його природного значення. Частка зимового 

стоку в степу – на одних збільшилася майже у 2 рази, а на інших не 

змінилася. Мінімальний стік річок України значно зріс, насамперед, за 

рахунок скидання зворотних вод споживачами та роботи гідротехнічних 

регулюючих споруд. Збільшує мінімальний стік перетік води з більш 

глибоких водоносних шарів у ґрунтові води та безпосередньо у русло у 

зв'язку з каналізуванням, розчищенням русел малих річок [20; 24; 171]. 

Найбільш широкомасштабним видом використання річок є забір води 

на зрошення, яке зумовлене розміщенням на півдні країни основних площ 

зрошувального землеробства. Так площа зрошувальних земель, яка 

забезпечується водою з малих річок, становить 20 тис. га [118]. 

Типовим явищем на малих річках є повсюдне створення ставків та 

водосховищ. Загалом на річкові артерії в межах Запорізької області припадає 

897 ставків та 28 водосховищ, зокрема на річки Приазов`я 270 та 16 

відповідно (табл. 4.6). Найбільше ставків серед річок нараховує р. Молочна, а 

саме найбільше водосховище знаходиться у басейні р. Берда. В 1958 році у її 

середній течії було створено Бердянське водосховище, об’ємом 30,0 млн. м
3
 з 
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метою забезпечення міста Бердянськ питною водою. Другим за величиною є 

Каїнкулацьке, яке вступило в дію у 1974 році для забезпечення штучного 

зрошення с/г угідь. Але згодом буде з’ясовано, що ці водосховища не 

зможуть виконувати свої функції в зв’язку з відносно високим рівнем 

мінералізації. 

Таблиця 4.6 

Наявність ставків та водосховищ в басейнах річок  

Північного-Західного Приазов’я [117, 118] 

Басейн річки Ставки Водосховища 

к-ть, шт площа, га к-ть, шт площа, га 

Великий і Малий Утлюк 23 561,7 - - 

Молочна 81 536,2 6 497 

Обитічна 56 472,1 4 215,2 

Лозуватка 12 180,0 1 40,0 

Берда 56 375,6 5 491,8 

Інші річки 42 579,2 - 38,5 

Разом 270 2704,8 16 1282,5 

 

Таким чином надмірна мережа ставків та водосховищ призвела до 

втрати природної наскрізної проточності річок (перетворення річок з 

водотоків в стоячі водойми), до зниження рівня водообміну в річках і 

ставках, що створило багатоплановий негативний вплив на річки як 

середовище існування гідробіонітів. 

Основним напрямом інженерних перебудов річок і їх заплав на півдні 

України стала осушувальна і зрошувальна меліорація земель. Як спосіб 

використання річок, меліорація супроводжується значним розорюванням 

земель заплави, а іноді і схилів річкової долини. Проведення таких заходів у 

заплаві річок призвело до зникнення меандрів, плес, перекатів та інших 

природних елементів русел, через що малі річки втратили властиві їм 

біотопи. 
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Сьогодні «дуже популярним серед населення» є використання 

земельних ресурсів заплав і схилів річкової долини для сінокосіння, випасу 

худоби, розорювання, що в результаті стає джерелом додаткового 

надходження забруднень у річку чи ставок. 

Окрім того, в останні роки спостерігаються досить динамічні 

кліматичні умови (атмосферні опади, температура і випаровування), від яких 

залежить водний режим поверхневих і підземних вод. Серед них перше місце 

сьогодні можна відати останньому фактору, оскільки випаровування є 

найвагомішим фактором у районах, де відношення сумарного випаровування 

до суми атмосферних опадів виявляється найбільшим [120]. Його динаміка 

залежить від кількості опадів та температури, але слід зазначити, що значне 

місце у цьому процесі зайняла діяльність людини. Так, зокрема надмірне 

створення ставків та водосховищ призвели, з одного боку, до збільшення 

площі водного дзеркала водойм, що в свою чергу сприяє збільшенню об’єму 

випаровування. З іншого боку, гідробудівництво сприяло утворенню стоячих 

акваторій, в яких протягом року не відбувається регулярне надходження 

(поповнення) води, та уповільненню швидкості течії. Сукупним результатом 

такої взаємодії є зміна солоності води досліджуваних річок, яка суттєво в 

подальшому може вплинути на іхтіофауну.  

Таким чином, найбільш вагоме значення для мешкання риб в річках 

регіону мають гідрологічні умови, показники якості води, формування яких 

обумовлюється кліматичними, гідрогеологічними, орографічними та 

гідрографічними особливостями регіону, а також за рахунок антропогенних 

змін. Саме вони з середини минулого сторіччя призвели до динаміки 

гідравліко-гідрологічних умов. У відповідності до них формується 

гідрохімічний режим водойм та видовий і кількісний склад гідробіонтів. 
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РОЗДІЛ 5 

ТРАНСФОРМАЦІЯ ІХТІОЦЕНОЗІВ РІЧОК ПРИАЗОВ`Я                         

В ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ СТ. 

 

 

5.1. Динаміка видового складу риб у часі та просторі 

У ХХ ст. іхтіофауна всіх наших водойм зазнала значних змін під 

впливом антропогенних факторів. Будівництво водосховищ, гребель, каналів, 

розорювання берегів, які у ХХ ст. набули значного поширення, а також 

розвиток землеробства та тваринництва, спричинили значну трансформацію 

водних екосистем. У зв`язку з цим, зокрема і у всіх річках Північно-

Західного Приазов`я, дуже уповільнився річковий стік, змінилися 

температурний та гідрохімічний режими. Це суттєво позначилося на 

видовому багатстві іхтіофауни, її перерозподілі, структурі популяцій. 

Незважаючи на те, що річки Українського Приазов`я від витоку до 

пониззя мають спільний генезис, деякі з них відрізняються одна від одної 

певними екологічними особливостями. Наприклад, долина такої великої для 

регіону річки, як Берда, на значному просторі пересікає Український 

кристалічний щит. Тому вода в ній є порівняно чистою, з великим вмістом 

кисню, малим рівнем органічного забруднення тощо. Це дає можливість 

мешкати у зазначеній водоймі таким рибам як пічкур, верховодка, головень 

та іншим видам, яких у інших річках або немає взагалі, або їх чисельність є 

дуже малою. Слід зазначити, що верхів`я більшості річок за своїми 

гідрохімічними характеристиками доволі схожі на Берду, але довжина цих 

ділянок незначна. Це унеможливлює існування популяцій зазначених вище 

видів, біологія яких досить подібна до справжніх оксифілів. 

У пригирлових ділянках річок всього регіону зазвичай спостерігається 

певний вплив Азовського моря та лиманів, що спричиняє формування 

особливих екологічних умов. Серед них чи найважливішою є значна 

солоність води, ступінь якої дуже коливається за сезонами та роками. 
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Звичайно це створює значний вплив на іхтіофауну, якій у цих місцях 

притаманне багате видове різноманіття [91; 92; 156]. Загалом море та його 

лимани разом з річками формують єдиний іхтіологічний комплекс, для якого 

характерні спільні зоогеографічні риси [45; 63], але видовий склад 

гідробіонтів, і риб зокрема, має певні відмінності. 

Враховуючи те, що більшість екологічних і навіть соціальних процесів 

мають нелінійний характер [52], є необхідність проаналізувати стан фауни 

риб річок Північно-Західного Приазов`я за різного ступеню господарського 

впливу на водні екосистеми. За основу періодизації були взяті особливості 

розвитку продуктивних сил колишнього СРСР, які визначалися міжнародною 

політичною ситуацією, а також скеровувалися певними урядовими та 

партійними постановами. Саме вони визначали стан промисловості, 

сільського та комунального господарства, які створюють найбільш потужний 

вплив на всі водні та наземні організми.  

Згідно вищезазначеного, нами виділено три відрізки часу, які суттєво 

відрізняються за ступенем впливу антропогенних чинників на біоту:  

1 період – з початку ХХ ст. до 1948 року. Він характеризувався, з 

одного боку, інтенсивним розвитком капіталістичних відносин та зростанням 

продуктивності праці, з другого боку, – соціально-політичними процесами в 

країні, війнами та періодами стрімкого відтворення економіки після них. 

Будувалися ставки для роботи млинів, розведення риби, водозабезпечення 

заводів та фабрик, поступово збільшувалися площі орних земель, 

вирубувалися ліси. Але загалом антропогенний вплив на водойми та на їх 

мешканців у 20-30-х роках був не дуже помітним, хоча вже тоді 

спостерігалось зростання вилову риби. Так, якщо у 1914 році у водоймах 

України видобували 27840 т, в 1922 р. – лише 8256 т, то у 1923 р. – вже понад 

14400 т [150]. У 1923 році було видано Декрет ВЦВК "Про організацію 

управління рибними господарствами" [39], який визначив перехід морських, 

озерних та річкових угідь у власність держави. Згідно з ним, всі знаряддя, 

пов'язані з роботою рибної промисловості, було націоналізовано. 
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Незважаючи на це, під час формування нової держави та нових 

соціалістичних відносин, спостерігалось багато порушень, серед яких: 

масовий вилов риби під час нересту, використання для її видобутку 

вибухівки тощо [56]. Звичайно, що всі вони мали локальний характер і мало 

впливали на іхтіофауну та на продуктивність іхтіоценів. У подальшому, 

попри військові дії та значні економічні перетворення, які вимагали 

використання у сільському господарстві та промисловості значної кількості 

води, а також інтенсивного використання заплав, річки Північно-Західного 

Приазов`я не зазнали суттєвого скорочення як видового різноманіття риб, так 

і біологічної продуктивності. 

2 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 Постанови “Про 

план полезахисних лісонасаджень, упровадження травопільних сівозмін, 

будівництва ставків і водойм для забезпечення високих і стійких врожаїв у 

степових і лісостепових районах Європейської частини СРСР” [129], 

прийнятої ЦК ВКП(б) і Радою Міністрів у 1948 році, на території Південної 

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

Запорізькій області 710 таких водойм площею 4556 га [96]. Окрім того, було 

побудовано 16 потужних іригаційних систем, кожна з яких зрошувала 

переважно дніпровською водою 88,5±24,33 (13,5-357,0) тис. га посушливих 

земель [25]. Зрошення значних площ (S = 1,42 млн. га) сприяло забрудненню 

пестицидами та мінеральними добривами як самих річок, так і їх басейнів. 

Окрім того, велика довжина меліоративних каналів та їх різне спрямування 

сприяло проникненню риб із басейну Дніпра, насамперед, до географічно 

ізольованих річок Українського Приазов`я. 

Для розвитку місцевого або локального зрошення на багатьох річках, 

зокрема і приазовських, були створені каскади ставків (n = 270) та 

водосховищ (n = 16) площею майже 4 тис. га [117; 118]. Найбільша їх 

кількість розташовувалася в рр. Молочна, Берда та Обитічна. Саме їх греблі 
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різко змінили гідрологічний режим текучих водойм, сприяли географічній 

ізоляції окремих угруповань риб і відокремили їх річкове населення від 

морських заток та лиманів. 

На цей період також припадає інтенсивний розвиток ставкового 

рибництва, яке має важливе значення для відтворення, збереження та 

вирощування багатьох промислових риб, хоча і сприяє поширенню 

адвентивних видів. Останні вступають у складні біотичні зв`язки з місцевими 

рибами, що іноді призводить до їх повного зникнення або до заміни 

аборигенних форм спорідненими організмами. 

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

політичні перетворення, що було пов’язано, перш за все, з руйнацією СРСР. 

Результатом цього став загальний занепад економіки через скорочення 

сільськогосподарського та промислового виробництва. Хоча ця подія 

відбулася ще у 1992 році, певний час підприємства працювали за інерцією, 

використовуючи накопичені ресурси. Але згодом, після ліквідації колгоспів, 

у багатьох місцях регіону скоротилися посівні площі, зникли тваринницькі 

комплекси та перестали працювати деякі промислові підприємства. Найбільш 

потужні з них, які у Північно-Західному Приазов`ї зосереджені переважно на 

території міст Бердянськ, Маріуполь та Мелітополь, суттєво зменшили 

об`єми виробництва відповідної продукції. Внаслідок цього, антропогенний 

вплив на водойми дуже зменшився, але це суттєво не поліпшило екологічної 

ситуації у річках регіону. Згодом, замість колгоспів з`явились об`єднання 

орендарів та великих землевласників, які на значних площах стали 

вирощувати найбільш ліквідні культури, не переймаючись екологічними 

наслідками. 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, яка призвела 

до зубожіння більшої частини населення України, сприяла небаченому 
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дотепер розвитку браконьєрства. Це стало одним з важливих чинників 

скорочення рибних запасів взагалі та, зокрема, в Азовському басейні [40; 41] 

та катастрофічного зменшення популяцій деяких риб (осетрові) [43; 172]. 

В багатьох місцях широкого вжитку набула практика оренди 

громадянами окремих ділянок річок, які ще за радянських часів були 

перетворені на ставки. Нові господарі стали здійснювати їх зариблення будь-

якими, іноді небезпечними для аборигенної іхтіофауни, видами. 

У різні роки іхтіологами у річках Північно-Західного Приазов`я було 

зафіксовано перебування 69 видів риб (Додаток А: табл. 1). Так у Берді їх 

максимальна кількість за весь час досліджень склала 58, Обитічній – 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.  

Загалом фауна риб об`єднує представників 18 родин, серед яких 

найбільш чисельними були і залишаються родини коропові (Cyprinidae) та 

бичкові (Gobiidae). Саме види, що входять до них, складають понад 50 % 

сучасної річкової іхтіофауни регіону (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Структура іхтіофауни річок Північно-Західного Приазов’я 
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Звичайно, упродовж тривалого часу відбувалися певні зміни у басейнах 

всіх річок [24; 92; 122], що спричиняло різнобічний вплив на всі водні 

організми і, зокрема, на риб. Внаслідок цього їх видове різноманіття 

зазнавало відповідної динаміки.  

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

було зафіксовано мешкання 36 видів. У 1932 році у нижній течії річки 

Молочна було виявлено 9 видів риб – лящ, карась звичайний, короп, 

краснопірка, лин, щука, окунь і плітка, а також судак та морський бичок 

(трав’яник ???) [76], які проникли у пониззя з Азовського моря (Додаток А: 

табл. 1). У 1937 р. було проведене спеціальне іхтіологічне обстеження річок 

Берда та Обитічна, в результаті чого Д. Белінг та К. Гіммельрейх [8] склали 

перший список риб із 31 найменування, які відносилися до 10 родин. Серед 

видів, які реєструвалися в обох водоймах, слід відмітити ляща, верховодку, 

багатьох представників родин коропові, бичкові та ін. Цікавим є факт 

реєстрації таких видів як рибець, головень, пічкур та ін., які є вибагливими 

до екологічних умов. 

У другому періоді іхтіофауна водойм змінюється як кількісно, так і 

спостерігається зникнення одних видів та поява інших. Згідно літературних 

даних [62; 80; 82; 91; 92; 123; 156], найбагатшим видовим різноманіттям в 

цей період характеризуються 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) Утлюк, Корсак (7), які відносяться до 2-6 

родин. 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 (рис. 5.2). 
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Рис. 5.2. Динаміка видового багатства іхтіофауни у водоймах регіону: 

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

3 період – 1994-2015 рр. 

 

Саме упродовж 50-х рр. у Південній Україні було збудовано багато 

ставків, що спричинило інтенсивний розвиток рибного господарства. В цей 

час проводили вселення у басейн річок таких видів як короп, товстолоби 

білий та строкатий, амур білий, карась сріблястий. Водночас з цими 

роботами проводили гідромеліоративні заходи щодо боротьби з 

аборигенними малоцінними видами риб. Так, наприклад, в деяких ставках та 

водосховищах річок здійснювали цілеспрямований вилов або знищення 

окуня, щуки, дикої форми коропа. У зазначений період, переважно за 

рахунок представників родини коропові, відбулося зростання кількості видів 

риб, що призвело до збільшення загального видового багатства іхтіофауни 

річок. Так у рр. Берда та Обитічна цей показник зріс з 14 до 24 і 22 видів 

відповідно. 

Особливо значні зміни видового складу риб у приазовських річках 

відбулися упродовж 1994-2015 рр. Цей період характеризується 

неоднозначною динамікою річкового стоку – приблизно до 2000 р. він 

скорочувався, а потім почалося його зростання. З 2006 року рівень стоку у 
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всіх річках почав стрімко скорочуватися, що призвело до суттєвих змін в 

структурі іхтіоценозів. Існуюче обміління водойм, забруднення їх 

пестицидами, мінеральними добривами та органічними речовинами, 

промисловими та побутовими скидами і не зникло. Але, як і раніше, в усіх 

річках домінуюче положення належить представникам родини коропові, хоча 

їх кількість суттєво зменшилася. Так у Берді скорочення відбулося в межах з 

24 до 16 видів, Обитічній – з 22 до 14, у Лозуватці – з 11 до 9. У Малому та 

Великому Утлюках, Корсаку спостерігається протилежна картина – видовий 

склад родини збільшується на 2-5 види. Подібна ситуація спостерігається і з 

бичковими рибами. Родина зазнає втрат майже у всіх водоймах, окрім у р. 

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

Зокрема перестали траплятися як широко розповсюджені види бичкових у 

Азовському басейні (жабоголовий, гонець, лисун мармуровий), так і ті, 

чисельність яких скоротилася (пуголовок зірчастий, рижик, кніповічія 

кавказький). 

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 1949-1999 рр. – 61, то у даний 

час їх нараховується 46. Але в останній період ми спостерігаємо не просто 

скорочення видового різноманіття риб, але й перебудову іхтіокомплексів за 

рахунок вселення таких видів як товстолоб строкатий, амур білий, кефаль 

піленгас, чебачок амурський тощо. 

Незважаючи на подібність екологічних умов, спільних видів у річках 

Приазов`я виявилось небагато. Серед них це карась сріблястий, короп, які 

разом з товстолобом білим мешкають в усіх водоймах, а також верховодка, 

плітка, краснопірка та ін. Такі види як карасі китайський та звичайний, 

пічкур, верхівка, щипавка звичайна, щука, деякі види бичкових тощо були 

виявлені не скрізь. Це пов`язано як з різними екологічними вимогами 

організмів до середовища, так і зі змінами, які відбулися внаслідок втручання 

людини у функціонування водних екосистем. 
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Особливо значні зміни сталися у річках, які зараз є місцями скидання 

відпрацьованої води зі зрошувальних каналів. Завдяки цьому до Великого та 

Малого Утлюків потрапили сонячна риба синьозяброва, колючка 

багатоголкова південна, лящ, верховодка, плітка, краснопірка, окунь, сом. 

Окрім того, із рибоводних ставків до цих водойм проникли товстолоб 

строкатий, амур білий та короп. Оскільки зазначені річки впадають до 

Утлюцького лиману Азовського моря, то на тлі доволі високої солоності води 

в них успішно стали мешкати кефаль піленгас, морська пухлощока та 

довгорила голки. Подібне відбулося і у річках Корсак та Лозуватка, 

іхтіофауна яких також поповнилася новими видами (верховодка, пічкур, лин, 

кефаль піленгас, атерина південно-європейська, триголкова колючка, окунь, 

судак, бичок-пісочник; а у Лозуватці – ще й чехоня). Натомість у цих 

водоймах зникли карасі китайський та звичайний, верхівка, бички – рижик, 

сірман та лисун мармуровий. 

В р. Обитічній, іхтіофауна якої раніше була досить багатою, з`явились 

такі види як товстолоб строкатий, чебачок амурський, медака китайська, 

морська змієподібна голка, бичок лисун мармуровий, але зникли осетер 

російський, оселедці, лящ, клепець, бистрянка російська, вирезуб, сом та 

інші.  

Змінилася за цей час і фауна Берди, де періодично з`являються кефаль 

піленгас, перкарина азовська, товстолоб строкатий, чебачок амурський тощо. 

Натомість іхтіологи давно вже не реєструють перебування у річці таких риб 

як вугор, анчоус, синець, клепець, шемая азовська, в’яз, осетрові та багато 

інших. 

Найбільші зміни іхтіофауни сталися у р. Молочна, яка 

характеризується дуже значним впливом екологічних факторів, що мають 

антропогенне походження. Завдяки рибництву у ній з`явились стерлядь 

прісноводна, товстолоб строкатий, амур білий, чебачок амурський та риба 

сонячна синьозяброва. З Молочного лиману проникли кефаль піленгас, 

судак, морські змієподібна та пухлощока голки, а також бички кніповічія, 
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довгохвостий, рижик, гонець, які знайшли у зазначеній річці відповідні 

екологічні умови. Натомість, внаслідок зростання солоності та забруднення 

води в річці ще наприкінці ХХ ст. зникли лящ, верхівка, карасі китайський та 

звичайний. У пониззі перестали траплятись бичок сірман, річкова камбала, а 

також чорноморські кефалі сингіль та гостроніс.  

Вивчаючи іхтіофауну прісноводних водойм Північно-Західного 

Приазов’я, нам здавалось, що у різних річках вона відзначається значною 

подібністю. Для підтвердження цього нами був проведений спеціальний 

аналіз за індексом Жаккара (рис 5.3), який показав хибність попередніх 

суджень.  

Рис. 5.3. Дендрограма подібності іхтіофауни річок 

Північно-Західного Приазов’я за індексом Жаккара 

 

З’ясувалося, що у фауні яскраво помітні дві плеяди, які об’єднують, у 

першому випадку, Великий та Малий Утлюки, Лозуватку і Корсак, у другому 

– Молочну, Берду та Обитічну. У свою чергу, ці утворення складаються з пар 

кластерів: Великий Утлюк – Малий Утлюк, Лозуватка – Корсак, Берда – 

Обитічна. Незважаючи на те, що за наведеною дендрограмою р. Молочна 

займає обособлене положення, загалом її фауна є досить подібною до 

попередніх водойм. 
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Узагальнюючи наведене вище зазначимо, що подібність фауни риб для 

всіх водойм виявлена на рівні 52 %. Ці особливості обумовлені локальними 

відмінностями екологічних умов на рівні річок та їх басейнів, які найбільше 

відповідають біологічним вимогам риб. 

Натомість, аналізуючи подібність іхтіофауни різних водойм, помітно, 

що за індексом Жаккара вона може коливатись у значних межах – від 40,54 

(Берда-Малий Утлюк) до 90,43 % (Берда-Обитічна) (табл. 5.1).  

Таблиця 5.1 

Показник подібності іхтіофауни за індексом Жаккара, % 

Назва річок 
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Великий Утлюк - - - - - - - 

Малий Утлюк 71,43 - - - - - - 

Молочна 64,71 51,72 - - - - - 

Корсак 61,90 68,75 55,17 - - - - 

Лозуватка 65,31 66,67 61,54 66,67 - - - 

Обитічна 57,83 41,10 76,77 43,84 55,00 - - 

Берда 57,14 40,54 74,00 43,24 54,32 90,43 - 

 

Звичайно, що за однакового генезису русел та долин, одноманітного 

ландшафту, а також подібного антропогенного впливу, довгі річки 

відрізняються більшим різноманіттям екологічних умов, які відповідають 

біологічним вимогам риб, ніж короткі. Тому, наприклад, у р. Берда, яка 

довша, скажімо, за р. Малий Утлюк у 1,84 рази, зараз мешкає у 2,13 більше 

видів риб. Звертає на себе увагу, що у короткому Корсаку (61 км) мешкає на 

~60 % видів менше, ніж у порівняно довгій Обитічній (100 км), незважаючи 

на те, що їх устя знаходяться на відстані ~40 км. Зайвим підтвердженням 

цього є той факт, що найбільша подібність іхтіофауни (74-91 %) 

спостерігається у найдовших річках регіону, якими є Берда, Молочна та 

Обитічна. 
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Отже, упродовж досліджуваного часу у водоймах Північно-Західного 

Приазов’я відбулися значні зміни видового багатства іхтіофауни, які мали 

характер хвильового процесу з різними напрямами трансформації. Так для 

першої половини ХХ сторіччя була характерна невелика кількість видів 

(n = 36) та сталий видовий склад риб у різних річках. Цьому сприяли 

відносно стабільні гідроекологічні умови, які були забезпечені 

екстенсивними сільськогосподарським та промисловим виробництвом.  

Упродовж 1950 р. до 2000 р. у приазовських річках була зафіксована 

найвища кількість видів риб (n = 61), що було спричинено низкою причин. 

Серед них доцільно виділити наступні: 

 інтенсивне господарське використання річкових заплав, 

створення на річках значної кількості ставків та водосховищ, забруднення 

води побутовими та промисловими відходами, які погіршили екологічні 

умови для реофільних, але поліпшили їх для лімнофільних видів. Це 

інтенсифікувало поширення краснопірки звичайної, окуня звичайного та 

інших риб, а також сприяло збільшенню їх чисельності; 

 вселення нових для регіону видів риб, які використовувалися в 

аквакультурі (товстолоби строкатий та білий, амур білий, кефаль піленгас, 

карась сріблястий та інші), а також їх значне поширення; 

 зростання солоності води у пригирлових ділянках річок та 

суттєва антропогенна трансформація їх русел призвели до заселення цих 

місць деякими типово морськими видами (бичок-лисун мармуровий, атерина 

південно-європейська, кефалі сингіль і лобань та ін.). 

Разом з тим, на тлі збільшення видового багатства у цей період, 

відбулися певні зміни у видовому складі риб. Якщо для 30-50-х років ХХ ст. 

було характерно мешкання, насамперед, прохідних та напівпрохідних видів 

(клепець, синець, білизна, шемая, лящ та ін.), то упродовж ІІ періоду 

відбулося значне скорочення чисельності, а в багатьох місцях – і їх 

зникнення. 
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Початок ХХІ ст. ознаменувався скороченням видового різноманіття 

(n = 46) на 24,6 % у порівнянні з попереднім відрізком часу. У багатьох 

річках поступово зникли клепець, синець, бистрянка, білизна, головень, 

шемая, в`юн, карась звичайний, лин, щипавка, верховка, лящ та інші. 

Основною причиною збіднення іхтіофауни, на тлі існування чисельних 

гребель, стало забруднення води органічними речовинами, пестицидами, 

нафтопродуктами, залишками мінеральних добрив, а також значним 

зростанням твердого стоку, яке стало помітним ще у 80-х роках. Це 

уповільнило і навіть призупинило течію на річках, спричинило різке 

скорочення вмісту кисню у воді, підвищення її солоності, токсичності та 

інше, що унеможливило мешкання багатьох ще недавно звичайних видів риб.  

Давно відомим є факт «острівного ефекту», коли кількість видів на 

території буде залежати від її площі [12]. Це було доведено на прикладі 

багатьох груп тварин та рослин [174]. Не оминула така закономірність і водні 

екосистеми. Так у великих річках за однакових екологічних умов мешкає 

більше видів, ніж у малих [154; 191]. Для приазовських річок, враховуючи 

невелику площу їх басейнів, нам вдалося встановити певну залежність між 

довжиною та видовим багатством риб (рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Залежність видового різноманіття риб від довжини річок 
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Незважаючи на невеликий показник коефіцієнту кореляції (r = 0,59) ми 

припускаємо, що зі збільшенням довжини річок зростає і кількість видів, які 

мешкають у їх водах. Зазначена закономірність відома для великих річок, для 

середніх та малих ця тенденція виявлена нами вперше. Окремо треба 

зазначити, що Берді та Обитічній притаманні певні відмінності екологічних 

умов, про що сказано вище, чим і пояснюється більше видове різноманіття 

риб в порівнянні з іншими річками упродовж всього часу досліджень. 

Загалом наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. всі річки Північно-

Західного Приазов`я втратили природну динаміку гідрологічних процесів, 

оскільки на них зникли регулярні повені та льодоходи, які сприяли 

поповненню водно-болотних екосистем допоміжною енергією та створенню 

придатних місць для нересту багатьох видів. Такими були заплавні луки, 

стариці, різні депресії земної поверхні, у яких утворювалися тимчасові 

водойми. Більшість з них зараз являють собою засолені та забруднені ділянки 

суші, які, внаслідок впливу антропогенних чинників, були фактично вилучені 

зі структури приазовських ветландів. 

 

5.2. Структура іхтіоценозів річок за екологічними групами. 

З часів освоєння людьми Північно-Західного Приазов`я екологічна 

ситуація на річках дуже змінилася. Всі водойми були перетворені на каскади 

ставків та водосховищ, для яких характерне зростання середньої температури 

та солоності води, забруднення її пестицидами, мінеральними добривами та 

органічними речовинами, прискорене накопичення алювію, відбувалося 

зариблення новими видами та інше. Враховуючи, що біологічні вимоги 

більшості риб є досить консервативними, оскільки формувалися упродовж 

тривалого часу, їх швидкі зміни стали на заваді мешканню багатьох видів. З 

одного боку, нові екологічні умови унеможливили мешкання окси- та 

реофільних риб таких як головень, верховка, клепець, плоскирка, лящ, 

синець, рибець, чехоня та інші. З другого, вони стали досить сприятливими 

для певних лімнофільних видів, серед яких карась сріблястий, сонячна риба 



72 

 

синьозяброва, чебачок амурський, триголкова колючка звичайна, короп та 

краснопірка. Цікаво, що для деяких з них (карась звичайний), що були досить 

поширеними видами, вони виявились взагалі згубними.  

Річки Північно-Західного Приазов’я, незважаючи на їх малі розміри та 

площу водозбірного басейну, характеризуються різноманітними 

екологічними умовами. Відповідно до них у свій час сформувалася своєрідна 

іхтіофауна, що помітно за ступенем домінування представників різних 

екологічних груп. 

Звичайно, що є більш деталізований поділ на екологічні групи такого 

чисельного надкласу хребетних як риби (Pisces). Але в залежності від 

обраного чинника фахівці [55; 105; 111; 112; 162] виділяють наступні: 

1) по відношенню до солоності – морські, прісноводні, солонуватоводні 

та різноводні риби; 

2) по відношенню до вмісту кисню – оксифільні та оксифобні; 

3) по відношенню до швидкості течії – реофільні, лімнофільні, помірно 

реофільні та індиферентні; 

4) за характером міграцій – мігруючі, маломігруючі, осілі, а також за їх 

напрямом – анадромні та катадромні; 

5) за спектром живлення – еври-, стено- та монофаги, а за його типом – 

мирні та хижі. 

Треба зазначити, що за характером живлення вчені виділяють ще 2 

групи: активні мисливці або хижаки-рейдери та мирні пасовищники-

кочівники [105]. 

Враховуючи те, що природні умови і іхтіофауна у річках регіону мають 

певні відмінності, дуже цікаво прослідкувати динаміку співвідношення між 

певними екологічними групами у часі та просторі.  

У водоймах регіону по відношенню до солоності, вмісту кисню у воді, 

характеру міграцій, реєструються всі екологічні групи риб, але у певні 

періоди їх кількісне співвідношення змінюється. Це є відображенням як 
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природних процесів, так і наслідків втручання людини у функціонування 

водних екосистем.  

 

5.2.1. Розподіл видів риб за екологічними групами по відношенню 

до солоності 

У досліджуваних водоймах по відношенню до солоності води всі риби 

відносяться до 4 екологічних груп – прісноводні, різноводні, солонуватоводні 

та морські. У більшості річках за весь час досліджень, а саме у Молочній, 

Обитічній, Берді, Лозуватці, Корсаку, Малому Утлюку, прісноводні види риб 

домінують і їх частка коливається в межах 38,5-56,3 % (табл. 5.2). 

Окрім прісноводних в річках регіону трапляються види, які відносяться 

до групи різноводних риб (29,3-42,3 %). Її характерними представниками є, 

зокрема, такі бички як пісочник, кругляк та цуцик. Види цієї групи найкраще 

представлені, знову ж таки, у найбільших річках регіону (Молочна, Обитічна, 

Берда), де мешкає 13-17 видів. Натомість найбільша частка різноводних риб 

(42,3 %) була зафіксована у пониззі р. Великий Утлюк, де, завдяки 

будівництву відстійника шахтних вод Запорізького залізорудного комбінату, 

були створені своєрідні екологічні умови [31]. 

Таблиця 5.2 

Структура іхтіоценозів річок за екологічними групами  

по відношенню до солоності води 

Річка 

Морські Прісноводні 
Солону-

ватоводні 
Різноводні 

к-ть 

видів 
% 

к-ть 

видів 
% 

к-ть 

видів 
% 

к-ть 

видів 
% 

Великий Утлюк 5 19,2 10 38,5 - - 11 42,3 

Малий Утлюк 3 18,8 7 43,8 - - 6 37,4 

Корсак 2 12,5 9 56,3 - - 5 31,2 

Молочна 6 14,3 21 50,0 2 4,7 13 31,0 

Лозуватка 3 13,0 10 43,5 1 4,3 9 39,2 

Обитічна 9 15,8 26 45,6 5 8,8 17 29,8 

Берда 9 15,5 29 50,0 3 5,2 17 29,3 

Разом 12 17,4 33 47,8 6 8,7 18 26,1 
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До початку 70-х років минулого століття ця річка вільно з`єднувалася з 

Утлюцьким лиманом Азовського моря і у ній мешкало всього 7 різноводних 

видів або 26,9 % від усієї їх кількості, які були виявлені у той період. З часом, 

коли пониззя водойми було відокремлено від лиману, екологічні умови 

мешкання риб дуже змінилися. Хоча кількість видів у ІІІ періоді тут зросла 

на незначну величину (n = 8), але їх видовий склад змінився – зникло 3 види 

(морська голка довгорила, бички цуцик, рижик), натомість з’явилося 4 – 

верховодка звичайна, лящ звичайний, плітка та морська голка пухлощока. 

Окрім того, треба вказати на опосередкований вплив Приазовського та 

Каховського магістральних зрошувальних каналів, з яких існує дренаж води 

до заплави річок.  

Морські (12,5-19,2 %) та солонуватоводні (4,3-5,2 %) види риб в річках 

регіону в більшості випадках трапляються в їх середніх та нижніх ділянках. 

Особливе значення для цих видів мають гирла, які з`єднують водойми з 

Азовським морем. Внаслідок нерегулярних, але іноді досить потужних 

згінно-нагінних явищ, в них створюються екологічні умови, які є дуже 

придатними для мешкання саме представників цієї групи. Найбільше видове 

різноманіття (n = 6) у сучасний період зафіксовано нами у р. Обитічна, гирло 

якої безпосередньо відкривається у море і у пониззі немає штучних перешкод 

для заходу риб. У всіх інших річках кількість представників цієї групи зараз 

доволі мала (1-2 види). Звичайно, що на початку ХХ ст. ситуація була зовсім 

іншою – у гирла більшості річок заходили оселедцеві риби, річкова камбала, 

сингіль, лобань, плітка, лящ та інші.  

Формування видового складу риб в межах екологічної групи за 

показниками солоності для кожної річки має свої певні особливості. Це 

залежить від конкретних екологічних умов, притаманних для певного часу. 

Незважаючи на це, ІІІ період охарактеризувався загальним збіднінням 

прісноводної групи (рис. 5.5), у деяких річках спостерігалося збільшення 

кількості видів. Так, наприклад, у Великому та Малому Утлюці це відбулося 

в межах з 4 до 9 та з 3 до 6 відповідно. У них вперше були зареєстровані амур 
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білий та окунь звичайний, окрім того, у Великому Утлюці – ще й 

краснопірка, сом, судак, товстолоб строкатий, а у Малому Утлюці – колючка 

багатоголкова південна та сонячна риба синьозяброва.  

 

Рис. 5.5. 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. 

 

Подібна ситуація відбувається і у групі морських риб. Перш за все, це 

пояснюється скороченням чисельності деяких видів безпосередньо в Азово-

Чорноморському басейні (губань зелений, кефаль гостроніс та ін.). По-друге, 

у другій половині ХХ ст. на південних степових річках було створено велику 

кількість гідротехнічних споруд. З одного боку, це призвело до неможливості 

потрапляння риб у водойму, а з іншого – суттєве скорочення стоку вплинуло 

на те, що морські види, які мають необхідність зайти на нерест у пониззя 

річок, не можуть це зробити, оскільки не відчувають припливу прісної води. 

Для групи солонуватоводних риб характерна незначна динаміка частки 

у всіх водоймах, але слід зазначити, що, наприклад, в найбільших річках це 

відбувалося за різних причин (рис. 5.6).  
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Так у першій скорочується кількість видів саме зазначеної групи з 5 до 2 за 

рахунок зникнення бичка-пуголовки зірчастого та оселедців, що призводить 

до зменшення частки з 9 до 5 %. В Берді частка зазначених риб, навпаки, 

зростає з 3 до 6 %, але за рахунок зменшення у 2 рази кількості морських 

Рис. 5.6. Динаміка видів риб (%) за екологічними групами по відношенню до 

солоності води в різні періоди досліджень у найбільших річках 

К
  

  
  
і 

  
  
  
л

  
  

  
 ь

  
  
  

 к
  
  
  

 і
  

  
  
 с

  
  

  
 т

  
  
  

 ь
  
  
  
  

  
  

в
  

  
  
и

  
  
  
д

  
  
  
і 

  
  
 в

, 
  
%

 



77 

 

видів. Деякою своєрідністю відзначається динаміка екологічних груп риб у р. 

Молочна. Так у водоймі до 50-х рр. найбільшу частку (67 % від загальної 

кількості) становили прісноводні види. Пізніше у ІІ періоді відбулося суттєве 

збільшення видового різноманіття, що пов`язано з освоєнням рибами пониззя 

зазначеної річки. Так з`явилися 1 солонуватоводний (бичок сірман) і 6 

морських видів (атерина південно-європейська, бичок-кніповічія кавказький, 

кефалі гостроніс, піленгас, сингіль, річкова камбала чорноморська). При 

цьому відбувся перерозподіл частки за екологічними групами. Так на 

прісноводні види вже припадає 47 % і окреме місце посіли морські – 20 %.  

Упродовж ІІІ періоду, який стосується сьогодення, відбувається 

подальше збільшення видового багатства представників прісноводної і 

різноводної груп – до 18 та 12 видів відповідно. Відносно недавно з`явилися 

амур білий, в`юн звичайний, головень звичайний, чебачок амурський, риба 

сонячна, стерлядь, товстолоб строкатий, морські голки пухлощока та 

змієподібна, бички рижик та гонець. Натомість, у 3 рази скоротилася 

кількість морських видів, що загалом призвело до збільшення частки 

прісноводного комплексу, яка зараз становить біля 54 % від усього населення 

риб. Так упродовж останнього періоду не реєстрували кілька видів (бичок-

кніповічія кавказький, кефалі гостроніс та сингіль, річкова камбала 

чорноморська). Їх відсутність пов’язана, перш за все, з тим, що у Молочному 

лимані, з яким межує гирлова ділянка річки, на початку 2000-х років 

склалися несприятливі умови для мешкання цих видів. По-друге, 

чисельність, наприклад, представників кефалевих, має тенденцію до 

суттєвого скорочення. 

Для кожної з екологічних груп були виявлені спільні види, які 

реєструються у більшості річок. Так для морської групи ними є атерина та 

піленгас, для прісноводної – карась сріблястий, товстолоб білий, краснопірка, 

колючка багатоголкова, окунь, для солонуватоводної – бичок сірман, 

перкарина чорноморсько-азовська, а для різноводної – бичок пісочник, 

верховодка, короп, плітка, триголкова колючка звичайна. Широка 
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розповсюдженість цих видів пов’язана з значною їх екологічною 

валентністю, яка сприяла і їх відносно високій чисельності. 

 

5.2.2. Видовий склад риб за екологічними групами по відношенню 

до течії 

Дуже важливим фактором, який впливає на видове та кількісне 

різноманіття риб, є наявність або відсутність течії, в залежності від чого в 

кожній водоймі формується свій склад іхтіофауни. По відношенню до цього 

чинника всі види риб можна поділити на 4 групи: реофіли, лімнофіли, 

помірні реофіли та індиференти. Звичайно, що упродовж тривалого часу 

співвідношення між ними змінювалося, як за кількістю видів, так і за 

видовим складом. 

Для більшості річок Північно-Західного Приазов`я домінуючими 

екологічними групами є помірні реофіли та лімнофіли (табл. 5.3), натомість 

індиференти та реофіли мають другорядне значення. 

Таблиця 5.3 

Структура іхтіофауни річок Північно-Західного Приазов’я по 

відношенню до швидкості течії 

Назва річок 

Лімнофіли Реофіли Помірні реофіли Індиференти 

к-ть 

видів 
% 

к-ть 

виді

в 

% 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 

Разом 18 26,1 11 15,9 28 40,6 12 17,4 
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За весь час досліджень фауна риб нараховувала 28 видів помірно 

реофільного комплексу, частка якого в середньому становила 40,6 % при 

коливанні у різних річках від 12,4 (Малий Утлюк) до 38,6 (Обитічна). 

Натомість видове різноманіття лімнофільного комплексу становило 18 видів, 

а його частка дорівнювала 26,1 % при коливанні від 27,6 (Берда) до 56,3 

(Корсак та Малий Утлюк). Значно меншою кількістю видів риб були 

представлені екологічні групи індиферентів (n = 12) та реофілів (n = 11). 

Частка перших була найбільшою (25,0 %) у річках Малий Утлюк та Корсак, а 

частка других (17,2 %) – у р. Берді. 

Загалом для всіх річок характерне незначне коливання видового 

різноманіття лімнофілів та індиферентів за наведеними вище періодами. При 

цьому слід зазначити, що в деяких водоймах (Берда та Обитічна) відбулося 

суттєве скорочення (у 1,5-4 рази) видів риб, які відносяться до реофільної та 

помірно реофільної груп. 

Аналізуючи динаміку видового складу риб за екологічними групами по 

відношенню до швидкості течії у різні періоди розвитку іхтіофауни, 

зазначимо, що упродовж перших двох їх структура не зазнала особливих 

змін. Натомість третій ознаменувався суттєвим збіднінням реофільної групи, 

з якої зникли бистрянка російська, білизна, вирезуб, в’язь, клепець та рибець. 

Досить наглядно ця ситуація простежується у рр. Берда та Обитічна, у 

верхів`ях яких збереглися ділянки зі швидкою течією. Але, незважаючи на 

це, наприклад, у Берді, упродовж останнього періоду відбулося зростання 

частки лімнофільних видів з 26 до 44 %, але при цьому частка реофільних 

зменшилася на 10 % (рис. 5.7). Так, у минулі роки тут траплялися стерлядь, 

бистрянка, білизна, вирезуб, в’язь, клепець, рибець, шемая, а зараз – 

переважно короп та пічкур, а в Обитічній – короп, пічкур та шемая. 
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Рис. 5.7. Розподіл риб у р. Берді по відношенню до швидкості течії  

у різні періоди розвитку іхтіофауни, (%) 

 

Для річок Молочна та Лозуватка, долини яких мають найменший нахил 

і тому характеризуються найповільнішою течією, притаманна дещо інша 

картина. Загалом у цих водоймах було відмічено по 4 представники 

реофільного комплексу, кількість яких з кожним періодом зростала, з різних 

причин, на 1 вид. В обох річках трапляються короп та пічкур, натомість 

чехоня – лише в Лозуватці, а стерлядь – лише в Молочній. Останню 

спробували розводити у ставках р. Юшанли (лівий доплив р. Молочна), але, 

зважаючи на малопридатні екологічні умови, її ефективне відтворення 

природним шляхом та подальше поширення у басейні зазначеної річки 

вважаємо неможливим. 

Такий розподіл видів з домінуванням та послідовним зростанням 

лімнофільних риб у фауні демонструє загальну тенденцію переходу річок зі 

стану лотичних водойм у мало проточні і навіть лентичні. Підтвердженням 

тому є тісні кореляційні зв'язки між часткою лімнофільних (-0,95) і 

реофільних видів (0,94) та об’ємом стоку (рис. 5.8), які мають зворотній 

характер. 
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Враховуючи чітку залежність цих показників одне від одного 

необхідно зазначити, що їх доцільно використовувати у якості індикаторів 

для малих річок Південної України. Наприклад, збільшення частки 

лімнофільних та зменшення реофільних видів буде вказувати на скорочення 

об’єму стоку та погіршення екологічних умов мешкання риб. 

 

5.2.3. Динаміка видового складу риб екологічних груп за 

характером міграції 

Ще одним важливим чинником в життєвому циклі риб є здатність до 

міграцій, оскільки останні мають пристосувальне значення та забезпечують 

сприятливе існування і відтворення популяцій [109; 110]. Але втручання 

людини у функціонування водних екосистем призвело до створення 

перешкод для переміщення риб у просторі, а також до втрати нерестових, 

 

Рис. 5.8. Залежність видового різноманіття риб від річкового стоку: 

1 – реофіли та помірні реофіли; 2 – лімнофіли. 
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кормових та зимувальних ділянок. Згодом для деяких видів це стало 

лімітуючим чинником для їх існування. 

За характером міграції в річках досліджуваного регіону вирізняють такі 

групи риб: мігруючі, маломігруючі та осілі, з яких найбільше представлені 

дві останні групи. 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. 5.9). 

Типовими мігруючими видами є анчоус, атерина та кефаль піленгас, а 

також лящ, судак та шемя азовська, які стали траплятись виключно рідко. 

Натомість, такі види як вирезуб, вугор річковий, кефалі лобань, сингіль, 

гостроніс, оселедці чорноморсько-азовський морський та прохідний, осетер 

російський, рибець перестали заходити в річки взагалі. Причинами цього 

стали зменшення річкового стоку та потужності течії у гирлах внаслідок 

перекриття русел чисельними греблями. Це не дозволяє рибам знайти 

струмінь річок у морі, що унеможливлює потрапляння їх до місць нересту. 

Тому у рр. Молочна, Обитічна та Берда найбільша частка (18-23 %) 

мігруючих видів була зафіксована у першій половині ХХ ст., коли рівень 

антропогенних змін на територіях їх басейнів був мінімальним (рис. 5.10). 

Після здійснення низки меліоративних робіт, спрямованих на зарегулювання 

русел, зазначений показник скоротився майже до 7-14 %. 



83 

 

 

Рис. 5.9. Співвідношення кількості видів риб (%) за характером міграції  

в досліджуваних річках 

 

Отже, все вище викладене дозволяє узагальнити особливості розподілу 

риб у річках Північно-Західного Приазов`я, що проявляється у наступному: 

 Іхтіофауна зазначених водойм характеризується домінуванням 

прісноводних видів, частка яких коливається у межах 38,5-56,3 %.  

 Кількість морських видів у річках безпосередньо залежить як від 

потужності їх течії у пригирлових ділянках, так і від ступеню антропогенної 

трансформації русел, а також від характеру гідротехнічних споруд і відстані 

їх розташування від моря. 

 У всіх річках відбулося зменшення реофільних та збільшення 

лімнофільних видів, причиною чого є скорочення водності та швидкості 

течії, а також замулення русел та забруднення води внаслідок інтенсивної 

господарської діяльності людини. Це сформувало тісну кореляційну  
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Рис. 5.10. Співвідношення видів риб (%) за характером міграції 

в різні періоди розвитку іхтіофауни 
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залежність між їх частками та об’ємом стоку, яка для лімнофільних видів має 

негативне значення (r = -0,95), а для реофільних – позитивне (r = 0,94). 

 Внаслідок зарегулювання русел всіх без виключення річок 

гідротехнічними спорудами, у них різко скоротилася кількість мігруючих, 

але зросла кількість осілих видів риб. Дуже показовим є зменшення частки 

мігруючих видів (з 22 до 6 %) у Молочній та збільшення частки осілих (з 54 

до 63 %) у Берді. 

 

5.3. Порівняльний аналіз відносної чисельності риб у сучасний 

період 

Визначення чисельності живих організмів, які мешкають на певній 

території, є важливим завданням популяційної екології. Воно вимагає 

використання спеціальних методів обліку, які, в залежності від об`єктів 

дослідження, суттєво відрізняються між собою [114]. У зв`язку з 

неможливістю опосередкованої ідентифікації видової належності та 

прихованим характером концентрації особин, при обліку чисельності риб та 

інших водних організмів у більшості випадків використовують відносні 

показники. Серед них найбільш поширеними є ряснота трапляння певного 

виду та кількісна або вагова величина його частки в уловах. На наш погляд, 

ряснота трапляння у значній мірі відтворює чисельність певного виду риб та 

його співвідношення з іншими видами у структурі населення риб. 

У всіх досліджуваних річках за ряснотою трапляння спостерігається 

суттєве домінування карася сріблястого (33,3-100,0 %) та краснопірки 

звичайної (9,1-60,0 %), які зустрічаються у кожному другому улові (Додаток 

Б: табл. 1). Натомість досить чисельними є й такі види як окунь звичайний, 

верховодка звичайна, плітка звичайна, бички пісочник та цуцик, гірчак 

європейський, короп звичайний, колючки багатоголкова південна та 

триголкова звичайна, кефаль піленгас, атерина південно-європейська. Вони 

становлять основну частину іхтіофауни, оскільки їх присутність в уловах 

була регулярною, а ряснота трапляння коливалась у межах 6,7- 63,7 %. У 
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більшості річок зазначені види були виявлені в різних біотопах – від витоку 

до їх гирла за відносно стабільної чисельності. 

Інколи в уловах, отриманих за допомогою різноманітних знарядь, 

відмічалися такі види як тюлька чорноморська, бичок-лисун мармуровий, 

анчоус, карась звичайний, морська голка довгорила, перкарина 

чорноморська-азовська, шемая азовська, лящ звичайний, риба сонячна, 

чехоня звичайна та інші. Ряснота їх трапляння в уловах не перевищувала 

10 % від кількості проведених контрольних ловів в басейнах певних річок. 

Низькі величини цього показника пов’язані з локальним характером 

перебування зазначених риб у водоймах. Так, наприклад, тюлька 

чорноморська, анчоус, перкарина чорноморсько-азовська, шемая азовська 

були виявлені в гирловій ділянці р. Обитічна, а лящ – у нижній частині 

Бердянського водосховища (р. Берда). 

Звичайно, що ряснота трапляння видів в уловах у значній мірі залежить 

від гідроекологічних умов, які впливають на поширення певних риб. Так 

встановлено, що домінування в річках Північно-Західного Приазов’я 

краснопірки забезпечується відносно високою швидкістю течії, яка сприяє 

збільшенню витрат води (рис. 5.11).  

Між ними було зафіксовано доволі тісний кореляційний зв`язок (r = 

0,96). Натомість домінування в іхтіоценозах карася сріблястого у більшості 

випадків спостерігається у лентичних водоймах зі слабкою течією або за її 

відсутності взагалі. Це також зкорельовано з витратами води, але цей зв`язок 

має зворотній характер (r = -0,84). 

Таким чином, зростання швидкості течії у річках Північно-Західного 

Приазов`я, що призводить до збільшення витрат води, сприяє зростанню 

чисельності в них краснопірки. Натомість, її скорочення позитивно впливає 

на чисельність угруповань карася сріблястого, але гальмує зростання такої у 

краснопірки та інших оксифільних риб. В основі виявленої закономірності 

звичайно ж лежать складні фізіологічні механізми, які реалізуються через 

здатність певних видів риб до адаптації по відношенню до насиченості води 
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киснем, до ступеню її забруднення та до коливань якісно-кількісного складу 

харчових компонентів упродовж онтогенезу. 

 

Рис. 5.11. Залежність рясноти трапляння карася сріблястого та краснопірки 

звичайної в уловах з показниками витрат води в досліджуваних річках 

 

Чисельність окремих видів риб у досліджуваних річках має значну 

динаміку, що пов`язано зі значними коливаннями гідрологічних умов та 

впливом цілого комплексу інших екологічних чинників. Серед останніх, ще 

наприкінці XIX ст. набули особливого значення антропічні – від масового 

вилову риб до докорінних змін місць їх мешкання або відтворення. Для 

з’ясування різних аспектів, які об`єктивно характеризують динаміку 

чисельності риб, була використана структура уловів дрібновічковими 

зябровими сітками та мальковим волоком. 

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

було виявлено 28 видів риб, серед яких домінував карась сріблястий, 

оскільки його частка за кількістю особин склала 46,0 % від загального улову. 

r = -0,84 

r = 0,96 



88 

 

Найменшою вона була у р. Молочна (29,0 %), а найвищою (77,8 %) – у 

р. Великий Утлюк (Додаток В: табл. 1). Наступним чисельним видом у річках 

регіону є короп звичайний, частка якого в уловах становить 18,9 %. 

Найменша чисельність його була виявлена при дослідженні риб у 

р. Обитічній (0,05 %), а найбільша – у р. Малий Утлюк (27,6 %) та р. Корсак 

(50,0 %). Ці відмінності пов`язані переважно з різною інтенсивністю 

зариблення ставків, які дуже поширені в басейнах даних річок. 

Інші риби в уловах зябрових сіток представлені значно менше. Це, 

насамперед, окунь звичайний, частка якого коливається від 3,8 % (р. Великий 

Утлюк) до 25,7 % (р. Берда) і якого нами не було виявлено у рр. Лозоватка та 

Корсак взагалі. У деяких водоймах порівняно чисельними були плітка 

звичайна (р. Молочна – 12,8 %; р. Берда – 15,1 %) та краснопірка звичайна 

(р. Берда – 17,7 %; р. Молочна – 21,7 %), що зумовлено відповідними 

екологічними умовами (наявність течії, більша насиченість води киснем 

тощо). Серед інших видів відносно чисельним у р. Корсак є кефаль піленгас 

(20,0 %), у р. Обитічній – бичок пісочник (12,9 %), у р. Молочній – товстолоб 

строкатий (6,5 %), у р. Берді – головень звичайний (5,6 %) та у р. Малий 

Утлюк – сонячна риба синьозяброва (4,9 %). Зовсім низьку чисельність у 

досліджуваних водоймах мали верховодка звичайна, судак звичайний, чехоня 

звичайна, бичок гонець, лин звичайний, щука звичайна та інші, частка яких в 

уловах коливалась у межах 0,07-2,67 %.  

Загалом у Північно-Західному Приазов`ї в уловах зябрових сіток за 

чисельністю у всіх річках, окрім р. Корсак, домінує карась сріблястий. На 

другому місці за цим показником перебуває короп звичайний, частка якого є 

найбільшою у р. Корсак, а найменшою – у річках Обитічна, Великий Утлюк 

(4,4 %) та Молочна (7,8 %). Всі інші види є менш чисельними, що пов`язано з 

їх меншою здатністю до адаптацій або меншою екологічною валентністю. 

Це підтверджують результати наших обліків чисельності, проведених 

за допомогою малькового волоку (Додаток В: табл. 2). Його застосування 

дало можливість визначити чисельність як дрібних представників іхтіофауни, 
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так і молоді видів, особини яких у дорослому віці можуть сягати значних 

розмірів. У більшості річок найбільшу частку уловів (40,0 %) складає 

верховодка звичайна, чисельність якої коливається від 20,8 % (р. Лозуватка) 

до 90,5 % (р. Великий Утлюк). Цікаво, що частка молоді карася сріблястого, 

який домінує за уловами зябрових сіток, є значною лише у р. Корсак (29,1 %) 

та р. Лозуватка (33,3 %), тоді як в інших водоймах вона коливається всього 

від 0,7 % (р. Великий Утлюк) до 2,6 % (р. Молочна). Серед інших видів, які є 

відносно чисельними у небагатьох річках, це бичок пісочник (р. Малий 

Утлюк – 31,0 %), гірчак європейський (рр. Молочна – 11,6 %; Берда – 

22,2 %), краснопірка звичайна (рр. Обитічна – 8,2 %; Молочна – 10,4 %; 

Берда – 17,3 %), сонячна риба (р. Малий Утлюк – 15,5 %), бобирець 

звичайний (рр. Лозуватка – 7,6 %; Обитічна – 13,4 %), пічкур звичайний 

(рр. Молочна – 8,6 %; Лозуватка – 12,1 %), колючка триголкова (р. Малий 

Утлюк – 18,8 %), атерина південно-європейська (рр. Корсак – 8,2 %; 

Обитічна – 9,0 %) та кефаль піленгас (рр. Корсак – 6,2 %; Обитічна – 10,1 %). 

Чисельність інших видів (чебачок амурський, бички лисун та сірман, 

щука звичайна, товстолоб строкатий, короп звичайний, амур білий, тюлька 

чорноморська та інші) є дуже низькою, а їх частка в уловах малькового 

волоку коливається у незначних межах – від 0,02 % (анчоус) до 5,6 % (плітка 

звичайна). 

Звертає на себе увагу, що у річках Північно-Західного Приазов`я: 

 під час обліку чисельності риб за допомогою малькового волоку 

було виявлено 31, а за допомогою зябрових сіток – 28 видів; 

 ступінь домінування за чисельністю серед дорослих риб та молоді 

дуже відрізняється; 

 більш представлені види, представники яких мають відносно коротку 

тривалість життя, а також невеликі лінійні розміри та масу тіла; 

 серед молоді дуже низькою є чисельність консументів середніх 

(карась, краснопірка, короп, плітка) і вищих (окунь) порядків, які у 
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дорослому віці, внаслідок зменшення частки інших риб, займають у річкових 

іхтіоценах панівне положення. 

Звичайно, що екологічні умови у верхів`ї, у середній течії та у пониззі 

річок певним чином відрізняються між собою. Як правило, їх витоки 

характеризуються відносно чистою та прохолодною водою з більшою 

кількістю кисню. В середній течії зростає рівень забруднення води різними 

домішками і вона стає теплішою, а в пониззі відчувається вплив моря, який 

проявляється у зростанні солоності тощо. На жаль, внаслідок створення на 

всіх річках великої кількості ставків, ці, колись існуючі, закономірності 

частково нівелювались, що позначилося і як на іхтіофауні, так і на 

чисельності певних видів. Найбільш вдалим прикладом для аналізу 

чисельності риб в різних ділянках річки є басейн р. Молочна.  

Так обліки чисельності, які проводилися за уловами малькового 

волоку, показали, що у верхів’ї річки мешкає 9, в середній течії – 16, а в 

пониззі – 18 видів риб (рис. 5.12). В верхів’ях річки за чисельністю 

домінували такі реофільні види як гірчак звичайний (35,0 %), пічкур 

звичайний (27,0 %) та краснопірка звичайна (18,0 %). В середній течії основу 

уловів складали верховодка звичайна (44,0 %) та краснопірка звичайна 

(15,0 %). Окремо треба відмітити появу в уловах атерини (1,0 %), 

перебування якої раніше в середній течії приазовських річок ніким з 

дослідників не відмічалось. Незважаючи на низьку чисельність цього типово 

морського виду, це свідчить про значну відмінність екологічних умов. 

Для пониззя характерно знову ж таки значне домінування верховодки 

звичайної, яка складає майже половину за чисельністю риб в улові (45,0 %). 

Слід відмітити, що в пониззі друге місце за чисельністю в уловах займає 

атерина (13,0 %) та з`являються інші морські види. Звичайно, що це є 

наслідком зростання солоності води та різкої зміни інших екологічних умов 

за рахунок впливу Азовського моря. 
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Рис. 5.12. Чисельність риб (%) в уловах малькового волоку в різних ділянках  

р. Молочна (2000-2010 рр.). 
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Улови зябрових сіток у верхів’ях річки Молочної представлені 4 

видами, серед яких найбільшу чисельність має карась сріблястий та короп 

звичайний (36 та 34 % від загальної кількості особин в улові) (рис. 5.13). В 

середній частині річки Молочної в уловах зябрових сіток кількість видів 

збільшується до 10. Основу іхтіофауни, як і в верхів’ї, займає карась 

сріблястий (36 %), друге місце належить краснопірці звичайній – 31 %. В 

пониззі річки домінують карась сріблястий, окунь звичайний, краснопірка 

звичайна – 25, 24 та 19 % відповідно. В даній частині в уловах відмічається 

12 видів риб.  

Таким чином чисельність риб в різних ділянках річки в уловах 

зябрових сіток має певні закономірності. По перше, в зв’язку з великою 

кількістю ставків в верхів’ях річки Молочної основну уловів складають види, 

які використовують в рибництві - карась сріблястий та короп звичайний. В 

середній частині значно збільшується кількість типових річкових видів риб, 

таких як лин звичайний, плітка звичайна, щука звичайна та ін. За 

екологічними умовами середня течія даної річки є найбільш різноманітною 

за типами середовищ та найменш видозміненою антропогенною діяльністю. 

У пониззі річки чисельність типово прісноводних видів зменшується, це, 

передусім, стосується краснопірки, і водночас в уловах з’являються типово 

морські види такі як піленгас. 

Узагальнюючи результати обліку чисельності риб мальковим волоком, 

слід зазначити неухильне скорочення від верхів`я до пониззя чисельності 

типових прісноводних (гірчак, краснопірка, пічкур) і реофільних видів, які 

вибагливі до проточності та солоності води, з поступовим зростанням 

чисельності морських видів в гирлових частинах річки. Таку закономірність 

можна простежити на прикладі чисельності пічкура звичайного, гірчака 

європейського, краснопірки звичайної, як типово прісноводних, та атерини 

південно-європейської, як морського виду, в різних ділянках річок Північно-

Західного Приазов’я (рис 5.14). 
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Рис. 5.13. Чисельність риб (%) в зябрових сітках у різних ділянках  

р. Молочна (2000-2010 рр.). 
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Рис. 5.14. Частка певних видів риб у мальковому волоці з різних ділянок 

річок: 1 – верхів`я; 2 – середня частина; 3 – пониззя. 

 

Основними тенденціями для прісноводних видів є зменшення їх 

чисельності від витоку до гирла, що пояснюється зміною біотопів. Так для 

пічкура звичайного найбільш придатними для мешкання є ділянки з 

швидкою течією та кам’янистим або піщаним дном, наявність яких 

зменшуються в пониззі річки. Протилежна ситуація характерна для морських 

видів, чисельність яких збільшується від витоку до гирла. Так атерина 

південно-європейська має найвищу чисельність безпосередньо в гирловій 

частині річки, де солоність та дія морських вод відчувається найбільше.  

 

5.4. Види-вселенці в іхтіоценозах річок Північно-Західного 

Приазов’я 

Вселення нових видів в екологічні системи, зокрема у водні, – це дуже 

поширене природне явище, яке відбувалося у всі геологічні епохи існування 

життя. Але в останні 20-30 років цей процес набув значного прискорення, 

причиною чого є діяльність людини [181. Причому вселення нових видів риб 
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відбувається як цілеспрямованим шляхом, так і випадково – під час 

інтродукції різноманітних водних організмів, внаслідок переміщення води по 

зрошувальних каналах або за інших причин. Це, в свою чергу, призводить 

до непрогнозованого збідніння або навпаки до збагачення біологічного 

різноманіття водойм за рахунок проникнення нехарактерних для 

аборигенної іхтіофауни видів. В деяких випадках це може становити 

загрозу структурним компонентам екосистеми або заважати її нормальному 

функціонуванню [13; 27; 53; 77; 103; 107; 108; 113; 136; 143; 149; 152; 177; 

182; 187; 192; 193]. 

Поняття «вселення видів» має декілька термінологічних варіантів – 

імміграція, інвазія, інтродукція, інтервенція, відповідно поняття «види-

вселенці» – види-іммігранти, інвазійні види, види-інтродуценти, адвентивні 

або чужорідні види [153]. Для промислових видів фахівці також розрізняють 

такі поняття як інтродукція, акліматизація та натуралізація. Їх іноді вважають 

послідовними фазами (стадіями) єдиного процесу, у якому під інтродукцією 

розуміють, частіше за все, спрямоване вселення організмів, під 

акліматизацією – формування відповідних морфо-фізіологічних 

пристосувань до нових екологічних умов, а під натуралізацією – повне 

входження нового виду у місцеві екосистеми [165]. Останнє супроводжується 

досягненням високої чисельності, яка вже дозволяє господарське 

використання новостворених ресурсів [163]. 

Для річок регіону досліджень ми виділяємо три групи риб, які 

знаходяться на різних стадіях інвазійного процесу, а саме: 

 чужорідні види, які випадково потрапили до приазовських річок, 

мешкають у них тривалий час, але не здатні до самостійного природного 

відтворення нащадків. Перш за все, це представники китайського 

фауністичного комплексу (товстолоби, амури та ін.), а також стерлядь, 

перебування якої раніше у річках Північно-Західного Приазов`я не було 

зафіксоване жодним дослідником. Сучасне поширення цих риб в регіоні та 

чисельність визначають лише спрямовані рибогосподарські заходи; 
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 інвазійні види, які раніше не були характерні для фауни регіону, але 

створили повноцінні та значні за розмірами популяції. Найбільш типовим їх 

представником є карась сріблястий, який з`явився у приазовських річках на 

рубежі 1960-1965 рр. і за стислий термін став домінуючим видом іхтіофауни. 

Зараз надзвичайно високі темпи розселення і збільшення чисельності 

демонструє сонячна риба синьозяброва. Цей північноамериканський вид, 

незнаний рибалками ще 10 років тому назад, зараз став помітним об`єктом 

аматорського лову у річках Північно-Західного Приазов`я. Досить 

поширеним видом вже давно став чебачок амурський, якого випадково 

завезли з Далекого Сходу Росії під час спрямованого розселення товстолобів 

та амурів; 

 види, що самостійно розширили свій ареал. До них слід віднести 

представників іхтіофауни, які проникли у річки переважно з Азовського 

моря, адаптувалися до нових гідроекологічних умов та створили 

самовідновні популяції. До них, перш за все, необхідно віднести кілька видів 

бичків, голок та деяких інших риб.  

Загалом різноманіття риб-вселенців у досліджуваних річках нараховує 

13 видів, які відносяться до 7 родин. Найбільш представленою є родина 

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

(15,4 %). Родини Adrianichthtyidae, Acipenseridae, Centrarchidae та Mugilidae 

нараховують по 1 виду або 7,7 % відповідно (табл. 5.4).  

У сучасний період у рр. Берда, Обитічна та Молочна відмічається від 

10 до 12 видів-вселенців [173]. В інших водоймах було відмічено в межах 3-

7. Типовими, або такими, які поширені у всіх водоймах, є карась сріблястий, 

короп звичайний, товстолоб білий та кефаль піленгас. 
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Таблиця 5.4 

Види-вселенці риб в річках Північно-Західного Приазов’я* 

№ 

за/п 
Види риб 

В
ел

и
к
и

й
 У

тл
ю

к
 

М
ал

и
й

 У
тл

ю
к
 

М
о

л
о
ч

н
а 

К
о
р

са
к
 

Л
о

зу
в
ат

к
а 

О
б

и
ті

ч
н

а 

Б
ер

д
а 

1. Стерлядь прісноводна - - Ч - - - - 

2. Товстолоб строкатий Ч - Ч - - Ч Ч 

3. Карась сріблястий І І І І І І І 

4. Амур білий Ч Ч Ч - - Ч Ч 

5. Товстолоб білий Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 

6. Чебачок амурський - - І - - І І 

7. Кефаль піленгас Ч Ч Ч Ч Ч Ч Ч 

8. Медака китайська - - - - - Ч - 

9. Голка морська змієподібна - - Р - - Р - 

10. Голка морська довгорила Р - Р - - Р Р 

11. Сонячна риба синьозяброва - І І - - - І 

12. Бичок гонець - - Р - - Р Р 

13. Бичок цуцик Р Р Р - Р Р Р 

Всього: 7 6 12 3 4 11 10 
*Примітка: Ч – чужорідні види; І – інвазійні види; Р – види, що розширили свій ареал. 

 

Окреслюючи шляхи потрапляння риб-вселенців у річки Приазов’я, 

було встановлено, що основними з них є Каховський зрошувальний канал та 

морський коридор (рис. 5.15). Коридор зрошувальних каналів було штучно 

створено в результаті будівництва Каховської зрошувальної системи (КЗС) з 

метою обводнення степових сільськогосподарських угідь півдня України. 

Каховський канал має протяжність 130 км. Був відкритий у 1979 році. 

Пропускна здатність каналу 530 м³/с, ширина 64-83 м, глибина 7,5-8 м. 

Завдяки його будівництву вода з Каховського водосховища насосами 

піднімається на 24 м і далі самопливом проходить по межиріччі річок 

Молочна-Дніпро по території Херсонської і Запорізької областей [29]. 
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Рис. 5.15. Схема потрапляння видів-вселенців в басейни річок Приазов’я:  

1 – зрошувальні канали; 2 – морський коридор. 

 

Наявність такого потужного штучного водотоку міжбасейнового 

характеру сприяла проникненню видів до нових водойм. Технічними 

умовами експлуатації каналів передбачений скид дніпровських вод у річки 

Азовського басейну. Таким чином, канал є водоймою-донором чужорідних 

видів для річок Молочна та Малий Утлюк. 

На відміну від зрошувальних каналів, морський напрям сприяє 

потраплянню до річок переважно мешканців азовських вод (морські голки, 

кефаль піленгас). 

Серед всіх визначених причин [13], що сприяють біологічним інвазіям, 

сьогодні для досліджуваних річок саме інтродукція, випадкове потрапляння 

або разом з "корисними" інтродуцентами є найбільш вагомими. Все це 

відбувається внаслідок риборозведення, яке відіграє суттєву роль у 

збільшенні як видового складу, так і чисельності видів. Наявність в басейнах 
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річок регіону значної кількості ставків призводить до штучного формування 

в них лише представників далекосхідного інвазійного комплексу. Найбільш 

типовими видами в цьому випадку є товстолоби, амури та карась сріблястий.  

Одним з перших вселенців був карась сріблястий, яким зарибляли 

ставки басейну Дніпра [100]. Для розмноження цього виду характерним є 

гіногенез [1], за якого запліднення ікри без обміну генетичним матеріалом 

здатні здійснювати самці інших коропових риб. Внаслідок цього у 

популяціях цього виду домінують самиці, що є додатковим чинником, який 

посприяв швидкому його розселенню по річках України і утворенню 

упродовж короткого терміну часу чисельних популяцій. Окрім того, такому 

прогресивному поширенню посприяло збільшення масштабів ставкового 

рибництва в період 60-х рр ХХ ст. Це призвело до стихійної акліматизації 

цього виду в прісноводних водоймах всього Азовського басейну [65]. 

Дослідження іхтіофауни даного регіону показало, що з кінця 50-х рр. вид 

сформував окремі чисельні популяції в більшості річках басейну. Так 

багатьма авторами карась сріблястий відзначений для річок Дон, Кубань, 

Великий і Малий Утлюк, Молочна, Лозуватка, Обитічна, Берда [1; 64; 66]. 

Сьогодні карась сріблястий є найбільш масовим інвазійним видом 

водойм регіону досліджень. Його домінуваня за кількістю особин складає в 

середньому 46 % від загального улову при коливанні показника від 29 

(р. Молочна) до 77,8 % (р. Великий Утлюк) (рис 5.16). 

Іншим представником є кефаль піленгас, який після вдалої інтродукції, 

а згодом і натуралізації в Азовському басейні, зайняв певну екологічну нішу 

у ньому. З часом він стає промисловим видом в Азовському морі, що 

підтверджується статистикою вилову [41]. В досліджуваних річках він почав 

реєструватися вже наприкінці 90-х років ХХ ст. (Молочна та Обитічна), а на 

початку ХХІ ст. – в усіх інших. В основному вид концентрується в пониззі 

водойм. 
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Рис. 5.16. Чисельність сріблястого карася в уловах в річках Північно-

Західного Приазов’я: А – зяброві сітки, Б – мальковий волок.  

 

За об’ємами інтродукції та отриманим ефектом найбільш успішними 

стали далекосхідні рослиноїдні коропові такі як звичайний та строкатий 

товстолоби, а також білий амур. Оскільки ці види не здатні до самостійного 

розмноження у зоні з помірним кліматом, велику роль у створенні їх 

популяції відіграли нерестово-виростні рибні господарства [100; 101]. 

Завдяки їх діяльності зазначені види були інтродуковані у ставки 

приазовських річках. На жаль, разом з мальками та ікрою далекосхідних 

іммігрантів випадково було завезено деякі небажані види (чебачок 

амурський). 



101 

 

З зазначених видів саме товстолоба білого було використано для 

зариблення приазовських водойм у другій половині ХХ ст., що пояснює його 

наявність практично в усіх річках.  

В сучасних умовах масово поширюється сонячна риба синьозяброва, 

яка у 2006 році була відмічена у рр. Малий Утлюк та Молочна [137]. Так 

ряснота його трапляння в уловах р. Малий Утлюк складає 37,5 %, а частка за 

кількістю особин – від 4,89 % до 15,46 %.  

В інші водойми регіону даний вид потрапляє з рибопосадковим 

матеріалом. Такі факти були відмічені, наприклад, для ставків р. Молочна.  

Зважаючи на різнобічну екологічну роль чужорідних видів, можна 

констатувати, що в переважній більшості випадків відбувається 

трансформація природних екосистем, наслідком чого може бути перебудова 

структури угруповань. Так аборигенна іхтіофауна сьогодні зберігається лише 

на обмежених територіях, де вплив людини стримується завдяки особливим 

факторам – віддаленості чи природоохоронному статусу акваторій. В зв’язку 

з такою ситуацією постає питання про необхідність розробки та 

впровадження ряду заходів, які б сприяли мінімізації розповсюдження 

адвентивних видів. Такими можуть бути: чіткий контроль за дотриманням 

правил карантинної служби щодо розповсюдження видів, впровадження 

методів обчислення оцінки ризику вселення нових видів, створення баз даних 

щодо розповсюдження видів-вселенція тощо. 
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РОЗДІЛ 6 

РАРИТЕТНА СКЛАДОВА ІХТІОЦЕНОЗІВ ПРИАЗОВСЬКИХ РІЧОК, 

ЇЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ 

 

 

6.1. Скорочення біологічного різноманіття як світова та державна 

проблема 

Питання про необхідність збереження всього генофонду рослинного та 

тваринного світу перед людством досить гостро постало у ХХ ст. [60; 134]. 

Це було зумовлено тим, що використання та експлуатація природних 

ресурсів здійснювалися на основі концепції «фронтальної економіки». Згідно 

неї природа визнана джерелом невичерпних ресурсів і безмежним 

поглиначем відходів. За такого підходу, досить рідко звертали увагу на 

зіставлення обсягів видобутку й використання ресурсів з їхніми запасами, 

оскільки основними факторами, що лімітують економічний розвиток, 

вважали виключно працю та капітал. Але з роками з`ясувалось, що природні 

ресурси людства досить обмежені, а ті, які ми відносили до невичерпних або 

до таких, які здатні порівняно швидко відтворюватись, не виправдали наших 

оптимістичних сподівань [17]. Насамперед це стосується певних видів 

рослин і тварин, які: 

А) використовувались у якості основних джерел їжі та сировини, для 

виготовлення одягу, житла, а пізніше – для створення надскладної 

інфраструктури міських і промислових комплексів, а також впровадження 

різноманітних послуг; 

Б) виявились екологічно вразливими до незначних антропогенних змін 

довкілля, які стосуються не лише структурних перетворень біотопів чи 

біомів, а й кругообігу багатьох хімічних елементів, їх сполук і навіть клімату.  

Наслідком зазначеного стало різке скорочення, у першу чергу, ресурсів 

промислових, а також малопомітних нечисельних видів, стан популяцій яких 

і без того був незадовільним. Але найголовнішим виявилось те, що за 
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посилення антропічного впливу, практичного незворотних змін зазнали 

майже всі природні середовища. Особливо це стосується водних екосистем, 

які у другій половині ХХ ст. невпізнанно змінилися внаслідок зростання 

чисельності населення, що потребувало розвитку будівельної галузі, 

комунальної сфери, а також інтенсифікації сільського господарства та 

промисловості. З одного боку, це сприяло посиленню промислового тиску на 

популяції аборигенних видів риб та розвитку рибництва [89]. З другого боку, 

масштабне антропогенне втручання докорінним чином змінило екологічні 

умови, що унеможливило мешкання та ефективне відтворення як прохідних, 

так і багатьох туводних видів. У купі це сприяло перетворенню ще недавно 

лентичних водних екосистем, якими є річки, на лотичні, якими на даний час 

у Північно-Західному Приазов`ї, а також в інших регіонах світу, стали ставки 

та водосховища. Природно, що це призвело до певних змін іхтіофауни, 

структурної перебудови та спрощення водних біогеоценозів. 

На жаль, значні та швидкісні перетворення водних екосистем, які 

відбулися у ХХ ст., мали глобальний характер. Це суттєво вплинуло на 

біологічне різноманіття і умови існування більшості тварин і рослин на 

всьому, можна сказати, планетарному просторі [176; 183; 184]. Особливо 

значних змін зазнала біота річок у Європі [190]. 

У багатьох місцях світу, окрім різкої зміни продуктивності екосистем, 

на думку різних вчених [37; 169], його наслідками стали: 

 вимирання реліктів минулих фаун та вузькоспеціалізованих видів; 

 посилення біотичного обміну та перемішування біот за рахунок 

спрямованої чи неспрямованої інтродукції значної кількості різноманітних 

організмів; 

 згладжування відмінностей між фаунами та прояв симетрії у 

поширенні певних видів.  

У зв’язку з такою ситуацією перед світовою науковою громадськістю 

постало питання щодо збереження та відновлення видів, стан популяцій яких 

набув катастрофічного рівня. Одним із заходів було визнано збирання 
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інформації про поширення та чисельність зазначених організмів, що 

призвело до створення у 1948 році Міжнародного союзу охорони природи та 

природних ресурсів (International Union for Conservation of Nature and Natural 

Recourses, IUCN), скорочено МСОП. У 1949 р. при цій організації створено 

Комісію з оцінки стану рідкісних та зникаючих видів (Species Survival 

Commission, SSC). Пізніше вона отримала назву «Комісія по рідкісним та 

зникаючим видам», яка, за результатами вивчення стану ареалів та популяцій 

тварин та рослин, що знаходяться під загрозою зникнення, стала здійснювати 

консультаційну допомогу усім організаціям та приватним особам, 

зацікавленим у збереженні як самих організмів, так і місць їхнього мешкання 

[157]. 

Упродовж наступних 5 років Комісією збиралася інформація щодо всіх 

рідкісних, зникаючих та таких видів, що знаходяться під загрозою зникнення, 

після чого була розпочата робота над «Червоною Книгою фактів». Поступово 

цей важливий документ поповнювався новими видами і станом на 1 січня 

1974 року його було опубліковано у 5 томах, один з яких (IV-й) містив 

важливу інформацію про найбільш вразливі види риб. Саме МСОП, який 

зараз об’єднує більше 1000 колективних членів (включаючи держави), 

опублікував у 1963 р. перший реєстр рідкісних видів – Червоний список 

Міжнародного союзу охорони природи. На сьогодні він включає 

систематизовані відомості про майже 45 тисяч видів рослинних і тваринних 

організмів [194]. 

Зазначимо, що «Червона Книга фактів» стосувалася переважно видів, 

яким загрожувало вимирання на світовому рівні. Але її поява позитивно 

вплинула на громадську думку з цього приводу у різних країнах і 

стимулювала створення власних Червоних книг за міжнародним зразком. 

Виключенням не став і Радянський Союз, де у 1974 році за дорученням Ради 

Міністрів СРСР було видано наказ «Про створення Книги рідкісних видів та 

тих, що знаходяться під загрозою зникнення». Його було виконано у дуже 

стислий термін, оскільки вже у 1974 р. з друку вийшло 2-томне видання 
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«Красная книга СССР». Перший том стосувався тварин, а другий було 

присвячено рослинам. До першого видання Червоної книги СРСР, яке було 

приурочене 14-Генеральній асамблеї МСОП, що проходила в Ашхабаді, 

увійшли лише ссавці, птахи, плазуни та земноводні – загалом 154 види та 

підвиди. Друге видання вийшло у 1984 р. і містило більш розширений 

перелік тварин. До нього увійшли безхребетні (комахи, ракоподібні, черви) 

та риби; також суттєво було доповнено список й інших хребетних тварин 

[75]. 

У 1976 р. Рада Міністрів УРСР, одна із перших в Радянському Союзі, 

продублювала наказ Ради Міністрів СРСР «Про створення Книги рідкісних 

видів та тих, що знаходяться під загрозою зникнення» і видала Постанову 

№ 376 «Про створення Книги рідкісних та таких, що знаходяться під 

загрозою зникнення видів тварин та рослин УРСР». Її перше однотомне 

видання під назвою «Червона книга Української РСР» [161] було видано у 

1980 році, до якого увійшло 85 видів тварин та 151 вид судинних рослин. 

Серед нечисленних хребетних у цьому важливому документі епохи не 

знайшлося місця для риб взагалі. Причому це не є підтвердженням гарного 

стану їх популяцій, а є свідченням, як про необізнаність науковців, так і 

певної байдужості та зневаги наукової громадськості до цього важливого 

питання в Україні. 

Після отримання нашою державою незалежності вже у 1992 р. вийшла 

Постанова Верховної Ради України «Про Червону книгу України», яка 

затвердила «Положення про Червону книгу України». У цьому документі 

вперше йдеться про необхідність забезпечення комплексу заходів щодо 

збереження та відтворення біорізноманіття на території нашої країни, а також 

розглядається можливість приєднання до міжнародних угод з цього питання. 

У першій Червоній книзі [160] незалежної України вже містяться 

відомості про поширення 32 видів риб, а також оцінюється їх чисельність та 

наводяться заходи з охорони.  
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Перед підготовкою другого видання Червоної книги України 

Постановою Кабінету Міністрів України [127], до якої увійшли провідні 

вчені нашої держави, було створено Національну комісію з питань Червоної 

книги України. Вона провела значну роботу щодо формування авторського 

колективу для написання зазначеного визначного документу, який має 

важливе державне та міжнародне значення. Друга Червона книга України 

[159] побачила світ у 2009 р. Список риб, які потребують спеціальних заходів 

з охорони та відтворення, вже нараховував 69 видів. Тобто, у порівнянні з 

першим його виданням, їх кількість зросла у 2,2 рази (табл. 6.1). 

Це свідчить про суттєве погіршення екологічної ситуації та скорочення 

певних популяцій, що справді має місце. У деякій мірі таке значне зростання 

кількості раритетних видів ще й пов`язане з успіхами іхтіологів, які, 

використавши новітні методи досліджень, виявили певну кількість нових 

видів, про існування яких нам було невідомо. Наприклад, в останні роки був 

зроблений опис нових видів в родині Коропові. Це передусім стосується 

щипавок та марен [185]. 

Порівнюючи видові списки риб, внесених до Червоної книги України у 

різні роки (табл. 6.1), слід зазначити, що у виданні 1994 року 32 види 

відносились до 8 рядів, а у наступному – 69 до 12 відповідно. Тобто за 15 

років суттєво зросла не лише кількість видів риб, які потребують нашої уваги 

та впровадження спеціальних практичних заходів щодо відновлення їх 

популяцій, а й кількість таксонів доволі високого рангу, яким вважається 

«Ряд». Найбільша кількість видів у обох виданнях Червоної книги України 

відноситься до рядів Окунеподібні (37,5-40,6 %) та Коропоподібні (25,1-

49,0 %), які є найбільш представленими у іхтіофауні наших річок взагалі. 

Окремо треба зауважити, що відбулося зростання кількості раритетних видів 

у ряді Осетроподібні, яке пов`язане з включенням до Червоної книги України 

[159] російського осетра та звичайної севрюги, які раніше були об`єктами 

рибного промислу. Зменшення раритетного різноманіття у ряді 

Лососеподібні стало наслідком виключення з нього родини Умброві з єдиним 
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видом української іхтіофауни умбра звичайна (Umbra krameri Walbaum, 

1792) та включення зазначеного таксону до щукоподібних риб [116]. 

Таблиця 6.1 

Розподіл риб, занесених до Червоних книг України [159; 160], за 

таксономічним статусом 

Ряд 

Кількість видів 

Червона книга України 

(1994) 

Червона книга України 

(2009) 

Абс. % Абс. % 

Осетроподібні 4 12,5 6 8,7 

Лососеподібні 4 12,5 3 4,3 

Коропоподібні 8 25,1 20 29,0 

Щукоподібні – – 1 0,13 

Тріскоподібні – – 1 0,13 

Колючкоподібні 1 3,1 3 4,3 

Окунеподібні 12 37,5 28 40,6 

Присоскоподібні – – 3 4,3 

Зеусоподібні – – 1 0,13 

Скорпеноподібні 1 3,1 1 0,13 

Камбалоподібні 1 3,1 1 0,13 

Вудильникоподібні 1 3,1 1 0,13 

Всього 32 100,0 69 100,0 

 

6.2. Динаміка раритетної іхтіофауни річок Північно-Західного 

Приазов’я 

У першому виданні Червоної книги України [160], не було жодного 

виду, який мешкає в прісних водоймах Українського Приазов`я. Натомість, у 

наступній Червоній книзі України [159] їх було вже 7. Найбільша кількість 

раритетних видів зустрічалася у басейнах рр. Берда (n = 6) та Обитічна 

(n = 5). Це бичок-пуголовок зірчастий, вирезуб причорноморський, карась 
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звичайний, осетер російський, стерлядь прісноводна та шемая азовська. 

Значно менше їх було в інших прісних водоймах регіону: у р. Великий 

Утлюк – 1 вид (губань зелений), у р. Лозуватка – 1 вид (карась звичайний), у 

р. Молочна – 2 види (стерлядь прісноводна та карась звичайний). 

Відповідно до вимог Міжнародного союзу охорони природи та 

природних ресурсів [157] і, як наслідок, Червоних книг України, всі 

раритетні види за ступенем вразливості поділені на 7 категорій (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Розподіл риб із річок Північно-Західного Приазов`я за охоронним 

статусом Червоної книги України [159] 

№ 

за/п 
Вид 
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1. Осетер російський – – – + – – – 

2. Стерлядь прісноводна – – + – – – – 

3. Карась звичайний – – – + – – – 

4. Шемая азовська – – – + – – – 

5. Вирезуб причорноморський – – + – – – – 

6. Губань зелений – – – – + – – 

7. Бичок-пуголовок зірчастий – – – – + – – 

Всього видів: – – 2 3 2 – – 

 

Окрім Червоної книги, зараз одним з напрямів збереження видів є 

участь у міжнародних природоохоронних угодах, конвенціях, протоколах 

тощо. Так прагнення української держави до міжнародного співробітництва в 

питанні збереження біорізноманіття призвело до підписання низки 

документів, з яких вагомими є: 

 Конвенція про збереження біологічного різноманіття [59; 141]; 

 Конвенція про збереження водно-болотних угідь [71];  
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 Конвенція про збереження мігруючих видів диких тварин або 

Боннська конвенція [72]; 

 Конвенція про міжнародну торгівлю видами дикої флори та фауни, 

що знаходяться під загрозою зникнення (SITES) або Вашингтонська 

конвенція [73; 

 Конвенція про охорону дикої флори та фауни та природних 

середовищ існування в Європі (Бернська конвенція) [155]. 

Переважна їх більшість сьогодні застосовується при боротьбі зі 

знищенням середовищ існування видів дикої фауни, при обґрунтуванні 

створення територій та об’єктів природно-заповідного фонду України або 

розробки проектів організації їх функціонування, розробки менеджмент-

планів та режимів використання природних територій та інше. Слід 

зазначити, що положення зазначених міжнародних охоронних конвенцій, 

учасником яких є Україна, були враховані у останньому виданні Червоної 

книги України [159].  

Аналізуючи вищезазначені природоохоронні документи, в рамках яких 

створені переліки видів, що потребують охорони, необхідно відмітити значну 

кількість риб у їх складі. Їх статус потребує на державному рівні 

впровадження чітких інструментів щодо збереження та контролю за 

використанням в будь яких акваторіях України. На сучасному етапі, на жаль, 

більшість заходів є декларативними та не мають нічого спільного з 

ефективною системою відновлення чисельності зникаючих, рідкісних та 

ендемічних видів.  

Так сьогодні відсутні роботи з штучного відтворення популяцій таких 

рідкісних видів як стерлядь, шемая азовська та чорноморська, не 

відновлюються природні місця нересту та нагулу тощо. Натомість більшість 

робіт здійснюється винятково зі штучного розведення інвазійних видів 

(товстолоби, амури, карась сріблястий). Саме тому єдиним механізмом 

охорони рідкісних та зникаючих видів риб, хоча не зовсім ефективним, є 
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надання їм охоронного статусу згідно діючого законодавства як України, так 

і різного рівня міжнародних документів.  

Проведений нами аналіз складу раритетних видів, для якого були 

застосовані сучасні зведення та найбільш грунтовні статті [155; 159], а також 

різні законодавчі акти та міжнародні конвенції, дозволив виявити найбільш 

вразливих риб. Згідно них, за весь час досліджень в річках Північно-

Західного Приазов`я було обліковано 27 видів з 10 родин (табл. 6.3), з яких 

найбільша кількість відносилась до родини Коропові. Значущими водоймами 

для рідкісних гідробіонтів виявились річки Берда та Обитічна, в яких ми 

виявили 23 та 20 рідкісних видів риб відповідно. Натомість в менших за 

площею водозбірного басейну та найкоротших за довжиною річках, таких як 

Корсак, Великий та Малий Утлюк, трапляється мінімальна кількість – від 4 

до 9 видів.  
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Таблиця 6.3 

Розподіл видів риб приазовських річок за різними охоронними конвенціями* 

№ 

за/п 
Вид 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Осетер російський 
МСОП, БO, 

ЧКУ, СІTES 
- - - - - 

МСОП, БO, 

ЧКУ, СІTES 

2 Стерлядь прісноводна 
МСОП, БO, 

ЧКУ, БE, СІTES 
- - - - 

МСОП, ЧКУ, 

БO, БE, СІTES 
- 

3 Вугор річковий європейський МСОП - - - - - - 

4 
Оселедець чорноморсько-

азовський прохідний 
- - - - - - БE, МСОП 

5 Синець звичайний БE - - - - - - 

6 Клепець європейський БE - - - - - БE 

7 Бистрянка звичайна БE - - - - - БE 

8 Білизна звичайна БE - - - - - - 

9 Карась звичайний ЧКУ - - ЧКУ - ЧКУ ЧКУ 

10 Шемая азовська ЧКУ, БE - - - - - ЧКУ, БE 

11 Короп звичайний БE БE БE БE БE БE БE 
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12 Верховка звичайна БE - БE БE - БE БE 

13 Чехоня звичайна - - - БE - - - 

14 Гірчак європейський БE - - - - БE БE 

15 Вирезуб причорноморський ЧКУ, БE - - - - - ЧКУ, БE 

16 Рибець звичайний БE - - - - - БE 

17 Щипавка звичайна БE - - БE - БE БE 

18 В'юн звичайний - - - - - БE БE 

19 Щипавка золотиста звичайна МСОП, БE - - - - - - 

20 Сом звичайний БE БE - - - - БE 

21 
Колючка багатоголкова 

південна 
БE БE БE БE БE БE БE 

22 Голка морська пухлощока БE БE - - - БE БE 

23 Губань зелений - ЧКУ - - - - - 

24 Бичок-пуголовок зірчастий МСОП, ЧКУ - - - - - МСОП, ЧКУ 

25 Бичок пісочник БE БE БE БE БE БE БE 

26 Бичок сірман БE - - БE - БE БE 

27 Бичок цуцик БE БE   БE БE БE БE 

Всього видів: 23 10 4 9 4 12 20 

*ЧКУ – Червона книга України (2009); МСОП – Червоний список Міжнародного союзу охорони природи та природних ресурсів 

(2009); СІTES – Списки Вашингтонської конвенції; БE – Списки Бернської конвенції; БO – Списки Боннської конвенції. 
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Незважаючи на те, що Молочна як за площею басейну, так і за 

довжиною, є найбільшою річкою регіону, в ній були відмічені лише 12 видів. 

Такий розподіл пояснюється тим, що всі річки, не дивлячись на те, що вони 

від витоку до гирлових ділянок мають спільний генезис, відзначаються 

певними особливостями екологічних умов. Так, значна для регіону річка 

Берда прорізає Український кристалічний щит і тому її вода 

характеризується малим рівнем органічного забруднення, що обумовлює 

порівняно значну чистоту та прозорість, а також великий вміст кисню. Це дає 

можливість мешкати у зазначеній водоймі деяким оксифільним рибам 

(білизна звичайна, синець звичайний, клепець звичайний, рибець звичайний 

та інші), які серед коропових видів відзначаються значною вибагливістю до 

екологічних умов водойми. Окрім того, на незначних ділянках витоки 

більшості річок за своїми гідрохімічними характеристиками схожі на Берду, 

що також дозволяє мешкати видам, які у більшості приазовських водойм 

зникли взагалі. Це бистрянка звичайна, верховка звичайна, гірчак 

європейський, сом звичайний та інші. Динаміка гідроекологічних умов у 

річках, яка відзначається певною періодичністю, досить суттєво вплинула на 

склад іхтіофауни та на чисельність рідкісних видів риб зокрема. Так у 

найбільших досліджуваних водоймах у повоєнний час, який ми відносимо до 

першого періоду, було виявлено невелику кількість, як потім з`ясувалося, 

вразливих видів. Найменше їх (n = 2) знайшли у р. Молочна, найбільше 

(n = 12) – у р. Берда (рис. 6.1). Звичайно, що це, скоріш за все, було пов’язано 

з малою вивченістю іхтіофауни, але не можна виключати й тривалу 

стабільність екологічних умов. 
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Рис. 6.1. Динаміка складу раритетної іхтіофауни 

найбільших річок регіону у часі 

 

Другий період характеризується суттєвою трансформацію річкової 

іхтіофауні взагалі, упродовж якого відбулося значне зростання кількості 

видів риб, які потребують охорони. Збільшення таких майже вдвічі було 

виявлено в усіх значних річках Українського Приазов`я. Зважаючи на певні 

локальні відмінності у зміні екологічних умов, зазначений процес у різних 

водоймах регіону має свої особливості. Так у рр. Берда та Обитічна відбулося 

скорочення видового різноманіття раритетних риб, натомість у Молочній, на 

тлі кількісної стабільності, відбулися суттєві якісні зміни. В цілому, в 

зазначених річках зникло 11 видів риб. Серед них такі як осетер російський, 

вугор річковий європейський, оселедець чорноморсько-азовський прохідний, 

синець звичайний, клепець європейський, бистрянка звичайна, білизна 

звичайна, вирезуб причорноморський, рибець звичайний, губань зелений та 

бичок-пуголовка зірчастий.  

Аналізуючи наявність видів риб з окремих природоохоронних 

документів, необхідно відзначити значне домінування представників 
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Бернської конвенції, яких в річках налічується від 4 до 19 видів або від 55 

(р. Берда) до 80 % (рр. Малий Утлюк та Корсак) (рис. 6.2).  

 

Рис. 6.2. 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. 

 

Види, яких було включено до Червоної книги України [159], 

траплялися у 5 річках і їх кількість коливається в межах 1-6 (11-19 %). Лише 

в деяких водоймах за незначної кількості було виявлено види риб, внесених 

до Червоного списку МСОП, а також до списків Вашингтонської та 

Боннської конвенцій.  

Як зазначалося вище, для річок Північно-Західного Приазов`я 

характерні значні коливання гідроекологічних умов, які утворилися 

внаслідок антропогенних та природних змін у басейні. Вони суттєво 

вплинули на структуру іхтіофауни в цілому та на ресурси риб, які мали малу 
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чисельність і сьогодні знаходяться під охороною держави та міжнародних 

угод. Аналізуючи видовий склад іхтіофауни досліджуваних річок, необхідно 

відзначити, що найбільш багатим за кількістю раритетних видів був ІІ період 

(рис. 6.3). На відміну від нього, зараз ми змушені констатувати значне 

зменшення їх різноманіття.  

 

Рис. 6.3. Динаміка кількості видів риб за природоохоронними списками 

в різні періоди досліджень 

 

Загалом за період досліджень відбулося найбільш суттєве скорочення  

видів риб, яких було внесено до списків Бернської конвенції, а також до 

Червоної книги України та Червоного списку МСОП. Передусім у сучасних 

умовах не відмічаються такі види як осетер російський, вугор річковий, 

щипавка золотиста, бичок-пуголовок зірчастий, оселедець чорноморсько-

азовський прохідний, вирезуб причорноморський та ряд інших. 

Таким чином, із 27 раритетних видів риб, відмічених у річках Північно-

Західного Приазов`я упродовж всього досліджуваного 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 
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України [159] із наведеного вище списку включено 3 види. Отже, приазовські 

річки мають певний потенціал щодо збереження та відновлення популяцій 

рідкісних та зникаючих видів риб. 

 

6.3. Оцінка екологічних ризиків для приазовських іхтіоценозів 

Під екологічним ризиком розуміється ймовірність несприятливих для 

навколишнього середовища наслідків будь-яких змін природних об'єктів і 

чинників [48]. Оцінюючи несприятливу дію різних факторів на стан річкових 

екосистем, можна простежити ймовірність формування та масштабність 

впливу потенційного екологічного ризику.  

З метою оцінки комплексного впливу екологічних чинників на 

популяції раритетних видів риб у річках досліджуваного регіону, нами було 

виокремлено 8 факторів, які здатні викликати і вже викликали суттєві зміни 

іхтіофауни, скорочення чисельності популяцій більшості рідкісних видів, а 

також загальмували чи взагалі унеможливили їх відтворення (табл. 6.4). 

Задля цього ми розробили доволі просту класифікацію впливу обраних 

факторів, взявши за основу 4 рівня загроз: 

 «0» – Мінімальний чи відсутній рівень загроз. Характеризується 

бажаним станом гідроекосистеми. 

«1» – Низький рівень загроз. Можливий ризик на невеликих ділянках 

басейну або вплив екологічних чинників на угруповання риб непомітний. 

«2» – Середній рівень загроз. Припустима дія факторів, яка все ж 

потребує вивчення їх впливу та розробки окремих заходів, спрямованих на 

усунення загроз. 

«3» – Високий рівень загроз, який неприйнятний для існування риб. 

Необхідне здійснення спеціальних заходів, спрямованих на ліквідацію загроз 

або зниження ризику. 
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Таблиця 6.4 

Ранжування несприятливих екологічних факторів, які здатні суттєво 

впливати на іхтіофауну та на рибні ресурси 

Фактори впливу та ризики 

для іхтіофауни 

р
. 
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Зарегулювання русла греблями 3 3 3 3 3 3 3 21 

Забруднення комунальними та 

промисловими скидами 
2 1 1 1 1 3 2 11 

Трансформація гирла річки 1 3 1 0 3 1 1 10 

Обмеження міграції прохідних  

та напівпрохідних видів 
1 3 1 1 3 2 1 15 

Браконьєрство 3 2 2 2 2 3 3 17 

Забір води на промислові та 

комунальні потреби 
2 0 1 0 0 2 1 6 

Розвиток рибного господарства 3 2 1 1 1 3 3 14 

Скиди вод зі зрошувальних 

каналів 
0 3 0 0 3 3 0 9 

Разом 15 17 10 8 16 20 14 - 

 

За наведеними даними можна зробити висновок, що найменший 

комплексний вплив обраних нами екологічних чинників на риб, має місце у 

рр. Корсак та Лозуватка, а найбільший – у рр. Великий Утлюк та Молочна. 

Але за такого підходу не можна побачити масштабність впливу 

різноманітних екологічних чинників на іхтіофауну річок, а також всі аспекти 

виникнення ризиків. То ж задля більш суттєвого порівняння досліджуваних 

нами водойм за вказаними екологічними ризиками не лише між собою, а й з 
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іншими, можливо більш якісними, водними екосистемами, ми розробили 

наступну шкалу: 

 0 – 5 балів. Ризик відсутній. Для річок характерний природний стан, 

спостерігається лише фоновий антропогенний вплив. Стабільна структура 

іхтіоценозу.  

 6-10 балів. Ризик незначний. Відмічається зважений стан річкової 

екосистеми, швидкість відновних процесів вища або дорівнює темповим 

порушенням. Суттєвих змін в структурі іхтіоценозів не відбувається або 

відбувається на обмежених ділянках.  

 11-15 балів. Ризик значний. Стан річки характеризується як кризовий, 

антропогенні порушення перевищують за швидкістю природно-відновні 

процеси, але зберігається природний характер екосистем. В структурі 

іхтіоценозів відбуваються зміни, разом з тим видове багатство залишається 

стабільним. Відбувається зміна домінуючих екологічних груп.  

 16-20 балів. Ризик критичний. У річках відбувається зворотна зміна 

раніше існуючих екосистем на менш продуктивні. Значна трансформація 

структури іхтіоценозів. Суттєва втрата аборигенних видів. Домінуючими 

видами стають види однієї екологічної групи.  

 21-25 балів. Ризик катастрофічний. Спостерігається важкооборотний 

процес закріплення малопродуктивної екосистеми. Стрімке зменшення 

видового багатства. Майже повна відсутність аборигенних видів. 

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

викликати і вже викликали суттєві зміни іхтіофауни річок Приазов’я, 

виділено 8. Зарегулювання русла греблями, обмеження міграції прохідних та 

напівпрохідних видів, браконьєрство, розвиток рибного господарства 

виявилися чинниками, які є присутніми у всіх водоймах і мають високий 

рівень загрози, що є неприйнятним для існування риб.  

Згідно даної шкали річки Північно-Західного Приазов`я можна 

розподілити на 3 групи: 
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- 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 скороченням їх чисельності в Азовському морі. 

Підтримання стабільності іхтіоценозів в даних водоймах відбувається 

завдяки збереженню 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 видів на вселенців, які стали домінувати в окремих ділянках 

річок. Слід відмітити втрату прохідних видів риб у фауні, що також вплинуло 

на видове багатство. Одним з факторів, що підтримує стан іхтіоценозів даних 

річок, є відносно стабільний екологічний стан гирлових ділянок. 

- Річки Малий та Великий Утлюк, а також Молочна мають 

найгірші екологічні умови та характеризуються високими показниками 

виникнення ризиків. Для цих річок характерна докорінна зміна видового 

різноманіття, у деградації іхтіоценозів вирішальним фактором виявилося 

зарегулювання стоку і трансформація гирлових ділянок. 

Таким чином слід констатувати, що більшість річок регіону потребує 

чітких заходів з відновлення. Основними завданнями цих робіт повинно 

стати впровадження окремих комплексних програм з екологічного 

оздоровлення басейну, які будуть спрямовані на покращення гідрологічного 

режиму, регламентацію міжбасейнового скиду вод, обмеження робіт з 

риборозведення, покращення якості води тощо. 
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6.4. Заходи щодо збереження видового багатства та відтворення 

угруповань риб 

 

Досвід збереження та відновлення угруповань риб ґрунтується на 

впровадженні низки заходів [22; 23; 61; 88; 158; 188; 189]. Серед них 

найбільш вагомими по відношенню до риб є: 

 відновлення гідрологічних умов мешкання для аборигенних видів 

риб; 

 збереження окремих ділянок річок та посилення їх системи 

охорони за рахунок створення природоохоронних територій; 

 штучне відтворення чисельності окремих аборигенних риб та 

створення штучних нерестовищ; 

 регламентація та посилення контролю за скидами промислових та 

комунальних підприємств, зрошувальних каналів, приватних підприємств; 

 посилення контролю за дотриманням норм природоохоронного 

законодавства. Боротьба з браконьєрством; 

 розвиток еколого-освітницької діяльності та поширення 

екологічних знань щодо необхідності збереження річок регіону. 

Для річок північно-західного Приазов’я зазначені заходи повинні 

впроваджуватися як в рамках комплексних програм, так і в рамках 

покращення діяльності державних органів виконавчої влади, а також 

місцевих громад.  

Згідно наших досліджень вважаємо за доцільне рекомендувати низку 

заходів щодо розвитку мережі природоохоронних територій та відновлення 

гідрологічного режиму прісноводних екосистем Північно-Західного 

Приазов`я. 

Розвиток мережі природоохоронних територій. Узагальнюючи 

структуру раритетних видів та потенційний стан річок, слід наголосити на 

посилені охорони окремих ділянок, які на сьогодні мають високу цінність з 
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огляду на показники видового багатства та рівень збереження водних 

екосистем. Передусім, зазначимо про необхідність збереження заплавних 

ділянок в басейні рр. Молочна, Обитічна та Берда (рис. 6.4) в межах 

планованих для заповідання територій ПЗФ [135]: 

- Регіональний ландшафтний парк «Троїцький» (основною 

іхтіологічною цінністю даної території є значна кількість нерестових та 

гирлових ділянок лівих допливів р. Молочна (Юшанли та Курушани); 

- Регіональний ландшафтний парк «Муравський шлях» (акваторії, 

які увійдуть до його складу, є цінними місцями як для мешкання окремих 

видів риб, так і для нагулу, зимівлі та розмноження. Водойми парку можуть 

бути використані для зариблення аборигенними видами (лин, щука, плітка); 

- Ландшафтний заказник місцевого значення «Каїнкулацький» (в 

його межах найбільш збережене русло р. Каїнкулак, яка є важливим 

осередком мешкання аборигенних видів риб); 

- Гідрологічний заказник місцевого значення «Маківський» 

(наявність штучних водойм у руслі р. Юшанли дозволила в період 2002-

2003 рр. відтворити популяцію стерляді. На жаль, подальші роботи, у зв’язку 

з погіршенням економічного стану відповідного приватного господарства, 

були зупинені); 

- Гідрологічний заказник місцевого значення «Андрівський» (його 

ядром є Андрівське водосховище та ділянки р. Обитічна, розташованих вище 

та нижче зазначеного водосховища. Рибогосподарські роботи з відновлення 

аборигенної фауни в даній водоймі сприяли збільшенню чисельності щуки, 

плітки та коропа. У верхів’ях водосховища збереглися природні 

нерестовища); 

- Іхтіологічний заказник місцевого значення «Осипенківський» 

(дана територія складається з Бердянського водосховища та ділянок р. Берда, 

розташованих вище та нижче водосховища. Має важливе значення для 

збереження аборигенної іхтіофауни). 
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Рис. 6.4. Розташування та статус рекомендованих для створення територій природно-заповідного фонду  

у басейнах річок Північно-Західного Приазов’я 

1. РЛП «Троїцький» 

2. РЛП «Муравський шлях» 

3. Ландшафтний заказник «Каїнкулацький» 

4. Гідрологічний заказник «Маківський» 

5. Гідрологічний заказник «Андрівський» 

6. Іхтіологічний заказник «Осипенківський» 
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Відновлення гідрологічного режиму річок. У попередні роки питанню 

збереження малих річок приділялася значна увага на державному рівні. Це 

знайшло відбиток у розробці спеціальних законодавчих актів. До 

найважливіших з них необхідно віднести Постанову Ради Міністрів УРСР 

«Про посилення охорони малих річок від забруднення, засмічення, 

вичерпання і про раціональне використання їх водних ресурсів» [128], 

Постанову «Про поліпшення організації робіт з охорони малих річок від 

забруднення і виснаження») [125], Закони України «Про охорону 

навколишнього природного середовища» [57], «Водний кодекс» [23], «Про 

природно-заповідний фонд України» [58] та низка інших. Для реалізації 

заходів щодо ліквідації негативних впливів ерозійних процесів на малі річки 

розроблені «Положення про водозахисні зони малих річок і водоймищ 

Української РСР» [126].  

Разом з тим слід відмітити, що реалізація різноманітних законодавчих 

актів та цільових програм з охорони малих річок не змогли вберегти дрібні 

водні екосистеми від трансформації. Незважаючи на численні спроби 

розчистки та спрямляння русел, які проводилися у різні роки, екологічний 

стан усіх наших водойм, а не лише малих річок, є незадовільним. На сьогодні 

найголовнішими проблемами залишаються зміна гідрологічного режиму 

внаслідок замулення та зарегульованості русел. Як зазначалося вище, 

оптимальний гідрологічний режим та можливість безперешкодної міграції 

риб є основою для збереження аборигенної іхтіофауни. 

Сучасні методи відновлення гідрологічного режиму не дозволяють 

вирішувати проблему водного басейну в цілому. Наявність на річках значної 

кількості гребель та гідротехнічних споруд, які було споруджено колись для 

пом`якшення впливу паводків, зараз втратили своє першочергове значення. 

Адже регулярні раніше водопілля, льодоходи та надвисокі рівні води, яка 

заливала значні простори рівнинних приазовських заплав, залишились у 

недалекому минулому. Натомість, зарегулювання стоку південних річок 

греблями та будівництво зрошувальних систем стали головними причинами 
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підйому рівня ґрунтових вод, підтоплення лісонасаджень, 

сільськогосподарських угідь та населених пунктів. На кінець ХХ ст. на 

території України нараховувалось 280 тис. га підтоплених земель, у тому 

числі 206 тис. га сільськогосподарських угідь [133]. 

Аналізуючи отримані дані щодо структури іхтіоценозів річок та 

особливості втрат біологічного різноманіття вважаємо за необхідне 

реалізовувати наступні заходи: 

 Відновлення з’єднувального каналу між Азовським морем та 

Молочним лиманом. Цей підхід буде сприяти пониженню солоності вод 

лиману та забезпечить можливість міграції прохідним видам риб. В 90-роках 

минулого століття в гирлову частину р. Молочна заходила велика кількість 

судака та плітки для нересту. Ще раніше в річці реєструвався нерест 

напівпрохідних форм ляща, плоскирки та інших видів. За сучасних умов 

міграції цих видів зникли взагалі. 

 Відновлення гідрологічного режиму гирлових ділянок р. Малий 

та Великий Утлюк (розробка регламенту використання підпірного шлюзу в 

обвідному каналі річок Малий та Великий Утлюк). Гирлові ділянки даних 

річок довгий час були місцем нересту плітки, місцем зимівлі піленгасу та 

нагулу коропа. Зарегулювання обвідного каналу та гирлових ділянок цих 

водойм призвело до неможливості міграцій риб та втрати цінних нерестовищ. 

 Розчищення гирлової ділянки р. Берда. Заплава річки 

характеризується значною кількістю каналів, мілководдя, русел, які раніше 

мали велике значення для нересту напівпрохідних видів риб. Останнім часом 

спостерігається погіршення гідрологічного режиму цієї ділянки річки: 

частина каналів заросла вищою водною рослинністю, а інша частина штучно 

зарегульована. Покращення умов для міграції риб в гирлі р. Берда буде 

сприяти нересту аборигенних видів. 

 Розробка проекту з ліквідації окремих гребель та гідротехнічних 

споруд в межах басейнів річок регіону. Великий показник зарегульованості 

русел призвів до розчленування річок на відокремлені акваторії, що 
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негативно вплинуло на видове різноманіття риб. Так, більшість їх витоків на 

сьогодні представляють собою систему ставків. Це призвело до ізоляції 

окремих дрібних іхтіологічних угруповань, що укупі з погіршенням 

екологічних умов, сприяло скороченню популяцій, насамперед, голованя та 

пічкура. В літній період, у зв’язку з обмеженим стоком зі ставків та 

водосховищ, русла багатьох річок пересихають. То ж поетапна ліквідація 

гребель, більшість з яких було побудовано колгоспами на власний розсуд без 

всякого екологічного обґрунтування, має сприяти відновленню 

гідрологічного режиму. 

 Розробка технічного регламенту попусків з Каховської 

зрошувальної системи. Дані заходи мають місце в басейні річок Молочна, 

Малий та Великий Утлюк. Структури Держводгоспу проводять ці скиди не з 

метою покращення гідрологічного режиму зазначених водойм, а для 

убезпечення бетонованих берегів дрібних зрошувальних каналів від руйнації 

узимку під час морозів. Враховуючи відсутність чіткої регламентації цих 

попусків та контролю за рибою, що мешкає у магістральних каналах 

зрошувальних систем, це призводить до насичення річкових вод 

пестицидами та мінеральними добривами з ланів. С одного боку це сприяє 

розвитку евтрофікації річкової води, з другого – проникненню та зростанню 

чисельності інвазійних видів (чебачок амурський, сонячна риба 

синьозяброва, карась сріблястий, канальний сомик та ін.). 

Впровадження пропонованих заходів повинне здійснюватися в рамках 

цільової регіональної програми екологічного оздоровлення басейнів річок 

Північно-Західного Приазов’я, відновлення їх гідрологічного режиму, 

благоустрою та збереження біорізноманіття. Метою її є реалізація 

стратегічних завдань, досягнення яких можливо за умови виконання 

пріоритетних завдань з охорони довкілля. Органом, який може ініціювати 

розробку даної програми, повинна стати басейнова рада. Її створення має 

бути в пріоритетах державної політики в сфері охорони малих річок. 
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Підсумовуючи стан раритетної складової іхтіофауни водойм регіону та 

рекомендації з охорони та відновлення басейнів річок Північно-Західного 

Приазов’я, необхідно зазначити наступне: 

1. Досліджувані водойми в минулому мали значний потенціал для 

відновлення популяцій рідкісних на сьогодні видів риб. На жаль, негативні 

зміни в гідроекосистемах унеможливили мешкання значної частини 

прохідних та напівпрохідних представників іхтіофауни. 

2. Наявні малочисельні дані щодо реєстрації таких «червонокнижних» 

видів як шемая азовська та бичок-пуголовок зірчастий дають можливість 

говорити про необхідність посилення охорони гирлових ділянок річок та 

покращення їх водообміну з Азовським морем.  

3. Враховуючи, що в басейні р. Молочна була штучно розведена 

стерлядь прісноводна, її подальше мешкання в цій водоймі, як і в інших 

річках регіону, буде можливе за умови створення рибогосподарських ставків 

та водосховищ з проточним режимом.  

4. Мешкання у річках видів риб, внесених до 3 додатку Бернської 

конвенції, а саме колючки багатоголкової південної, морської голки 

пухлощокої, бичків пісочника, сірмана, цуцика, а також коропа звичайного 

тощо свідчить про необхідність організації контролю за їх станом. 

Використання деяких з цих видів, згідно конвенції, можливе лише за умови 

їх безпечного існування. Враховуючи це, необхідно здійснювати 

моніторингові дослідження щодо динаміки чисельності цих представників та 

з’ясування змін в структурі їх популяції. 

5. Реалізація більшості зазначених вище завдань та заходів можливо за 

умови створення басейнової ради річок Північно-Західного Приазов’я. Даний 

орган повинен консолідувати зусилля державних органів, наукових установ, 

місцевих рад у сфері охорони та відновлення річок регіону. 

6. Комплексне вирішення екологічних проблем досліджуваних водойм 

можливо лише в рамках розробки та подальшої реалізації екологічного 
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оздоровлення басейнів річок північно-західного Приазов’я, відновлення їх 

гідрологічного режиму, благоустрою та збереження біорізноманіття. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Суттєвий антропогенний вплив на всі без виключення водойми 

Українського 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 продукції водних екосистем. Хімічне, теплове та 

органічне забруднення водойм унеможливило 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 

перетворення. Найбільше на гідроекологічні умови вплинуло 

гідробудівництво, внаслідок чого значно змінився гідрологічний режим, що 

відобразився на зменшенні 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 другій половині та скороченням (n = 46) 

наприкінці ХХ та на початку ХХІ ст. Зростання видового багатства 

відбувалося за рахунок інтродукції деяких коропових (товстолоби, білий 
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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 – 
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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 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 
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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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ДОДАТКИ 

 

Додаток А 

Таблиця 1 

Видове багатство іхтіофауни річок Північно-Західного Приазов`я за результатами власних досліджень та 

літературними даними [8; 38; 45-47; 62; 76; 80; 82; 91; 92; 104; 123; 138; 156] 

 

Вид 

р. Великий 

Утлюк 

р. 

Малий 

Утлюк 

р. Молочна 
р. 

Корсак 

р. 

Лозуватка 
р. Обитічна р. Берда 

1
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Acipenser gueldenstaedtii – Осетер 

російський 

- - - - - - - - - - - - + - + + - 

Acipenser ruthenus – Стерлядь 

прісноводна 

- - - - - - + - - - - - - - - + - 

Anguilla anguilla – Вугор річковий 

європейський 

- - - - - - - - - - - - - - - + - 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Engraulis encrasicolus – Анчоус 

європейський 

- - - - - - - - - - - + + + - + - 

Alosa maeotica – Оселедець 

чорноморсько-азовський морський 

- - - - - - - - - - - - + - - - - 

Alosa pontica – Оселедець чорноморсько-

азовський прохідний 

- - - - - - - - - - - - + - - - - 

Clupeonella cultriventris – Тюлька 

чорноморська 

- - - - - - - - - - - + + + - + + 

Abramis ballerus – Синець звичайний - - - - - - - - - - - - - - - + - 

Abramis brama – Лящ звичайний - + - - + + - - - - - + + - + + + 

Abramis sapa – Клепець європейський - - - - - - - - - - - - + - - + - 

Alburnoides rossicus – Бистрянка 

російська 

- - - - - - - - - - - - + - - + - 

Alburnus alburnus – Верховодка звичайна - + - + - + + - + + + + + + + + + 

Aristichthys nobilis – Товстолобик 

строкатий південнокитайський 

- + - - - - + - - - - - - + - - + 

Aspius aspius – Білизна звичайна - - - - - - - - - - - - - - + - - 

Bliссa bjoerkna – Плоскирка європейська - - - - - - - - - - - - - - + + - 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Carassius auratus – Карась китайський + - + - - + - - - + - - + - - + - 

Carassius carassius – Карась звичайний - - - - + + - - - + - + + + - + - 

Carassius gibelio – Карась сріблястий + + + + - + + + + + + - + + - + + 

Chalcalburnus chalcoides – Шемая 

азовська 

- - - - - - - - - - - + + + + + - 

Ctenopharyngodon idella – Амур білий - + - + - - + - - - - - + + - + + 

Cyprinus carpio carpio – Короп 

звичайний 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

Gobio gobio – Пічкур звичайний - - - - - + + - + + + + + + + + + 

Hypophthalmichthys molitrix – 

Товстолобик білий амурський 

+ + + + - + + + + + + - + + - + + 

Leucaspius delineatus – Верховка 

звичайна 

- - - - - + - + - + - + + - + + + 

Leuciscus cephalus – Головень  

звичайний 

- - - - - - + - - - - + + - + + + 

Leuciscus idus – В'язь звичайний - - - - - - - - - - - - + - - + - 

Pelecus cultratus – Чехоня звичайна - - - - - - - - - - + - - - - - - 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Petroleuciscus borysthenicus – Бобирець 

звичайний 

- - - - - - - - - + + + + + + + + 

Pseudorasbora parva – Чебачок 

амурський 

- - - - - - + - - - - - - + - - + 

Rhodeus amarus – Гірчак європейський - - - - - + + - - - - + + + + + + 

Rutilus frisii – Вирезуб 

причорноморський 

- - - - - - - - - - - - + - - + - 

Rutilus rutilus – Плітка звичайна - + - + + + + + + + + + + + + + + 

Scardinius erythrophthalmus – 

Краснопірка звичайна 

- + - - + + + + + + + + + + + + + 

Tinca tinca – Лин звичайний - - - - + + + - + - - + + - - + + 

Vimba vimba – Рибець звичайний - - - - - - - - - - - + + - + + - 

Cobitis taenia – Щипавка звичайна - - - - - + + - - + + + + + + + + 

Misgurnus fossilis – В'юн звичайний - - - - - - + - - - - - + - - - - 

Sabanejewia aurata – Щипавка золотиста 

звичайна 

- - - - - - - - - - - - - - - + - 

Silurus glanis – Сом звичайний - + - - - - - - - - - - + - + + - 

Esox lucius – Щука звичайна - - - - + + + - - - - + + + + + + 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Liza aurata – Кефаль сингіль - - - - - + - - - - - - + - - + - 

Liza haematocheila – Кефаль піленгас - + - + - + + - + - + - + + - - + 

Liza saliens – Кефаль гостроніс - - - - - + - - - - - - - - - - - 

Mugil cephalus – Кефаль лобань - - - - - - - - - - - - + - - + - 

Atherina boyeri – Атерина південно-

європейська 

+ + + + - + + - + + + + + + + + + 

Oryzias sinensis – Медака китайська - - - - - - - - - - - - - + - - - 

Gasterosteus aculeatus aculeatus – 

Триголкова колючка звичайна 

+ + + + - + + - + + + + + + + + + 

Pungitius platygaster – Багатоголкова 

колючка південна 

+ + - + - + + + + + + + + + - + + 

Nerophis ophidion – Голка морська 

змієподібна 

- - - - - - + - - - - - - + - - - 

Syngnathus abaster – Морська голка 

пухлощока 

- + - - - - + - - - - + + + + + + 

Syngnathus typhle – Голка морська 

довгорила 

+ - - - - + + - - - - + + + - + + 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Lepomis gibbosus – Сонячна риба 

синьозяброва  

- - - + - - + - - - - - - - - - - 

Perca fluviatilis – Окунь звичайний - + - + + + + - + - - - + + - + + 

Percarina demidoffii – Перкарина 

азовська 

- - - - - - - - - - - - + + - - + 

Sander lucioperca – Судак звичайний - + - - + + + - + - - - + + + + + 

Labrus viridis – Губань зелений + - - - - - - - - - - - - - - - - 

Symphodus ocellatus – Зеленушка 

плямиста 

+ - - - - - - - - - - - - - - - - 

Benthophilus stellatus – Бичок-пуголовок 

зірчастий 

- - - - - - - - - - - - + - - + - 

Knipowitschia caucasica – Бичок-

кніповічія кавказький 

- - - - - + - - - - - + + - + + - 

Knipowitschia longecaudata – Бичок-

кніповічія довгохвостий 

- - - - - - + - - - - - - - - - - 

Mesogobius batrachocephalus – Бичок 

жабоголовий  

- - - - - - - - - - - + + - - + - 

Neogobius eurycephalus – Бичок рижик + - - - - - + - - + - - + + + + - 
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Продовження табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Neogobius fluviatilis – Бичок пісочник + + + + - + + - + + + + + + + + + 

Neogobius gymnotrachelus – Бичок гонець - - - - - - + - - - - - + + - + - 

Neogobius melanostomus – Бичок кругляк + + - - - + + - - + + + + + + + + 

Neogobius syrman – Бичок сірман - - - - - + - - - + - + + + + + + 

Pomatoschistus marmoratus – Бичок-

лисун мармуровий 

- + - + - - - - - + - + - + + + - 

Proterorhinus marmoratus – Бичок цуцик + - + - - + + - - + + - + + - + + 

Platichthys flesus – Камбала річкова 

чорноморська 

- - - - - + - - - - - - + - - + - 

Всього 14 20 8 14 9 30 33 7 15 21 17 29 52 36 28 53 32 
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Додаток Б 

Таблиця 1 

Ряснота трапляння видів риб в уловах (%) в річках Північно-Західного Приазов’я у 2000-2015 рр. 

 

Вид р. Молочна р. Обитічна р. Берда р. Лозуватка 
р. Великий 

Утлюк 

р. Малий 

Утлюк 
р. Корсак 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Краснопірка звичайна 56,4 41,4 60,0 18,2 55,6 - 9,1 

Карась сріблястий 51,3 58,6 33,3 100,0 77,8 75,0 90,9 

Окунь звичайний 39,7 13,8 46,7 - 22,2 - - 

Верховодка звичайна 37,2 48,3 33,3 63,6 33,3 37,5 63,6 

Плітка звичайна 32,1 37,9 26,7 - 55,6 50,0 9,1 

Бичок пісочник 20,5 17,2 13,3 27,3 - 37,5 18,2 

Гірчак європейський 15,4 37,9 33,3 - - - - 

Короп звичайний 12,8 3,4 6,7 18,2 33,3 62,5 18,2 

Колючка багатоголкова 

південна 
11,5 6,9 6,7 27,3 11,1 - - 

Бичок цуцик 10,3 31,0 - 27,3 - - - 

Пічкур звичайний 10,3 20,7 13,3 45,5 - - 18,2 
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Бичок кругляк 10,3 10,3 6,7 18,2 11,1 - - 

Щипавка звичайна 10,3 3,4 6,7 36,4 - - - 

Морська голка пухлощока 9,0 17,2 13,3 - 11,1 - - 

Щука звичайна 7,7 - 6,7 - - - - 

Судак звичайний 5,1 3,4 6,7 - 22,2 - - 

Чебачок амурський 5,1 - 6,7 - - - - 

Кефаль піленгас 3,8 37,9 - 18,2 - - 27,3 

Атерина південно-

європейська 
3,8 17,2 6,7 9,1 - 12,5 18,2 

Триголкова колючка 

звичайна 
3,8 17,2 - 18,2 11,1 12,5 27,3 

Лин звичайний 3,8 - - - - - - 

Амур білий 2,6 3,4 - - - - - 

В'юн звичайний 2,6 - - - - - - 

Товстолоб білий 2,6 - - - - - - 

Бичок гонець 1,3 3,4 - - - - - 

Бичок рижик 1,3 3,4 - - - - - 

Морська голка змієподібна 1,3 3,4 - - - - - 



161 

 

Товстолоб строкатий 1,3 3,4 - - 11,1 - - 

Головень звичайний 1,3 - 6,7 - - - - 

Стерлядь прісноводна 1,3 - - - - - - 

Бобирець звичайний - 27,6 20,0 9,1 - - - 

Бичок сірман - 10,3 6,7 - - - - 

Тюлька чорноморська - 10,3 - - - - - 

Бичок-лисун мармуровий - 6,9 - - - - - 

Анчоус - 3,4 - - - - - 

Карась звичайний - 3,4 - - - - - 

Морська голка довгорила - 3,4 - - - - - 

Перкарина чорноморська-

азовська 
- 3,4 - - - - - 

Шемая азовська - 3,4 - - - - - 

Лящ звичайний - - 6,7 - 11,1 - - 

Сонячна риба 

синьозяброва 
- - - - - 37,5 - 

Чехоня звичайна - - - 9,1 - - - 
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Додаток В 

Таблиця 1 

Чисельність риб (%) в уловах зябрових сіток у 2000-2015 рр. 

Вид 

Річка 

Малий 

Утлюк 

Великий 

Утлюк 
Молочна Корсак Лозуватка Обитічна Берда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Карась сріблястий 48,61 77,87 29,00 30,00 60,77 43,91 35,12 

Короп звичайний 27,60 4,36 7,77 50,00 23,85 0,05 - 

Окунь звичайний 4,17 3,78 15,62 - - 8,91 25,73 

Плітка звичайна 8,30 8,14 12,80 - - 9,52 15,08 

Краснопірка звичайна - 2,09 21,67 - - 8,48 17,68 

Кефаль піленгас 2,08 - 0,43 20,00 7,69 9,29 - 

Бичок пісочник - - - - - 12,85 - 

Верховодка звичайна 4,35 - 0,63 - 3,85 0,26 - 

Товстолоб строкатий - - 6,45 - - - - 

Головень звичайний - - 0,01 -  - 5,56 

Сонячна риба 

синьозяброва 
4,89 - - - - - - 
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Судак звичайний - 2,67 0,93 - - 0,05 0,36 

Чехоня звичайна - - - - 3,85 - - 

Бичок гонець - - - - - 3,13 - 

Лин звичайний - - 1,85 - - - - 

Гірчак європейський - - - - - 1,76 - 

Щука звичайна - - 1,73 - - - - 

Голка морська  - 1,09 - - - - - 

Колючка триголкова  - - - - - 0,77 - 

Стерлядь прісноводна  - - 0,68 - - - - 

Шемая азовська - - - - - 0,57 - 

Бичок цуцик - - 0,07 - - 0,26 - 

Пічкур звичайний - - - - - - 0,30 

Лящ звичайний - - - - - - 0,18 

Амур білий - - 0,17 - - - - 

Товстолоб білий - - 0,17 - - - - 

Бичок рижик - - - - - 0,10 - 

Карась звичайний - - - - - 0,10 - 

Кількість видів в уловах 7 7 16 3 5 16 8 
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Таблиця 2 

Чисельність риб (%) в уловах малькового волоку у 2000-2015 рр. 

 

Вид 
Річка 

Великий Утлюк Малий Утлюк Молочна Корсак Лозуватка Обитічна Берда 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Верховодка звичайна 90,47 26,06 39,40 47,42 20,83 29,87 25,73 

Карась сріблястий 0,70 1,97 2,59 29,10 33,29 1,19 0,95 

Бичок пісочник 1,40 31,01 0,89 0,73 5,15 4,83 0,76 

Гірчак європейський - - 11,60 - - 5,98 22,20 

Атерина  0,23 5,33 6,50 8,15 5,58 9,01 4,58 

Краснопірка звичайна - - 10,36 0,29 1,62 8,16 17,32 

Триголкова колючка  6,51 18,81 2,26 4,50 1,88 1,76 - 

Бобирець звичайний - - - - 7,61 13,37 5,92 

Пічкур звичайний - - 8,63 1,47 12,08 3,80 - 

Кефаль піленгас 0,23 0,15 0,07 6,15 4,30 10,11 - 

Плітка звичайна - 1,05 1,17 1,83 - 5,56 6,52 

Сонячна риба синьозяброва - 15,46 - - - - - 

Морська голка  0,23 - 2,45 - - 0,36 12,37 

Окунь звичайний - - 4,72 - - 0,11 1,85 
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Бичок цуцик - - 1,66 - 2,70 1,58  

Щипавка звичайна - - 2,39 - 2,06 - 0,57 

Бичок кругляк - - 1,16 - 0,20 1,85 0,46 

Колючка багатоголкова  - - 0,70 - 2,68 0,10 - 

Чебачок амурський - - 2,11 - - - 0,19 

Бичок-лисун  0,23 0,15 - - - 1,13 - 

Бичок сірман - - - - - 0,45 0,38 

В'юн звичайний - - 0,69 - - - - 

Щука звичайна - - 0,36 - - - 0,19 

Товстолоб строкатий - - - - - 0,49 - 

Короп звичайний - - - 0,37 - - - 

Амур білий - - 0,24 - - - - 

Тюлька чорноморська - - - - - 0,18 - 

Морська голка  - - 0,04 - - 0,02 - 

Перкарина  - - - - - 0,05 - 

Морська голка  - - - - - 0,04 - 

Анчоус - - - - - 0,02 - 

Кількість видів в уловах 8 9 21 10 13 24 15 
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