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Згідно з договором «Дослідження та розробки в галузі географічних 

наук (розробка Програми загальноміських заходів щодо відновлення та 

впорядкування озер, річок, ставків та джерел у м. Києві)» на замовлення 

Головного управління екології та охорони природних ресурсів виконавчого 

органу Київради (КМДА), Державним підприємством «Центр екологічного 

моніторингу України» були проведені дослідження водойм м. Києва, 

результати яких використані в цьому аналітичному матеріалі. 

В аналітичній довідці про екологічний стан водних об’єктів 

Дарницького району м. Києва, відділом контролю за благоустроєм та 

охорони навколишнього природного середовища Дарницької районної в              

м. Києві державної адміністрації, крім згаданої, використана загальнодоступна 

та безкоштовна інформація з бібліотечних, інформаційних та електронних 

джерел. Довідка узагальнює зібрану інформацію, систематизує та аналізує 

стан водних об’єктів, надає інформацію про кількість водних об’єктів їх 

загальну характеристику та екологічний стан. 

В аналітичній довідці також, наводиться аналіз місць існування видів 

рослин та тварин або їх групувань, на території Дарницького району               

м. Києва, внесених до Червоної книги України, Зеленої книги України та 

міжнародних переліків рідкісних та таких, що перебувають під загрозою 

зникнення, розглянуто можливі організаційні, адміністративні та інші заходи 

з покращення екологічного стану водних об’єктів.  
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ВСТУП 

 

 

Водойми Дарницького району м. Києва характеризуються, невеликими 

площами та об'ємами, постійно знаходяться під значним антропогенним 

(рекреаційним та техногенним) навантаженням і перебувають в стані 

нестійкої біологічної рівноваги (нерівновагі). Вивчення зовнішніх чинників 

можливого негативного впливу на будь-яку складову екосистеми є 

складовою частиною виконання природоохоронного законодавства України з 

попередження можливості погіршення екологічної ситуації у водоймах та 

перетворення їх в об'єкти, що становлять підвищену небезпеку. Інформація 

про сучасний еколого-біологічний стан, в тому числі водойм, надає підстави 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.  

Існують різноманітні підходи до забезпечення стійкого та 

збалансованого розвитку компонентів довкілля, враховуючи міру порушення 

екологічної рівноваги, внаслідок антропогенного впливу, одним з найбільш 

значущих пріоритетів сьогодення є розв’язання проблем збереження 

біологічного та ландшафтного різноманіття. На наш погляд в умовах 

сьогодення, тільки спеціальні дослідження стану навколишнього природного 

середовища (водойм, прибережних територій, місць існування видів рослин 

та тварин або їх групувань розташованих в межах мегаполісу) та аналіз 

отриманої інформації є підставою для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень з покращення екологічної ситуації.  
 



 

4 
 

ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ м. КИЄВА 

 

1. Загальна характеристика водних об’єктів 

 

1.1. Характеристика стану земель водного фонду та водних об’єктів 
Сучасна територія Дарницького району м. Києва дренується численними 

постійними та тимчасовими водотоками у районі є затоки, озера, ставки, канали, 

меліоративні канали та штучні водойми. 

Водойми і водотоки, Дарницького району м. Києва, використовуються для 

технічного водопостачання, риборозведення, для покращення естетичних якостей 

міського ландшафту, рекреації і разом з тим вони служать приймачами та відводами 

дощових вод. 

За даними Ради по вивченню продуктивних сил України водойми міста за 

цільовим використанням можливо поділити на групи:  

водойми комплексного використання; 

водойми-накопичувачі зливових вод; 

рекреаційні водойми; 

водойми, що практично не використовуються. 

Всі водойми, за деякими винятками, є евтрофними* та відрізняються 

високою біологічною продуктивністю.  

Значний антропогенний* прес міського середовища та виробничо-

господарської діяльності міста на водойми та водотоки призвів до корінних змін 

режиму, водного і теплового балансу, екологічного стану і якості вод, суттєвих змін 

зазнав хімічний склад води. 

Стан водойм та їх прибережних територій свідчить про кризову екологічну 

ситуацію водного басейну, що загрожує втратою значного рекреаційного 

потенціалу і погіршує санітарно-гігієнічний стан територій району. 

Головними причинами зміни природного стану водойм і водотоків є 

урбанізованість* їх водозбірних басейнів* та надходження у водойми забруднених 

вод поверхневого стоку. Перша причина задається містобудівними пріоритетами. 

Друга корегується, для зменшення її впливу, шляхом впровадження локальних 

очисних споруд для зливових вод, регламентації господарчої діяльності в межах 

прибережних захисних смуг, організації належного контролю за діяльністю 

балансоутримувачів та користувачів прибережних захисних смуг.  

Підземні води також зазнають значного забруднення, а якість їх у більшості 

випадків потребує значного покращення. Неглибоке залягання ґрунтових підземних 

вод несе загрозу їх забруднення та є однією з передумов зниження якості 

джерельних вод. Використання джерельної води киянами як питної ставить 

проблему якості підземних вод у розряд найактуальніших екологічних проблем 

міста. 

На екологічний та санітарно-гігієнічний стан впливає і підтоплення 

Дарницького району, до таких зон віднесено території Старої Дарниці, ДВРЗ, мкр. 

Осокорки, проспекту Бажана та с. Бортничі. Основними причинами, що може 

викликати підтоплення в цих зонах, визначено:  

- природний підйом ґрунтових вод;  

- незадовільний технічний стан та експлуатація гідротехнічних споруд та 

осушувальних каналів. 
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Єдиним спеціалізованим підприємством по утриманню водних 

об’єктів в м. Києві, у 1995 році було визначено КП «Плесо». Розпорядженням 

КМДА від 04.02.2009 № 111 «Про передачу на баланс та закріплення за КП 

"Плесо" водних об'єктів та оформлення земель водного фонду м. Києва»                 

КП «Плесо» було доручено:  

отримати в користування земельні ділянки водних об’єктів; 

забезпечити розроблення проектів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок, отримати документи, що посвідчують право користування; 

провести заходи з благоустрою та облаштування водних об'єктів і 

визначити можливість їх використання як зон відпочинку, забезпечивши планове 

обстеження, підводну розчистку, лабораторний контроль за якістю води 

поверхневих водойм, ґрунту, піску, та інше.  

Нажаль на кінець 2014 року, немає розпорядчих, інформаційних або 

технічних документів якими визначено можливості цільового використання 

водойм м. Києва. По жодному об’єкту Дарницького району не оформлено 

документацію на право користування землями водного фонду. Відсутня 

інформація про наявність проектів землеустрою, документів на право 

користування земельними ділянками, встановленню меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) та іншого. Не винесені на місцевість прибережні захисні 

смуги водних об’єктів та не встановлені водоохоронні знаки на межах 

прибережних захисних смуг. Відсутній перелік (кадастр) існуючих суб’єктів 

господарювання в межах встановлених водоохоронних зон та прибережних 

захисних смуг для подальшого визначення суб’єктів, господарська діяльність 

яких не відповідає вимогам ст. 89 Водного Кодексу України та ст. 61 земельного 

кодексу України. Не проводилась паспортизація водойм з метою висвітлення 

екологічної ситуації, підготовки рекомендацій, спрямованих на оздоровлення 

водойм та їх використання з рекреаційною метою, відповідно до пункту 3.4.15. 

статуту комунального підприємства «Плесо» 

1.2. Загальна характеристика водних ресурсів  
Найбільш «водними» районами міста Києва є Голосіївський (111), 

Дарницький (67) та Дніпровський (53) райони, які є периферійними у місті та 

мають значні площі.  
На території Дарницького району розташовано 67 водойм різного типу, 

що становить 15,5% до всіх (417) водойм міста Києва. Це озера, системи 

ставків, каналів, струмків, а також ділянка русла Дніпра. Для кожної водойми 

характерні свої гідрологічні характеристики та антропогенне навантаження 

різного ступеня інтенсивності. 
Водний басейн району представлено площею 556,09 га, в т.ч.: 

 

33 озера - 156,69 га 

12 штучних водойм - 345,1 га 

8 ставків - 7,8 га 

3 затоки - 46,5 га 

3 струмки  - 10,8 км 

8 каналів  - 14,4 км 

(розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 4 лютого 2009 р. № 111) 
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Проблема екологічного стану водних об’єктів міста Києва актуальна на 

районному, міському та державному рівнях. 

Водойми і водотоки Дарницького району перетворені у водні об’єкти 

переважно дощового живлення, тому якість їх води залежить від якісного 

складу поверхневого стоку. Погіршення якісного складу поверхневих вод 

може призвести до непередбачених санітарно-епідемічних наслідків. 

Водокористувачі здійснюють скидання зворотних вод безпосередньо в     

р. Дніпро та водні об’єкти міста або скидають забруднені стоки до міської 

каналізації (як з попередньою очисткою, так і без неї), після чого вони 

поступають на міські очисні споруди Бортницької станції аерації, проектною 

потужністю 1,8 млн. м
3
/добу, 657 млн. м

3
/рік. 

Поверхневі води перед подачею в водопровідні мережі очищуються та 

знезаражуються на Дніпровській та Деснянський водопровідних станціях 

реагентним методом* по класичній схемі. 

Для водозабезпечення міста розвідано та експлуатується Київське 

родовище прісних підземних вод. Основними горизонтами підземних вод, що 

експлуатуються є: сеноман-келовейський водоносний комплекс і 

середньоюрський (байоський) водоносний горизонт.  

Найближчий до поверхні - четвертинний водоносний горизонт, який 

має велику кількість виходів на поверхню у вигляді джерел. Потужність 

цього горизонту коливається від 1-2 до 30-60 м. Ці води широко 

використовуються для господарських потреб. 

Для забезпечення мешканців природною питною водою у Дарницькому 

районі введено в експлуатацію понад 20 - ти бюветних комплексів.  

Хімічне забруднення поверхневих вод визначається більш як на 70 

створах в межах басейну р. Дніпро. Облік ведеться по таких фізичних та 

хімічних показниках як температура, завислі речовини, водневий 

показник рН, сухий залишок, розчинений кисень, БСК5, окислюваність, 

хімічне споживання кисню (далі – ХСК), хлоридні іони, сульфатні іони, 

магній, кальцій, натрій+калій, загальна жорсткість, лужність, азот 

амонійний, азот нітритний, азот нітратний, фосфатні іони, залізо 

загальне, мідь, марганець, цинк, свинець, нікель, кадмій, 

нафтопродукти, АПАР, феноли, кольоровість, запах, прозорість, Cs-137, 

Sr-90, хром ІІІ та інші, до 40 показників. Результати аналізів у 2009 році 

порівнювалися з нормативами гранично допустимих концентрацій (ГДК) для 

водойм господарсько-побутового водокористування. 

В 2010 році в Дарницькому районі обстежено стан р. Дніпро та озер 

Вирлиця та Сонячне. За результатами гідрохімічних визначень якості води у    

р. Дніпро біля створу № 4 (0,5 км нижче гирла р. Дарниця) спостерігалося 

підвищення вмісту завислих речовин, а також перевищення нормативів 

ХСК* – 1,2 ГДК* та нафтопродуктах – 1,4 ГДК. Якість води у озерах 

Сонячне та Вирлиця відповідала встановленим нормативам. 
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Середньорічні концентрації речовин в контрольних створах водних об’єктів 

регіону за 2011  рік (в одиницях кратності відповідних ГДК) 
Місце 

спостереження 

за якістю води 

Показники складу та властивостей 
завислі 

речовини 

БСК5 мінера-

лізація 

сульфати хлори-

ди 

азот 

амоній-

ний 

нітрати нафто-

продук-

ти 

інші  

Контрольні створи водного об'єкту господарсько-побутового призначення: 

р. Дніпро 

0,5 км вище 

гирла р.Десна 
0.6 0.8 0.4 0.1 0.1 0.3 0.2 0.2 

 

0,5 км вище  

мосту Патона 
0.1 0.7 0.4 0.1 0.1 0.3 0.3 0.4 

 

0,5 км нижче 

гирла р. 

Дарниця 

1.2 0.6 0.4 0.2 0.1 0.2 0.3 0.5  

0,5 км нижче 

гирла р. Либідь 
0.9 0.6 0.4 0.2 0.1 0.3 0.3 0.6  

0,5 км нижче 

розсіючого 

випуску БСА 

0.9 0.9 0.4 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3  

р. Дарниця 

Гирло, місце 

впадіння в 

оз.Н.Тельбін 

1.5 1 0.6 0.1 0.1 0.4 0.1 0.9  

оз. Н.Тельбін 

оз. Н.Тельбін, 

нижче гирла р. 

Дарниця 

1.3 1.1 0.5 0.1 0.1 0.4 0.3 0.7  

оз. Сонячне 

вул. Ревуцького, 

пляж 
0.8 0.9 0.4 0.2 0.1 0.1 0.3 0.3  

оз. Харківський масив 

біля станції 

м.Харківська 
1.8 1.1 0.5 0.1 0.1 0.8 0.2 1.1  

пр. Бажана 2.5 1.1 0.5 0.1 0.1 0.7 0.2 1.2  

Інструментально-лабораторний контроль якості поверхневих вод 

Назва 

водного 

об’єкту 

Кількість контрольних 

створів, в яких здійсню-

вались вимірювання, од.  

Відібрано та 

проаналізовано 

проб води, од. 

Кількість 

показників, у 

тому числі 

забруднюючих 

речовин, що 

визначалися, 

од. 

Кількість випадків  

та назва речовин з 

перевищенням 

ГДК, од.  
усього 

з 

перевищенням 

ГДК 

р. Дніпро 6 4 24 23 ХСК - 4, 

нафтопродукти - 1, 

залізо загальне - 8 
р. Дарниця 2 2 6 23 ХСК - 4, 

нафтопродукти - 2, 

залізо загальне - 3 
оз. Н.Тельбін 1 1 3 23 ХСК - 3, 

нафтопродукти - 1 
оз. Тельбін 1 1 3 23 ХСК - 1 
оз. Сонячне 1  2 23 - 

оз. Вирлиця 2  2 23 - 

оз. 

Харківський 

масив 

2 2 2 23 ХСК - 2, 

нафтопродукти - 1 

Примітка: ХСК - хімічне споживання кисню  
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Викликає занепокоєння забруднення водойм нафтопродуктами, пов’язане з 

інтенсивним забрудненням ними дощових стоків, що спричинено частим 

розміщенням на прилеглих до водойм територіях автостоянок, гаражно – 

будівельних кооперативів (ГБК), АЗС та інших господарських об'єктів без 

локальних очисних споруд, також забруднення нафтопродуктами обумовлено 

миттям автотранспорту у прибережних смугах водойм.  

Внутрішні водойми району, тісно пов’язані з басейном Дніпра, який є 

джерелом питного водопостачання для мешканців Києва, тому забруднення 

внутрішніх водойм незмінно веде до забруднення головної водної артерії України. 

В районі протікає ліва притока Дніпра – річка Дарниця, яка впадає в озеро 

Нижній Тельбін, із якого вода потрапляє в р. Дніпро. Озеро Н. Тельбін штучно 

перетворене на природній відстійник. 

Прибережна смуга Дніпра та всіх внутрішніх водойм потребує додаткових 

заходів щодо покращання їхнього санітарного стану, береги водойм захаращені 

різними видами відходів. При опадах та піднятті рівня води сміття потрапляє у воду, 

що суттєво впливає на якість водного потенціалу. Одним із джерел забруднення 

Дніпра, також залишаються напівзатоплені плавзасоби.  

1.3. Стан р. Дніпро та пов’язаних з ним природних комплексів 
Найбільшою водною артерією, яка розділяє місто Київ на дві частини – 

Правобережну і Лівобережну є ріка Дніпро. 

Характерною рисою Дніпра у районі Києва, до спорудження каскаду 

водосховищ, було мандрування його русла у широкій заплаві з притаманною цій 

ділянці добре розвиненою заплавною багаторукавністю.  

На ділянці Дніпра у Дарницькому районі м. Києва знаходиться три затоки: 

Берковщина, Осокорки (Комуніст) та колективні сади. 

Джерела живлення дніпровського потоку – це атмосферні опади - 20%, 

підземне живлення - 30%, танення снігу на вище розташованому басейні - 50%. 

Водний режим Дніпра біля Києва зрегульований Київським та Канівським 

водосховищами (Київське водосховище має повний об’єм 3.73км
3
, а Канівське – 

2.62 км
3
). Завдяки своїй значній місткості водосховища ―зрізають‖ максимуми 

водопілля і акумулюють воду на літньо-осінню та зимову межень. 

Однією з основних гідрологічних характеристик, що впливають на 

водогосподарське використання Дніпра, є рівень води. 

Після зарегулювання стоку Дніпра (створення дніпровського каскаду 

водосховищ) максимальний рівень води був зафіксований у 1979 році і становив 

839 см. Мінімальний рівень води становив 358 см (1987 р.). Отже, амплітуда 

коливань рівнів води після створення Канівського водосховища становить 481 см 

або майже 5 м.  

Найнижчі ділянки Дарницького району відповідають рівню води в Дніпрі – 

близько 90 мБС (метрів Балтійської системи) над рівнем моря. 

Господарсько важливою гідрологічною характеристикою є каламутність, 

тобто кількість завислих твердих частинок, які містяться у воді. Найбільша їх 

кількість у Дніпрі спостерігається під час весняного водопілля, коли знесені із 

території басейну і вимиті із русла наноси інтенсивно насичують річковий потік. 
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Середня каламутність Дніпра біля Києва до зарегулювання стоку становила 

32,9 г/м
3
. Після зарегулювання стоку ці параметри зменшилися і становлять 20 

г/м
3
. Така тенденція пояснюється тим, що значна частина наносів Дніпра і 

Прип'яті осідає у Київському водосховищі, тобто через греблю у нижній б'єф 

надходить більш "освітлений" потік.  

1.4. Стан деяких водойм Дарницького району м. Києва  
До Дніпровського басейну підпадають всі інші водойми Дарницького 

району м. Києва - озера, штучні водойми, ставки, струмки та канали. 

Рис. 1.1. Водозбір Дніпра 
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Водойми заплави Дніпра, а також русла колишніх річок за 

гідрографічними особливостями можливо розподілити на 4 основні групи. 

До першої, найбільш багато чисельної, слід віднести озера генетично 

пов’язані із заплавою Дніпра. Це більшість лівобережних водойм, таких як 

озеро Тельбін, озеро Нижній Тельбін, Вирлиця та інші. 

До другої групи слід віднести озера, що утворилися в історичних 

руслах малих річок, які раніше протікали по території міста та найближчих 

околиць. 

Третя група включає ставки, що розташовані на постійно діючих та 

пересихаючих водостоках. 

Четверту групу складають безстічні озера та кар’єри. 

Із гідрографічної точки зору територія лівобережжя заплавна. Озерні 

котловини майже всіх водойм Дарницького району знаходяться у піщаних 

ґрунтах з порівняно неглибоким заляганням водоносних горизонтів, на 

рівнинній місцевості без вираженого розчленування водозбірних площ.  

За походженням, це головним чином, залишкові заплавні озера, які 

утворилися після зміщення русла Дніпра. Деякі водойми мають штучне 

походження, що в даному випадку не впливає на гідрологічний режим. 

Розміри водної поверхні озер в основному незначні. Найбільші з них - це 

озера Тягле, Вирлиця та Мартишів. 
Внутрішні водні об'єкти Дарницького району  м. Києва (дивись на схему) 

№
 

З
а

 к
а
р

т
о

ю
 

Назва об’єкту місце розташування 

Площа 

водойм, 

га 

 

Характер використання 

водойм 

Площа 

прибережн

ої 

території, 

га 

Затоки                                                3 46,5 43,8  
1. р. Дніпро р. Дніпро (Берковщина)  26,5 16,0 рекреаційний 

2. р. Дніпро 
р. Дніпро (селище 

Осокорки)  
13,5 24,8 рекреаційний 

3. р. Дніпро 

р. Дніпро біля 

садівницьких товариств 

Осокорків  

6,5 3,0 рекреаційний 

Струмки                                             3 

4.  
без назви у селищі 

Бортничі  
 17,0 декоративний 

5.  
Демидівка у селищі 

Бортничі  
 26,0 рекреаційний 

6.  
Дарницький (Позняки)  

 
7,0  декоративний 

Канали                                                 8 
Протяжні

сть , км 
  

7. 

Дарницький 

меліоративний 

канал  

Від зал. Колії до вул. 

Причальній 
1,5 6,5 технічний 

Дарницький 

меліоративний 

канал  

Дарницький меліоканал/ вул. 

Тепловозна, Дніпровська 

набережна 

1,0 5,0 технічний 

8. 

Осушувальний 

канал (вул. 

Тепловозна)  

Осушувальний канал / 

Позняки, 

вул. Тепловозна 
0,4 2,0 технічний 

9. 

Осушувальний 

канал у селищі 

Бортничі  

Осушувальний канал / 

Бортничі 0,9 1,8 технічний 
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№
 

З
а

 к
а
р

т
о

ю
 

Назва об’єкту місце розташування 

Площа 

водойм, 

га 

 

Характер використання 

водойм 

Площа 

прибережн

ої 

території, 

га 

10. 
без назви 

(Осокорки)  

Канал б/н 

Осокорки, вул.Зарічна 

Південний міст 
0,3 1,2 технічний 

11. 
без назви 

(Осокорки)  
Канал б/н Осокорки 

2,7 13,5 технічний 

12. 
Бортницької 

станції аерації  

 

Канал БСА (колишній 

струмок Якушівка)/ 
Бортничі, очисні споруди 

3,5 17,5 технічний 

13. 

Меліоративний 

канал від 

золовідвалу 

ТЕЦ-4  

м/к від золовідвалу ТЕЦ-

4 / Позняки,  

вул. Тепловозна, вул. 

Здолбунівська 

0,5 1,6 технічний 

14. Осушувальний канал / Бортничі Нижні 3,6 16,3  

Озера                                                 33 157,89   

15. Озеро Вирлиця Вирлиця  98,0 17,4 
декоративний, 

рекреаційний 

16.  
у селищі Бортничі (вул. 

Лісова)  
4,8 4,5 рекреаційний 

17.  
без назви (Бортничі 

Нижні)  
0,24 1,1 декоративний 

18.  
без назви в урочищі 

Березівка  
0,15 0,2 

декоративний, 

рекреаційний 

19.  у селищі Бортничі  0,4 0,6 декоративний 

20.  у селищі Бортничі  0,1 0,6 декоративний 

21.  у селищі Бортничі  0,2 1,1 декоративний 

22.  
без назви (Осокорки 

південні)  
0,7 2,3 декоративний 

23.  
без назви (Осокорки 

південні)  
0,2 1,6 декоративний 

24.  на струмку Демидівка  1,2 1,4 рекреаційний 

25. 
Озеро Нижній 

Тельбін  
Нижній Тельбин  6,7 3,7 технічний 

26. Буревісник Буревісник (вул. Тепловозна)  5,4 5,0 технічний 

27.  без назви (Осокорки)  0,4 0,6 декоративний 

28.  
без назви в урочищі Сухе 

Болото  1,2 3,0 декоративний 

29. Озеро Зариваха 

Зариваха на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
3,7 8,9 рекреаційний 

30. Озеро Підбірна 

Підбірна на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
19,8 20,0 рекреаційний 

31.  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
0,1 0,3 декоративний 

32.  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
0,04 0,03 декоративний 

33.  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
0,02 0,07 декоративний 

34.  

без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  

 

0,8 1,0 декоративний 
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№
 

З
а

 к
а
р

т
о

ю
 

Назва об’єкту місце розташування 

Площа 

водойм, 

га 

 

Характер використання 

водойм 

Площа 

прибережн

ої 

території, 

га 

35.  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
3,4 3,2 

декоративний, 

рекреаційний 

36.  
без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
0,06 0,07 декоративний 

37.  Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 
1,2 1,4 

декоративний, 

рекреаційний 

38.  Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 
0,28 0,5 декоративний 

39.  Озеро б/н Осокорки,  

Колективні сади 
0,5 1,0 декоративний 

40.  

без назви на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
0,4 0,5 декоративний 

41. Озеро Яремине 

Єремино на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
1,4 2,6 

декоративний, 

рекреаційний 

42.  

Піскун на території 

садівницьких товариств 

Осокорків  
1,5 6,8 

декоративний, 

рекреаційний 

43. Холодне 

Холодне на 

території садівницьких 

товариств Осокорків  
1,4 1,5 

декоративний, 

рекреаційний 

44. 
Пономарівське 

(вул. Садова)  
Пономарівське  

вул. Садова 0,5 1,5 декоративний 

45. 

без назви у 

парку 

Партизанської 

Слави  

Озеро б/н Червоний хутір 

Парк Партизанської слави 
1,6 1,8 

декоративний, 

рекреаційний 

46. без назви у парку Партизанської Слави  0,8 1,7 
декоративний, 

рекреаційний 

47. без назви у парку Партизанської Слави  0,7 1,1 
декоративний, 

рекреаційний 

Штучна водойма 345,1   

48. на просп. М. Бажана  12,6 5,4 декоративний, технічний 

49. Водойма б/н Позняки,  

пр-т Бажана 
2,8 1,7 декоративний, технічний 

50. Озеро Лебедине на просп. М. Бажана  6,5 6,3 декоративний, технічний 

51. без назви на просп. М. Бажана  8,2 4,1 декоративний, технічний 

52. Озеро Заплавне озеро Заплавне  76,5 17,5 рекреаційний 

53. Озеро Небреж озеро Небіж  44,0 18,2 рекреаційний 

54. Озеро Тягле  озеро Тягле  127,5 20,0 рекреаційний 

55. Озеро Сонячне  озеро Сонячне  13,8 6,2 рекреаційний 

56. Озеро  Гарячка 
без назви  

(золовідвал ТЕЦ-4)  
14,0 5,2 технічний 

57. Озеро Прірва  озеро Прірва  9,4 5,0 технічний 

58. 
Озеро 

Мартишів 

озеро Мартишів на 

території садівницьких 

товариств Осокорків  
26,6 7,0 рекреаційний 

59. Корольок Корольок (Позняки)  3,2 2,0 декоративний 

Ставки                                                 8 

60. на струмку Демидівка  0,5 0,3 рекреаційний 
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№
 

З
а

 к
а
р

т
о

ю
 

Назва об’єкту місце розташування 

Площа 

водойм, 

га 

 

Характер використання 

водойм 

Площа 

прибережн

ої 

території, 

га 

61. на струмку Демидівка  0,9 0,6 рекреаційний 

62. на струмку Демидівка  0,5 1,5 рекреаційний 

63. на струмку Демидівка  0,7 1,5 рекреаційний 

64. без назви у селищі Бортничі  0,2 0,5 декоративний 

65. без назви у селищі Бортничі Нижні  1,1 1,8 декоративний 

66. на струмку Демидівка у селищі Бортничі  3,3 4,0 рекреаційний 

67. без назви на просп. Бажана  0,6 1,7 технічний 

Всього  67 

Примітка: червоним - розбіжності у назвах; зеленим – назви немає на карті 
Високий рівень ґрунтових вод і значна водопроникливість ґрунтів 

обумовлюють для водойм лівобережжя меншу їх залежність від 

поверхневого стоку та, відповідно, меншу вразливість від урбаністичного 

впливу. 

озеро Вирлиця  
Самим великим із найбільших водойм природного походження на 

території міста є озеро Вирлиця. Воно знаходиться в лівобережній частині 

Дарницький району в межах промислової зони району. В геоморфологічному 

відношенні озеро Вирлиця знаходиться в поймі р. Дніпро, кар’єрного типу 

кругло-овальної форми. Площа водного дзеркала становить біля 100 га. 

Довжина озера 1,2 км, ширина коливається від 0,2 до 1 км, максимальна 

глибина 20 м. Площа прибережної захисної смуги становить 17,4 га. на 

частині якої розміщено декілька промислових об'єктів. 

Озеро Вирлиця безстічне, не має поверхневих протоків, живиться за 

рахунок водоносних горизонтів четвертинних відкладів і поверхневого стоку. 

Береги озера до цього часу в стадії формування, принаймі в північній 

частині, зі сторони проспекту Бажана. 

За даними досліджень Українського науково-виробничого центру 

геохімічних досліджень ДРГП ―Північгеологія‖, які включали в себе 

визначення хімічного складу води та органічного забруднення, а також вміст 

важких металів, слід відмітити: за типом хімічного складу вода озера 

змінюється у часі з гідрокарбонатної сульфатно-хлоридно-кальцієво-

натрієво-магнійової весною до хлоридно-гідрокарбонатно-сульфатної влітку 

та хлоридно-карбонатно-сульфатної восени. В спектрі забруднення є постійні 

забруднювачі – важкі метали, вміст яких перевищує ГДК, нітрати і нітрити, а 

також разові – феноли (до 5 ГДК) і нафтопродукти (до 1.6 ГДК) в східній 

частині озера, яка прилягає до промислової зони. Загалом рівні техногенного 

забруднення озера Вирлиця досить значні, пік забруднення припадає на 

літній період року. 
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Річка  Дарниця 

Лівобережну частину Києва дренує чи не єдиний суттєвий водотік –       

р. Дарниця, який бере початок за 1 км на південний схід від с. Княжичі і 

впадає в озеро Нижній Тельбін. Води р.Дарниця класифікуються за хімічним 

типом як гідрокарбонатні кальцієво-магнієві, за більшістю гідрохімічних 

показників належать до категорій ―брудна‖ та ―гранично брудна‖. 

Вода в р. Дарниця дуже каламутна, має високий вміст завислих 

речовин, що характерно для стічних вод. Вміст розчиненого кисню у воді був 

5,12 - 8,12 мг О/дм
3
), БО досягала 23,6 - 64,8 мг О/ дм

3
), іноді перевищуючи 

ГДК в 6,2 рази. Розраховано також, що протягом року із водним стоком в 

Дніпро скидається в середньому 3,15 тис. т органічних речовин. Еколого-

санітарна оцінка якості води в р. Дарниця дозволила охарактеризувати її, 

практично за всіма параметрами, які вивчались, як „брудну". Слід також 

зазначити, що в районі Києва в Дніпро за рік надходить понад 148 тис. т. 

різноманітних забруднюючих речовин. 

Середньорічний вміст головних іонів, значення мінералізації, 

завислих частинок (мг/дм
3
) і твердості (мг-екв./дм

3
) у воді  

Річка НСО3
-
; SО4

2-
 Сl

-
 Са

2+
 Мg

2+
 Na

2+
 

К
+
 

Мінералізація Завислі 

частинки 

Твердість 

Дарниця 376 21,1 21,0 81,0 24,5 28,8 552 65,9 6,0 

Середньорічний вміст біогенних компонентів у воді малих річок 

м.Києва, мг/дм
3
 

Річка NH
+

4 NO2
-
 NO3

-
 Fе заг. Sі PO4

3-
 

Дарниця 2,4 0.18 0,12 0,38 4,4 0.10 

Середньорічний вміст газів, біохімічне споживання кисню, 

біхроматна окиснюваність (мг/дм
3
) і рН води  

Річка О2 СО2 БСК5 БО РН 

Дарниця 10,3 11,8 4,37 24,5 7,3 

ГДК >4 - 3-6 - 6,5 - 8,5 

озеро Нижній Тельбін 
Водойма за якісними властивостями води, донних відкладів та 

рослинності відноситься до стабільно забрудненої промисловими відходами. 

Забруднюючі речовини у Нижній Тельбін були привнесені стічними водами 

Дарницького меліоканалу з Дніпровсько-Деснянської промзони. Не 

зважаючи на те, що після 1990 року деякі підприємства припинили чи 

перепрофілювали свою діяльність, дані опробування води, мулу та 

рослинності свідчать, що забруднення у водоймі зберігається на дуже 

небезпечному рівні та загрожує природному середовищу. 

В цілому вода має нормальну мінералізацію (0,1-0,5 мг/л), помірно 

жорстка (5,0-5,5), помірно лужна (7,2-8,0), за типом вода гідрокарбонатно-

хлоридно-сульфатно-кальцієво-натрієво-магнієва. 

За хімічним складом вода в озері гідрокарбонатно-сульфатно-

хлоридно-кальцієво-натрієво-магнієва, перевищення рівнів забруднення води 

спостерігається по важких металах (барій – 5 ГДК, свинець – до 3.5 ГДК, 

марганець – до 8.3 ГДК, титан – до 7.7 ГДК). Крім того спостерігаються 

стабільні значні перевищення ГДК забруднення донних відкладів, наприклад, 

по свинцю до 100 ГДК. 
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Крім того, високе забруднення: 

- поверхнево-активними речовинами - до 0,206 мг/л при ГДК 0,5 мг/л; 

- нафтопродуктами - до 0,226 мг/л при ГДК 0,3мг/л; 

- фенолами - до 0,0008 мг/л при 0,001 мг/л. 

Для донних відкладів характерно стабільне і потужне забруднення у 

просторі й часі токсичними важкими металами, що властиві стічним водам. 

Головними забруднювачами є елементи 1 і 2 класів небезпечності.  

Дане забруднення донних відкладень свідчить про велике та дуже 

небезпечне забруднення. Відомо, що вказані важки метали можуть викликати 

серйозні хвороби: кадмій - ниркові хвороби, рак передміхурової залози, мідь 

-анемію, інтоксикацію, миш'як - рак легенів та шкіри, порушення функції 

шлунка, неврити, інтоксикацію, нікель - дерматити, рак легенів, алергії, 

інтоксикацію, ртуть - параліч, хворобу Мінамата, психічну неповноцінність 

новонароджених, інтоксикацію, свинець - враження центральної нервової 

системи, нирок, печінки, мозку, статевих органів, інтоксикацію, хром - рак 

легенів, цинк - інтоксикацію. 

Дані опробування прибережної рослинності свідчать, що забруднення її 

відбувається по тих же самих елементах і майже на тому ж рівні, що в 

донних відкладах. Перевищення ГДК у рослинності є по хрому, міді, цинку, 

сріблу, кадмію, олову та свинцю. 

Таким чином, за якісними властивостями води, донних відкладів та 

рослинності водойму можна віднести до стабільно забрудненої з усіма 

рисами промислового забруднення, а рівень забруднення свідчить про 

тривалий і стійкий характер. Такий висновок можна зробити ще й тому, що 

КП "Плесо" у 2000 році проводило дослідження даної водойми та результати 

є тотожними. Вода водойми по складу та рівню забруднення мало схожа на 

природну. Водойма повністю вичерпала природні властивості до 

відновлення. Санітарно-гігієнічний стан водойми та прибережних захисних 

смуг незадовільний. Береги роками перетворювалися у несанкціоновані 

звалища побутового та будівельного сміття, що викликає вторинне 

забруднення. 

Водойма Нижній Тельбін не відповідає вимогам до водойм II категорії 

водокористування, не може бути призначеною для культурно-побутового 

використання й тим більш для рекреаційного. Дана водойма викликає 

занепокоєння ще й тому, що вона безпосередньо має зв'язок із Дніпром. 

В геоморфологічному відношенні долина озера знаходиться в поймі        

р. Дніпро. Береги озера відносно високі, зарослі кущами та деревами, водна 

поверхня теж густо поросла різними болотними рослинами. Живлення озера 

відбувається за рахунок підземних вод, атмосферних опадів та р.Дарниця. 

Існує витік з озера в Дніпро через жолоби. 

Необхідно передбачити фінансування природоохоронних заходів з 

проведення благоустрою та  очистки озера Нижній  Тельбін з розчисткою 

Дарницького меліоканалу. 

Озеро Сонячне 
Озеро Сонячне знаходиться в густо заселеній селітебній зоні 

Дарницького району, за своїм походженням змішаного генезису, а на 
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формування його долини в сучасному стані вплинуло будівництво житлового 

масиву Позняки. Живиться озеро за рахунок підземних вод та атмосферних 

опадів, дно озера піщане, береги пологі.  

Вода озера Сонячне характеризується помірним стабільним 

забрудненням. За хімічним складом вода озера гідрокарбонатно-сульфатно-

хлоридно-кальцієво-магнієво-натрієва. Перевищення ГДК спостерігається по 

барію, марганцю та магнію. Органічне забруднення (сполуки азоту) носить 

суто сезонний характер – підвищене влітку. 

Привабливе розташування озера, вода з природними здібностями до 

самоочищення взимку, зумовлює його активне використання для літнього 

відпочинку на пляжах озера майже по всій береговій лінії. 

Із наведеного можна зробити висновок про суттєві зміни, які 

відбуваються на малих водотоках. Це обумовлено значною трансформацією 

природних і ландшафтних умов на їхніх водозборах, що призводить до 

скорочення гідрографічної мережі, порушує зв'язок між поверхневими і 

підземними водами. Заплави річок та струмків забудовані і не виконують 

природної регулюючої функції. 

1.5. Гідрохімічний режим деяких водойм міської зони Києва 
В роботі групи дослідників, яка була виконана на початку 90-х років 

минулого століття, наведені результати гідрохімічних та еколого-

токсикологічних досліджень внутрішніх водойм м. Києва. Було обстежено 6 

зливостоків в річках Дніпро та Либідь, 5 змішаних скидів дощових та 

промислових стоків, 5 водойм, що приймають змішані стоки та 2 контрольні 

точки на водосховищах вище і нижче м. Києва. 

За рівнями біхроматної окисності (БО) виділялися три точки дощових 

та змішаних стоків - 23-109 мг О/л та 31-275 мг О/л, відповідно. Необхідно 

відмітити, що максимальні показники БО зафіксовані восени, можливо за 

рахунок значного надходження органічних речовин (відмерлі гідробіонти та 

опале листя). 

Концентрація хлоридів, сульфатів та нітратів на всіх обстежених 

водоймах була нижча за ГДК. Найбільш забрудненим, за більшістю 

гідрохімічних показників, визнано Дарницький меліоративний канал                  

(р. Дарниця), що несе в своєму потоці постійно перемінну суміш дощових та 

промислово-побутових стоків. 

Таким чином можна стверджувати, що якість води вивчених водойм 

щодо більшості досліджуваних показників оцінювалась як «брудна - дуже 

брудна». 

2. Тваринний та рослинний світ водойм Дарницького району м. Києва 
2.1. Іхтіофауна внутрішніх водойм  

Необхідність і важливість вивчення іхтіофауни у природних водоймах 

загальновідома і не потребує додаткового обґрунтування. Але, все ж таки, 

слід зазначити, що такі дослідження у водоймах, розташованих в межах 

мегаполісів, набувають особливого значення. Ці водойми характеризуються, 

як правило, невеликими площами та об'ємами, постійно знаходяться під 

значним антропогенним (рекреаційним та техногенним) навантаженням і 

перебувають в стані нестійкої біологічної рівноваги. Порушення цієї 
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рівноваги будь-якими зовнішніми чинниками через негативний вплив на 

будь-яку складову екосистеми, в тому числі і на іхтіофауну, може призвести 

до погіршення екологічної ситуації у водоймі в цілому і перетворити її в 

об'єкт, що становить підвищену загрозу для здоров'я населення. Тому стає 

зрозумілим необхідність володіння інформацією про сучасний стан біоти у 

водоймі в цілому та іхтіофауни зокрема. 

Незважаючи на важливість проблеми, інформація про стан іхтіофауни, 

яка населяє внутрішні водойми м. Києва, недостатня, дослідження 

проводились спорадично і обмежувались вивченням видового складу та, 

іноді, відносної чисельності риб у водоймах. 

Іхтіологічні дослідження внутрішніх водойм м. Києва проводились 

В.А. Кундієвим, В.О. Ткаченко, М.І. Чеченюк, Ю.М. Ситник, О.О. Голубом 

в 2001-2004 pp. в рамках Програми «Паспортизація та екологічний 

моніторинг водойм м. Києва». 
Метою досліджень, які проводились кожного року на протязі всього 

вегетаційного періоду, було вивчити видовий склад, структуру екологічних 

груп риб, відносну чисельність іхтіофауни, яка населяє ці водойми. В межах 

Програми були отримані певні дані, які регламентуються вимогами 

екологічного паспорту. Крім того, вивчались умови природного відтворення 

промислових видів риб та об'єктів аматорського рибальства (в подальшому 

вони об'єднані під назвою промислові види) з метою розробки практичних 

рекомендацій, які сприяли б збільшенню рибопродуктивності цих водойм за 

рахунок поліпшення умов існування промислових видів риб та відповідної 

реконструкції іхтіофауни. 

За період досліджень було обстежено 18 водойм в тому числі оз. Тягле, 

оз. Синє, оз. Вербне та озера в парку "Партизанської слави".  

Вивчення водойм проводили посезонно, на протязі вегетаційного 

періоду, тобто з квітня по жовтень включно. 

Облови водойм здійснювали 25-метровою мальковою волокушею та, 

в деяких випадках, сітками з розміром вічка від 26 до 70 мм. 
Збір та обробку матеріалів здійснювали згідно загальноприйнятих 

методів іхтіологічних досліджень. 

Всі водойми невеличкі за площею, відносно глибокі. Вже багато років 

не з'єднуються з Дніпром під час весняної повені. 

Видовий склад водойм дуже бідний і представлений усього 4 видами, 

які належать до двох родин та 4 родів. Два види риб, тобто 50% належать до 

промислових, а весь склад іхтіофауни до лімнофілів. 

За особливостями розмноження у видовому складі переважають 

фітофіли 50%, остракофіли та індиференти складають по 25% кожний. За 

відносною чисельністю домінує фітофіл вівсянка. 

За характером живлення у водоймах переважають види 

зоопланктофаги -75,0%. Найбільш чисельним з них є вівсянка - 96,9%. 

У підсумку можливо зробити висновок, що водойми, щодо 

населяючих їх іхтіофауни, на цей час знаходиться в стані крайнього рівня 

деградації. Причиною цього є дуже велика ступінь антропогенного впливу. 

Одним з первинних чинників, який призвів до таких наслідків, безумовно, 
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був потужний тиск браконьєрства. Нарешті, цілковито безглуздо було 

замість існувавшого нерестовища для фітофілів створювати піщані 

пляжі. Цей захід практично унеможливлює природне відтворення 

промислової іхтіофауни, зокрема фітофілів, у цих водоймах. Для того, щоб 

хоча б частково поліпшити ситуацію, необхідно найближчим часом 

інтродукувати у водойми плітку та судака. Окрім того, щорічно під час 

нересту ранньонерестуючих фітофілів (плітка) виставляти у водоймі 

штучні нерестовища (гнізда). В той же час є неприпустимим вселення у 

водойму неаборигенних видів риб (товстолобик, білий амур та ін.). 

Озера в парку «Партизанської слави» 

Видовий склад іхтіофауни цієї водойми налічує лише 5 видів, які 

належать до 5 родів та 3 родин. Оскільки іхтіофауна цієї водойми вивчалась у 

2004 році вперше, невідомий той її склад, що існував до реконструкції озера, 

яка могла спричинити елімінацію певної кількості видів. Оцінюючи сучасний 

стан видового складу іхтіофауни водойми, можемо констатувати його 

обмеженість доволі високого ступеню. 

Видовий склад іхтіофауни водойми складається на 60,0% з 

промислових видів риб та на 100% з лімнофілів. За особливостями 

розмноження іхтіофауна представлена лише трьома екологічними групами: 

фітофілами (40%), індиферентами (40%) та остракофілами (20%). За 

характером живлення значно переважають зоопланктофаги. 

Відносна чисельність іхтіофауни цієї водойми характеризується явною 

перевагою непромислових (85,1%) та лімнофільних (100%) видів риб. За 

особливостями розмноження та за характером живлення домінують фітофіли 

та зоопланктофаги 86,1%. Основною складовою цих екологічних груп є 

непромисловий вид верхівка (83,3%). Чисельність бентофагів та 

рослиноїдних настільки незначна, що нею можна нехтувати. Звертає на себе 

увагу і невелика чисельність хижаків (9,4%), що при такій кількості верхівки 

може свідчити про певний дисбаланс у системі хижак - жертва. 

Наведені дані свідчать про те, що харчові ніші у водоймі, за 

виключенням зоопланктофагів, заповнені лише частково, тобто явно 

недостатньо. З метою збільшення видового складу іхтіофауни зокрема, 

біорізноманіття водойми в цілому та найбільш повного використання 

харчової бази, необхідно вселення у водойму коропа, плітки, червонопірки, 

щуки та судака. 
Наявність у водоймі останнього обумовить зменшення чисельності 

непромислового виду верхівки, який є потужним харчовим конкурентом 

личинок цінних промислових видів риб та значно зменшує ефективність 

нересту останніх. 

Таким чином, впровадження реконструкції іхтіофауни, що 

пропонується, безумовно призведе до збільшення ефективності природного 

відтворення цінних промислових видів риб та отримання максимально 

можливої для цієї водойми іхтіомаси. 

Однією з найбільш важливих умов для здійснення природного 

відтворення промислових фітофільних видів риб є наявність у водоймі 

нерестового субстрату у вигляді мілководних ділянок, зарослих вищою 
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водною рослинністю. При проведенні реконструкції водойми ця обставина не 

була взята до уваги. В зв'язку з цим природне відтворення фітофілів у цій 

водоймі в теперішній час проблемне. Зважаючи на це, з метою прискорення 

створення оптимальних умов для нересту промислових фітофільних 

видів риб, вважається за конче необхідне вселення у водойму манніка 

великого та рдестів. Нересту судака буде сприяти обмежене насадження 

верб в урізі води. 
Таблиця Видовий склад іхтіофауни внутрішніх водойм 
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1.  Тюлька чорноморсько-азовська 

Clupeonella cultrivensis 

cultrivensis /Nordmann/ 
           + +   

2.  Плітка звичайна Rutilus rutilus 

rutilus /Linnaeus/ 
 + + + + +   + + + + +   

3.  В'язь звичайний Leuciscus idus                

4.  Червонопірка звичайна 

Scardmius eiythrophthal -mus 

/Linnaeus/ 
 +  +  +  + +  + + +   

5.  Вівсянка звичайна Leucaspius 

delineatus /Heckel/ 
+ + + + + + + + + + + + + + + 

6.  Лин звичайний Tinea tinea 

/Linnaeus/ 
   + +           

7.  Чебачок амурський 

Pseudorasbora parva /Temminck/ 
   + +   + +       

8.  Пічкур звичайний типовий 

Gobio gobio /Linnaeus/ 
  +      + +  + + +  

9.  Верхівка звичайна Alburnus 

albumus albumus /Linnaeus/ 
 +  + + +    +  + + +  

10.  Плоскирка звичайна Blicca 

bjoerkna /Linnaeus/ 
 +    +      + +   

11.  Лящ звичайний Abramis brama 

/Linnaeus) 
 +    +      + +   

12.  Гірчак звичайний Rhodeus 

sericeus (Pa llas) 
+  + + +     + + + + + + 

13.  Карась звичайний Carassius 

carassius (Linnaeus) 
+  +        +     

14.  Карась сріблястий Carassius 

auratus gibelio (Bloch) 
 + + + +  +   + + + +  + 

15.  Короп європейський Cyprinus 

carpio сафіо Linnaeus 
        +  +  + +  

16.  Щиповка звичайна Cobitis 

taenia Linnaeus 
 +      +  + +     

17.  В'юн звичайний Misgumus 

fossilis (Linnaeus) 
               

18.  Щука звичайна Esox lucius 

Linnaeus 
   + + +     +     

19.  Багатоголкова колючка 

південна Pungitius platygaster 

platygaster 
(Kessler) 

               

20.  Триголкова колючка звичайна 

Gasterosteus aculeatus Linnaeus 
   +  + +  + + + + + + + 

21.  Окунь звичайний Регса + + + + + + + + + + + + + + + 
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fluviatilis Linnaeus 

22.  Ротан головешка Percottus glenii 

Dybowski 
            +   

23.  Бичок-кругляк Neogobius 

melanostomus (Pallas) 
           + +   

24.  Бичок-пісочник Neogobius 

fluviatilis (Pallas) 
 +  +      + + + + + + 

25.  Бичок-гонець Neogobius 

gymnotrachelus ovmnotrachelus 

(Kessler) 
 +  +       + + + +  

26.  Бичок-цуцик Protherorhinus 

marmoratus (Pallas) 
   +       + +    

 

За характером живлення, в межах видового складу, домінують 

зоопланктофаги - 45,4% та бентофаги - 27,3%, а за відносною чисельністю 

особин - бентофаги, основою яких є чебачок амурський (38,7%) та пічкур 

звичайний (16,3%), зоопланктофаги -вівсянка (20,3%) та рослиноїдні - гірчак 

(15,8%). Ці види і складають основу іхтіофауни, яка населяє цю водойму. 

Таким чином, основою іхтіофауни водойми є непромислові, 

лімнофільні, за особливостями розмноження фітофільні, а за характером 

живлення види - зоопланктофаги та бентофаги. Відносна чисельність особин 

характеризується перевагою непромислових, реофільних, літофільних та 

бентофагів. Основу іхтіофауни цієї водойми складають чотири види - 

чебачок амурський, вівсянка, пічкур звичайний та гірчак, які належать до 

непромислової групи риб. 

У водоймах найбільш масовими є лімнофільна, непромислова, 

фітофільна та група зоопланктофагів за рахунок великої чисельності 

вівсянки, оскільки вона є основною складовою всіх цих груп. Низька 

чисельність промислових видів, більшість яких є фітофілами не лімітується 

нерестовим субстратом. Це явище може бути пов'язано з браконь'єрством та 

наявністю у водоймі великої чисельності вівсянки, негативний вплив якої на 

промислову іхтіофауну був висвітлений вище. Для покращення умов 

природного відтворення промислових видів риб вважаємо необхідним 

вселення у водойму біологічно обґрунтованої кількості судака. 

У складі іхтіофауни переважають лімнофільні та промислові види. 

За особливостями розмноження іхтіофауна водойм представлена 5 

екологічними групами. Найбільш представницькою групою є група 

фітофілів, частка яких досягає 52,9%. Друге місце (29,4%) займають види-

індиференти. 

За характером живлення у водоймах перші два місця поділяють 

бентофаги та зоопланктофаги по 41,2%. Менш чисельною є група 

рослиноїдних видів - 11,8% та видів-індифрентів - 5,8%. 
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Аналіз відносної чисельності іхтіофауни свідчить про домінування у 

водоймах представників лімнофільної та непромислової групи - 86,1%. 

За особливостями розмноження домінують остракофіли 67,8% та 

фітофіли - 24,2%. Найбільш чисельними в своїх групах є гірчак - 67,8% та 

вівсянка - 13,5%. 

За характером живлення такими є рослиноїдні - 69,6% та 

зоопланктофаги- 19,2%. 

Не зовсім зрозумілим є той факт, що при потужній харчовій базі (гірчак 

та вівсянка) відносна чисельність окуня (хижак) досягає лише 0,3%. 

На ефективність природного відтворення іхтіофауни у водоймах мають 

вирішальний вплив 2 головних фактори - наявність нерестового субстрату та 

відповідної харчової бази для риб особливо на ранніх етапах їх розвитку. 

Серед водойм, вивчених в 2004 - 2009 p. першій вимозі (наявність 

нерестового субстрату) не відповідають озера Холодне та в парку 

Партизанської слави. Умови природного відтворення для цінних 

фітофільних видів риб тут практично відсутні, про що свідчать наведені дані 

про якісний склад іхтіофауни і кількісна їх характеристика. 

У переважній більшості вивчених водойм існує жорстка харчова 

конкуренція, яку непромисловий вид вівсянка складає молоді цінних видів 

риб. Тобто, через нестачу кормових організмів, особливо для личинок цінних 

видів риб, має місце їх висока смертність. Майже у всіх водоймах 

спостерігається штучно створений негативний дисбаланс у складі іхтіофауни, 

яка їх населяє. 

Всі перераховані фактори можуть бути врегульовані біологічними та 

адміністративними методами.  

Підсумок, відтворенню екологічного балансу водойм міста заважають: 

- наявність, майже у всіх водоймах, великої кількості смітного виду - 

вівсянки, яка є потужним харчовим конкурентом цінних промислових видів 

риб на ранніх етапах їх онтогенезу; 

- значне поширення браконьєрського вилову селективними та 

електричними знаряддями лову, що призводить до унеможливлення 

повноцінного та ефективного природного відтворення цінних промислових 

видів риб у цих водоймах. 

В озерах парку Партизанської слави іхтіофауна розбалансована, 

харчові ніші у водоймах, за виключенням зоопланктофагів заповнені лише 

частково, а ніша бентофагів повністю вільна. Іхтіофауна цих водойм 

потребує радикальної реконструкції.  

Умови природного відтворення промислових фітофільних риб 

потенційно сприятливі. 

Рослинний світ водоймищ та прибережних територій 

 Дарницького району м. Києва 
 

2.2. Сучасні фітокомлекси і угруповання рослин водойм Дарницького 

району м. Києва 
Вивчення екологічного стану водойм різного походження і 

призначення, сучасних рослинних фітокомплексів та угруповань було 
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проведено Оляницькою Л.Г. та Багацькою Т.С.. При підготовці звіту, ними 

було використано попередні дослідження та попередні відомості про флору 

вищих прибережно-водних рослин в межах Києва. 

В останні десятиріччя внутрішні водойми Києва зазнають все більшого 

антропогенного впливу в результаті проведення гідрологічних робіт, 

забруднення, багатоцільового використання. Цей вплив вимагає проведення 

широкомасштабних робіт з охорони, оцінки їх фітосоціологічного стану та 

розробки дійових заходів, скерованих на очищення водойм та збереження їх 

флори та фауни. Велике значення у вирішенні цієї проблеми мають водні 

макрофіти та їх угруповання. 

Метою роботи Оляницької Л.Г. та Багацької Т.С. був аналіз сучасного 

флористичного складу, фітоценозів водойм м.Києва, виявлення рідких та 

зникаючих видів, а також небажаних або шкідливих рослин. 

За період досліджень було обстежено понад 30 природних та штучних 

водойм, які розташовані в різних районах Києва і мають різний ступінь 

рекреаційного навантаження. Серед них Тельбін, Тягле, Райдуга, Синє, 

Редькіно, Лісове, Русанівське, Холодне, Вирлиця, Алмазне, система ставків 

Святошина, Голосіївського парку, Пущі-Водиці, Совок, затоки р. Дніпро: 

Галерна, Наталка, Оболонь, Собаче Гирло та інші. Є певна група рослин, що 

зустрічається всюди. До таких видів можна віднести 

 
рогіз вузьколистий 

(Typha angustifolia L.), 

 
pогіз широколистий 

(Т. latifolia L.), 

 
очерет звичайний 

(Phragmites australis (Cav.) Ten.ex Steud.), 

 
лепешняк великий 

(Glyceria maxima (C.Hortm.) Holub.), 

 
череда трироздільна 

(Bidens tripartite L.), 

 
комиш лісовий 

(Scirpus sylvaticus L.), 
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вовконіг європейський 

(Lycopus europaeus L.),  
осока побережна 

(Carex riparia Curt.), 

 
гірчак водяний перець 

(Polygonum hydropiper L.),  
жовтозілля звичайне 

(Lysimachia vulgaris L.), 

 
плакун верболистий 

(Lythrum salicaria L.), 

 

 
підмаренник болотний 

(Galium palustre L), 

 

 
ситник жаб'ячий 

(Juncus buffonius L.), 

 

 
паслін солодко-гіркий 

(Solanum dulcamara L.). 

 

Рідше, або лише в окремих водоймах, зростає сусак зонтичний 

(Butomus umbellatus L.), чистець болотний (Stachys palustris L.), та омег 

водяний (Oenanthe aquatica (L.) Poir.), сідач конопляний (Eupatoriurn 

cannabium L.). 

Псамофітні угруповання досить поширені і є характерним елементом 

рослинності всіх водойм в межах Києва. Домінантами виступають келерія 

сиза (Koeleria glauca (Spreng) DC), куничних наземний (Calamagrostis erigeios 

L.), пижмо звичайне (Tanacetum vulgare L.). Характерними видами в цих 

ценозах є щавель горобиний (Rumex acetocella L.), миколайчики плоскі 

(Eringium planum L.), гвоздика дельтовидна (Dianthus deltoids L.), очиток 

їдкий (Sedum acre L.). 

Із рослин занурених у воду, плаваючих на її поверхні та поширених на 

всіх водоймах слід відмітити елодею канадську (Elodea canadensis L.), кушир 

темнозелений (Ceratophyllum demer-sum L.), представників роду рдесників 

(Potamogeton L.), ряску малу (Lemna minor L.), p. триборозенчасту (L. Trisulca 
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L.), спіроделу багатокореневу (Spirodela polyrrhyza (L.) Schleid.), гірчака 

земноводного (Polygonum amphibium L.). 

Слід зазначити, що у прибережній зоні водойм зростає ряд рідкісних та 

зникаючих видів, які потребують охорони. Так, костриця Беккера (Festuca 

beckeri (Hack.) Trautv.), яка занесена до Європейського Червоного списку. 

За Бернською конвенцією під охороною знаходиться сальвінія 

плаваюча (Salvinia natans L.), яка у великій кількості зростає серед заростей 

очерету, рогозу та лепешняка, латаття білого (Nymphaea alba L.) і глечиків 

жовтих (Nuphar lutea L.). Ці види рослин теж є об'єктами охорони. 

З видів, які занесені до Червоної книги України, на заболочених місцях 

зустрічаються поодинокі екземпляри пальчатокорінника м'ясочервоного 

(Dactylorhiza incarnata (L.) Soo). 

З регїонально-рідкісних видів на водоймах міста найчастіше 

зустрічаються латаття біле (Nymphaea alba L) і глечики жовті (Nuphar lutea 

L.). Вони утворюють зарості на значних площах озер. 

Півники болотяні (Iris pseud oacorus L.) виявлені окремими 

екземплярами у прибережних зонах оз. Тягле, Святошино №15, Русанівське 

та Пущі-Водиці. 

У зв'язку з потужним рекреаційним навантаженням на водойм, ці види 

в недалекому майбутньому можуть зникнути. 

Крім рідкісних, на водоймах Києва зустрічаються 9 видів рослин, які 

необхідно взяти під охорону. Це насамперед  

 Аїр Звичайний (Acorus calamus L.), який масово 

знищується на Зелені свята. Його коріння використовується як лікарська 

сировина, що теж не сприяє збільшенню чисельності виду. Аїр звичайний 

нині зустрічається на берегах оз. Холодне. Водяний жовтець (Batrachium 

aquatile (L.) Dumort.), чисельність якого також скорочується. 

На озерах необхідно взяти під охорону бульбокомиш скупчений 

(Bolboschoenus compactus(Hoffm.) Drob.) та леєрсію рисовидну (Leersia 

oryzoides (L.) Sw). Перший зростає на сухих піщаних місцях, а леєрсія, у 

вигляді невеликих куртин, на вологих місцях біля води, в угрупованнях 

тонконогу лучного, тимофіївки та вовконогу європейського. Там же, 

виявлено ще один рідкісний вид - їжача голівка пряма (Sparganium erectum 

L.), яка зростає і на мілководдях озер. 

Загалом для Києва рідкісним є і булавоносець сіруватий (Coryneforus 

canescens (L.) Beauv.). Він зустрічається місцями на піщаних високих берегах 

оз.Редькіно серед заростей куничника, мітлиці та різнотрав'я - конюшини, 

вероніки, моркви, дзвінця, тощо. 
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Череда поникла (Bidens cernua L.) та рогіз Лаксманів (Typha laxmanii 

Lepech.) зростаюіь невеликими куртинами по берегах деяких водойм, 

зокрема, озер Тягле, Райдуга, Китаєво та Дідорівського ставу № 34. 

Рослиною, що зустрічається досить рідко на берегах київських водойм, є 

остудник багатошлюбний (Herniaria polygama J.Gay.).  

Велику групу прибережно-водних рослин складають адвентивні 

рослини. На деяких озерах їх налічується кілька сотен видів. Серед них є 

багато таких, які завдають шкоду здоров'ю людини. Це алергійні, 

травматоідні, дерматоїдні, отруйні рослини. Алергійні захворювання - 

полінози викликає під час цвітіння  

Амброзія Полинолиста (Ambrosia artemisiifolia L.), яка за останні 

десять років стала справжнім стихійним лихом на всій території України. 

КП "Плесо" не виконує рішення Київської міської ради від 23.12.2004 

№ 877/2287 «Про організацію заходів з регулювання чисельності та 

поширення окремих видів карантинних та адвентивних рослин, що 

викликають біологічне забруднення м. Києва» та від 29.06. 2000 № 219/940 

«Про затвердження переліку видів рослин, які підлягають особливій охороні 

на території м. Києва» не виявляє місцезростань карантинних рослин біля 

водойм та в зонах масового відпочинку киян. Хоча, обстеження які 

проводились на протязі чотирьох років, показають, що в Києві практично 

відсутні берегові зони вільні від амброзії. 

Травматоїдні рослини створюють дискомфорт в зонах відпочинку. 

Досить поширені на водоймах воловик лікарський (Anchusa officinalis L.) та 

синяк звичайний Echium vulgare L.) є представниками родини шорстколистих 

(Boraginaceae). Борщівник Сосновського (Heraclium sosnovskyi Manden.) з 

родини селерових (Аріасеае), у якого всі органи густо опушені колючими, 

шорсткими волосками, пошкоджує шкіру на зразок опіків, росте на березі 

Китаївських ставків. Травми спричиняють плоди різних видів нетреби 

(Xaythium sp.), водяного горіха (Тгара natans L.) та вся поверхня будяка 

(Carduus L.) і татарника колючого (Оnopordon acanthium L.). В 2004 році на 

берегах озер Вербне і Лісове автори знаходили курай іберійський (Salsona 

iberica Sennen et Pau), що також є травматоідною рослиною. 

Особливо небезпечним для людей і тварин є ценхрус довгоко-

лючковий (Cenchrus longispinus (Hack.) Fernald), який на Україні є 

карантинним бур'яном. В Києві він з'явився нещодавно і нині його можна 

зустріти вздовж залізниць, в парках, садах і на новобудовах. В 2004 році було 

зібрано гербарний зразок ценхрусу на житловому масиві Харківський, на 

узбіччі пішохідної доріжки по вулиці Княжий Затон. Його плоди-зернівки 

густо вкриті гострими шипами, спрямованими в різні боки. Вони 

впинаються в тіло людини чи шерсть тварин і їх важко видалити. 
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На берегах, водойм парку Партизанської Слави та озера Видубецьке 

знайдено отруйну рослину  

 Болєголов Плямистий (Сопіum maculatum L.), а 

водойма без назви, під Лисою горою, густо поросла отруйним ваточником 

сирійським (Asclepias syriaca L.). 

До рослин, які мають неприємний запах або виділення і можуть 

викликати запаморочення, належать чорнощир нетреболистий (Cyclachaena 

xanthifolia (Nutt.) Fresen.), котяча м'ята (Nepeta cataria L.), золотушник 

звичайний (Solidago virgaurea L.), аморфа кущова (Amorpha fruticosa L.). Ці 

рослини зустрічаються майже на всіх обстеженних водоймах, іноді займають 

великі площі. 

Чіплянки - велика група рослин з різних родин, які мають гачечки, 

колючки, волоски тощо. Розташовані на плодах, вони забезпечують 

розповсюдження рослин. Так, лопух справжній (Агсtium major L.), 

ехіноцистис шипуватий (Echinocystis lobata (Michx) Torr.et Gray).), 

чорнокорінь лікарський (Cynoglossum offisinaie L.), морква дика (Daucus 

carota L.), череда (Bidens sp.) чіпляються плодами до одягу людини або хутра 

тварин. Чіпкими є колоски мишію кільчастого (Setaria verticillata (L.) Beauv.) 

та вся рослина підмаренника чіпкого (Galium aparine L) 

По берегах водойм зростають 27 видів деревних та чагарникових 

рослин. Це представники родини вербових (Salicaceae). Повсюди 

зустрічаються клен ясенолистий (Acer negundo L.), вільха клейка (Alnus 

glutinosa (L.)Gaertn.), подекуди до самої води підходять сосни (оз. Алмазне), 

граб, ясен, біла акація, тощо. Вони відіграють величезну фітомеліоративну 

роль. 

В дачній зоні на озерах Холодне, Русанівське є значна кількість рослин 

здичавілих з культури (вишня, абрикос, слива, калина, бузок). 

На берегах київських водойм, у воді і в прибережній смузі 

зустрічається близько 200 видів лікарських рослин. Деякі з них трапляються 

поодинокими екземплярами або невеличкими обмеженими групами, інші 

представлені масово. Зустрічається три види м'яти (Mentha pipirita, 

m.longifolia, m. aquatica), на берегах озер багато буркуна білого (Melilotus 

albus), в прибережних зонах зафіксовано куртини остудника багатошлюбного 

(Herniaria polygama), a конюшина гібридна (Trifolium hybridum) складає 

основу рослинного угруповання перешийку деяких водойм. Гравілат міський 

(Geum urbanum) зустрічається майже всюди. Цінна лікарська рослина мати-й-

мачуха (Tussilago farfara) утворює в прибережних зонах багатьох водойм 

великі куртини (озеро Холодне, ставки Пущі-Водиці, водойми урочища 

Проня). Зарості обліпихи крушиновидної (Hippophae rhamnoides) відмічені на 

піщаних берегах озер Алмазне, Вирлиця, Тягле. В Парку дружби народів, 

перстач сріблястий (Potentilla argentea L.) створив майже суцільні луки. 

Верба (Salix sp.), тополя (Populus sp.), сосна (Pinus sylvestris), дуб (Quercus 
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sp.), береза (Betula sp.), також є цінними лікарськими рослинами. Адвентивні 

рослини, які доволі широко розповсюджені на берегах київських водойм, 

мають і лікарське застосування. Нетреба (Xanthium albinum), амброзія 

(Ambrosia artemisiifolia), ваточник (Asclepias syriaca), злинка (Erigeron 

canadensis), аморфа (Атогрпа fruticosa), можуть застосовуватися в якості 

сировини для лікарських препаратів. Безумовно, лікарські рослини на 

київських водоймах не можуть бути використані для промислового збирання, 

але вони є невід’ємною часткою сучасного рослинного світу Києва. 

Результати проведених досліджень дають підстави вважати водойми 

Києва унікальними екосистемами. Тому при забудові нових територій, 

упорядкуванні берегів тощо необхідно дбайливо зберігати рослинний покрив 

їх прибережної зони. Крім того, відмінність видового складу прибережних, 

прибережно-водних і занурених рослин на різних водоймах Києва 

обумовлено різним походженням та розташуванням водойм; водойми Києва 

мають унікальні фітоценози, де ще наявні рідкісні та зникаючі види рослин; 

по берегах київських водойм зростає велика кількість адвентивних рослин, 

присутність яких в зонах відпочинку небажана. 

2.3. Солонуватоводні діатомові водорості та їх поширення в Канівському 

водосховищі 
Гідробудівництво на Дніпрі призвело до лімнелізації стоку та до 

підвищення рівня мінералізації води і трофності. Середньорічна 

концентрація біогенних елементів (порівняно до незарегульованої ділянки 

річки) у водосховищах зросла в декілька разів, що вплинуло на розвиток 

фітопланктону водосховищ; особливо зміни стосувалися синьозелених, 

зелених та діатомових водоростей. Представники останніх стали джерелом 

поширення інвазійних солонуватоводних видів водоростей в дніпровських 

водосховищах. Їх експансії у водосховища каскаду приділяється чимала 

увага дослідників, адже за рахунок цих видів значною мірою зростає 

різноманіття альгофлори Дніпра, важливу роль у цьому відіграють саме 

діатомові водорості.  

Появу у фітопланктоні Дніпра та його водосховищ солонуватолюбивих 

видів діатомових водоростей вперше відмітив Д.О. Свіренко. Цей вид –

Skeletonema subsalsum (A.Cl.) Bethge, наведений під назвою-синонімом 

Stephanodiscus subtilis (Van Goor) A.Cl., знайдено в середній частині річки. 

Автор відмічає, що до заповнення Запорізького (Дніпровського) 

водосховища S. subsalsum серед інших солонуватоводних діатомей 

зустрічається в планктоні водойм балок та заток порожистої частини Дніпра. 

Фітопланктон цих водойм був перехідним за якісним складом між 

планктоном позагирлових водойм та планктоном Дніпра. Затоплення 

Запорізького водосховища призвело до зникнення з планктону деяких 

представників солонуватоводних діатомових, особливо "непланктичних" 

форм, що було результатом зменшення швидкості течії та осідання цих 

водоростей на дно з водної товщі. Після заповнення водосховища 

фітопланктон також значно збагатився, особливо за рахунок звичайних для 

водосховища планктонних видів, зокрема діатомових водоростей. Появу ж у 

водосховищі в жовтні 1934–1935 рр. Skeletonema subsalsum з чисельністю від 
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800 до 100 тис. кл/дм
3
 автор пов'язував із впливом заплавного Самарського 

озера, для якого цей вид був характерний.   

В 1968–1971 рр. у фітопланктоні Дніпра вже і на ділянці Київ-Канів 

щорічно спостерігали масовий розвиток евригалинного виду Skeletonema 

subsalsum, що пов'язували із зарегулюванням Дніпра, з побудовою і 

заповненням останнього із дніпровських водосховищ – Канівського. 

Вегетувала водорість протягом всього вегетаційного сезону, а максимальної 

чисельності (за даними Т.А. Виноградської та В.Д. Берези досягала з кінця 

червня по вересень – до 2,7–4,8 млн. кл/дм
3
. Отже, Skeletonema subsalsum – 

космополіт, який віддає перевагу стоячим водам (лімнофіл) з високим 

вмістом органічної речовини, показник евтрофних вод.  
 

 
Вид 

Ділянка 
водосховища

1 
 

Біотоп
2 

 
S

3 
Галоб
ність

4 
 

pH
5 

 І ІІ ІІІ     
Cyclotella atomus Hust. + - - П α Гл - 
Skeletonema potamos (Weber) Hasle + + - П α Мг ind 
Thalassiosira bramaputrae (Ehr.) Hak. et Lock. + - - П β Гл alf 
Thalassiosira guillardii Hasle + - - П - Гл alf 
Thalassiosira pseudonana Hasle et Heimdal + - + П α Мг ind 
Thalassiosira weissflogii (Grun.) Fryx. et Hasle + - - П α Гл alf 
Cocconeis disculus (Schum.) Cl. - + - Л ο Гл - 
Craticula halophila (Grun. in V.H.) Mann 
(=Navicula halophila (Grun.) Cl.) 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
Л 

 
α 

 
Мг 

 
alf 

Diploneis smithii (Bréb.) Cl. var. pumila (Grun.) Hust. + - - Б - Гл alf 
Navicula costulata Grun. in Cl. et Grun. + - - Б - Гл alf 
Navicula minuscula Grun. in V.H. var. minuscula - - + Б β Гл alf 
Navicula peregrina (Ehr.) Kütz.  + - + Б - Мг alf 
Nitzschia commutata Grun. in Cl. et Grun. - - + Л - Мг alf 
Nitzschia frustulum (Kütz.) Grun. in Cl. et Grun. + + + Л β Гл alf 
Nitzschia vitrea Norm. + - + Л - Мг alf 
Tryblionella acuminata W. Sm.  
(= Nitzschia acuminata (W. Sm.) Grun. in Cl. et Grun.) 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
О 

 
- 

 
Гл 

 
alf 

Tryblionella hungarica (Grun.) Mann in Round, Crawf., 
Mann (=Nitzschia hungarica Grun.) 

 
- 

 
+ 

 
+ 

 
Л 

 
α 

 
Мг 

 
alf 

Ctenophora pulchella (Ralfs) Will. et Round 
 (=Synedra pulchella (Ralfs ex Kütz.) Kütz.) 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
О 

 
β-α 

 
Мг 

 
alf 

Staurosira construens Ehr. f. subsalina (Hust.) Bukht.  
(=Fragilaria construens (Ehr.) Grun. var. subsalina Hust.) 

 
+ 

 
- 

 
+ 

 
Л 

 
- 

 
Гл 

 
- 

Примітки:1. Ділянки водосховища: І – верхня; ІІ – середня; ІІІ – нижня. 2. Біотоп: Л – літоральний вид; П – планктонний; Б 

– бентосний; О – вид з обростань. 3. Сапробність:  ο – олігосапробний; β – β-мезосапробний; α – α-мезосапробний. 4. 

Галобність: Мг – мезогалоб; Гл – галофіл. 5. Відношення до рН: ind – індиферент; alf – алкафіл.  

 

Таким чином, зарегулювання стоку Дніпра, створення каскаду 

водосховищ призвело до зміни гідрологічного та гідрохімічного режиму 

річки. Зменшення водообміну, підвищення рівня мінералізації води та 

трофності посприяли випадінню з планктону водосховищ "непланктонних" 

діатомових і синьозелених водоростей та збільшенню представленості в 

угрупованнях водосховищ лімнофільних видів діатомових, стійких до 

високого вмісту органічної речовини, поповненню флори планктону 

водосховищ з невеликих заплавних водойм (солонуватоводних озер, балок) 

та з планктону південних морів лімнофільними галофільними та 

мезогалобними видами. 
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2.4. Природоохоронний статус тваринного світу водоймищ та 

прибережних територій Дарницького району м. Києва 
Безхребетні. Інтерес викликають на перший погляд непомітні 

безхребетні тварини, наявність яких на території Києва може свідчити про 

певний екологічний стан міста. Великим різноманіттям відзначається 

тваринний світ водойм: найпростіші, кишечнопорожнинні, коловертки, 

поліхети, олігохети, нематоди, п’явки, ракоподібні, молюски та інші. 

Особливий інтерес представляють рідкісні види, занесені до 

Європейського Червоного списку, Додатку 2 та Додатку 3 Бернської 

конвенції та Червоної книги України,. 

 

 
Хромадорина двоока – представник круглих черв’яка, мешкає у Дніпрі 

на обростаннях вищих водних рослин. Вид є біологічним індикатором 

екологічного стану екосистем узбережжя, скорочення його чисельності 

відбувається через порушення кисневого режиму вод – надмірне 

нагромадження органічних речовин у воді. Вид катастрофічно зменшив свою 

чисельність після створення каскаду водосховищ на Дніпрі. Чи зберігся цей 

вид зараз в межах міста – невідомо. 

 
П'явка медична – вид, який занесене до Червоної книги України і до 

Європейського Червоного списку тварин, що знаходяться під загрозою 

зникнення у світовому масштабі. 

Риби. 
До зарегулювання стоку Дніпра, в районі Києва зустрічалось 48 видів і 

підвидів риб. На той час в Дніпрі (в його середній і верхній частині), 

промислове значення мали 24 види риб: щука звичайна, плітка звичайна, 

ялець звичайний, головень звичайний, в’язь звичайний, краснопірка, 

білизна звичайна, лин озерний, підуст звичайний, вусач дніпровський, 

верховодка звичайна, плоскирка звичайна, лящ звичайний, клепець, 

синець, чехоня шаблювата, карась звичайний (золотий), короп 

європейський (сазан), сом європейський, минь річковий, судак звичайний, 

окунь річковий, йорж звичайний і йорж донський (носар) та інші. 

Після створення каскаду водосховищ умови існування риб зазнали 

значних змін, що призвело до змін у видовому складі іхтіофауни. 

../����/�����������%20������/�����������%20������.doc
../����/������/�������%20�.doc
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Ще у 20-30 роки минулого століття в озерах Конча і Заспа відбувався нерест 

осетрових, в межах Києва у Дніпрі мешкали стерлядь, вирезуб, вусач дніпровський – 

види, занесені до Червоної книги України. 

На сьогодні іхтіофауна Дніпра в районі Канівського водосховища сформована 

видами, що належать до 12 родин: осетрових, щукових, оселедцевих, сомових, 

коропових, окуневих, атеринових, бичкових, в’юнових, тріскових, колючкових, 

іглицевих. 
Clupeonella cultriventris 

cultriventris (Normann, 1840) — 

ЧЕРНОМОРСКО-АЗОВСКАЯ ТЮЛЬКА и 

Clupeonella cultriventris caspia (Svetovidov, 

1914) — каспийская тюлька. 

 

Rutilus rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) — 

ОБЫКНОВЕННАЯ ПЛОТВА и Rutilus rutilus caspicus 

(Jakowlew, 1870) — вобла. 

 

ЯЗЬ - Leuciscus idus Отряд 

карпообразные (Cypriniformes) Семейство 

карповые (Cyprinidae) Род ельцы 

(Leuciscus) Вид - язь (Leuciscus idus 

(Linnaeus)) 

 

ЧЕРВОНОПІРКА 

 

ВЕРХОВКА ОБЫКНОВЕННАЯ, 

малявка, овсянка, верхоплавка. 

Семейство: Cyprinidae. 

 

ЛИНЬ 

 

Pseudorasbora parva ПСЕВДОРАСБОРА 

(АМУРСКИЙ ЧЕБАЧОК) - (Temminck et 

Schlegel, 1846) 

 

 

устаревшие названия, подвиды, формы: 

ОБЫКНОВЕННЫЙ ПЕСКАРЬ — Cyprinus Gobio, 

Gobio fluviatilis, Gobio fluviatilis var. cynocephalus, 

Gobio lepidolaemus var. caucasica, Gobio gobio 

lepidolaemus natio holurus, Gobio gobio sibiricus, Gobio 

gobio cynocephalus, Gobio gobio tungussicus, Gobio 

cynocephalus) 

 
УКЛЕЙКА 

(Alburnus alburnus) 

Рыбы костные / Карпообразные / Карповые 

Osteichthyes / 

 

ГУСТЕРА 
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ЛЕЩ 

 
 

ГОРЧАК (Rhodeus sericeus) 
Рубрики: Г, Карповые, Карпообразные 

(Cypriniformes), Костные рыбы (Osteichthyes), Лучепѐрые 

рыбы (Actinopterygii) 

 
З загальної кількості видів - 10 – відносяться до непромислових (так званих 

―смітних‖) риб, які через свої дуже малі розміри не мають господарського 

значення. (бобирець дніпровський, гольян озерний, вівсянка, чебачок амурський, 

гірчак звичайний, голець звичайний, щиповка звичайна, колючка багатоголкова 

південна, колючка триголкова, іглиця морська чорноморська пухлощока, бичок-

цуцик, пуголовка зірчаста. Більшість з них використовується рибалками-

любителями як насадка для лову хижих риб. 

За даними інституту рибного господарства УААН до складу іхтіофауни 

Дніпра (його середньої течії) входить більше 40 видів, за іншими даними – більше 

50 видів. В останні роки в Канівському водосховищі рибопромислова статистика 

фіксує улови таких видів риб: плітка, лящ, товстолобики, плоскирка, судак, сом, 

щука, білизна, карась, верховодка, чехоня, окунь, сазан, синець, лин. Найбільш 

численними з них є плітка (трохи більше 40% від уловів риби у водосховищі), лящ 

(біля 15%), товстолобики (біля 14%), плоскирка (біля 11%). Улови цих видів риб 

складають разом більше 80% від загальних уловів по водосховищу. 

Дніпровські мілководдя біля островів в межах міста мають велике значення 

як місця розмноження та нагулу молоді риб Канівського водосховища, для якого 

характерним є дефіцит нерестовищ. Особливо цінними є мілководдя в районі 

островів Ольжин та Козачий, які на початку минулого століття входили до 

першого на території України рибного заповідника. Про цінність цих акваторій як 

нагульних угідь свідчить той факт, що відносна чисельність цього літньої молоді 

риб тут в декілька разів перевищує показники для водосховища в цілому, а для 

промислових видів навіть ще більше. 

Завдяки штучному вселенню у водосховищі з’явились представники 

далекосхідної іхтіофауни: білий амур, амурський чебачок, білий і строкатий 

товстолобики. Білий амур і два види товстолобиків вселені у водосховища Дніпра 

з метою підвищення їх рибопродуктивності, а амурський чебачок був завезений 

сюди випадково разом з молоддю вказаних промислових риб. 

Випадковим інтродуцентом, що мешкає в межах міста є також 

тропічна риба гупі, меченосці, пецілії, молинезії, астронотуси, вуалехвости та 

навіть маленькі акваріумні черепашки що є у каналах Бортницької очисної 

системи. 

З рідкісних, занесених до Червоної книги України видів риб, в Дніпрі 

поблизу Києва та у Десні ще зберігся такий вид осетрових як стерлядь, але він 

зустрічається дуже рідко. 

У серпні 2001 року у водоймах Київської області – у р. Стугні та деяких 

водоймах її басейну в межах Васильківського району при здійсненні еколого-
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фауністичних досліджень було відловлено 12 екз. (молодь та дорослу особину) 

ротана-головешки (Perccottus glenii) – далекосхідної (р. Амур) хижої риби ряду 

Окунеподібних, яка свого часу була завезена в європейську частину СРСР 

акваріумістами. На батьківщині цей вид мешкає у невеликих, дуже зарослих 

водяною рослинністю заплавних водоймах. Живиться він личинками комах, 

планктонними ракоподібними та молоддю риб. Характеризується надзвичайною 

ненажерливістю, його розселення є вкрай небажаним. 

Земноводні та Плазуни. Герпетофауна м. Києва та його околиць 

представлена 12 видами амфібій і 8 видами рептилій. 

Амфібії. У природних та штучних водоймах з не стрімкою течією, у 

зеленій зоні, районних лісопарках та парках, інших територіях поблизу 

природних та штучних водойм, пов’язаних із ―зеленою‖ зоною мешкають такі 

види, як тритон звичайний та тритон гребінчастий, кумка звичайна, жабка 

земляна, звичайна квакша, на ділянках з розвиненою деревною та чагарниковою 

рослинністю – ропуха звичайна та жаба трав’яна. У ―зеленій‖ зоні міста та 

міських лісопарках на ділянках з розвиненою деревною та чагарниковою 

рослинністю, а також лучною рослинністю та у заплавних біотопах зустрічається 

жаба гостоморда. Такий вид як ропуха зелена зустрічається повсюдно, навіть у 

районах з найвищим ступенем урбанізації. У водоймах ―зеленої‖ та ―блакитної‖ 

зон міста зустрічаються жаба озерна, жаба їстівна, жаба ставкова. 

Плазуни. У водоймах ―зеленої‖ та ―блакитної‖ зон міста мешкає  

   черепаха водяна 
У ―зеленій‖ зоні міста зустрічається 4 види ящірок:  

  мідяниця – у листяних та мішаних лісах, 

 

 ящірка зелена – на лісових та чагарникових 

ділянках правого корінного берега р. Дніпро, 
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 ящірка живородяча – у зволожених біотопах 

―зеленої‖ та ―блакитної‖ зон, 

 ящірка прудка – в різноманітних біотопах 

―зеленої‖ зони та в парках, на пустирях тощо міста. 

Змії представлені у Києві трьома видами: у зволожених біотопах 

―зеленої‖ та ―блакитної‖ зон міста мешкають  

 вуж звичайний  

 та гадюка звичайна.  

На лісових та чагарникових ділянках ―зеленої‖ зони зустрічається 

мідянка звичайна – вид, занесений до Червоної книги України. 

Загалом можна відмітити, що в межах ―зеленої‖ та ―блакитної‖ зон 

Києва на ділянках з природною (або близькою до неї) рослинністю мешкають 

20 видів земноводних та плазунів. На ділянках природної рослинності (та 

подібної до неї), розташованих в межах району та пов’язаних з ―зеленою‖ або 

―блакитною‖ зонами мешкають 13 видів, або 65% видів герпетофауни. 

Нажаль, зникають такі види, як ропуха звичайна, жаба трав’яна, мідяниця, 

ящірка зелена, ящірка живородяча, мідянка звичайна та гадюка звичайна. 

На розташованих в межах міста ізольованих ділянках з природною або 

квазіприродною рослинністю мешкають уже тільки 4 (20%) види: жабка 

земляна, ропуха зелена, жаба озерна та ящірка прудка. На ділянках 

суцільної урбанізації герпетофауна представлена тільки 1 видом (5%) – 

ропухою зеленою. 

Птахи. Важливу роль у збереженні біорізноманіття міста відіграє 

Дніпро з його затоками, протоками, островами. Тут не тільки гніздяться 

десятки видів птахів, але й відмічаються їх тисячні скупчення в період 

перельотів та зимівлі. Часто це червонокнижні види. У 1994 році, в період 

весняної міграції, навпроти ж/м Оболонь спостерігались скупчення гоголя до 

декількох сотень особин. На Бортницькій зрошувальній системі декілька 

років зимують до двох десятків  
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  Орланів-Білохвостів 

(на Україні їх гніздиться не більше 20 пар та зимує до 200 особин). 

В північній частині, так званої ―блакитної‖ зони Києва розташовано 6 

крупних островів, що зазнають сильного антропогенного впливу: Гідропарк, 

Труханів, Долобецький, Муромець, Великий, та острів без назви. Загалом на цих 

остовах було виявлено 83 види птахів. 

Гідропарк – острів, розміщений в центрі Києва. Через нього проходить лінія 

метро, що робить його місцем масового відпочинку. Приблизно чверть острова 

зайнято різноманітними будівлями – павільйонами, атракціонами тощо. Тим не 

менше, кількість птахів, що гніздяться на острові становить 37 видів. Значну 

частину острова займають дерево-чагарникові насадження, що місцями утворюють 

густі мало прохідні зарості. Домінуючим за чисельністю видом тут є зяблик, друге 

місце займає грак (колонія цих птахів розташована у північній частині острова). 

Далі по мірі зменшення чисельності ідуть: славка чорноголова, ворона сіра, 

соловейко східний, синиця велика, шпак звичайний, горобець хатній, дрізд-

горобинник, горобець польовий, дрізд чорний. 

Для Києва – найбільш чисельними видами виявились: ворона сіра, зяблик, 

славка сіра, соловейко східний, чекан луговий, славка чорноголова, горобець 

хатній, шпак звичайний, дрізд-горобинник, очеретянка чагарникова. 
На акваторії, мілинах та біля урізу води є колонії берегової ластівки, 

зустрічається мартин звичайний, мартин сизий, мартин сріблястий, клуша, 

крячок річковий, крижень, кулик-сорока (занесена до Червоної книги України).  

Не дивлячись на значний антропогенний прес, видове різноманіття птахів 

―блакитної‖ зони залишається високим. Найбільш багатим за числом видів у місті є 

острів Муромець. 

Є повідомлення про зустрічі на території Києва в останні роки видів птахів, 

занесених до Червоної книги України: гоголя (біля 85 особин, в районі 

Московського мосту – гирла Десни та в районі Русанівської протоки), скопу (у 

районі рибгоспу ―Нивка‖), змієїда та орлана-білохвоста (в місці впадіння каналу 

Бортницької зрошувальної системи в Дніпро та у Конча-Заспі), кулика-сороку (в 

Осокорках), сорокопуда сірого (в районі рибгоспу ―Нивка‖), бородату сову (у 

―зеленій‖ зоні Києва). 

В межах міста, в основному в його периферійних частинах, зафіксовано 20 

гніздових пар боривітра звичайного, можливим є існування в межах міста ще 7-10 

пар. Гнізда будуються на 16-ти поверхових будинках – у вентиляційних отворах, 

нішах під дахами. Найбільша щільність цього виду спостерігається на західній та 

південно-західній околицях міста. Їжею боривітру слугують мишовидні гризуни, 

крупні комахи та горобці. 
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Савці.  

 Кажани  
 одна з найбагатших за видовим складом груп, яка знаходить різноманітні притулки 

у створених людиною штучних спорудах: у занедбаних будівлях, парках, 

дренажних системах. У цій групі не було втрат фауністичного складу, проте 

чисельність деяких видів значно скоротилась, наприклад, нічниці ставкової. Загалом 

на території міста (з урахуванням ―зеленої‖ та ―блакитної‖ зон, приміських 

паркових зон) зареєстровано 14 видів кажанів. Всі вони знаходяться під охороною 

Бернської конвенції (Конвенція про охорону дикої флори і фауни та природних 

середовищ існування в Європі, Берн, 1979 рік): 12 видів занесені до Додатку 2 

―Види тварин, що підлягають особливій охороні‖, а 2 види – до Додатку 3 ―Види 

тварин, що підлягають охороні‖ конвенції), а 5 видів – занесені до Червоної книги 

України - нічниця ставкова, широковух, вечірниця мала, вечірниця велика та 

нетопир білосмугий. 

Хижі – колись одна з найбагатших за видовим складом груп, що останнім 

часом значно скоротила свою чисельність так і видовий склад як в Україні загалом, 

так і на Київщині зокрема. Типовими мешканцями урболандшафту є лисиця, тхір-

ласка, тхір лісовий і куниця кам’яна. Останні два види демонструють виразну 

тенденцію до урбанізації, оселяючись в приватному секторі, довгобудах та на 

горищах будинків поблизу паркових зон. Загалом ця група є найменш 

пристосованою до міських умов. 

Крім того, що хижаків вважають небажаним елементом урбоценозів, ця група 

знаходиться у жорстких конкурентних стосунках із адвентивними видами, зокрема 

з багатотисячною популяцією безпритульних собак (Canis familiaris) і котів (Felis 

catus). Загалом на території міста відмічається одинадцять видів хижих (собака-

вовк,  лис звичайний, єнотовидний собака, куниця кам’яна, куниця лісова, тхір-

ласка, тхір-горностай, тхір американський, тхір лісовий, борсук звичайний, 

видра річкова), а у власне міській зоні – тільки два види (куниця кам’яна та тхір 

лісовий). Чотири види хижих, що зустрічаються в межах міста занесені до Червоної 

книги України (тхір-горностай, тхір-норка, борсук звичайний, видра річкова), 

два види – до Додатку 2 Бернської конвенції (собака-вовк та видра річкова). Останні 

два види занесені також до Європейського червоного списку. 

Надряд Гризуни – найбагатша за родовим і видовим складом група ссавців. 

Відносно звичайним для околиць Києва бобер європейський, який останнім часом 

збільшив свою чисельність у ―блакитній‖ зоні. Крім того, на території міста 

зустрічається нутрія болотяна. 

Представленість видів надродин мишоподібних гризунів у урбаністичних 

угрупованнях є високою. Пристосованими до міських умов виявились деякі види 

мишачих та норицевих (полівок), що поширені у заплаві Дніпра. 
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2.6. об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ)  

Дарницького району м. Києва 
Території та об'єкти природно-заповідного фонду  

Дарницького району міста Києва 

 

Назва об'єкта Площа, га Місце розташування 
Рішення щодо створення чи 

оголошення 

Місцевого значення 

- - - - 

Регіональні ландшафтні парки 

Партизанської 

слави 
112,0 вул. Тростянецька 

Рішення Київської міської 

Ради від 17.02.1994 

№ 14 

Пам'ятки природи 

Вікове дерево 

дуба - красень 
- 

Харківське шосе, 

вул. Вербицького 

Рішення Київської міської 

Ради від 30.01.2001 

№ 189/1166 

 

Території, що пропонуються для розвитку 

мережі об'єктів природно-заповідного фонду  
 

Назва Площа, га Місце розташування 

Парки-Пам'ятки Садово-Паркового Мистецтва Місцевого Значення 

ПКіВ "Партизанська 

слава" 
 

Зміна статусу у 

відповідності до 

функціонального профілю 

ПКіВ "Партизанська 

слава" 

(I черга розвитку) 

114,0 

Дарницьке ЛПГ, 

Микільське лісництво, 

кв. 50, 51, 52 

 

Озеленені території загального користування району, що відповідають типологічним 

ознакам та планувальним вимогам 

 Назва об'єкту 

Площа (га) за 

даними 

аналізу 

Примітки 

Парки культури і відпочинку  
 

Партизанської слави  111,97  
у т. ч. база "Київзеленбуду" та 

спорткомплекс  
1. Разом:  111,97    

Парки відпочинку   
1. 

ім. Воїнів-інтернаціоналістів  6,54  
у т. ч. 0,4 га – культова  

споруда 
2. "Привокзальний"  5,25  3 ділянки  
3. "Таращанець"  3,72    
4. 

Біля будинку культури залізничників  3,46  
у т. ч. 0,54 ra - будинок 

культури  
5. По вул. Драгоманова  3,16   

6. На ж. м. Позняки-Східні  20  у т. ч. 9,0 га - акваторія  
7. Біля озера Вирлиця  36,4  без урахування акваторії  
8. Біля озера Сонячне  22  у т. ч. 13,32 га - акваторія  
9. "Прибережний" 46,4     

10. Посольське містечко  19,3  у т. ч. 7,63 га - акваторія  
11. По вул. Здолбунівській  19,3  у т. ч. 11,8 га - акваторія  

 Разом:  193,01    
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Сквери  
1.  По вул. Кошиця  0,97    
2.  Біля залізничного вокзалу  0,67    
3.  Біля АЗС  0,5    
4.  "Привокзальний"  2,13    
5.  "Шевченка"  0,65    
6.  По Харківському шосе  0,39    
7.  По вул. Руднєва  0,3    
8.  ім. Крупської  0,67    
9.  Біля РВК  1,45    
10.  По вул. Бориспільській  1,68   
11.  Трудової Слави  1,16    
12.  По вул. Сормовській  0,23    
13.  Біля Дарницького шляхопроводу  1,18    
14.  По вул. Вірменській  0,13    
15.  По вул. Бориспільській, 30-а  1,35   

16.  По Харківському шосе, 36-а  0,48   

17.  Вул. Малоземельна  2,46    
 Разом: 16,4  

Бульвари 
1. Проспект М. Бажана  20,44    
2. Харківське шосе  2,33    
 Разом:  22,77    
 ВСЬОГО:  344,15  у т. ч. 43,85 га - акваторія  

Примітка : цифрові показники площ носять попередній характер і повинні бути уточнені при встановленні меж та 

проведенні інструментальної зйомки.  

Площа озелененої територій загального користування - 344,15 га, 

забезпеченість озелененими територіями загального користування на одного 

мешканця біля - 11,96 м
2
/чол.  

Озеленені території мають доглянутий стан, вчасно проводяться доглядові 

роботи, квітникове оформлення різноманітне і проводиться якісним посадковим 

матеріалом; в той же час значна частина території потребує ландшафтної 

реконструкції.  

Лісові ресурси 

Землі лісогосподарського призначення  
№ 

з/п 
 

Одиниця 

виміру 
Кількість Примітка 

1. 
Загальна площа земель лісогосподарського призначення у 

Дарницькому районі 
тис. га 5,51 

 

 у тому  числі:    

1.1 
площа земель лісогосподарського призначення 

державних лісогосподарських підприємств 
тис. га - 

 

1.2 

площа земель лісогосподарського призначення 

комунальних лісогосподарських підприємств (КП 

«Дарницьке ЛПГ») 

тис. га 5,51 

 

1.3 
площа земель лісогосподарського призначення власників 

лісів 
га - 

 

1.4 
площа земель лісогосподарського призначення, що не 

надана в користування 
га - 

 

2. 
Площа земель лісогосподарського призначення, що 

вкрита лісовою рослинністю 
тис. га 5,21 

 

3. Загальний запас деревини за звітний період  тис. м
3
 1988,6  

4. 
Запас деревини в розрахунку на один гектар земель 

лісогосподарського призначення 
м

3
 361 

 

5. Площа лісів у розрахунку на одну особу га 0,02  

6. 
Лісистість (відношення покритої лісом площі до загальної 

площі регіону) 
% 36 
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Пояснення термінів та використаних скорочень 

 — водойма з великим вмістом поживних речовин, в якій створюються 

сприятливі умови для розвитку рослинності. Характерною ознакою евтрофного озера є 

наявність на дні потужного шару мулових відкладів з високим вмістом органічних 

речовин. 

Антропогенний вплив на природу - в буквальному перекладі "породжений людиною" 

вплив на біосферу. 

Антропогенними називають ті фактори, які своїм походженням зобов'язані будь-якій 

діяльності людини. Цим вони принципово відрізняються від факторів природних, які 

виникли ще до появи людини, але існують і діють досі. Вплив людини як екологічного 

фактора надзвичайно сильний та різнобічний. Жодна екосистема на планеті не уникнула 

цього впливу, а багато екосистем були повністю знищені. Навіть цілі біоми, наприклад 

степи, майже повністю зникли з лиця землі 

  (від лат. urbanus — міський) — це зростання ролі міст в розвитку 

суспільства, яке супроводжується ростом і розвитком міських поселень, зростанням 

питомої ваги міського населення, поширенням міського способу життя в країні, регіоні, 

світі. 

За підрахунками спеціалістів економічні втрати від хвороб урбанізації, перш за все шуму, 

стресу, забруднення, перевищують втрати від страйків. 

 (або ),  — частина суходолу, з якого відбувається 

природний стік води в річку (річкову систему)
[1]

. Аналогічно географи означають басейни 

інших водних об'єктів: зокрема, басейн озера та басейн моря. Вживають також термін 

«водозбірний басейн» і говорять про водозбірні басейни річки (озера, моря). Також 

визначають водозбірний басейн як частину суші з доцентровою системою схилів і стоку. 

Реагентний метод широко розповсюджений у промисловій водопідготовці великих об’ємів 

води. Добре вивчений, має великий спектр застосування різноманітних реагентів, починаючи від 

атмосферного кисню та закінчуючи вапном і гіпохлоритом. 

Реагентні методи ґрунтуються на введенні у вихідну воду реагенту, що сприяє переходу 

розчинного двовалентного заліза у його нерозчинну тривалентну форму. Цього можна домогтися 

двома шляхами — уводячи окислювач (атмосферний кисень, озон, хлор і його сполуки, 

перманганат калію й ін.) або підвищуючи pH води вище 8 (вапняне молоко, сода, і інші pH-

коректори) а також використати в комплексі і те, й інше. Останній метод, як самостійний — 

тільки для знезалізнення, практично не застосовується, він використовується в комплексній 

водопідготовці: пом’якшенні, знезалізненні, деманганації (видаленні марганцю) — або якщо 

залізо й марганець присутні у складних комплексних органічних сполуках. Після переходу заліза 

в нерозчинну форму його сполуки затримуються в товщі фільтруючого завантаження, а очищена 

вода надходить споживачеві. У самостійному вигляді — тобто тільки для знезалізнення, 

найбільш широке поширення отримав метод окислення розчинного заліза. Із всіх окислювачів 

найбільш безпечним і дешевим є атмосферний кисень, що подають у воду різними способами в 

складі повітря. Найпоширеніші методи подачі повітря — спрощена аерація (розбризкування води 

й політ її краплі від бризкальних насадок до дзеркала води), вакуумно-ежекційний (використання 

різних конструкцій ежекторів для підсмоктування повітря в потік води), напірна аерація — 

подача повітря компресором. При цьому відбувається така реакція: 

4Fe(НСО3)2 + O2 + 2H2O → 4Fe(OH)3↓ + 8CO2↑. 

На сьогоднішній день існує кілька методів знезалізнення підземних вод: 

1. Реагентні; 

2. Каталітичні; 

3. Іонообмінні; 

4. Біохімічні. 

ХСК- хімічне споживання кисню 

ГДК-гранично допустимі концентрації 
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Clupeonella cultriventris cultriventris (Normann, 1840) — чорноморсько-азовська 

тюлька і Clupeonella cultriventris caspia (Svetovidov, 1914) — каспійська тюлька. 

 

 
      Рід Тюльки, або Каспійські кільки (Clupeonella), містить 4 види дрібних риб, що 

живуть у Чорному, Азовському й Каспійськім морях і в їхніх басейнах. Черево в тюльок 

стисле з боків. Рот верхній, беззубий, маленький, верхньочелюстна кістка не заходить 

назад далі переднього краю ока. Ікринки плавучі, з дуже великою фіолетовою жировою 

краплею, з більшим кругожовтковим простором. Хребців 39–49. Тюльки – евригальні й 

евритермні риби, що живуть як у солонуватої, до 13/00, так і в прісній воді при 

температурі від 0 до 24 °С. Чорноморсько-азовська тюлька (Clupeonella delicatula 

delicatula) населяє Азовське морі й опріснені частини Чорного моря, головним чином у 

північно-західній частині, у берегів Румунії й Болгарії. Входить у низов'я рік, 

піднімаючись нагору на 50–70 км; добре живе й у водоймищах. Живе до 4 (5) років, 

досягаючи довжини 9 см; звичайна довжина в уловах 4–7 см. Хребців у неї 41–43. 

Харчується головним чином веслоногими рачками планктонів. В Азовському морі взимку 

тримається вдалині від берегів, а навесні підходить до берегам. Нереститься головним 

чином у травні при температурі води 13–20'З (у розпал нересту) і солоності від 0 до 4 

проміле (по хлорі), а в Чорному морі і його лиманах переважно у квітні – червні, при 

температурі 11 – 18 °С (а в прісній воді при 15–24 °С). Азовська тюлька буває особливо 

вгодованої восени, коли зміст жиру в її тілі доходить до 17–18,5%. Це одна із самих 

численних риб Азовського моря. Вона має істотне значення в харчуванні хижих риб, 

головним чином судака. 

     Господарське значення. Одна з основних промислових риб. Постійно збільшується 

чисельність у водосховищах. Є важливою кормовою базою в харчуванні хижих риб, 

особливо окуня і миня.  
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Rutilus rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) — звичайна плотва и 

Rutilus rutilus caspicus (Jakowlew, 1870) — вобла. 
 

 
Зовнішній вигляд і морфологія. Тіло подовжене, помірно стисле з боків. Рот кінцевий 

(у плотви) або напівнижній (у вобли). Плавальний міхур округлий.Спина чорнувата, з 

блакитним або зеленим відливом, боки і черево сріблясті. Луска сріблясто-біла, велика, 

щільно сидить. Всі плавці, крім спинного і хвостового, мають оранжево-червонуватий 

відтінок. У період нересту забарвлення стає інтенсивніше, у самців і у великих самок на тілі 

з'являються епітеліальні горбки. Вважається, що забарвлення вобли блідніший, ніж у плотви. 

Райдужна оболонка жовта з червоною плямою. Трапляються також екземпляри з очима і 

плавниками жовтого кольору, із золотистою лускою, з червонуватим відтінком на боках і 

спині. Живе до 20 років. Туводних форма досягає довжини 35 см і маси 1,3 кг. Напівпрохідні 

форми є більшими: довжина до 51 см, маса до 2 кг.Плавникова формула: D III-IV (V) 8-11, А 

III-IV 8-12. У бічній лінії 41-48 лусок. Зябрових тичинок 9-14.  

Систематика. Має багато підвидів, з яких деякі мають власні назви: тарань, вобла, 

сорога. У Сибірі, як мінімум в Західній її частині, і на Уралі загальновживана назва плотви - 

чебак. Всього виділяють до 13 підвидів, але критерії виділення нечіткі. Більш-менш можна 

виділити два підвиди:Однак, виділення і цих підвидів викликає сумнів. Деякі з підвидів 

плотви Коттелат (Kottelat, 1997) виділяє в самостійні види. Каріотип: 2n = 50, NF = 82-84. 

Спосіб життя. Вид утворює житлові (плотва) і напівпрохідні (вобла) форми. Плотва населяє 

річки, озера, ставки, водосховища, канали, лимани. Віддає перевагу ділянки, зарослі 

рослинністю. Тримається на кордоні заростей і відкритої води в місцях з помірним перебігом 

і теплою водою. Зграйна риба. 

        Харчування. За характером харчування плотва - евріфаг. Дорослі особини харчуються 

різноманітними безхребетними та їх лічинками, молюсками, влітку споживають багато 

нитчастих водоростей, а при великій кількості мальків велика плотва харчується лічинками і 

мальками риб. Напівпрохідні форми і велика плотва з водосховищ дають перевагу 

харчуватися молюсками, зокрема Dreissena.Розмноження. Статевої зрілості плотва досягає у 

віці 3-5 років. Розмножується навесні (березень-травень) при температурі води 8 ° С і вище. 

Типовий фітофіл, ікра приклеюється до рослин. Ікрометання одноразове, нереститься 

великими зграями, в озерах нерест проходить шумно. Діаметр ікринок близько 1,5 мм. 

Плодючість 2,5-100 тис. Ікринок. Розвиток ікри проходить за 9-14 днів. Середня довжина 

лічинок 5,2-6,6 мм. Вони швидко переходять на харчування дрібними безхребетними. 

Напівпрохідні форми ростуть швидше, дозрівають при великих розмірах, їх плодючість може 

досягати 200 тис. ікринок. Після нересту дорослі особини повертаються в море і посилено 

харчуються. Поширення. Євразіатскій вид з дуже великим ареалом, від Піренеїв на схід до 

Лєни та на північ від Альп і Вардара. У Європі північна межа ареалу проходить по північній 

Швеції та Фінляндії, Кольському півострову (Імандра, Ловозеро, р.Поной) і майже по усть 

річок, що впадають в Північний Льодовитий океан. Є на Ямалі (р.Сеяха). У Чорноморсько-

Азовському басейні - повсюдно, за винятком Криму і узбережжя Малої Азії. Є в басейнах 

Каспійського і Аральського морів. У Північній Азії плотва населяє всі великі річки від 
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Уральських гір до Лєни включно. Водиться в Байкалі, Хубсугулі і Зайсане, а також у багатьох 

ізольованих озерних і річкових системах на Алтаї, в Казахстані та Туркменії. У більшості 

водойм утворює напівпрохідні і житлові форми. Вобла широко поширена в прибережних 

водах Каспійського моря, особливо в його північній і західних частинах; але є вона і на 

південному узбережжі, а по східному узбережжю доходить до Красноводського затоки, на 

нерест входить в р.Атрек і річки Ірану.  

Господарське значення. Найбільше промислове значення мають напівпрохідні 

підвиди - вобла і тарань, і житлових підвидів тільки сибірська плотва видобувається в 

промислових масштабах. Опис плотви з книги Л.П. Сабанеева "Риби Росії. Життя і ловля 

наших прісноводних риб" (1875 рік) У літні спеки плотва або йде вглиб, або забивається під 

берег і в корені прибережних кущів. Не можна сказати, щоб риба ця особливо любила 

триматися в трав'янистих заростях, подібно, карасю та красноперкі; здебільшого вона 

тримається біля трави або у великих прогалах і взагалі уникає замуленого дна, віддаючи 

перевагу йому піщане. На противагу красноперкі плотва тримається глибше, хоча і не повзає 

по дну подібно йоржеві, і виходить на поверхню порівняно рідко і періодично. Часто, втім, 

можна спостерігати її плаваючою в півводи і взагалі в цьому відношенні плотва - риба дуже 

примхлива, хоча в більшості випадків стоїть на 9-18 см від дна. Головну їжу плотви в річках 

влітку становить "зелень", або "шелковник", нитчасті водорості, які ростуть на палях, рідше 

каменях, на невеликому плині. Крім того, вона, при достатку мальків, подібно іншим рибам, 

годується (у травні та червні) молоддю, а в деяких річках також метлицей (липень і серпень). 

Після кожного паводка, сильного дощу, зграї плотви піднімаються проти течії, але незабаром 

повертаються назад. Після сильних дощів в кінці літа, коли змиє водою всю "зелень" і вода 

охолоне, плотва залишає свої ями і заплави і починає бродити в пошуках їжі, якою з цього 

часу служить головним чином мотиль, особливо в річках з тихим плином і замуленим дном. 

У річках плотва тримається в бочагах, харчуючись водоростями і різними лічинками, 

особливо лічинками мошкари (Phryganea). В озерах дрібна однорічна плотва тримається біля 

берегів, у траві, де знаходить притулок від свого головного ворога - окуня, але доросла віддає 

перевагу більш глибокі і відкриті місця. Тут вона теж годується влітку головним чином 

рослинною їжею, саме водоростями, найчастіше зеленою кулястою водорістю, що обумовлює 

так зване цвітіння води, від якого не позбавлені і багато річок. Крім того, їжею плотви 

служать, звичайно, і різні дрібні тваринні організми - до невеликих раковин (Lymnaeus та ін.). 

У багатьох озерах, особливо північних і сибірських, головний весняний, осінній та частиною 

зимовий корм плотви становить відомий мормиш (Gammarus), від великої кількості якого тут 

і залежить головним чином зростання чебака зауральських озер. У зовсім непротічних 

ставках плотва зустрічається рідко і взагалі їй майже скрізь супроводжує окунь, щука, і вона 

набагато вимогливіше карася, лина та верховки. Незважаючи на те, що в ставках корму 

більше, ніж у річках і озерах, плотва ніколи не досягає тут великих розмірів, крім, звичайно, 

великих ставків. За тиждень і за два до початку нересту, але ніяк не раніше, плотва 

покривається твердою висипкою, що має спочатку вид невеликих білуватих цяток, які потім 

темніють і твердіють і роблять луску вкрай шорсткою на дотик, начебто підпилком. Мабуть, 

цей шлюбний наряд отримує далеко не вся плотва, а переважно, якщо не виключно, одні 

самці, які, наперекір більшості коропових риб, значно малочисельне икряников, чим і 

обумовлюється самий спосіб нересту великими і дуже густими зграями. Сліди бородавок 

зникають через близько тижня по закінченні нересту. Шорсткі молошники, як завжди, 

дрібніші і тонші икряников. Власне плотва, незважаючи на свою численність, майже не має 

промислового значення. Це вельми малоцінна риба, що має лише місцевий збут; тільки 

озерна плітка взимку в замороженому вигляді везеться за кілька сотень кілометрів. За своїй 

дешевизні вона служить їжею бідного класу населення і заслуговує на увагу саме з цієї точки 

зору і як найчисленніша риба наших прісних вод. Для власників ставків і озер головна роль 

плотви полягає в тому, щоб служити кормом для хижої, більш цінної риби, перший час, тобто 

на першому або другому році, для окуня, а потім для щуки. Але, зрозуміло, було б набагато 

вигідніше, замість натурального рибного господарства, вести більш інтенсивне і замінити 



 

42 
 

плотву з її супутниками більш цінною травоїдної або всеїдною і швидкозростаючою рибою, 

саме коропом. 

Язь - Leuciscus idus 

Сімейство коропові (Cyprinidae) 

Рід яльці (Leuciscus) 

Вид - язь (Leuciscus idus (Linnaeus))  
 

 
Тіло язя високе, кілька стисле з боків. Голова маленька, рот на кінці голови. 

Ободок очей зеленувато-жовтий з темною плямою в його верхній частині. Молодий язь 

дуже схожий на плотву, але відрізняється від неї тим, що має більш дрібну луску. 

Загальний фон забарвлення язя темнувате. Спина у нього майже чорна, верхня більш 

темна частина боки плавно переходить у світлу, черево - сріблясте. Спинний і хвостовий 

плавці темно-сірі, черевні, грудні і анальний  яскраво-червоні з малиновим відтінком. 

Яскравість забарвлення змінюється з віком, молоді риби (под'язкі) пофарбовані в більш 

світлий окрас, ніж дорослий язь. У період нересту розфарбування язя стає ще яскравіше, 

тіло набуває металевий блиск, а голова і зяброві кришки - золотисте забарвлення. 

Зустрічається язь в річках, заплавних і проточних материкових озерах, водосховищах, але 

віддає перевагу більш глибокі зі слабким перебігом водойми, дотримуючись ділянок зі 

злегка замуленим дном і зарослих водною рослинністю. Язь зграйна риба, але великі риби 

ведуть одиночний спосіб життя. Молодь тримається в прибережній зоні, серед 

рослинності, а дорослі на більш глибоких місцях. Взимку язь відходить на глибину і 

проводить там довгу зиму. Навесні, ще під льодом, починає збиратися у зграї і підходить 

до берегів. Для нересту піднімається в мілководні притоки, озера, вибираючи місця з 

піщано-гальковими ґрунтами, виходить на місця, що заливаються весняноїю 

порожнистою водою. Досягає довжини 44 см і маси 2,0 кг. Основу промислу становлять 

риби у віці 7-11 років, довжиною 23-36 см і масою 0,4-1,0 кг. Статевозрілість язя наступає 

на четвертому-п'ятому році життя (водойми півдня краю),- у віці 8 років, при довжині 26-

30 см і масі тіла 600-650 гр. Нерест у нього ранній, відразу після щуки, одночасно з 

окунем і трохи раніше плотви - наприкінці травня  початку червня, при температурі води 

4- 6 ° С. язь відкладає ікру в один прийом на торішню рослинність, на глибину 0,5-0,7 м. 

Нерест протягом життя неодноразовий. Плодючість язя досить велика, коливається від 

17,3 до 133,8 тис. ікринок і залежить від його віку і розмірів. Після нересту язь скочується 

до місць постійного перебування і посилено відгодовується. За складом раціону язь є 

всеїдною рибою. Він їсть все - від найдрібніших тварин і рослинних організмів до молоді 

риб. У різний час року склад їжі язя неоднаковий. Навесні частіше зустрічається тваринна 

їжа, в літньо-осінній період - рослинна.Основним кормом язя є лічинки ручейників, 

поденщин, веснянок, хирономид, молюски, водорості, вища рослинність, черв'яки і 

молодь риб. Такий різноманітний склад їжі свідчить про його слабкою виборчої здібності, 

а склад харчових компонентів визначається тільки лише наявністю їх у водоймі. 

Харчовими конкурентами язя є плотва, окунь і ялець.  
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Краснонопірка 

 
Якби серед риб проводилися конкурси краси, ті перше місце по праву варто було 

присудити краснонопірці. Навіть визнаний красень-окунь блякне перед її яскравим 

нарядом. Блискуча луска відсвічує золотом, великі помаранчеві очі з червоною 

плямочкою, яскраво-червоні плавники. Спинний плавник зрушений ближче до хвоста. 

Рибак, що витягнув червонопірку, спочатку помилується нею і тільки потім опустить у 

саджалку.  

Червонопірка населяє багато європейських водоймищ. Немає її тільки в річках 

Криму, Закавказзя, південного Каспію, в басейні Північного Льодовитого океану. Вона 

любити чисту воду, тримається в основному в середніх кулях, проте насадку бере і з дна. 

Часто стоїть серед рослин або біля стіни очерету, в зарослих очеретом і лататтям затонах, 

протоках, старицях річок. Її не побачиш на відкритій воді, на швидкій течії. Живитися 

водоростями, личинками комах, черв'яками, а великі особини - дрібними рибками.  

Нереститися у кінці травня - качану червня при температурі води близько 15°С. 

Самиця відкладає 90-230 тисяч ікринок. Статевозрілою червонопірка стає на четвертому 

році життя. Довжина її в цей годину досягає 12-15 сантиметрів.  
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Верхівка звичайна, малявка, вівсянка, верхоплавка. 

Сімейство: Cyprinidae. 

 
Ареал: Середня і Східна Європа, Росія, басейни Балтійського і Чорного морів, Азія. 

Не зустрічається вище 400 м. над рівнем моря. Середовище. проживання: річки з 

повільною течією, ставки і озера. Опис: тіло невисоке, витягнуте, стисле з боків. Рот 

верхній. Голова невелика, конічна. Очі великі. Луска велика. Анальний плавець довше 

спинного. Забарвлення: загальне забарвлення тьмяно-сріблясте, спина зеленувата. Вздовж 

тіла з боків проходить яскраво-срібляста смужка. Плавники безбарвні. При відсутності 

кисню набуває фіолетове забарвлення. Розмір: верхівка виростає до 4-6 см. Вага: до 7 гр. 

Тривалість життя: до 5 років. Рослини: верхівка любить зарості крупнолистяних рослин 

(частуха, стрілолист, кубушка жовта), посаджені вздовж бічних і задньої стінок. 

Оформлення: камені, корчі. Раціон: рослинні (водорості) і тварини (коловертка, мотиль, 

циклоп, дафнії, трубочник, рачки, лічинки ручейників, яйця безхребетних, ікра інших риб, 

скоблене м'ясо) корму. Хапає все, що падає у воду. Характер: зграєвий (не менше 10 

рибок), рухливий, денний, мирний, полохливий. Водна зона: верхній і середній шар води. 

Можна містити з: мирною рибою невеликих розмірів. Розведення риб: статеві відмінності: 

самка більша і ширше самця. Статеве дозрівання: при довжині 3-4 см (1-1,5 року). 

Підготовка: у квітні-травні виробників розсаджують, посилено годують мотилем, t 

піднімають до 20-24'C. Коли черевце у самки округлятиметься, верховок пересаджують в 

нерестовий акваріум. Нерестовий акваріум: від 20 л, t 20-25'C, посилена аерація, рівень 

води 10-25 см, кут засаджений рослинами (кубушка, сагиттарія, людвігія, валліснерія, 

стрілолист). Ікра відкладається до нижньої поверхні плаваючого листя рослин. Нерест 

порційний. Співвідношення самців і самок: 1-2: 1. Кількість ікри: близько 5000 

безбарвних ікринок (діаметр ~ 1 мм). Термін інкубації ікри: 5-6 доби. Потомство: 

новонароджені личинки розміром 5 мм. Молодь пливе і харчується на першу добу. 

Вигодовування молоді: стартовий корм -зоопланктон (коловертка, інфузорії), потім - 

циклопи, дафнії. Відсадження від батьків: самець охороняє кладку. Швидкість росту: 

швидка (на рік виростає до 3 см, на два роки до 4,8 см, в три роки до 7 см). Схильність до 

хвороб: верховка дуже ненажерлива. При переляку верховка часто вистрибує з води.  
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Лин 

 
Своїм складом лин трохи нагадує язя, але від всіх коропових риб він легко 

відрізняється своїм товстим незграбним тілом, дуже товстої хвостовою частиною тулуба, 

дуже дрібною лускою й дуже невеликими, яскраво-червоними очима. Колір лина 

перебуває у великій залежності від води, в якій він живе. Взагалі спина в нього темно-

зелена, боки оливково-зелені із золотистим блиском, черево сірувате; в річках і чистих 

озерах він завжди набагато жовтіше, ніж в тінистих ставках, зарослих водяними 

рослинами, де бувають майже зовсім чорні лини. У пониззі Волги рибалки відрізняють 

ільменного і річкового, або золотого лина, у якого тулуб стрункіше, нижня губа помітно 

завернута догори, а колір червонувато-жовтий. Справжнього золотого лина (var. Chrysitis) 

у нас, втім, ніде немає, і ця красива різновид зустрічається, здається, тільки в Богемії і 

Сілезії. Лин росте досить повільно, але живе довго й тому в більших ставках, зарослих 

очеретом, де знаходить собі безпечний притулок, досягає іноді величезної величини. Так, 

наприклад, за свідченням проф. Кесслера, в одному ставку на р. Ірпені, в околицях Києва, 

був спійманий (в 1857 році) лин, який мав у довжину близько 70 см, важив 7,5 кг і був 

весь як би покритий мохом. Інший лин, в 6 кг, за словами того ж особи, був витягнений з 

невеликого озера (Любани?) На кордоні Вітебської і Лифляндской губ. Найбільші лини, 

говорячи взагалі, зустрічаються, очевидно, в зауральських башкирських озерах, особливо 

в південній частині Єкатеринбурзького повіту, де місцями 2,5-3-кілограмовий "кара-

балик" зовсім не становить рідкості; іноді попадаються тут лини і більше 4 кг. Але 

звичайно ці риби рідко бувають більше 2 кг. Лин має набагато менше поширення й усюди 

малочисленнее карася. Втім, він водиться у всій Європі, починаючи з Іспанії. На півночі 

його зовсім немає, і навряд чи зустрічається в басейні Білого і Льодовитого морів, хоча. 

лин любить воду тиху, трав'янисту; швидкої і холодної він уникає й тому тримається 

більше в річкових затоках, протоках, озерах і ставках, зарослих очеретом . Він, однак, не 

боїться трошки солонуватої води, а тому досить звичайний в низов'ях Волги, Дону й 

Дніпра, навіть у самого узмор'я. У невеликих непротічних ставках лини становлять досить 

велику рідкість, тому що все-таки під час нересту для них потребна досить чиста, хоча і 

тепла вода; улюблене місцеперебування їх становлять тихі заводі річок, проточні, 

мулкуваті і камишисті озера й такі ж ставки. Лин вкрай повільний у своїх рухах, живе 

здебільшого в одному і тому ж місці річки чи ставка. . З швидкой водою він не може 

впоратися, і при весняному або осінньому розливі річок, прориві ставків нерідко 

зноситься плином на далеку відстань. У таких затоках річок, заплавах, полоях або у 

вершині ставка, густо зарослих очеретами, і особливо горошницей (Potamogeton), лин 

тримається більшу частину дня, копаючись, подібно карасю, у в'язкій твані і дістаючи 

звідти черв'яків - свою головну їжу; втім, він годується також самою тванню й різними 

водяними рослинами. Тільки вечорами, вранці і вночі лин виходить гуляти на більш чисті 

місця ставка, але й тоді дуже рідко виходить на поверхню, хіба йому заманеться схопити 

впавшу у воду велику мошкару (Phrygenea). Молоді линьки ростуть досить швидко, 

значно швидше карася, навіть язя, і в деяких кормних озерах і ставках у два-три роки 

досягають 400-грамового ваги. Вони робляться здатними до розмноження на 3-му чи 
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навіть на 4-му році. За моїми спостереженнями, лини в кормних ставках на рік сягають 

200-грамового ваги, в два-400 г, а в три-до 800 г і більше. Усього частіше попадаються на 

вудку 4-літні лини близько 1,2 кг вагою. У рибалок у Німеччині існує повір'я, що поранені 

риби труться біля линів, і рани швидко гояться; тому лин зветься також рибним лікарем. 

Цілком можливо, що ця клейкий слиз може загоювати порізи. У Німеччині та Швеції 

м'ясо лина, особливо печінка, вважається цілющим засобом від багатьох хвороб як людей, 

так і тварин; наприклад, його вживають від лихоманки й від головного болю. Линь не має 

промислового значення, подібно карасю і сазанові, і служить лише для місцевого 

споживання. Це залежить від того, що він ніде не ловиться масами, а з настанням холодів 

заривається в мул і недоступний для рибалки. Але хоча лин дуже живучий і на зиму 

заривається в мул частіше карася, але в неглибоких копаних ставках він, якщо немає 

ключів, жити не може. Взагалі ключі для нього майже необхідні. Розвести линів можна у 

всякому ставку, якщо в ньому живе яка-небудь інша риба, крім карася. Для цієї мети 

досить випустити влітку або восени один або кілька десятків линів від 400 до 800 г вагою.  

 



 

47 
 

 

 

Pseudorasbora parva Псевдоросбора (амурський чебачок) – 

 (Temminck et Schlegel, 1846) 

 
 

 

  
 

  Амурський чебачок (Pseudorasbora parva Temminck et Schlegel, 1846), завезений з 

Далекого Сходу, в Україні добре прижився у водоймах із невеликою течією, де має зараз 

одну з найбільших чисельність. Конкуренція за кормові ділянки у рибних ставах із 

ставовими рибами вимагає зменшення чисельності такого небажаного вселенця. Тому 

потрібно приділити значну увагу його поширенню. 
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Пічкур звичайний. — Cyprinus Gobio, Gobio fluviatilis, Gobio fluviatilis var. cynocephalus, 

Gobio lepidolaemus var. caucasica, Gobio gobio lepidolaemus natio holurus, Gobio gobio 

sibiricus, Gobio gobio cynocephalus, Gobio gobio tungussicus, Gobio cynocephalus) 

 
Це невелика рибка, добре відрізняється від інших риб завдяки своєму зовнішньому 

вигляду: її тіло зверху зеленувато-бурого кольору, з боків сріблясте і покрите синюватими 

або чорнуватими плямами, які іноді зливаються в суцільну темну смужку, черевце 

сріблясте, злегка жовтувате; спинний і хвостовий плавці поцятковані темними крапками, 

інші - сіруваті. У кутах рота вусики. Таке забарвлення добре маскує пічкура, типового 

донного; мешканця, під колір дна. Південні підвиди зазвичай відрізняються від північних 

більшою лускою, а живуть в річках з швидкою течією, крім того, розвитком на горлі 

чешуйного покриву, який захищає горло від пошкодження ваблених плином твердими 

частинками. Зустрічається майже у всій Європі, крім північних і південних її частин, аж 

до верхньої течії Лени, є і в басейні Амура, але в інших ріках по Тихоокеанському 

узбережжю відсутня. Утворює ряд підвидів: найбільш відомі звичайний, сибірський, 

Іссик-Кульський і туркестанський. На Україні зустрічається в басейнах усіх річок, рідше - 

в гірських струмках з холодною водою і в сильно забруднених водоймах. Пічкур 

звичайний мешкає в річках зі слабким або середньої швидкості плином на піщаному або 

гальковому грунті, в струмках і проточних ставках. Він досягає довжини 22 см, але 

крупніше 15 см зустрічається рідко. Протягом усього життя тримається великими зграями. 

Статевозрілим піскар стає на 3- 4-му році життя, при довжині більше 8 см. Ікру викидає 

порціями як на піщаних перекатах, так і на рослинність, а у водосховищах Криму навіть 

на каменях біля дамб. Нерест триває протягом півтора-двох місяців. Ікра щільно 

приклеюється до субстрату, інкрустується шматочками мулу, піску і стає майже 

непомітна. Через деякий час з ікри вилуплюються личинки з величезними грудними 

плавцями, з добре розвиненим пігментом очей. Вони не бояться світла і лежать нерухомо 

на освітленому дні, спираючись на грудні плавці. Промислового значення піскар не має. У 

деяких водоймах піскар має велике значення в харчуванні хижих риб. У нашій області 

зустрічається в багатьох річках - Случі, Стиру, Горині, Ікві, Ствіга, Усті, а також деяких 

ставках. 
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Верхівка звичайна 

Osteichthyes / Cypriniformes / Cyprinidae / Alburnus alburnus 

 
Верхівка або вівсянка (Leucaspius delineatus) — риба родини коропових. 

Розповсюдження. Розповсюджена на території Центральної та Східної Європи від Рейну 

до Волги та від басейну Північної Двіни до Закавказзя. Звичайна в річках басейну Чорного 

та Каспійського морів, зустрічається в річках басейну Білого та Балтійського морів. На 

Кавказі та Закавказзі утворює місцеву форму. Особливо численна в південних районах в 

басейні Дніпра. 

Будова. Довжина 4 – 5, іноді до 8 см, вага до 7 г. Тіло видовжене. Верхівка схожа на 

невелику уклейку, від якої відрізняється більш широким тулубом та головою, короткою 

бічною лінією (розповсюджується на 2-12 лусок). На голову заходить мережа чутливих 

канальців. В спинному плавці 3 нерозгалужених та 7 – 9 розгалужених променів, в 

анальному відповідно 3 та 10 – 13. Спинний плавець зміщений назад. Рот верхній, нижня 

щелепа піднята вверх. Луска відносно крупна, легко відділяється. Є пара маленьких 

вусиків. Інтенсивність забарвлення може відрізнятись в залежності від водойми. Голова 

темно-сіра, спина зеленувато-жовта, боки та черево сріблясті, плавці прозорі, іноді з 

жовтуватим відтінком. 

Спосіб життя. Тривалість життя не перевищує 3 – 4 роки. Зустрічається у річках з 

повільною течією, ставках та озерах з піщаним дном. Збирається у зграї. Влітку 

тримається біля поверхні води, навесні та восени біля дна, взимку закопується в ґрунт. 

Активна вдень і вночі. Живиться дрібними безхребетними, ікрою та личинками риб. 

Молодь живиться зоопланктоном. 

Розмноження. Статевої зрілості досягає на 2 році життя при розмірі 3-4 см, та вазі біля 5 

кг. Нерест починається в травні та продовжується до червня в декілька етапів. 

Відкладання ікри починається при температурі води не нижче 15°С. Ікра відкладається на 

підводні предмети (здебільшого на листя водних рослин). Плодючість від 1 до 4 тисяч 

ікринок діаметром 0,8 мм. Для верхівки характерна турбота про потомство – самець 

охороняє ікру. Росте верхівка повільно, в перший рік досягає довжини 2 см та маси біля 

0,2 г, в 2-й — довжини 3-4 см та маси — 4 - 5 г, в 3-й — довжини 5-6 см, маси — до 6 г.  

Значення. Промислового значення не має. В деяких регіонах, де кількість риби велика, 

виловлюється місцевим населенням та використовується для приготування рибних котлет, 

іноді у в’яленому вигляді або засолюється. Використовується рибалками-аматорами як 

наживка для лову хижих видів риб. Деякі аматори тримають верхівку у акваріумах. 
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Густера - Blicca bjoerkna /Linnaeus/ Плоскирка звичайна (європейська), або густера 

(Blicca bjoerkna) — риба родини коропових. 

 
Довжина тіла до 35 см, вага до 400 г, іноді до 800 г. Тіло дуже сплюснуте, так що його 

висота складає не менш третини довжини. Відносно невеликі голова та рот, очі великі, 

сріблясті. Луска велика. Спинний плавець високий, анальний — довгий. Спина сіро-

блакитного кольору, боки сріблясто-блакитні. Хвостовий, спинний та анальний плавці 

сірі, грудні та черевні — з червоним відтінком. Це донна риба, що тримається великими 

зграями. Малорухлива риба, полюбляє теплу воду з невеликою течією та мулистим або 

глинистим дном, тримається біля водної рослинності. Мало рухається водоймою, часто 

стоїть біля крутих глинистих берегів. Крупна риба тримається на глибині, молодь — 

ближче до берегів. Живиться личинками комах, молюсками, водною рослинністю. 

Причому в раціоні невеликих особин переважають комахи та ракоподібні, дорослі 

особини живляться переважно молюсками. Впродовж року мігрує річкою — весною вверх 

проти течії на нерест, взимку — вниз до моря на зимівлю. Активна і вдень і вночі. Росте 

плоскирка повільно, причому до досягнення статевої зрілості особини обох статей ростуть 

однаково, а потім рост самців уповільнюється. Статевої зрілості досягає у 3 — 4 роки при 

довжині 12 — 14 см. Нерест починається пізно — в кінці травня або на початку червня, 

коли температура води досягає 16 — 18°С. Ікру відкладає на мілині на водну рослинність. 

Кількість ікринок залежить від розмірів риби. Нерест розпочинається ввечері, 

закінчується вранці. 
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Лящ звичайний (Abramis brama) 

 
,Лящ звичайний (Abramis brama) — представник монотипового роду Лящ 

(Abramis) родини коропових (Cyprinidae), ряду коропоподібних (Cypriniformes). 

Забарвлення ляща змінюється в залежності від віку риби, кольору грунту і води у водоймі. 

Дрібний лящ сіро-сріблястий, у старшому віці темніє і набуває золотистий відлив. У 

торф’яних озерах лящ має бурий колір. Всі плавці у ляща сірі, в анальному плавці 23-30 

гіллястих променів. Лящ досягає довжини 45 см, ваги 2,5-3 кг; живе до 20 років, але 

зазвичай менше. У південних районах зростає він швидко, статевої зрілості досягає у 3-4 

роки, при довжині близько 25 см. У північних озерах і водосховищах статевозрілим стає в 

5-8 років, при довжині 30 см і більше, очеретяний лящ дозріває в 3 роки, маючи довжину 

12-15 см. 
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Гірчак звичайний (Rhodeus sericeus) 

 
 

Гірчак європейський (лат. Rhodeus amarus) - невелика (довжина тіла до 10 см.) 

прісноводна риба роду гірчаків (Rhodeus) із сімейства коропових (Cyprinidae). 
 
Розповсюдження. Гірчак європейський є підвидом  гірчака звичайного, який мешкає в 

басейні річки Амур, Південному Примор'ї і на Сахаліні. У Європі ж підвид гірчака 

звичайного - Rhodeus sericeus amarus, він же Rhodeus amarus, поширений на території 

колишнього СРСР в басейнах Чорного і Каспійського морів, також є у Франції та 

Німеччині. 

Будова. Гірчак рибка з високим, стислим з боків тілом, великої лускою і дуже короткою 

бічною лінією, пори якої закінчуються в межах першого десятка лусок (4-10); спинний 

плавець подовжений. 

Спосіб життя. Гірчак звичайний водиться у водоймах зі стоячою водою або повільною 

течією. Харчується, в основному, рослинною їжею: жабуринням, водоростями 

(діатомеями), від яких, ймовірно, його м'ясо і отримало гіркуватий смак. Мабуть, цей смак 

і дав рибі ім'я «гірчак».  

Розмноження. Гірчак здатний до розмноження на другому році життя, при довжині тіла 

3-4 см. Ікру гірчак відкладає дуже своєрідно. До часу нересту у самок виростає досить 

довгий яйцеклад, і з його допомогою вони відкладають ікру в всередину раковини живих 

двостулкових молюсків - перлівниця (Unio) і беззубок (Anodonta). Самці до цього часу 

фарбуються більш яскраво. Луска набуває рожево-перламутровий відтінок, на голові у 

них з'являються невеликі епітеліальні горбки, колір плавників стає більш насиченим. 

Плодючість у звичайного гірчак невелика, 220-280 ікринок. Нерест порційний, до 5 

ікринок за один раз. Ікринки розвиваються під захистом міцних стулок молюска.  

Значення. Гірчак - рибка рухома, красива, весела, легко уживається в холодно-водних 

акваріумах і служить одним з кращих його прикрас. Промислового значення не має. 

Використовується також в рибальстві як живець для лову хижака (щуки, окуня та ін.) 
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Карась звичайний— Carassius carassius (Linnaeus, 1758) 

 
          Природоохоронний статус виду: Вразливий.  

Ареал виду та його поширення в Україні: В Європі від Великобританії та Скандинавії 

на пн. до Македонії та пн. Італії на пд., в Сибіру у річках Північного Льодовитого океану 

від Пн. Двіни і Печори на сх. до Індигірки, Колими і озер бас. верхів’я р. Урак, на пд. у 

річках Каспійського моря. В Україні ареал охоплює річки Азовсько-Чорноморського бас., 

в тому числі й водосховища Криму, а також басейн Зх. Бугу.  

Чисельність і причини її зміни: В окремих водоймах звичайний, в інших — поодинокий, 

у ряді з них зник. Зникнення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, 

хімічного, біологічного режимів водойм, спричиненої гідротехнічним будівництвом; 

забруднення води та надмірний вилов. У багатьох водоймах витіснений диплоїдною 

формою карася сріблястого. 

Особливості біології та наукове значення: Тримається у заплавних водоймах, озерах, 

ставках зі стоячою або слабкопроточною водою та замуленим дном, з густо зарослою 

водяною рослинністю. Витривалий до кисневого режиму. Під час промерзання водойм і 

літнього висихання озер перебуває у мулі на глибині понад 0,5 м. Нереститься у травні–

липні. Досягає статевої зрілості у віці 2–3 років, плодючість становить майже 115 тис. 

ікринок. Їх відкладають трьома-чотирма порціями при температурі води не нижче 18°С на 

рослинність, на глибині близько 0,5 м. Живиться здебільшого бентосними організмами, 

також зоопланктоном. 

Морфологічні ознаки: Тіло коротке, високе, сплюснуте з боків; бічна лінія повна. 

Спинний плавець довгий і високий, його вершина заокруглена, задній нерозгалужений 

промінь товстий, з дрібними зазубринами. Основа підхвоствого плавця коротка, вершина 

заокруглена, задній нерозгалужений промінь товстий, з численними зазубринами. 

Хвостовий плавець з невеликою вирізкою. Рот невеликий, кінцевий, висувний. Довжина 

тіла понад 30 см, маса — до 1,2 кг. Тривалість життя понад 10 років. Спина 

темнокоричнева, боки бронзуваті, черевце жовтувате. У молоді на хвостовому стеблі є 

чорнявий поясок. Спинний та хвостовий плавці темнокоричнюваті, решта плавців 

червонясті. 

Режим збереження популяцій та заходи з охорони: Включений до Списку рідкісних риб 

Європи та до Червоної книги МСОП. У Правилах рибальства (1999) встановлений 

мінімальний розмір 10 см, за якого дозволяється ловити у Чорноморському регіоні, в 

інших — не охороняється. Розроблена біотехніка розведення. 

Господарське та комерційне значення: Може бути об’єктом рибництва у водоймах, що 

непридатні для ведення регульованого культурного господарства.  
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Карась сріблястий - Carassius auratus gibelio 

 
Сріблястий карась – Carassius auratus систематично відноситься до роду карасі – 

Carassius, підродини яльцеподібні – Leuciscine, родини коропові – Cyprinidae.  

Вид має досить широке географічне поширення. Ареал виду простягається від 

Сілезії до Далекого Сходу, охоплюючи значну частину Європи та Азії. На сході він 

відмічається у озерах басейну Амуру, річок Сахаліну, Корейського півострова, басейнів 

Колими та Індигірки. З басейну Амуру був пересаджений до басейну Камчатки. Є у 

водоймах Печори, Єнісею, Обі, Іртиша. У Західному Сибіру північна межа поширення 

заходить за Полярне коло, а південна досягає Чорного Іртиша і озер північних відрогів 

Алтаю. Сріблястий карась населяє пониззя Сирдар’ї та Амудар’ї. На захід від Уралу в 

басейнах Волги, Дону, Дністра, Південного Бугу, Дніпра, Дунаю. Завдяки акліматизації 

завезений до Сіаму, Таїланду, Індії, Північної Америки. 

До початку 60-х років сріблястий карась рідко зустрічався в промислових уловах і займав 

в промислі другорядне місце. В сучасний період, в зв’язку з різким зменшенням 

чисельності традиційних цінних об’єктів лову, сріблястий карась в Каховському 

водосховищі та пониззі Дніпра відіграє значну роль в промислі. Є всі підстави вважати, 

що личинки сріблястого карася були завезені до Цюрупинського НВРГ у 1963 р. разом з 

личинками сазана для зариблення виростних ставів і випущені разом із сазаном до Дніпра. 

Після чого вже у 1967 році чисельність сріблястого карася в уловах почала швидко 

зростати і до 1973 року він зайняв перше місце в уловах риб лімнофільної групи. Карась 

сріблястий має відносно коротке тіло, в міру стиснуте з боків. Лінія спини за потилицею з 

деяким зламом, досить круто підіймається дугою до початку основи спинного плавця і 

вже по ній в міру похило опускається до хвостового відділу тіла. Хвостове стебло коротке 

й рівномірно високе. Черевні плавці займають абдомінальне положення, кінці їх дещо 

кутасті. Ротовий отвір невеликий, кінцевий, висувний, без вусиків. Зубів на щелепах 

немає. Луска циклоїдна, велика та шерохувата, дещо рельєфна. 

Голова карася сріблястого помірно подовжена, рило коротке і складає в середньому до 

30% довжини голови. Діаметр ока становить до 1/5 довжини голови, воно розміщене дещо 

вище середньої лінії тіла і значно ближче до переднього краю голови.  

Самці і самиці, як і ювенальні особини, забарвлені практично однаково. Загальний 

кольоровий стан сріблясто – сірий з переходом від світлого на череві до сизо-сріблястого 

на боках, сіруватого вище бічної лінії та темно-зеленуватого на спині. Залежно від фону 

оточення забарвлення тіла може варіювати від світло-сріблястого до темно-сірого, боки 

тіла бувають сіруватими або золотистими. Карасеві сріблястому властива мінливість 

забарвлення черевної порожнини. Зміна кольору зумовлена комплексом екологічних та 

фізіологічних факторів. 

Статевий диморфізм за наявними даними в різних водоймах виражений по-різному. Так, в 

пониззі Дніпра у самців більша довжина грудних та черевних плавців і основи спинного 

та менша відстань P-V, довжина рила і найбільший обхват тіла. В водоймах басейну 

Амуру у самців менша  кількість зябрових тичинок і нижчий спинний плавець, нижчий 

анальний плавець та коротші грудні плавці. 
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За різних умов карась сріблястий може існувати у двох формах: високотілий 

(швидкорослій, одностатевий) і низькотілий (тугорослий, двостатевий), які до певної міри 

передаються у спадкоємство за наявності необхідних умов. Морфологічно дані форми 

практично не відрізняються. 

Статевий склад популяцій досить своєрідний. За певних умов стадо може бути 

представлене тільки самцями. Г.В. Нікольский вважає, що низькотілі популяції частіше 

існують по краях ареалу, тобто для захоплення екологічної ніші та різкого збільшення 

чисельності. Ця думка підтверджується у роботах інших авторів. Так, якщо в 1969 році в 

нерестовому стаді в пониззі Дніпра було на одного самця 18-20 самиць, то вже в 1973 році 

кількість самців склала 46%. 

За одними даними, одностатева та двостатева форми можуть перетворюватись одна в одну 

під впливом погіршення умов мешкання. Навпаки, інші автори вважають, що в природі 

повинні існувати дві форми сріблястого карася, що історично склалися. Генетично одно.-

та двостатеві форми настільки різні, що перетворення однієї в іншу викликає певні 

сумніви. 

В різних водоймах сріблястий карась статево визріває у різному віці. Самці й самиці 

швидкорослої форми визрівають при більшій довжині тіла, ніж самці і самиці тугорослої 

форми. За даними Г.В Нікольского статевої зрілості досягає у віці 3-4 років. В умовах 

пониззя Дніпра звичайний вік дозрівання становить 2-3 роки. 

Віковий склад стада сріблястого карася дуже варіює в різних водоймах. Так, у пониззі 

Дніпра нерестові стада склались з 2-7-річних груп, серед яких переважали 3-5-річні 

особин. Відповідно, в притоці нижнього Дніпра – Інгульці відмічено п’ять вікових груп, 

серед яких переважали 4-5-річні особини 

Початок нересту припадає на момент підвищення весняних температур води до 9 – 120С. 

У пониззі Дніпра він починається з другої половини квітня – першої половини травня. 

Оскільки нерест порційний, то остаточне його завершення припадає на середину серпня. 

Нерест звичайно починається на сході сонця і триває до 10 – 11 години, припиняється 

серед дня і поновлюється увечері з 18 до 20 – 21 години. 

Запліднена ікра розвивається прикріпленою до субстрату. Для інкубації при 180С 

необхідно 84,8-87,4 градусоднів. Ікра переносить істотні коливання умов зовнішнього 

середовища. В ході розвитку від стадії морули до пізніших стадій спостерігається відхід 

ікри до 30% в середньому. 

За характером ембріонального та личинкового розвитку сріблястий карась дуже схожий 

на звичайного карася. Спочатку вільні ембріони живуть у підвішеному стані, за 

допомогою ―цементної‖ залози вони прикріплюються до субстрату. З заповненням 

плавального міхура починається активне життя . 

Склад їжі змінюється з віком і ростом особи. Личинки поїдають планктонні організми, 

зокрема Rotatoria. Потім вони починають вживати Cladocera, Copepoda та одноклітинні 

водорості і слідом – лялечок Chironomidae. В пониззі Дніпра живлення молоді залежить 

від ступені розвитку того чи іншого харчового компоненту. На першому році молодь 

карася живиться в основному ракоподібними, лялечками хірономід та водоростями. 

Темп лінійного росту та росту маси тіла у сріблястого карася досить високий. 

Максимальні довжина та маса тіла, яких досягає сріблястий карась, становили 40-45 см та 

1-3 кг.  Проте частіше зустрічаються особини не більші за 36,5 см довжиною та маси 1 кг. 

Сріблястий карась належить до цінних промислових риб. Він не поступається перед 

іншими видами за споживними та смаковими якостями. Відносна маса їстівних частин у 

нього (в середньому) дещо вища, ніж у коропа (59,6%). У м`ясі срібного карася 17,5% 

білка та 2,64 % жиру (у коропа 17,4 і 2,56% відповідно). М`ясо карася вище за 

калорійністю – 963 ккал проти 948 ккал у коропа. 

Карася сріблястого широко використовують для вирощування у ставах, зрідка в 

монокультурі, переважно в полікультурі з рядом інших, екологічно близьких, видів. Для 



 

56 
 

вирощування в ставах відбирають лише  швидкорослу форму одностатевих популяцій, 

рибопродуктивність якої порівняно з коропом при монокультурі досягає 85 – 88 %. 

В останні роки цей цінний промисловий об`єкт кількісно різко зменшився в уловах, але 

раціональний вплив промислу здатний суттєво збільшити його улови.{jcomments on} 
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Короп звичайний — Cyprinus carpio Linnaeus, 1759 

(карпия, короп — Cyprinus haematopterus, Cyprinus carpio var. gibbosus, Cyprinus 

carpio viridiviolaceus, Cyprinus carpio haematopterus) 

 
 (Cyprinus carpio) — поширена прісноводна промислова риба родини 

коропових. Зазвичай характеризується як вид-вселенець, що походить з Азії. 

Інтродукований до багатьох районів світу, вдало натуралізувався в водоймах Європи. 

Форма цієї риби є одною з найпоширеніших промислових риб в рибних господарствах 

помірного поясу, декоративною формою одомашненого коропа є парчевий короп. 

Натуралізовані у «диких» водоймах коропи мають певні зовнішні відмінності від 

«ставкових» форм коропа, через це у деяких регіонах України прижилась окрема, 

запозичена з російської традиції, назва для здичавілих форм — «сазан» (рос. Сазан, тур. 

Sazan). Довжина тіла коропа — до 1 м, жива маса досягає 20 кг і більше. Найбільший з 

відомих коропів важив близько 118 кг[1] (хоча ніде не зазначено, що це був саме короп 

звичайний). Тіло товсте, спина широка. Плавці - від світло-коричневого та червоного до 

чорного кольору. Луска може бути різних розмірів та кольору. Є різновиди, лише 

частково вкриті лускою (дзеркальний короп), або зовсім без луски. Короп досягає статевої 

зрілості на 3-5-му році життя. Нерест у травні за температури води 17 °C. Плодючість 

понад 800 тис. ікринок, які відкладає в неглибоких ділянках на трав'янисті рослини. 

Мальки живляться інфузоріями, дрібними ракоподібними, згодом — личинками комах, 

червами, молюсками, рідко рослинами; дорослі коропи — всеїдні. 

Розведення (аквакультура) 

Короп — один з основних об'єктів тепловодної аквакультури. В Україні виведено два 

породи: український лускатий і український рамчатий коропи та 3 типи в межах порід: 

український лускатий нивківський, український лускатий любінський та український 

рамчатий любінський. Короп — плодюча й швидкоростуча риба, яка має добрі смакові 

якості. Вихід м'яса у дворічок коропа в середньому становить 47% . М'ясо містить значну 

кількість білків (до 16 −17%), за кількістю жирів (10-11%) належить до жирної риби. 

Засвоюється м'ясо коропа організмом людини на 92-93%. 

У кліматичних умовах України статевозрілим стає у південних районах на третьому-

четвертому роках життя, у Поліссі — Лісостепу — на четвертому-п'ятому. Самці 

дозрівають на рік раніше самиць. Плідники найпродуктивніші у віці від 6 до 9-11 років, 

після чого їх вибраковують. Плодючість коропа здебільшого становить від 600 тис. до 

1,5 млн. ікринок і більше. Від однієї самиці в умовах природного нересту вдається 

одержувати в середньому до 200 тис. і більше 3-4-добових личинок. В природних умовах 

нерест коропа відбувається за температури води 17-20˚С на прибережних ділянках 

водойм, вкритих м'якою лучною рослинністю, яка використовується ним в якості 

субстрата для інкубації клейких ікринок. 

Короп має значну трофічну пластичність (здатність за відсутності звичного корму 

переключатись на новий корм). На ранніх етапах розвитку живиться зоопланктоном. У 

перші дні мальки споживають дрібні його форми (коловертки, моїни), а у подальшому 

переходять на споживання більш крупних форм зоопланктону (дафнії, церіодафнії, 
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циклопи тощо). В кінці вегетаційного сезону на першому році життя переходить на 

споживання організмів зообентосу, у старших вікові груп коропа в живленні переважають 

організми зообентосу (личинки хірономід, олігохети, молюски). За їх дефіциту він 

переходить на живлення іншими гідробіонтами, в тому числі великими формами 

зоопланктону, макрофітами, а також детритом; добре пристосований до поїдання 

комбікорму та зерна хлібних злаків. 

Короп добре росте за нейтральної або слабколужної реакції середовища з показниками 

(рН) води 7-8. Кисле середовище — (рН — 5,5 одиниць і нижче) пригнічує його 

життєдіяльність, в організмі риб спостерігаються порушення обміну речовин. Підвищення 

показника (рН) води за межі 9 одиниць також згубне для даного виду риб. 

Вміст розчиненого у воді кисню для нормального росту й розвитку коропа за температури 

води 20-30°С має бути не меншим 4-5 мг/л (оптимальні величини — в межах 6-8 мг/л). 

Зниження концентрації розчиненого у воді кисню до 2 мг/л і нижче небезпечне, а до 0,5 

мг/л — згубне для риби. 

Потенційні можливості росту у коропа досить високі. За сприятливих умов утримання 

короп може досягати маси від 1,0-1,5 кг на першому році життя до 2-3 кг на другому. Для 

ставових рибних господарств, розташованих в різних фізико-географічних зонах України, 

встановлений для товарного коропа наступний стандарт за масою: для Полісся — 350—

400 г, для Лісостепу — 400—450 г, для Степу — 450—500 г. 

Значення 
Коропів розводять майже у всіх країнах Європи, в Японії, Китаї, Кореї, США тощо. 

Однак, якщо у Східній Європі та Азії коропа цінують за смакові та поживні властивості 

його м'яса, то в Західній Європі, США, Австралії коропа вважають за сорну рибу, і якщо й 

розводять, то виключно для спортивного рибальства. 

У Японію короп потрапив з Китаю із буддистськими монахами. У японських гірських 

ставках короп настільки добре прижився, що протягом століть рятував життя селянам у 

голодні роки. Через це, а також через свою красу та силу, короп став одним з японських 

символів. В Японії зображення коропа є одним з найпопулярніших у татуюваннях. 

Ловля коропа 

Бойли — варені ароматні кульки, популярна насадка для ловлі коропа. 

Короп є однією з найпривабливіших риб для аматорського та спортивного рибальства. 

Через його розповсюдженість, солідні розміри, хитрість та неабиякі фізичну силу та волю 

до життя, ловля коропа часто розглядається окремо від іншої риболовлі, і риболовне 

оснащення навіть поділяють на коропове і решту. Снасті для ловлі коропа мають бути 

особливо міцними, але і тонкими. Виготовлення та продаж коропових снастей, насадок, 

принад, аксесуарів є потужною сучасною індустрією. 

В Україні у більшості великих ставів та рибгоспів, що знаходяться у приватній оренді, за 

певну платню дозволяють ловити коропа та деяких інших риб (білого амура, товстолоба 

тощо). Іноді у ці стави спеціально запускають великих, «трофейних», коропів. Спортивна 

коропова ловля поділяє принцип «спіймав — відпусти» (англ. Catch and release). 
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Щиповка (Cobitis taenia (Linnaeus, 1758)) 

 
Царство: Тварини  

Тип: Хордові 

 Клас: Променепері  

Загін: Коропоподібні  

Сімейство: В'юнів  

Рід: Щиповки  

Вид: Звичайна щиповка  

Щиповка звичайна є найменшою рибою, що відноситься до сімейства в'юнів. Тіло 

шиповки звичайної сильно стисло з бічних сторін, особливо сильно це стиснення помітно в 

області риб'ячої голови. Під оком у щиповки звичайної знаходиться двухроздільний шип. Біля 

риб'ячого рота налічується шість вусиків. Ця маленька рибка є річковою рибою, але найбільші з її 

особини майже завжди менше десяти сантиметрів. Самка щиповки звичайної крупніше, ніж 

самець. Забарвлення у щиповок досить строкате, але не помітне. Основним кольором риби є 

сірий тон, спостерігаються бурі і світло-жовті відтінки. На тілі щиповки звичайної розкидані 

темні і невеликі цятки. Велика частина з яких розташовується подовжнім поруч. Має поширення 

в російських водоймах. Можна зустріти від великобританських водойм до Кубані та Волги. 

Харчується щиповка звичайна маленькими безхребетними. Любить закопуватися в піщано-

глинисті грунти. Ікра у риби велика, в діаметрі досягає трьох міліметрів.  

Зустрічається у водоймах Європи від Великобританії, Данії, Швеції та Фінляндії до 

басейну Волги та Кубані. В Україні щиповка зустрічається практично повсюдно, немає її тільки в 

швидко поточних ділянках річок. У ряді районів утворює локальні форми і підвиди, деякі з яких 

іноді розглядаються в ранзі видів (Щиповка горянська або середньоазіатська (Cobitis aurata 

montana (Vladykov, 1925)), Щиповка роднайськая. (Cobitis aurata radnensis Jaszfalusi)). 

Розмноження і розвиток. Статевої зрілості щиповка досягає на 2-3 році життя. Її довжина 

в цей період досягає 6 см. Нерест відбувається при температурі води не нижче  

+ 10-15 ° С в тихих неглибоких місцях, неподалік від берегів. Ікру щиповки відкладають не всю 

відразу: «основний інстинкт» у рибок може реалізовуватися протягом місяця, іноді й більше. 

Ікринки великі, діаметром більше 2 мм. Ікру (до 400-450 ікринок) самки відкладають серед 

водоростей. Щиповки, як і сріблястий карась, мають здатність до створення бессамцових 

популяaцій. Активне живлення щиповки починають ще в личинковому віці. Личинки завдовжки 

1-2 см, а потім мальки харчуються рачками, потім переходять на відгодівлю донними 

організмами: різними мотилями,, дрібними ракоподібними. Акваріумісти відзначають, що 

щиповки дуже витривалі і можуть деколи не харчуватися кілька місяців. Щиповки вважаються 

поганими плавцями, частіше рибки воліють протягом дня «плазувати» по дну або «лежати» на 

листі підводних рослин. Помічено, що потривожені щиповки місце своєї стоянки залишають 

неохоче, ховаючись від небезпеки у твань або неглибоко зариваючись у пісок або мул. як і 

найближчий родич — в'юн. Доросла щиповка має здатність дихати атмосферним повітрям 

(завдяки густої мережі кровоносних судин на задній частині травного тракту). Це допомагає 

рибині переносити сильні коливання вмісту кисню у воді і навіть перечікувати заморні явища. У 

пошуках їжі або при переляку, з метою маскування, щиповка часто закопується в пісок або мул, 
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вгвинчуючись змієподібними рухами. 
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Щука звичайна 

Ряд - Лососеподібні  

Родина - Щукові  

 

 
Щука звичайна (Esox lucius) — вид м'ясоїдних риб роду щук (Esox). Ці риби — типові 

мешканці солонуватих і прісноводних водоймищ північної півкулі (тобто мають 

голарктичне розповсюдження).Щука звичайна може досягати в довжину більш ніж 1,5 

метра, ваги — 35 кг (за деякими свідченнями навіть більше), самиці завжди більші за 

самців. Найбільша щука, виловлена в Україні, важила близько 18 кілограмів. Піймали її 

неводом у Люб’язівському (малому) озері восени 1967 року рибалки місцевого колгоспу 

імені Леніна Любешівського району Волинської області. Довжина рибини перевищувала 

зріст рибалок. Так як гігантську щуку спіймали напередодні дня працівників сільського 

господарства, то на слідуючий день її демонстрували у Любешові на районній виставці 

колгоспів.  

Забарвлення тіла плямисто-смугасте, світлі смуги проходять вздовж та поперек тіла. 

Залежно від характеру та ступеню розвитку рослинності прибережної зони щуки можуть 

мати сірувато-зеленуватий, жовтуватий або сіро-бурий колір, спина темна, черево 

білувате, з сірими цятками; в деяких озерах зустрічаються сріблясті щуки. Спинний, 

анальний та хвостовий плавці бурі, з чорними плямками, грудні та черевні — жовтувато-

червоні. Тіло щуки має видовжену, стрілоподібну форму. Голова сильно видовжена, 

нижня щелепа видається вперед. Зуби на нижній щелепі мають різний розмір і слугують 

для захвату жертви. Зуби на інших кістках ротової порожнини дрібніші, спрямовані 

гострими кінцями в горлянку і можуть занурюватись в слизову оболонку, що встеляє 

ротову порожнину та горлянку. Завдяки цьому здобич легко проковтується, а якщо вона 

намагається вирватись, глоткові зуби підіймаються та утримують жертву. 

Звичайна щука поширена циркумполярно, в північних водах Європи, Азії та Північної 

Америки. Її ареал — один з найбільших ареалів серед прісноводних риб. На території 

України щука звичайна зустрічається всюди, окрім водойм Кримського півострова (хоча 

останнім часом здійснюються спроби штучної її там акліматизації — зокрема до 

Чорноріченського водосховища поблизу Севастополя). 

Найбільш комфортні місця помешкання для щуки — річки з уповільненою течією, озера, 

водосховища. Також вона може зустрічатись і в розпріснених частинах морів — 

наприклад в Фінській, Ризькій та Курській затоках Балтійського моря, в Таганрозькій 

затоці Азовського моря. 
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Щука добре витримує кислу реакцію води, може комфортно жити в водоймах з рН 4,75. 

При зниженні вмісту кисню до 3,0-2,0 мг/літр наступає пригнічення дихання, тому в 

заморних водоймах взимку щука часто гине. 

В водоймі щука тримається в заростях водяної рослинності. Зазвичай вона там 

стоїть нерухомо і зачаївшись, раптово кидаючись на здобич. Впіймана здобич 

проковтується тільки в напрямку з голови — якщо щука вхопила її поперек тіла, то, перед 

тим як проковтнути, вона швидко розвертає здобич головою в горлянку. 

При нападі щука орієнтується за допомогою зору та бічної лінії, органи якої розвинуті не 

тільки на середній лінії тіла, а й на голові (переважно на передній частині нижньої 

щелепи). 

Об'єкти живлення дорослих щук досить різноманітні. Звичайно вона поїдає численнішу 

риб: в озерах та водосховищах України це плітка, окунь, йорж , лящ, плоскирка; в річках в 

живленні щуки зростає частка типово річкових риб — таких як піскар, палія, мересниця, 

бички та ін. Навесні щука з охотою поїдає жаб. Відомі випадки, коли великі щуки хапали 

та затягували під воду мишей, пацюків, куликів і навіть вивірок, що перепливали річки. 

Найбільші щуки можуть напасти навіть на качку, особливо в період линяння, коли ці 

птахи не підіймаються з води у повітря. Загалом, щуки здатні нападати і вбивати доволі 

крупних риб, довжина та вага яких досягає 50%, а подеколи і 65% від довжини та ваги 

хижака. 

У живленні щук середнього розміру, біля пів-метру, переважають численні та малоцінні, 

або смітні риби, тому щука є необхідною складовою раціонального рибного господарства 

на озерах; за її відсутності в озерах різко зростає чисельність дрібного йоржа та окунів.  

Загалом, щуку досить широко розводять в ставкових господарствах. Наприклад, у Франції 

із загальної площі ставків в 100 тис. га більш ніж 50 тис. віддані під розведення щуки. 

М'ясо щуки вміщує 2-3% жиру і є дієтичним продуктом, особливо якщо риба надходить 

для споживання в живому вигляді. 

Максимальний вік щук в промислових виловах в теперішній час, а також протягом 

кількох останніх сторіч, не перевищує 25 років. Достовірно задокументовано вилов 33-

річної щуки. Але розповіді в популярній літературі про щук набагато більшого віку слід 

віднести до категорії легенд. 

Особливою популярною серед оповідань такого типу є сабанєєвська історія 

«гейльборнської щуки», котру, начебто, в 1230 році впіймав особисто імператор Фрідріх 

II, позначив золотим кільцем і випустив в озеро Бьоккінген поблизу Гейльброна, де цю 

щуку виловили через 267 років. При цьому вона досягала довжини 570 сантиметрів та 

ваги 140 кг. Хребет цієї щуки був переданий на зберігання в собор міста Мангейм. 

Це оповідання викликало зацікавлення німецького натурфілософа Окена. Окен докладно 

вивчив історичну хроніку і встановив, що Фрідріх II того часу безвиїзно жив в Італії і ніяк 

не міг позначити щуку на території Німеччини. Вдалося також дослідити хребет 

гігантської щуки, виставлений в соборі Мангейма. Виявилось, що це фальсифікація, та що 

його скомпоновано з хребців кількох окремих щук. 
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КОЛЮЧКА ПІВДЕННА МАЛА 

(Pungitius platygaster) 

Риби кісткові / Колючкоподібні / Колючкові / Колючка південна мала 

Osteichthyes / Gasterosteiformes / Gasterosteidae / Pungitius platygaster 

 
Колючка південна, або Багатоголкова колючка мала, Колючка мала південна 

(Pungitius platygaster) — вид риб роду багатоголкових колючок (Pungitius), родини 

колючкових (Gasterosteidae). Прісноводна / солонуватоводна бентична риба, що сягає 6,0 

см довжиною. Поширена як в Європі, так і в Азії. В Європі зустрічається в басейні Дунаю 

до Белграду, річках басейну Чорного моря, а також існує ізольована популяція в басейні 

річок Вардар і Аліакмон в Греції. Також живе в басейні Каспійського, Аральського морів, 

озера Іссик-Куль (Киргизстан), Сарису (центральний Казахстан), в верхів'ях річки Тобол 

(басейн Обі).  

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/г�_(������)
http://uk.wikipedia.org/wiki/�������������_�������
http://uk.wikipedia.org/wiki/������_(������)
http://uk.wikipedia.org/wiki/��������
http://uk.wikipedia.org/wiki/�����_����
http://uk.wikipedia.org/wiki/����������_����
http://uk.wikipedia.org/wiki/����������_����
http://uk.wikipedia.org/wiki/������
http://uk.wikipedia.org/wiki/���
http://uk.wikipedia.org/wiki/������
http://uk.wikipedia.org/wiki/�����
http://uk.wikipedia.org/wiki/�������
http://uk.wikipedia.org/wiki/�����_����
http://uk.wikipedia.org/wiki/���������
http://uk.wikipedia.org/wiki/������
http://uk.wikipedia.org/wiki/�������
http://uk.wikipedia.org/wiki/������
http://uk.wikipedia.org/wiki/���������_����
http://uk.wikipedia.org/wiki/���������_����
http://uk.wikipedia.org/wiki/�����-����
http://uk.wikipedia.org/wiki/����������
http://uk.wikipedia.org/wiki/������_(���������)
http://uk.wikipedia.org/wiki/���������
http://uk.wikipedia.org/wiki/�����
http://uk.wikipedia.org/wiki/��


 

64 
 

 

Колючка триголкова — Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 

Ряд - Колючкоподібні  

Родина - Колючкові     

Рід/Вид - Gasterosteus aculeatus  

 
Колючки своєю назвою завдячують колючкам на спині, які захищають їх від ворогів. Колючки є 

одними з найбільш вивчених риб Північної півкулі. Їх можна зустріти навіть у найменших озерцях. Вчені 

розрізняють прісноводих та морських колючок, а деякі види цих риб живуть і в прісній, і в солоній воді.  

Спосіб життя 

   Колючки населяють самі різні біотопи: від морського побережжя 

до відкритого океану. Тільки один широко відомий вид, морська 

колючка, ніколи не зустрічається в прісноводних водоймищах і все 

життя проводить у морі. Напевно, всі чули про триголкову колючку. 

Вона поширена в усій Північній півкулі. Цей вид колючку 

трапляється в озерцях та річках, що пересихаються, а також у ровах 

та меліораційних каналах. Більшу частину року колючки 

тримаються вільними косяками. Винятком є період нересту, коли 

самці займають біля дна індивідуальні ділянки. Вони стають агресивними і наполегливо 

захищають свою територію від вторгнення суперників. Шипи на спині потрібні колючці 

для самозахисту. Незважаючи на наявність шипів, колючки стають здобиччю бурозубок, 

видр та крупних видів хижих риб.  

Розмноження 
Нерест колючок відбувається з кінця березня по липень, коли є дуже багато різноманітної 

їжі. Деякі види колючок, що живуть у морі, відправляються на нерест вгору за течією 

струмка і річки. Інші популяції живуть осіло і нерестяться на місцях проживання. У 

більшості видів колючок самець під час нересту набуває яскравого забарвлення й запекло 

захищає свою індивідуальну ділянку. У придатному для цього місці, наприклад, у 

поглибленні на дні (триголкова колючка) або серед придонних рослин (дев'ятиголкова 

колючка), він будує гніздо та приваблює до нього самок, що знаходяться неподалік. Коли 

самка відкладе в гнізді ікру, самець її запліднює. Мальки вилуплюються через 4-10 днів.  

Їжа 
   Їжа колючок дуже різноманітна. Вони харчуються переважно 

дрібними водними тваринами, такими як бентос, личинки комах, 

черв'яки й ракоподібні. Колючки поїдають ікру або мальків інших 

риб й навіть представників свого ж виду. Зазвичай колючки 

полюють вночі - вони переслідують здобич, яка рухається. Проте 

для полювання їм потрібна деяка кількість світла, тому вдалим 

полювання буває під час повного місяця. Помітивши здобич, 

колючка кидається на неї й витягнутими вперед щелепами затягує 

її в рот. У жертви, що потрапила до рота та стиснута гострими 

зубами, немає шансів на порятунок. Якщо якій-небудь колючці дістався особливо ласий 

шматочок й це помічають інші колючки з косяка, то одразу ж припливає весь косяк, 

сподіваючись, що їжі вистачить на всіх. Морська колючка активно переслідує дрібних 

рибок.  
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Окунь звичайний 
Зустрічається в Європі (окрім Іспанії, Португалії та північної Скандинавії), в північній 

Азії до басейну Колими включно, але його немає в озерах Балхаш, Іссик-Куль та басейні 

Амуру за виключенням озера Кеноно поблизу Чити, куди він був заселений на початку 

ХІХ сторіччя. У другій половині ХІХ сторіччя звичайного окуня з Великобританії 

перевезли до водойм Австралії, Тасманії та Нової Зеландії, де він добре прижився. 

Інтродукція до водойм Південної Африки виявилась безуспішною, хоча в перші роки 

після заселення і спостерігався спалах чисельності. 

  
Зовнішня будова 
Забарвлення окуня звичайно досить яскраве: темно-зелена спина, зеленувато-жовті боки з 

5-9 темними вертикальними смугами (в деяких популяціях замість смуг на боках у риб 

плями неправильної форми); хвостовий, анальний та черевні плавці яскраво-червоні, 

грудні плавці жовті. Перший спинний плавець сірий з великою чорною плямою в задній 

частині, другий – зеленувато-жовтий; очі оранжеві. Втім, залежно від водойми (мають 

значення ступінь прозорості води, колір ґрунту, переважаюча рослинність) забарвлення 

окуня може змінюватись. Так, в лісових торфяних озерах зустрічаються цілком темні 

популяції. У великих озерах та водосховищах окунь утворює дві екологічні форми, що 

притаманні різним частинам водойми: дрібний прибережний "трав’яний" та крупний 

глибинний. Трав’яний окунь росте повільно, і його харчуванні велике значення має 

зоопланктон, личинки комах та водні безхребетні. Глибинний окунь – хижак, росте 

швидко. Найкрупніші особини досягають довжини 40см та ваги більш ніж 2кг 

(задокументовано вилов окуня довжиною 55см та вагою 3кг). Великі окуні виглядають 

горбатими, так як більше ростуть у висоту та товщину, аніж в довжину. 

Розмноження та індивідуальний розвиток 
Статевої зрілості окунь досягає рано: самиці – в 1-2 роки, самці – в 3-4. Залежно від 

розміру самиці відкладають від 12 до 300 і навіть 900 тисяч ікринок. Нерест відбувається 

при температурі води від 1 до 15°С. Ікру відкладають на тогорічну рослинність, карчі, 

корені, гілки верб, а подекуди навіть на ґрунт. Кладка являє собою пустотілу сітчасту 

трубку з студенистої речовини, стінки якої мають ячеїсту будову. Ікринки розташовані по 

2-3 штуки на кожному боці ячейки. Діаметр ікринки складає близько 3.5мм, жовток 

містить велику жирову краплю. Студениста речовина, в яку занурені ікринки, захищає їх 

від сапролегнії (паразитичний плесеневий грибок) та невеликих безхребетних. 

На першому році життя маленькі окуні в річках тримаються в прибережних заростях, в 

озерах та водосховищах виявляють широку екологічну пластичність по відношенню до 

вибору об’єктів харчування та місць помешкання. Одні ведуть себе як істині 

планктонофаги, відгодовуючись на пелагіалі, інші притримуються прибережних заростей, 

харчуючись там безхребетними або виступаючи в ролі хижаків. Окунь може переходити 

на хиже харчування при довжині 2-4 см, але звичайно стає хижаком, досягши довжини 

10см або більше. Харчується дрібною рибою, молоддю великих риб, а також власною. На 

приріст 1кг маси окуня витрачається 5.5кг іншої риби в живій вазі. 

Екологія та господарське значення 
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Окунь здійснює невеликі міграції до місць нересту та відгодівлі. З великих озер та річок 

нерідко підіймається в притоки і при повені відкладає там ікру. Після нересту здійснює 

нагульні міграції в заплавні озера. 

Широке розповсюдження та відносно велика чисельність зробили окуня доступною 

здобиччю для багатьох хижих видів риб (сом, щука, судак, минь), а також навколоводних 

птахів (чайок та крачок). В значній кількості окунь виловлюється риболовами-аматорами, 

подекуди складаючи до половини загального вилову. Для аматорського лову окунь 

доступний протягом всього року та з використанням практично будь-яких снастей. 

У водоймах, багатих на цінні промислові види риб (форель, лящ, сазан, сиг, судак) окунь є 

сорною рибою: харчується тим самим кормом, що і промислові риби, а також поїдає 

відкладену ними ікру. В таких водоймах звичайно посилюють вилов окуня та намагаються 

обмежити його розмноження: виставляють під час нересту окуня під воду штучні 

нерестилища (пучки ялинових гілок), котрі потім видаляють з відкладеною на них ікрою. 
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Ротан-головешка 

 
Найбільша помітна частина тіла головешки - велика, кілька приплющена голова з 

величезним широким ротом, збройним багаторядними рухомими тонкими і кілька вигнутими 
зубами. Очі великі, губи широкі, а нижня щелепа видається вперед. Тіло невисока, в передній 
частині товсте і стисле з боків в області хвоста, покрите досить великої лускою. Є луска і на 
більшій частині голови. Перший спинний плавник короткий, а другий за розміром і формою 
схожий на анальний, хвостовий плавник закруглений. Лівий і правий черевні плавники 
маленькі і сильно зближені. Забарвлення змінюється залежно від характеру водойми, стаючи 
то світліше, то темніше. Зазвичай спина смужка черновато-зелена, бока жовтуваті з темними 
плямами, на всіх плавниках поздовжні темні смуги або ряди темних цяток. Самці перед 
нерестом стають майже зовсім чорні, як "головешки". Досягають ці рибки в довжину 50 см. і 
мають вагу до 1 кг. Найбільший ротан важив 1.5 кг. но це дуже велика рідкість Ротан є єдиним 
представником роду головешек (Percottus). Населяє прісні води на північному сході Кореї, 
Китаю і Примор'я. Вперше потрапив в Європу в 1912 р. Його як акваріумну рибу завезли в 
Санкт-Петербург з Далекого Сходу і під час першої світової війни випустили в ставок, де 
ротан успішно прижився, знищивши при цьому всіх риб. В 1950-х рр. виявили на 
мілководдях Фінської затоки, а пізніше і в Калінінградській області. Друга хвиля вторгнення 
рота (більш потужна) пов'язана з комплексної експедицією з вивчення Амура. На цей раз в 
1948 р. його привезли в місто Москву. Потім цих риб випустили кілька московських ставків, 
де вони сильно розмножилися і розселилися по численним водойм, ставши серйозними 
шкідниками рибного господарства. Поширилась по басейнах, річках. Ротан, нарешті, зміг 
потрапити в басейн Верхнього Дніпра, звідки і почалася його експансія в водойми України. У 
російській частині басейну Дніпра ротан-головешка відзначений тільки північно-західніше 
Курська і в самому місті і то тільки у водоймах, не придатних для проживання інших риб. 
Найбільш часто зустрічається у водоймах між насипами залізничних шляхів в р. Курську. 
Перший випадок знаходження його в Україні датується 1988 роком. Тоді один примірник цієї 
риби був доставлений в Зоологічний музей НАН України з річки Вишні, яка є притокою р. 
Сян (Львівська обл.). У серпні 2001 р. виявлено стійка популяція рота в басейні р. Стугна. Є 
усні повідомлення, що цей вид живе в невеликих водоймах Баришівського р-на та на 
Чернігівщині. Завдяки високій екологічної пластичності, широкому спектру харчування та 
охорони потомства інтенсивно витісняє багато видів аборигенної іхтіофауни. Надзвичайно 
витривала риба, легко переносить зміни температури і недолік кисню у воді. Вона прекрасно 
живе в дрібних зарослих озерцях в холодних болотах, протоках і сильно прогріваються 
заплавах, зустрічаючись у водоймах, де, крім неї, може жити лише один карась, і навіть там, де 
інші риби взагалі не зустрічаються. Наприклад, ця рибка мешкає в невеликих водоймах, які 
пересихають влітку і що промерзають взимку. Від природних негараздів головешка ховається, 
закопавшись в мул, де і чекає кращих часів. Гинуть ці рибки влітку тільки тоді, коли обсохне і 
донний мул. Ротан - надзвичайно ненажерливий хижак, виєдаючи у водоймі все живе, 
доступне йому за розмірами. У басейні Амура і річках Примор'я, де він початково мешкав, 
ротан перебував під жорстким пресом численних в цих річках великих хижих риб і досягав у 
довжину не більше 20см. За таких скромних розмірах ці рибки цілком задовольнялися 
водяними личинками комах, хоча і промишляли молоддю та ікрою риб. Улюбленою їжею їм 



 

68 
 

служили личинки комарів, тому у водоймах, де мешкає ротан, личинки комарів зазвичай не 
зустрічаються, і цим він приносить безсумнівну користь в боротьбі з малярією. Привезені з 
вод Амура екзотичні рибки, потрапивши в акваріуми любителів, завдали там істотної шкоди, 
почавши методично пожирати своїх більш дрібних сусідів. "Невдячні" вихованці були в 
результаті випущені на волю, де чудово влаштувалися, оскільки в європейській частині Росії 
хижаки зустрічаються не часто, а в багатьох ставках та озерах їх немає зовсім. Зате 
потенційних жертв тут більш ніж достатньо. І якщо у себе на батьківщині" головешки 
зростали дуже повільно, досягаючи довжини близько 20 см лише до п'ятирічного віку, то у 
ставках та озерах середньої смуги Росії вони ростуть як на дріжджах" і часто вимахують до 30-
40 см в довжину. Тут вже не тільки рибам і жабам доводиться несолодко від такого сусідства. 
У деяких, перш "карасевых" ставках Підмосков'я тепер карася можна зловити лише рано 
вранці. Решту часу карасі ховаються від ротанів в прибережної рослинності. Ненажерливі 
ротани поїдають не тільки пуголовків, молодь карася та інших риб, але навіть і власних більш 
дрібних побратимів. Дозріває головешка у віці двох років і розмножується весною - на 
початку літа при температурі 15-20°С. До нересту самець стає абсолютно чорним, і у нього 
з'являється на лобі жировий виріст, самки до нересту, навпаки, бліднуть. Нерестові гри у цих 
риб тривають кілька днів, потім самки відкладають рівними рядами на рослини або камені 
свої довгасті ікринки. Кожна з таких ікринок прикріплюється до субстрату тонким 
ниткоподібним выростом. Самка викидає близько тисячі ікринок. Самець охороняє своє 
потомство і обмахує кладку грудними плавниками, забезпечуючи зародкам необхідне 
надходження кисню. Він люто відганяє від кладки всіх інших риб і впадає навіть на руку 
людини. Живе ротан до п'яти-семи років. М'ясо у ротаня  дуже смачне, проте велика частина 
тіла цієї рибки припадає на голову. Тому, хоча в деяких місцях він і використовується в їжу, 
але серйозного промислового значення не має.  
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Бичок-кругляк (neogobius melanostomus) 

 
-  (Neogobius melanostomus) — дрібно-розмірна придонна риба з родини 

бичкових (Gobiidae). Походить із Понто-Каспійського регіону, басейнів Чорного та 

Каспійського морів.  

Бичок-кругляк є дрібно-розмірною рибою, для якої характерна наявність чорної плями на 

першому спинному плавці. Відрізняється слабо випуклим лобом. Очі незначно 

виступають над головою. Черевні плавці, як і в більшості бичків, утворюють присосок. 

Кругляки мають довжину до 25 см. Самці трохи більші за самиць. Цьоголітки кругляків 

мають сірий колір. Дорослі бички мають сіре, чорне, коричневе і оливкове забарвлення. 

Дорослі самці під час нересту мають інтенсивний чорний колір з білою облямівкою на 

непарних плавцях. 

   Поширення 
Мармурове море і річки його басейну. Чорне і Азовське море вздовж усіх берегів і прісні 

води їх басейнів. Прибережні озера і лимани. Річки Криму й Кавказу: Мезиб, 

Пшада(рос.)укр., Вулан(рос.)укр., Кодорі, Чорохі.[1] Поширений у Каспійському морі, де 

представлений підвидом Neogobius melanostomus affinis, а також у річках його басейну.[2] 

Як вид-вселенць відзначається в середній та верхній течіях Дунаю, у Балтійському морі і 

окремих річках його басейну, зокрема Віслі та Одрі, у басейні Північного моря в Бельгії, 

Нідерландах, Німеччині, а також у Північноамериканських Великих Озера 

Історія 
Історія бичка-кругляка розпочалася ще у 1980-х роках, коли цей вид, разом із пятьма 

іншими видами бичків, був відзначений у середньому Дніпрі біля Києва.[3] Пізніше, у 

1989 р., бичок-кругляк був відзначений у Москві-ріці біля Москви.[4] 

Ключовим роком в історії поширення бичка-кругляка є 1990, коли цей вид було 

відзначено одразу в двох нових для нього басейнах — у Балтійському морі біля Геля, 

Гданська затока,[5] а також у басейні Великих Озерах, а саме в озері Сент-Клер та річці 

Сент-Клер.[6]. В обидвох випадках бичок потрапив до нових водойм із баластними 

водами(англ.)укр.. а подальші кілька років новий ареал кругляка охопив велику частину 

басейну Волги, Дніпра, Гданської затоки і Великих озер.[7] 

На початку 2000-х розпочинається поширення бичка-кругляка басейном Дунаю. Так, у 

2003 році його відзначено в Угорщині[8], а пізніше (2004–2005) — в Словаччині[9] і в 

Австрії.[10] Далі спостерігалося поширення цього виду середньою і верхньою течіями 

Дунаю.[11] 

Також на початку 2000-х років зареєстровано одну знахідку цього виду в Егейському 

морі.[12] Однак подальшого поширення в цьому басейні вид не показав. 

Паралельно відбувається поширення цього виду басейном Балтійського моря. Так, на 

початку 2010-х це вид відзначається вже біля всіх берегів Польщі і в пониззі Вісли.[13] 

Біля німецьких берегів кругляка вперше відзначено біля острова Рюген[14]. На початку 

2010-х бичок поширений вздовж всього південо-західного узбережжя Балтики, 

включаючи Щецинську затоку, Унтерварноу (лиман річки Варноу), гирло ріки Траве, а 

також Кільський канал. Останні знахідки бичка-кругляка в басейні Балтики охоплюють 

узбережжя Швеції[15], Данії[16] і пониззя Одри.[17] Таким чином, на даний час цей вид 

відзначений в усіх країнах узбережжя Балтійського моря. 
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У басейні Північного моря бичка-кругляка відзначено вперше в 2004 році в річці 

Лек(англ.)укр. біля міста Схонховен(англ.)укр. в Нідерландах.[18] У 2006 році цей вид 

вперше знайдено в пониззі річки Рейн, де він віднайдений разом із бичком-бабкою.[19] 

Далі відбулося значне розширення ареалу цього виду басейном Рейну.[20][21] 

На початку 2010-х розпочалося розширення ареалу бичка-кругляка басейном Північного 

моря. Його відзначено в пониззі річки Шельда, у припливній зона в річковому гирлі, 

також в Альберт-каналі в Бельгії.[22] Крім того бичка-кругляка відзначено в естуарних 

зонах річок Ельба[23] і Везер[24], включаючи припливні зони. Після розпочалася 

експансія бичка-кругляка прісними водами Франції: цей вид відзначено одразу у Рейні (на 

кордоні із Німеччиною) та у французькій частині річки Мозель.[25] На даний момент 

найзахідніою частиною ареалу бичка-кругляка в Європі є північно-східна Франція. 

Живлення 

Дорослі кругляки є типовими малакофагами, живляться здебільш молюсками[26]. Весною 

його основними об'єктами живлення у лимані Сасик є Hydrobia, Cerastoderma, Abra[27]. У 

той самий сезон біля румунських берегів Чорного моря кругляки споживають поліхет, 

ракоподібних (Idothea balthica, Pachygrapsus marmoratus, Xantho poressa та ін.) і молодих 

бичків[28]. Біля Севастополя кругляки живляться молюсками (Mytilaster lineatus, Abra 

spp.), а біля Кара-Дагу крім молюсків (Cerastoderma, Brachiodontes) також рибою[29]. 

В Одеській затоці у живленні кругляка відзначається 23 об'єкти[30]. Весною домінують 

Mytilus galloprovincialis, Setia pulcherrima, Mytilaster lineatus, Lentidium mediterraneum, 

Idothea balthica і Alitta (Nereis) succinea. Літом — здебільш Sphaeroma pulchellum і L. 

mediterraneum. Двостулкові молюски M. galloprovincialis і M. lineatus мають високе 

значення в усі сезони. Найбільш елективним об'єктом живлення є поліхети. 

Спосіб життя 

Мешкає у воді з мінералізацією до 18-24‰, не уникає прісних вод. Поширений на шельфі 

з піщаними і кам'янистими ґрунтами при невисокому замуленні, на глибинах від 1-2 до 

10-17 м. 

У морі бичок-кругляк тримається біля дна, переважно в солоноватоводних прибережних 

ділянках на мілкокам'янистому, черепашниковому або піщаному дні на глибині до 20 

метрів. Проникає він і в нижню і середню течію річок, що впадають до моря і досить 

вільно розселяється в прісній воді. 

Цей вид належить до риб із середньою тривалістю життя[31]. Самиці живуть 4-5 років, 

більшість самців гине після першого нересту. 

Розмноження 
Статевої зрілості частина бичків-кругляків досягає вже на другому році життя, іноді при 

довжині тіла всього близько 5 сантиметрів. У віці трьох років вже всі рибки стають 

статевозрілими. Нерест відбувається з квітня до вересня. Самці у цей період набувають 

чорного забарвлення зі світлою окантовкою країв анального, хвостового і другого 

спинного плавців[32]. Першими починають нерест молоді особини, що нерестяться 

вперше в житті, а потім у липні-серпні до розмноження приступають старіші риби. 

Нерестяться переважно на мілководних прибережних ділянках водойм. Тут під нижньою 

поверхнею каменів, в ущелинах скель, на нерівностях дна або просто на затонулих 

предметах самці влаштовують свої гнізда. Знайшовши відповідне місце, самець очищає 

його від сміття, виносячи в роті назовні всякі смітинки і дрібні камінчики, щоб 

забезпечити гладку поверхню для приклеювання ікринок. Самиця, прикріпившись 

присоском до стелі або гладких стінок, приклеює запліднені самцем ікринки щільно в 

один ряд. Метання ікри відбувається декількома порціями. Загальна плодючість у різних 

самиць становить від 200 ікринок до 4 тисяч. Ікринки грушоподібної форми, довжиною до 

4 міліметрів. Зазвичай в одне гніздо відкладають ікру кілька самиць, і молодь 

вилуплюється в різний час. Протягом усього періоду розвитку самець сумлінно охороняє 

кладку, періодично обмахуючись ікру плавниками. При наближенні інших риб, за 

допомогою плідників самці кругляків здійснюють складний звуковий сигнал, який 
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ефективно діє на ворогів і змушує їх залишити гніздову територію. Якщо самця в цей час 

самця виловити, то ікру знищують різні тварини[33]. Протягом 4-5 тижнів, аж до появи 

личинок, він не харчується, сильно худне і потім, як правило, гине. Личинки, що вийшли з 

ікри, тримаються в товщі води і харчуються дрібними ракоподібними. Кожна самиця 

нереститься кілька разів в житті, тоді як більшість самців гинуть відразу після першого 

нересту[34]. 

Значення 

В Україні бичок-кругляк є об'єктом промислу, особливо в Азовському морі та північно-

західній частині Чорного моря. Становить до 98% живлення таких важливих промислових 

об'єктів, як судак (Sander lucioperca), сом (Silurus glanis), осетри (Acipenser spp.), калкан 

(Scophthalmus maeoticus), та ін. Водночас бички є конкурентами в живленні плітки. 
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Бичок-пісочник 

 
 

   Його називають також бабкою, бубирем, пісковиком. Тіло подовжене, струнке, в 

задній частині дещо стисле з боків. Голова широка, рот помірної ширини, щелепи 

засаджені конічними зубами. Очі великі, перед ними розташовуються носові отвори в 

вигляді коротких трубочок. Спинних плавців два. Грудні плавці широкі, довгі, черевні 

зрослися й утворили присоски. Підхвостовий плавець по довжині майже дорівнює другого 

спинному, хвостовий закруглений. Тіло жовтувато-сірого кольору з декількома бурими 

плямами на спині й з боків. На спинному й хвостовому плавцях декілька рядів темних 

плям. Решта плавці сірі. У період нересту в самців тіло чорніє, плавці збільшуються, на 

спинному, підхвостовому й хвостовому з’являються жовті смужки, щелепи 

подовжуються. 

Пісочник, як і інші бички, веде придонний спосіб життя. У річках тримається на 

перекатах з піщаним дном, іноді заривається в нього, залишаючи на поверхні лише рот. 

Зрідка заходить в затоки, де не замулене дно. Зустрічається також в озерах з чистою 

водою й піщаним дном. Уникає холодних вод, тому в гірських річках зустрічається рідко. 

На зиму залягає в глибокі ями, збираючись у великі зграї. 

До місць нересту починає підходити при температурі води 8-10 °C, але в масі 

підходить при 11-14 °C. Першими на нерестовища йдуть найбільш великі особини, серед 

яких переважають самці. Ікрометання починається при температурі води 13 °C, розпал 

нересту - при 18-19 °C. Період ікрометання дуже тривалий - близько 3 місяців, що 

обумовлено як неодночасним статевим дозріванням особин різного віку, так і порційним 

характером дозрівання й виметуння ікри. 

Безпосередньо перед ікрометання самці відшукують місця для гнізд. Вони 

влаштовують їх під корінням, перевернутими вниз внутрішньою поверхнею стулками 

молюсків, у всіляких норах, а також у різних банках, залишках скляного посуду, шматках 

скла, заліза, днищах суден, стеблах, коренях рослин та інших предметах, які нерідко 

зустрічаються на дні поблизу населених пунктів. Самець, знайшовши підходяще місце, 

очищає його від сміття. Іноді між самцями виникають бійки за найбільш зручні місця для 
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влаштування гнізда. У зв’язку з нестачею нерестовищ самки можуть відкладати ікру на 

рослинність, зокрема на добре промиті корені очерету. Після відкладання ікри самка йде 

від гнізда, а самець залишається охороняти ікру, поки з неї не виклюнутся личинки. Він 

здійснює також вентиляцію гнізда, створюючи в ньому за допомогою плавців постійний 

рух води. 

Охорона гнізда триває протягом одного-двох тижнів. При наближенні будь-якої 

риби або якого-небудь предмету до гнізда самець приймає загрозливу позу - все плавці 

його розправляються й виразно видно застрашливе забарвлення, рот відкривається. 

Самець робить різкий рух вперед, одночасно, мабуть, видаючи певні звуки, як це 

встановлено у бичка-кругляка в Азовському морі. Його звуки нагадують гарчання. 

Цікаво, що при переміщенні гнізда з ікрою на нове місце самець знаходить його. 

Якщо ж частина ікри на новому місці опинилася притиснутою до дна, він рухами всього 

тіла підмиває дно під каменем і звільняє її. Така поведінка самців забезпечує збереження 

ікри, якщо в результаті штормів гнізда заносяться піском або переміщуються на невеликі 

відстані. При відсутності самців-сторожів ікру швидко виїдають різноманітні хижаки. 

Особливо сильне виїдання ікри на нерестовищах відбувається при підході до них 

подальших партій виробників. У цей час в кишечнику самців виявляють велику кількість 

ікри, а також луску бичків, яка потрапляє до них, ймовірно, під час бійок з самцями, що 

охороняють гнізда. Якщо самець виганяється з гнізда більш сильним, то або ікра 

виїдається вся й на її місце відкладається нова, або залишається лише невелика частина 

спочатку відкладеної. 

Самці охороняють не тільки ікру, але деякий час і виклюнувшихся мальків. 

Мабуть, старі самці продовжують залишатися й у порожньому гнізді, як і раніше його 

захищаючи. Виснажені тривалою охороною, деякі з них гинуть. 

У Дніпровсько-Бузькому лимані протягом року самки здатні відкладати ікру тричі. 

За один прийом особини завдовжки 8-9 см відкладали по 586-709 ікринок. Середня 

кількість ікринок у гнізді пісочника дещо більша за 703 шт. Можливо, в одне гніздо 

відкладає ікру не одна самка. У Дніпровсько-Бузькому лимані самки пісочника відкладали 

в гнізда від 377 до 2969 ікринок. 

Молодь бичка зростає досить швидко. У зв’язку з порційним ікрометанням 

довжина цьогорічок варіює в широких межах - від 2,2 до 8,7 см. Самці ростуть швидше за 

самок. Так, у Дніпровсько-Бузькому лимані середня довжина дворічних самців становила 

8,8, самок - 7,6 см, чотирирічних - відповідно 12,1 та 12,2 см. 

Після нересту самки відходять у більш глибокі місця. У Дніпровсько-Бузькому 

лимані вони харчуються в основному молюсками й ракоподібними, серед яких 

переважають бокоплави й деякі інші, а також черв’яками та личинками комах. Тому 

пісочник, як і інші види бичків, може зменшувати кількість організмів, якими харчуються 

більш цінні види риб, і в першу чергу сазан і лящ. У той же час бички можуть бути 

об’єктами харчування хижих риб, таких як судак, сом, осетрові. 
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Бичок-гонець (G. gymnotrachelus Kessl.) 
 

 
 

Бичóк-гонéць, або сíра бáбка[1] (Babka gymnotrachelus) — вид понто-каспійських риб  

Бичкових (Gobiidae). Відноситься родинидо роду Babka, який раніше вважався підродом 

роду Neogobius, але був описаний як окремий монотипічний рід на підставі 

молекулярного аналізу[2][3] 

Поширений в прісних, іноді солонуватих водах басейну Чорного моря[4]. Понто-

каспійський реліктовий вид. 

Характеристика  
Колючих променів спинного плавця (загальне число) 7-8; членистих (м'яких) променів 

спинного плавця (загальне число) 14-18; колючих променів анального плавця 1; членистих 

(м'яких) променів анального плавця 12-16. Відрізняється неправильним положенням і 

формою діагональних рядів на тілі, перший розгалужений промінь другого спинного 

плавця такої самої довжини, як передостанній промінь; немає луски на середині потилиці 

та на передній частині preoperculum; луски на бічній лінії 54-62 + 2-3; задньої частини 

першого спинного плавця без чорної плями. 

Ареал 

Зустрічається біля берегів Туреччини, в річках Кавказу — Інгурі, Ріоні, річки Колхідської 

низовини, озеро Палеостомі, Сужа. У північно-західній частині Чорного моря в 

Дніпровсько-Бузькому, Дністровському лиманах, біля Тендровської коси і острова 

Березань. В Дунаї до Видина, а також у притоках і Придунайських озерах Братеш, Кагул, 

Ялпуг, Катлабух, Китай, Разелм та ін. У Дністрі і його притоках: Збруч, Жванчик, 

Смотрич, Реут, Бик, Дубосарському водосховищі. У Південному Бузі, а також у Дніпрі до 

Києва. Зустрічається в річці Камчия і Шабленському озері в Болгарії. Є в Азовському морі 

в Таганрозькій затоці і річках Дон, Аксай, Сіверський Донець. Також мешкає у 

Каспійському морі, де представлений підвидом Babka gymnotrachelus macrophthalmus. 

Як вселенець відзначається в річках басейну Балтійського моря: Вісла і Буг[5][6][7]. 

Знайдений, також як вселенець, в середньому Дунаї (Угорщина)[8]. На даний час 

найзахіднішою частиною ареалу цього виду є німецький сектор річки Дунай, де він 

відзначається з 2011 року.[9] Попередня знахідка цього виду в нижньому Рейні[10] 

виявилася помилковою.[9] 

Живлення 

В Дністровському лимані в живленні бичка половину складають риби, менше — 

ракоподібні (Corophiidae) — 29,6%, молюски (Dreissena, Adacna, Monodacna) — 12,5%, ще 

менше — поліхети (Hypania invalida)[11]. У Дніпрі біля Київа живлення гінця складають 

молюски Dreissena sp., амфіподи, трубочник Tubifex tubifex. 
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Бичок цуцик (Proterorhinus marmoratus Pallas) 

 
  
Бичóк-цýцик зáхідний (або прісноводний) (Proterorhinus semilunaris) — прісноводний 

вид риб, що належить до родини Gobiidae. Протягом певного часу відзначався як 

молодший синонім бичка-цуцика, Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814). Але був 

переописаний як окремий вид на підставі молекулярного аналізу[1].  

Тіло і голова стислі з боків. Луска досить велика, циклоїдна, налічує близько 37-46. 

Щелепи рівні за довжиною. Черевний присосок без явних лопастинок. Плавального 

міхура немає. Ширина голови зазвичай менше її висоти. Тім'я, потилиця, верхній край 

зябрових кришок, основи грудних плавців, черево і задня частина горла покриті 

циклоїдної лускою. Колір тіла бурий або жовтувато-сірий з 4-5 темними смугами на спині, 

що переходять нижче середини тіла в плями. Плавці зазвичай смугасті. Довжина до 12 см. 

Від близького до нього виду, бичка-цуцика морського Proterorhinus marmoratus, 

відрізняється довжиною голови, яка становить 28-32% від стандартної довжини[2]. Задня 

мембрана першого спинного плавця сягає основи другого спинного плавця. Передня 

ніздря сягає верхньої губи або верхнього краю нижньої губи. Діаметр ока становить 16-

21% довжини голови.  

Цей вид походить з прісних вод чорноморського басейну, а також річок Мариця і Струма, 

що впадають до Егейського моря[3][4]. У Дунаї від дельти до гирла Морави, 

Придунайських озерах, Пруті до Ясс. В річках Болгарії: Камчия, Ропотамо, Велека, 

Резовська. Є в басейнах Дністра і Південного Бугу. У Дніпрі природній ареал від лиману 

до річки Трубіж. В басейні Азовського моря в Доні, Сіверському Донці (до Святогорська), 

гирлі Кубані. В озері Нойзідлер. 

Також відзначається як вид-вселенець у верхній течії річок Дунай[5][6][7], Дніпро[8][9], 

системі річок Рейн-Майн (басейн Північного моря)[10][11][12][13], у річці Вісла[14], а 

також у Північноамериканських Великих Озерах[15]. В період з 2008 по 2010 рік був 

відзначений у річці Маас на кордоні між Бельгією і Нідерландами[16]. 

В живленні бичка-вселенця у Мушівському водосховищі (ріка Диє, басейн Морави) 

основу становили личинки Chironomidae — в основному Phytotendipes gripekoveni (в 

середньому 40,2%), а також водяні віслюки Asellus aquaticus (27,6%)[17]. Крім того в 

живленні були присутні водяні жуки Corixidae, копеподи, цератопогоніди 

(Ceratopogonidae), кладоцери (Cladocera) і п'явки (Hirudinea).  
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