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Загальні положення 

Тема курсового проекту з дисципліни «Реабілітаційна 

іхтіоценологія»  - «Відтворення осетрових риб у системах із 

замкненим водопостачанням». 

Мета:   закріпити та навчитись застосувати набуті теоретичні 
знання з дисципліни «Реабілітаційна іхтіоценологія»  на практиці, 

вивчити технологію підготовки води, дотримання параметрів 

нерестового процесу, умов життєзабезпечення осетрових, 

ознайомитись з умовами вирощування осетрових у фермерських 

господарствах. 

Теоретична частина 

Протягом останнього півстоліття внаслідок значного посилення 

антропогенного пресу на екосистеми природних водойм різко 

зменшилася чисельність популяцій осетрових риб у місцях їх 

природного поширення, зокрема, у водоймах Азово-

Чорноморського басейну. До 50-60-х років XX століття в іхтіофауні 
України з представників родини осетрових зустрічалися прохідні 

риби: білуга Чорного та Азовського морів, севрюга, чорноморсько-

азовський підвид російського осетра, атлантичний осетер та щип, а 

також прісноводний вид — стерлядь. До середини 90-х років з 
названих видів риб відносно чисельними залишились лише 

російський осетер та севрюга, усіх інших занесено до Червоної 
книги України і вони перебувають у водах нашої країни під 

загрозою повного зникнення. Поряд з цим, чисельність популяцій 

осетра та севрюги з кожним роком теж продовжує зменшуватися, 

що є підставою заборони їх промислу. 

Біологічні особливості осетрових — довгоживучих та пізньо- 

дозріваючих риб такі, що навіть за вжиття негайних заходів щодо 

значного збільшення масштабів заводського відтворення та обсягів 

випуску їх життєстійкої молоді у природні водойми, на що з ряду 

обставин складно розраховувати, помітне зростання вилову 

осетрових можна очікувати не раніше, ніж через 10-12 років. 
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 Отже, у даній ситуації єдиною реальною можливістю 

збільшення обсягів виробництва осетрової продукції в Україні є 

розвиток товарного осетрівництва. З розвитком його на базі 
ставових, басейнових та садкових рибних господарств на теплих 

водах створюються умови для одержання товарної продукції вже 
протягом 2-4 років. А в Україні є потенційні можливості для 

комплексного розвитку товарного осетрівництва. Разом з тим, у 

даний час є ряд лімітуючих факторів, що стримують його розвиток. 

Один з них — гострий дефіцит або повна відсутність маточного 

матеріалу найбільш перспективних об’єктів товарного 

осетрівництва, обмежений видовий склад осетрових риб в 

іхтіофауні країни, відсутність на внутрішньому ринку паритету цін 

на товарну осетрову продукцію та високоякісні штучні корми, 

необхідні для вирощування цих риб за інтенсивними технологіями, 

погіршення економічного стану рибогосподарських підприємств та 
ряд інших причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. 

Товарне осетрівництво, що почало розвиватися ще у 60-х роках 

минулого століття, останнього десятиліття набуло прискореного 

розвитку в багатьох країнах світу, в тому числі — в США, Китаї, 

Японії, Франції, Італії, Росії, Польщі, Угорщині, Німеччині, 
Румунії. Нещодавно осетрові господарства створено в Аргентині, 

Уругваї, Чілі, інших державах. Обсяги виробництва товарної 
продукції обчислюються там сотнями тонн за рік і продовжують 

дедалі зростати. В окремих господарствах осетрових вирощують 

для одержання харчової чорної ікри та розвитку рекреаційного 

рибальства. Основними об’єктами культивування у європейських 

країнах є сибірський осетер та різноманітні гібридні форми 

осетрових риб. 

Особливо актуальним для подальшого ефективного розвитку 

вітчизняного товарного осетрівництва стає формування власних 

ремонтно-маточних стад найбільш перспективних об’єктів 

культивування у рибних господарствах різного типу, в тому числі з 
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використанням завезеного в Україну вихідного іхтіологічного 

матеріалу (сибірський осетер, бестер, осетрові гібриди). За 

вирощування плідників у теплій воді водойм-охолоджувачів 

енергетичних установок та в індустріальних господарствах з 

використанням УЗВ може істотно прискоритися статеве дозрівання 

риб. 

Ця проблема в Україні ускладнюється внаслідок обмежених 

ресурсів прісної води в Північному Приазов’ї. Вихід з ситуації, крім 

вжиття комплексу заходів, спрямованих на припинення 

забруднення водойм, слід шукати в застосуванні новітніх 

технологій рибництва, зокрема, з використанням під час 
заводського відтворення осетрових та підрощування їх молоді 

систем із замкнутим водопостачанням. Практично всі 
відтворювальні комплекси в Україні, в тому числі й осетрові, 

потребують реконструкції та часткового переоснащення сучасним 

рибницьким обладнанням. Враховуючи дефіцит гіпофізів осетрових 

риб, необхідних для їх штучного відтворення, актуальним є 

використання ефективних замінників натуральних стимуляторів 

дозрівання плідників. Однією з найважливіших проблем розвитку 

товарного осетрівництва у країні є організація повноцінної годівлі 
осетрових риб. 

Розв’язання проблем, пов’язаних зі збереженням та збільшенням 

чисельності популяцій осетрових риб в природних водоймах 

України, з одночасним розширенням робіт у товарному 

осетрівництві, потребуватимуть широкомасштабного наукового 

забезпечення. 

Біологічна характеристика осетрових риб 

Білуга — найбільша риба, що зустрічається в прісних водах. 

Відомі випадки вилову білуг з масою тіла понад 1500 кг. Проте, в 

останні десятиліття риб, маса яких перевищує 500-700 кг, 
виловлювали досить рідко. Більшу частину життя білуга проводить 

у морі, звідки для нересту входить у ріки. Тривалість життя білуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

 

до 100 років. Молоді риби живляться безхребетними тваринами і 
поступово переходять на переважне живлення рибами, у дорослому 

віці білуга — типовий хижак. Статевої зрілості самці досягають у 

віці 12-15 років, самки — у 16-18 років за довжини тіла до 1,8-2,0 м 

та маси понад 50-60 кг. Плодючість самок залежить від розмірів та 
віку і в більшості випадків змінюється в межах 0,5-3,0 млн. шт. 

ікринок. Нерест відбувається за температури води 8-15°С. 

 

Рис.1 Білуга 
Стерлядь  —  єдиний прісноводний представник осетрових 

риб в іхтіофауні України. Все її життя, що триває 20-30 років, 
проходить у річках. Іноді вона може виходити в опрісненні лимани 
та затоки морів, прилеглі до гирла річок. Як і інші види родини 
осетрових, стерлядь досить чутлива до змін умов навколишнього 
середовища. Зміни гідрологічного, хімічного та біологічного 
режимів річок внаслідок гідротехнічного будівництва спричинили 
різке скорочення чисельності стерляді, внаслідок чого вона в 
Україні опинилась на межі вимирання і була занесена до Червоної 
книги. Особливо помітно постраждали популяції стерляді в зв’язку 
з погіршенням умов для їх природного відтворення. Зважаючи на 
це, а також беручи до уваги виключну цінність стерляді, проблема 
збереження її в біологічному різноманітті України набуває 
особливої актуальності. Незначні за чисельністю популяції стерляді 
збереглися на окремих ділянках водойм басейнів Дунаю, Дніпра та 
Дністра, в тому числі в р. Десна та Дністровському водосховищі. 
Серед першочергових заходів, спрямованих на відновлення запасів 
стерляді в наших внутрішніх водоймах, могло б бути створення 
природоохоронних акваторій (заказників) на основних місцях її 
нересту та формування ремонтно-маточних стад дніпровської та 
дністровської стерляді у контрольованих умовах рибних 
господарств з подальшим випусканням одержаної життєстійкої 
молоді у певні ділянки річок. 

Стерлядь досягає маси 3-4 кг і більше, але в уловах в 
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основному переважають риби у віці 3-12 років з довжиною до 65 см 
і масою до 1,5 кг. Найшвидше росте дунайська стерлядь, яка на 
третьому році життя досягає довжини близько 45 см та маси понад 
500 г. Основними місцями живлення стерляді є донні частини во-
дойм з піщаним та слабкозамуленим дном. У молоді основною їжею 
є нижчі ракоподібні і частково - дрібні безхребетні тварини дна 
водойм. Основа живлення дорослої стерляді — дрібні молюски, 
черв’яки, бентосні ракоподібні та личинки комах, зрідка зо-
опланктон, комахи та дрібна риба. Статевої зрілості самці досяга-
ють на 3-5 році життя, самки — у 4-8-літньому віці. Плодючість 
самок залежно від віку та маси тіла становить від 5 до 150 тис. шт. 
ікринок. Нерест відбувається з квітня до червня. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.2 Стерлядь 
 
 
Російський осетер  живе понад 50 років, досягає маси понад 50 

кг за довжини більше 2 м, у більшості випадків зустрічаються риби 
масою до 20-25 кг за довжини не більше 1,5 м. 

Нині в популяціях осетра переважають риби значно менших 
розмірів. Основу живлення осетра формують безхребетні бентосні 
тварини, досить часто він може споживати дрібну рибу, що 
тримається в придонних горизонтах товщі води. Статевої зрілості 
самці чорноморсько-азовського осетра досягають на 8-9 році життя, 
самки — у 10-14-літньому віці. Плодючість самок може 
змінюватись у межах 50-650 тис. шт. ікринок, іноді до 800 тис. 
Нерест відбувається навесні, як правило, за температури води 12-
17°С. На відміну від інших прохідних видів осетрових риб, молодь 
чорноморсько-азовського осетра може на кілька років залишатися 
на нагул у прісних водах річок. Російський осетер є основним 
об’єктом штучного відтворення на осетрових рибоводних заводах 
України. 
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Рис.3 Російський осетер 

Севрюга — прохідний вид, живе до 30 років, досягає маси 

понад 25 кг за довжини більше 2,2 м, звичайно середня маса 
статевозрілих особин рідко перевищує 6-8 кг за довжини тіла до 

1,2-1,4 м. Основу живлення складають організми зообентосу. 

Статевої зрілості самки досягають на 5-8 роках життя, самці — на 

1-2 роки раніше. Плодючість — у межах 30-200 тис. шт. ікринок. 

Нерест відбувається у весняно-літній період за температури води 

16-23°С. Разом з осетром є основним об’єктом штучного 

відтворення на осетрових рибоводних заводах. У середині 90-х 

років минулого століття давала близько 30% промислу осетрових в 

Азово-Чорноморському басейні. 

 

 

Рис.4 Севрюга 

Ефективний нерест в осетрових риб можливий лише за 

поєднання комплексу абіотичних факторів середовища. Ікру вони 
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відкладають на найглибших ділянках річок, на звичний, добре 
промитий твердий субстрат. Реакція осетрових на течію води, 

швидкість якої на нерестовищах, як правило, становить не менше 

0,5 м/с, теж залишається незмінною. Дуже чутливі ці риби і до 

фізико-хімічних показників якості водного середовища. Дозрівають 

статеві продукти у самок осетрових не щороку. Перерва в нересті у 

різних видів осетрових може становити від 1 до 4 років. 

Усі названі види риб досить добре пристосовуються до ставових 

умов утримання на прісній воді, що сприяє формуванню їх 

ремонтно-маточних стад у контрольованих умовах рибних 

господарств. 

При схрещуванні деяких видів осетрових було виявлено: 

одержані гібриди мають особливо цінні в господарському 

відношенні якості, що дають змогу з найвищою ефективністю 

вирощувати їх до товарних розмірів у ставах, басейнах та плавучих 

садках.  

 Перспективність використання в товарному осетрівництві 

гібридів. 

 Білуга х стерлядь (бестер). Цей гібрид, завдяки ефекту 

гетерозису, характеризується високим рівнем виживання, від 

батьківських видів він успадкував високу потенцію росту та хижий 

характер живлення — від білуги, а також найкращу пристосованість 

до постійного життя у прісній воді та прискорене статеве 

дозрівання — від стерляді. За інтенсивного вирощування в басейнах 

з використанням теплої скидної води енергетичних установок та в 

садках, розміщених як на теплій воді, так і у водоймах з природним 

температурним режимом, маса цьоголіток бестера досягала 100 г, 

дволіток та триліток — відповідно 1000 г та 3000 г за високого 

виживання риб на всіх етапах вирощування. Введення бестера як 

додаткової риби у ставову полікультуру до традиційних об’єктів 

вирощування, поряд із споживанням зообентосу, він здатний давати 

певний меліоративний ефект, споживаючи дрібну смітну рибу. 
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Для визначення рибницько-екологічної ефективності та 
біологічних особливостей випробувано також гібриди зворотного 

схрещування бестера з білугою та зі стерляддю і деякі інші 
поєднання (стерлядь х білуга, білуга х бестер тощо). Досвід і 

практика вирощування показали, що в окремих випадках зворотне 
схрещування дає змогу одержати потомство продуктивніше, з 

найвищим показником росту. У подальшому було розпочато 

селекційно-племінну роботу з цими гібридами. Темп росту гібридів 

був у прямій залежності від частки у них крові швидкоростучої 
білуги. Це вказує на можливість створення різних порідних груп 

гібридів, які можуть відрізнятися за характером живлення, темпом 

росту, особливостями статевого дозрівання, плодючістю, якістю 

м’яса і значно розширять діапазон їх використання в аквакультурі. 
Хижий характер живлення бестера став підставою для 

використання у вигляді основного корму під час його інтенсивного 

вирощування до товарної маси дрібної малоцінної риби в живому 

вигляді, а також рибного фаршу, що за дефіциту високоякісних 

продукційних комбікормів може мати істотне значення. 

Крім бестера, в сучасному товарному осетрівництві з успіхом 

використовують гібридів інших видів осетрових, зокрема — між 

білугою і шипом (белшип), між різними видами та підвидами 

осетрів, осетрів зі стерляддю, шипа з севрюгою тощо. Окремі з цих 

гібридів за окремими рибницько-господарськими характеристиками 

виявилися навіть більш цікавими, ніж бестер. 

Заводське відтворення осетрових риб 

Біологічні основи та технологічні прийоми заводського методу 

відтворення осетрових риб у цілому були розроблені в 60-80-х 

роках минулого століття, Потім відбувалося подальше 
удосконалення існуючої технології та пошук нових підходів у 

даному напрямі рибогосподарської діяльності, мета яких — 

підвищення ефективності технологічних процесів. 

Нині для одержання зрілих статевих продуктів на рибоводних 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

заводах плідників осетрових риб виловлюють як із природних 

водойм під час нерестових міграцій, так і спеціально вирощують в 

умовах рибних господарств, застосовуючи при цьому різноманітні 
технологічні схеми утримання риб. Останній підхід є більш 

перспективним у зв’язку зі зменшенням чисельності популяцій 

осетрових риб та істотним погіршенням якості виловлених 

плідників. Тим більше, що, зважаючи на відносно високі показники 

плодючості осетрових, в рибних господарствах немає потреби 

утримувати надто великі за чисельністю ремонтно-маточні стада. 

Першочергова увага приділяється якості маточного матеріалу з 

поступовим підвищенням його репродуктивних можливостей. З цим 

безпосередньо пов’язаний новий концептуальний підхід 

доместикації осетрових з прижиттєвим відбором статевих 

продуктів, що дає змогу використовувати плідників у рибницьких 

роботах багаторазово (5 разів і більше). При цьому доместикація 

(одомашнювання) осетрових може здійснюватись двома способами: 

1) вирощування плідників у господарствах з ікри; 2) збереження 

життя плідників природних популяцій шляхом прижиттєвого 

вилучення зрілої ікри і подальшого багаторічного утримання в 

рибницьких місткостях та спеціальних маточних водоймах. Останні 
метод освоїти досить складно. 

Ікру від плідників осетрових риб на рибоводних заводах 

одержують кількома способами. За раніше прийнятим способом 

після гормональної стимуляції та дозрівання самок вбивали і зрілі 
статеві продукти вилучали шляхом розтину черевної порожнини. 

Проте нині, враховуючи особливу цінність та складність відлову 

доцільніше застосовувати прижитгєве одержання ікри, за методом, 

розробленим І. Бурцевим, в черевній частині тіла риби робиться, 

розріз завдовжки 10-15 см, після вилучення ікри на нього 

накладають шви, що дає змогу зберегти пліднику життя. За методом 

С. Подушки, після анестезії самки надрізують один з яйцеводів і 

ікру зціджують. Обидва методи потребують певної кваліфікації 
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персоналу. В першому випадку це пов’язано з необхідністю 

зашивати надріз, при цьому риба піддається стресу. У другому — 

необхідно вміло виконати всі маніпуляції з великою за розмірами та 
масою рибою. Не можна також не зазначити, що ікру вдається 

вилучити лише з одного ястика. 

У самців сперму можна одержувати багаторазово без 

оперативного втручання за допомогою катетера. У невеликих за 
розмірами риб (стерлядь, севрюга) її досить легко зцідити, 

вигнувши дугою тулуб самця. 

Викликають інтерес експерименти з управління сезонністю 

відтворення осетроподібних риб з використанням цехів тривалого 

витримування плідників. Суть методу полягає в збереженні високої 

репродуктивної якості плідників за резервації в переднерестовому 

стані протягом тривалого періоду (кілька місяців і більше). 

Здійснюється це за послідовних поступових знижень і підвищень 

температури води впродовж тривалого витримування риб. 

Одним з найбільш ефективних методів оцінки готовності самок у 

переднерестовий період до штучного відтворення є визначення 

показника поляризації ядра в ооцитах. Докладніше про цей прийом 

оцінки якості плідників, як і про деякі інші технологічні процеси 

заводського розведення осетрових риб, було сказано під час 

висвітлення питань з штучного відтворення веслоноса. 

Донедавна для стимулювання дозрівання осетрових плідників 

використовували лише широко відомий фізіологічний метод 

гіпофізарних ін’єкцій з використанням суспензії ацетонованих 

гіпофізів осетрових риб. Заготівлю гіпофізів здійснюють від зрілих 

риб з гонадами у IV стадії зрілості під час нерестового ходу 

плідників за загальноприйнятою методикою. Під час тривалого 

зберігання ацетонованих гіпофізів (більше року) їх гормональна 

активність істотно зменшується, що необхідно враховувати за їх 

подальшого використання. 

Оскільки процеси гіпофізарної стимуляції, осіменіння, 
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знеклеювання та інкубації ікри осетрових добре відпрацьовані і а 
досить докладно висвітлені у літературі, вважаємо за можливе 

спеціально не зупинятися на цих питаннях. 

У міру вдосконалення технології гіпофізарної стимуляції 

плідників, перейшли до застосування речовин, виготовлених на 
основі гіпофізів, зокрема препарату ізольованої передньої долі 

гіпофіза, з якої виготовляють суспензію за загальноприйнятою 

методикою, та гліцеринової витяжки гіпофіза.  

Для ін’єкцій використовують дуже малі дози високоактивного 

препарату. Тому слід бути обережним під час введення його в 

м’язову тканину риб (спинні м’язи над першим рядом бокових 

жучок, між 3-4 жучками), стежити, щоб риба під час напруження 

м’язів не виштовхнула розчину. Ін’єкції необхідно робити тонкою 

голкою (можна одноразовими шприцами). Навіть при правильно 

обраній схемі та дозуванні ін’єкцій дуже важливо спостерігати за 
дозріванням плідників, особливо самок. Передчасне одержання або 

затримка зрілої ікри у рибі призводить до погіршення якості 

статевих продуктів. 

Всупереч розповсюдженій думці щодо непридатності гіпофізів 

коропових риб для робіт з осетровими, за останніми літературними 

даними одним з альтернативних препаратів для стимулювання 

дозрівання осетрових плідників можуть стати ацетоновані гіпофізи 

деяких представників коропових, зокрема ляща, який широко 

розповсюджений в багатьох водоймах України і тому може бути 

стабільним джерелом одержання гіпофізів. Дослідження з цих 

питань в 1996-1998 рр. проведено в Росії.  
Слід також зауважити, що за штучного розведення осетрових 

риб, у більшості європейських країн для стимулювання дозрівання 

плідників використовують переважно замінники натуральних 

гіпофізарних препаратів. 

Форми ведення рибогосподарської діяльності в товарному 

осетрівництві 
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В останні десятиліття у товарному осетрівництві визначилися 

кілька відмінних технологічних схем ведення рибництва, в тому 

числі:  
 1) випасна аквакультура з випуском осетрової молоді на нагул у 

різні за походженням, площею та цільовим призначенням водойми 

(переважно водосховища та озера); 

2) вирощування осетрових риб у звичайних рибницьких ставах в 

моно- та полікультурі з різним рівнем інтенсифікації рибництва; 

3) інтенсивне вирощування осетрових риб у невеликих земляних  

ставах з підвищеним водообміном; 

4) індустріальне осетрівництво, що грунтується на інтенсивних 

методах вирощування риби в плавучих садках та басейнах з 

використанням теплої скидної води енергетичних установок та на 
базі водойм з природним температурним режимом; 

5) високоінтенсивне індустріальне осетрівництво в установках 

замкнутого  водопостачання з керованим режимом фізико-хімічних 

параметрів якості води. 

У кожного з цих напрямів товарного осетрівництва є певні 
особливості, серед яких вирішальне значення має рівень 

інтенсифікаційних процесів вирощування риби. 

Нижче розглянемо основні перспективи використання різних 

форм рибогосподарської діяльності з точки зору можливостей 

розвитку товарного осетрівництва в Україні. 

Перший з напрямів товарного осетрівництва — нагульне 
рибництво з екстенсивним вирощуванням риби у випасному 

режимі, в основу якого покладено підвищення ефективності 
використання природних біологічних ресурсів широко 

розповсюджених, з одночасним істотним підвищенням якості 
рибної продукції, може розвиватися практично на всій території 

країни. 

Заселені осетровими водосховища, озера, різнотипні водойми 

комплексного призначення можуть стати джерелом одержання не 
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лише товарної осетрової продукції, але й виконувати роль 

резерватів збереження генофонду багатьох видів осетрових риб, 

бути джерелом одержання плідників як для товарного вирощування 

в інтенсивних господарствах, так і для штучного продукування 

рибопосадкового матеріалу для поповнення чисельності осетрових 

популяцій в природних водоймах, а також для подальшого розвитку 

випасної аквакультури. 

Однією з важливих умов ефективного ведення випасного 

вирощування осетрових риб у зазначених категоріях водойм є 
використання у вигляді посадкового матеріалу як мінімум 

однорічок та старших вікових груп риб з середньою масою не 
менше 100-150 г, стійкіших щодо несприятливих умов середовища 

та недоступних для масових хижаків. 

Кожний користувач повинен визначити можливість та обсяги 

вселення певного виду осетрових риб у конкретну водойму, 

зважаючи на тип водойми, відповідність нормам фізико-хімічних 

параметрів якості води, біологічним вимогам певного виду 

осетрових, доступність рибопосадкового матеріалу необхідної 
якості тощо. Для ефективного введення осетрових в іхтіокомплекс 

водойми необхідно знати рівень можливої конкуренції між 

об’єктами вирощування за споживання основних компонентів 

природної кормової бази. Ряд моментів при цьому мають найбільше 
значення, а саме: оцінка кормового потенціалу конкретної водойми 

(зважаючи на особливості живлення осетрових — за рівнем 

розвитку кормового зообентосу); оцінка структури місцевої 

іхтіофауни з точки зору можливої конкуренції зі вселенцями — 

осетровими; оцінка сумарного можливого впливу інтродукції 

осетрових риб на кормову базу в цілому та на окремі групи 

кормових організмів. 

Вдале вирішення цих питань дасть змогу правильно визначити 

склад та кількість об’єктів вселення з виходом на максимально 

можливу додаткову рибопродуктивність за рахунок осетрових. 
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Досягти цього можна лише за спеціальних досліджень з 
використанням методичних підходів, прийнятих у рибництві, 

іхтіології та гідробіології. 
Важливим моментом успішного випасного вирощування 

осетрових риб є організація раціонального промислу риби з 
показниками промповернення не менше 20-30% та забезпечення 

належного рівня рибоохорони. 

 Серед можливих об’єктів культивування найперше, як уже 

зазначалось, слід приділити увагу принципово новому напряму 

товарного осетрівництва із введенням у випасні іхтіокомплекси 

водойм у вигляді додаткової риби північноамериканського 

представника осетроподібних риб — веслоноса, основу живлення 

якого складають зоопланктонів кормові організми. 

Перспективною для .випасного напряму товарного осетрівництва 

є стерлядь та деякі її гібриди з іншими видами осетрових риб, 

зокрема бестер. 

За відсутності значних концентрацій інших бентосоїдних риб 

стерлядь в озерах та водосховищах росте краще, ніж у річках, і у 

разі зариблення багатих на зообентос водойм великим її 

рибопосадковим матеріалом (90-100 г) за два роки можна виростити 

до 900 г і більше. 

Щільність посадки стерляді на нагул, залежно від наявності 
конкурентів та запасів зообентосу, може змінюватися у широких 

межах (200-700 екз/га і більше), що дає змогу одержати промислову 

рибопродуктивність не менше 30-70 кг/га, а в окремих випадках — 

до 100 кг/га і більше. Йдеться у даному разі про використання 

великого рибопосадкового матеріалу з високим рівнем виживання. 

За використання дрібного зарибка (3 г) щільність посадки риб 

необхідно буде підвищити у 5-10 разів, що, з урахуванням дефіциту 

цінного посадкового матеріалу, з економічної точки зору слід 

вважати недоцільним. 

У відносно глибоких озерах (середні глибини — не менше 2,5- 
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3,0 м), температура води яких у придонних горизонтах влітку 

нижча, ніж у мілководних, стерлядь росте краще. Проте, навіть за 

високої температури води в ставах і озерах (до 27°С) стерлядь 

інтенсивно живиться і росте краще, ніж у річках. Необхідною 

умовою для випуску стерляді у водойми, що експлуатуються в 

режимі багаторічного регулювання, є оптимальний кисневий режим 

як влітку, так і взимку (не менше 3-4 мг/л). Під час розрахунків 

щільності посадки стерляді на вигул слід виключати заростаючу 

частину водойми, оскільки осетрові її не освоюють. 

Випускати стерлядь у водойми слід на мілководних ділянках без 

рослинності. Належить також пам’ятати, що стерлядь після 

транспортування і випуску у водойму лягає біля берега на дно і 

лише через 1,0-1,5 години починає рухатись, а потім іде на глибину. 

Тому протягом не менше 2 год., поки вона вся не піде на глибші 

ділянки, її слід охороняти. 

За випасного вирощування стерляді перевагу слід віддавати 

слабкозамуленим водоймам з наявністю ділянок з твердим та 

піщаним дном. 

У зв’язку з використанням стерляді в аквакультурі прісноводних 

водойм важливими є експерименти з виявлення ефекту гетерозису 

при схрещуванні представників різних популяцій та субпопуляцій. 

Певний інтерес для аквакультури України може становити 

досвід рибогосподарського освоєння стерляді в Росії, де 

передбачено роботи з подальшого формування промислових 

маточних стад стерляді та їх експлуатацію, насамперед, на базі 

господарств, що використовують скидну теплу воду енергетичних 

установок і мають змогу вдвоє скоротити термін вирощування. 

Заплановано нарощування виробництва посадкового матеріалу 

стерляді для товарного вирощування в індустріальних тепловодних 

господарствах та зариблення водойм випасного рибництва в 

полікультурі з іншими видами риб. Наголошується, що ефективна 

експлуатація господарств випасного рибництва потребує 
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регулярного поповнення чисельності стерляді з урахуванням 

обсягів вилову. Основу промислу повинні складати трилітки 

середньою масою понад 500 г та риби старших вікових груп. 

Ефективне використання природної кормової бази за одночасної 

високої економічної ефективності рибництва можливе у варіанті 
полікультури: стерлядь — споживач зообентосу, частково комах; 

веслоніс — зоопланктону; білий амур — макрофітів; білий 

товстолобик — фітопланктону. За такого набору об’єктів випасного 

вирощування забезпечується не лише максимальне освоєння 

природної кормової бази на різних трофічних рівнях, але й 

покращується загальний санітарний стан водойм завдяки 

рибницькій меліорації. У разі додаткового підсаджування на вигул 

бестера досягається також біомеліоративний ефект завдяки 

поїданню ним малоцінної смітної риби. 

Певний інтерес для аквакультури України становить також 

можливість товарного вирощування осетрових риб у пристосованих 

для рибогосподарської діяльності неспускних різнотипних 

водоймах з використанням низько- та напівінтенсивних технологій 

рибництва. Технологія ґрунтується на використанні при¬родної 

кормової бази та штучних кормів в обмежених кількостях 

 Технологією передбачено вирощування риб у ставах площею 2-

4 га, середньою глибиною 2 м, з виконанням комплексу 

інтенсифікаційних та рибницько-меліоративних заходів (спеціальна 

підготовка ставів, внесення органічних та мінеральних добрив, 

спрямоване формування природної кормової бази за вселення 

маточної культури гіллястовусих ракоподібних, заходи запобігання 

заростанню водойм тощо), спрямованих у підсумку на оптимізацію 

умов середовища та максимальне забезпечення риб природною 

їжею з доведенням біомаси великих форм зоопланктону та м’якого 

зообентосу у малькових та вирощувальних ставах відповідно до 25-

30 г/м3
 та 20-25 г/м2

 . Стерлядь 1 - 3-літнього віку однаково охоче 

споживає як великих зоопланктонних рачків, так і різноманітних 
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донних безхребетних. У разі нестачі природних кормів 

допускається часткова підгодівля риб штучно виготовленими 

кормами на основі рибного фаршу з малоцінної риби — 84% з 
додаванням рибного борошна — 10%, риб’ячого жиру — 1%, 

гідролізних дріжджів — 5% та певної кількості вітамінно-

мінеральних добавок. Проте, стерлядь завжди віддає перевагу 

живому корму. Штучні корми слід згодовувати на спеціальних 

кормових місцях та з годівниці у невеликих кількостях і 

обов’язково стежити за їх поїданням рибами. Цей метод може бути 

ефективним за відсутності у водоймах смітних видів риб. Протягом 

усього періоду вирощування та під час зимівлі стерляді особливу 

увагу слід приділяти контролю за абіотичними факторами водного 

середовища, підтримуючи їх параметри на потрібному для даного 

виду риб рівні. 

Останнім часом у світі дедалі більшого розвитку набувають 

інтенсивні методи вирощування осетрових риб, що пояснюється 

більшими можливостями контролю та управління якістю 

середовища і кормів, режимом годівлі і, відповідно, фізіолого-

біохімічним статусом риб та їх здоров’ям. Досить перспективним 

при цьому є використання земляних ставів-садків площею не 
більше 0,1 -0,2 га та глибиною 2,5-3,0 м, або басейнів площею до 20 

м2
 і глибиною до 1,5 м. Необхідною умовою тут є наявність 

достатнього водообміну для видалення продуктів життєдіяльності 

риб, неспожитих та неперетравлених залишків корму, хорошої 
якості води та кормів. За дотримання цих умов рибопродуктивність 

в таких рибницьких місткостях, порівняно зі звичайними ставами 

площею більше 1 га, підвищується в 4-5 разів і більше. 

 Земляні стави повинні бути повністю спускними. Водоскидні 
споруди обладнують металевими решітками, а на початкових 

етапах вирощування цьоголіток — дрібновічковими сітками, що 

запобігають виходу риби. Годують риб на кормових місцях, що 

займають 1/4-1/5 площі ставу (донні майданчики з бетонних плит 
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тощо). Ложе водойми повинно бути твердим і незамуленим. 

За годівлі осетрових рибним фаршем може виникати дефіцит 

кисню. Тому, з метою попередження в ставах задухи, слід 

підтримувати постійний водообмін (3-5 діб, або не менше 5-6 л/сек 

на 0,1 га площі), доцільно встановити аератори на водоподачі, а 
також застосовувати вапнування ложа в місцях внесення кормів, 

підсаджування до осетрової молоді річкових раків, здатних поїдати 

залишки корму (близько 100 екз. на 0,1 га), розбризкування води 

над поверхнею ставу за допомогою дощувальних пристроїв різних 

конструкцій, скидання придонних шарів води в процесі водообміну. 

Водообмін у ставах коригують, залежно від температури води, 

вмісту розчиненого в ній кисню та інтенсивності годівлі риб. 

Температурний оптимум для бестера та білуги 2-3-літнього віку за 

вмісту розчиненого у воді кисню не менше 6-7 мг/л становить 23- 

25°С. З підвищенням температури води за межі 28°С годувати 

товарного бестера не слід. У процесі вирощування риби уважно 

стежать за поїданням кормів, у разі необхідності вносять певні 

зміни в режим годівлі. 
Серед факторів, що насамперед можуть стримувати розвиток 

цього напряму товарного осетрівництва в Україні, слід виділити: 

необхідність значних інвестицій на створення господарств та високі 

поточні витрати на виробництво; дефіцит власного ремонтно-

маточного та рибопосадкового матеріалу основних об’єктів 

культивування; складнощі в організації повноцінної годівлі риб; 

необхідність наявності потужного джерела водопостачання та 

можлива невідповідність якості поверхневих вод біологічним 

вимогам осетрових риб. Разом з тим, у майбутньому даний підхід в 

організації осетрівництва може мати значні перспективи розвитку.   

Найсучаснішою формою рибогосподарської діяльності є 

індустріальне рибництво, в основу якого покладено методи 

вирощування риби в спеціальних рибницьких місткостях різної 

конструкції (басейни, лотки, садки тощо) з використанням як 
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природних водойм та джерел водопостачання, так і з 
водозабезпеченням артезіанськими та геотермальними водами, а 

також підігрітими скидними водами промислових підприємств, 

зокрема електростанцій. В умовах індустріального рибництва 

вирощування риби, як правило, здійснюється за надвисокої 
щільності посадки з інтенсивною годівлею високоякісними 

збалансованими кормами. Очищення забрудненої води відбувається 

завдяки її постійній проточності (повній поступовій заміні) або ж із 

використанням спеціальних установок водопідготовки (установки 

замкнутого водопостачання), що дають змогу використовувати 

один і той самий об’єм води багаторазово. Вихід риби в 

індустріальному рибництві з одиниці площі рибницьких споруд 

може бути у сотні і, навіть, у тисячі разів більшим, ніж у звичайних 

ставах. 

 Обмежена кількість джерел одержання вихідного осетрового 

матеріалу в Україні неминуче зумовить необхідність перевезення їх 

заплідненої ікри та різновікової молоді на значні відстані. 

Транспортування може бути успішним за виконання ряду основних 

вимог. Запліднену осетрову ікру доцільно перевозити в герметично 

закритих поліетиленових пакетах на стадіях гаструли та відразу 

після проходження жовткової пробки (стадія ранньої нейрули). 

Норму завантаження в один пакет місткістю 30 л краще 
витримувати на рівні до 1-1,5 кг (не більше 2 кг) ікри. Пакет на 

половину об’єму заповнюють водою та ікрою. Простір, що 

залишився, заповнюють медичним або технічним киснем. Пакети 

закладають у спеціальні картонні ящики. Температуру води в 

пакетах під час транспортування ікри слід підтримувати на рівні 

близько 10°С, що досягається за допомогою льоду, закладеного у 

водонепроникні місткості біля пакетів з ікрою. Час транспортування 

— 18-24 год. У дорозі пакети необхідно періодично злегка хитати 

для збагачення води киснем та перемішування ікри. Доставлену на 

місце ікру в тих самих пакетах занурюють у місткість з водою для 
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поступового вирівнювання температури, після чого ікру 

завантажують в апарати для доінкубовування. 

Доінкубовують ікру за оптимальних температур для даного виду 

осетрових риб як у пристосованих апаратах Вейса (до 500 г ікри на 

1 апарат місткістю 8 л), так і у спеціалізованих осетрових 

інкубаційних апаратах типу “Осетер”. 

Сперму осетрових слід транспортувати в сухих, щільно закритих 

стерильних місткостях, обгорнутих двома шарами поліетиленової 

плівки і встановлених у термос з подрібненим льодом. У таких 

умовах за температури 1-4°С вона зберігає близько 80% активних 

сперміїв протягом 3-4 діб (зі зміною льоду). Підвищення 

температури до 15-20°С призводить до скорочення терміну 

зберігання сперми в межах 2 годин. 

У поліетиленових пакетах з киснем, наполовину заповнених 

водою, можна також перевозити вільних ембріонів осетрових риб у 

1-2-денному віці. Проте, перевезення заплідненої ікри має певні 
переваги. 

Під час завантаження осетрової молоді в транспортні місткості 
необхідно дотримуватись особливої обережності, виключаючи 

травмування та підсушування риби, що призводитиме до її високого 

відходу. У місці доставки температуру води не-обхідно повільно 

довести до її рівня у водоймі. 
Для максимального збереження завезеного матеріалу 

підрощувати осетрову молодь слід у контрольованих умовах 

рибних господарств — у пластикових лотках та басейнах різної 

конструкції з годівлею живими кормами та штучними стартовими 

кормосумішами високої якості. 

Методи оптимізації гідрохімічного режиму, розрахунки, 

обговорення 

Розглядаються два варіанти формування гідроекологічного 

режиму водойми: а) водойми з протічним режимом, але без гарантії 

високої якості води, що подається у став; б) водойми з непротічним 
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режимом ставів живляться поверхневим стоком, ґрунтовими водами 

та атмосферними опадами, екологічний ризик. 

В обох випадках, коли несформований трофічний ланцюг син та 
переробки органічної речовини автохтонного та алохтонного 

походження, екосистема ставів приречена на вимирання.  

У роботі наведені розрахунки з очищення річкової води на 

біоплато, у біологічному ставу, за допомогою вій та пересувного 

аеробіофільтра з штучною насадкою. Очевидно, найбільше 

зацікавлення викликатиме в умовах непроточності використання 

пересувного аеробіофільтра з насадкою із штучного волокна 

(капронового, нейлонового, поліамідного тощо), сформованого із 
відходів синтетичного виробництва волокон. 

Розрахунок касетного аеробіофільтра (АЕБФ). Згідно з 
проведеними нами раніше розрахунками, площа біоплато в 10 м2

 

аналогічна 1,2 кг маси волокон, що контактує з доочищуваною 

водою (довжиною 0,3 м та кількості 3,3-Ю8 волокон). У 

конструктивному плані треба брати 3 касети по 10 пучків волокон 

масою 40 г кожен. Для роботи АЕБФ необхідно розрахувати час 

пересування води у контакті з волокном (І), товщину (висоту) шару 

завантажуваного матеріалу (1т), питому витрату повітря (Д), що 

подається на аерацію. Мінімальний термін перебування 

доочищуваних вод у споруді розраховується на повне окиснення 

домішок: 
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Рис. 6 Схема рибогосподарського ставу протічна (а) і безстічна 
(б) умови постачання: 

А) 1- фашинний русловий фільтр, 2 – біоплато-відстійник 

 

 

 

Рис.7. Схема біофільтра для очищення рециркуляційних 

ставових вод: 

1 - фонтан, 2 - щебеневе завантаження, 3 - насадження лепехи, 5 - 

насос для рециркуляції води, 6 – сітчаста решітка для водозабору, 7 

– рибоводна водойма. 

t = (L0-Lt)·α·(1-S)·р 
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t = (10,0 - 5,0) • 12,0 • (1,0 - 0,3) • 9,8 • 10
-4

 = 34400 с або 9,5 год; 

де L0 та Lt  початкове та кінцеве значення БСКповне;  

α — біомаса обростань на фільтрі (12,0 г/м2
);  

S — зольність мікроводоростей та перифітону прийнята 0,30 

г/м2
;  

р — питома швидкість окислення або переробної здатності 

біофільтра (в досліді (5,8-9,8)-10
-4

 гО2/м
3с), мінімальна 1,5·10

-4
 

гО2/м
3с. 

Висоту шару синтетичного волокна (h) на одній касеті 
розраховуємо за формулою: 

h = Н/N 

де Н — товщина шару волокнистого матеріалу в умовному шарі, 

м; 

N - кількість касет, шт. 

Величину шару волокнистого матеріалу Н розраховуємо за 

формулою: 

Н = L1·Q/0,785·Д
2
·n·Мn·Рпит·N 

де L1| — кількість органічних домішок у воді, що надійшла за 
БСКповне , 

Q — маса надходження на доочищення води, м3
/добу,  

Д – питома витрата повітря на аерацію, м3
/1,0 м3

 очищуваної 

води,  

n – поправочний коефіцієнт на щільнісігь завантаження, 

приймаємо 0,5,  

Мn - наванкення на 1 м2
 поверхні субстрату, гО2/м

3
 добу,  

Рпит — питома поверхня завантажуваного матеріалу, м2
/м3

, 

приймаємо 90 м2
/м3

, 

    N — кількість касет, шт. 
Розрахунок питомої витрати повітря на аерацію (Д) в м3

 на 1,0 м3 

очищуваної води, за формулою: 

Д = z (Lа-Lt)/k1k2n1n2(ср-с) 

де z — питома витрата кисню повітряна 1 м2
 знятої з БСКповне, 
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приймаємо 1,1 мгО2/мг БСКповне,  

k1 — коефіцієнт, що враховує тип аерації для систем 

низьконапірної аерації з поверхнею обростання 0,1 приймаємо 1,47, 

k2 — коефіцієнт, що залежить від глибини занурення аератора 

(при 2,0 м ≈ 1,5); 

n1— коефіцієнт, що враховує температуру очищуваних вод 

n1 = 1,0 + 0,02(Тсер - 20,0)  

де Тсер — середньомісячна температура очищуваних вод у літній 

період, 

n2 — коефіцієнт якості поверхневих вод, приймається рівним 

0,75÷0,85 

Ср — розчинність кисню у воді; 

Ср= (1+ hа/20,6)СТ 

Ст - розчинність кисню у воді при t= 25°С і тиску МПа = 8,33 

мгО2/дм
3
; 

С — фактичний вміст розчиненого кисню у воді приймається 

мінімально допустимий рибоводними нормативами — 4,0 мгО2/дм
3
, 

hа — фактичне значення температури води у літній період, °С. 

 Таким чином, розглянутий варіант біологічного доочищення 

води може мати таке конструктивне вирішення: 

а) розміщення ПАБФ на акваторії ставів із розрахунку аерації 

10—12% площі водного дзеркала; 

б) встановлення поперечних за течією русла касет із 

завантаженням стійкого синтетичного волокна; 

в) чергування мілководних біоплато з глибоководними каналами 

з біофільтрами касетного завантаження гнучкими синтетичними  

волокнами цілодобового функціонування. 

Розрахунок терміну очищення води на біоплато 

L0= 10,0 мО2/дм
3
 (вхідна вода) за БСК5.  

L1 = 5,0 мгО2/дм
3
 (вихідна вода) за БСК5. 

Об’єм очищувальної води = 50 м3
/добу.  

 Необхідно зняти навантаження. 
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Р = (10-5)·  50000 = 250000 мгО2. 

Переробна здатність 1,0-10
-4

 гО2/м
3с. 

Термін очищення = 250/0,1 = 2500 с.  

Біоплато: 100 стебел на 1 м2
. 

Добова переробна здатність за фільтрацією. 

W = В ·  S ·  0,8 ·  998 ·  2,4 м
3
/добу 

В - біомаса макрофітів ≈ 20 т/га,  

S - поверхня біоплато ≈ 0,2 га,  

     0,8 - частка води у загальній біомасі макрофітів,  

     2,4 — добовий цикл 1 водообміну у рослин,  

     0,1 - коефіцієнт реарації 
W = 20 ·  0,2 ·  0,8 ·  998 ·  2,4 = 766,5 м3

/добу. 

Розрахунок біоплато. 

L1 = БСК5 - 18,0 мгО2/дм
3
  

L2 = БСК5 - 3,0 мгО2/дм
3
 

Об’єм води, що подається на очищення, 100 м3
/добу. 

Окиснювальна потужність 1,9 • 10
-4

 гО2/м
3с. 

Навантаження на біоплато Р за органічною речовиною. 

Р = 100 (18,0-3,0) = 1500,0 гО2/добу або 0,0174, гО2/с 

При глибині 0,5 м його площа становитиме 200 м2
. Приймаємо 

5x40 м. 

При очищенні на біоплато води протягом 1 доби швидкість її 
буде 

V = Q/В • h • z = 100/2,5 • 86400 = 0,0005 м/с. 

Звичайно, коли у літній період інтенсивно розвивається 

перифітон,  то можна прийняти переробну здатність 1,9·10
-3

 

збільшивши об′єм очищувальних вод до 1000 м3
/добу за тих самих 

площ. 

Поєднання системи механічної аерації (фонтан) з біологічним 

очищенням на штучній насадці (волокна) та кам’яній накидці з 
доочищенням н ВВР (див рис.6). 

Попередні розрахунки приймаються тільки в іншому 
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конструктивному рішенні. Очищена вода подається під тиском на 
волокнисту насадку. Сюди подається і стиснуте повітря. Потім 

поступає на кам’янисту накидку (працює біоплівка) і чашу з 
насадкою вищої водяної рослини (рогіз, лепеха). Додаткова аерація 

відбувається за рахунок фонта розбризкування на поверхні водного 

дзеркала. 

Висновки 

Експлуатація малих водойм повинна бути підпорядкована 

балансу розчиненого кисню, що може бути забезпечена комплексом 

технічних, біологічних заходів як на водоподаючому каналі, так і на 

самій водоймі.  
Найбільш компактним та ефективним засобом для очищення 

води і забезпечення газового режиму є поєднання касетних 

біофільтрів з штучною волокнистою насадкою та примусовою 

аерацією. 

З метою попередження задухи риб у ранкові часи необхідне 
видалення надлишкової фітомаси ВВР, у першу чергу плаваючих — 

рясок малої і триборозенчастої, спіроделли багатокореневої, що 

перекривають. поверхню водойми та порушують аерацію води. 

У зимовий період необхідне видалення старої фітомаси ВВР, яка 
в період льодоставу поглинає розчинений кисень при її розкладенні, 

та виділяє шкідливі гази. 

Розрахунок відстійника 

Ширина ставу розраховується за формулою: 

В=qмакс/n·Н1·V 

qмакс- максимум витрат води, м3
/с; 

n – число коридорів; 

Н1 – глибина відстійника (0,5-1 м); 

V – середня швидкість води, прийнята 0,0005 м/с за випаданням 

зависів у природних водоймах. 

Довжина відстійника визначається за формулою 

L= qмакс·τ·с/В 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

 

qмакс ·с – маса зависів; 

τ – тривалість осадження; 

При t = 20ºС 60% ефект очищення досягається за термін 3800 с. 

В основу розрахунку покладено транспортну здатність потоку.  

Лімітуючим чинником тут буде зменшення швидкості потоку і 
відповідно, випадання зависів за профілем ловчої кишені. Формула 

В.Н. Гончарова для питомої ваги донних наносів: 

qh= 1,2· (1+φ)·dV0·(V/V
0
)

4,33 

qh - питома вага донних наносів, кг/с·м;  

V0 - швидкість спокою часточок, м/с;  

d - величина часточок в поперечному перерізі, мм;  

V – середня швидкість течії, м/с;  

φ - параметр турбулентності для дрібнодисперсних часточок за 
В. Н. Гончаровим при діаметрі 0,1 мм та температурі 10 °С складає 

8,4.  

Для р. Случ у створі с. Тинне при ширині русла 10,0 м, глибині 
1,0 м, витраті води 5,0 м3

/с, швидкості течії 0,25 м/с, діаметрі  

завислих часточок 0,06 - 0,2 мм (суміш неоднорідна), початок 

переміщень 

 

  

Прийнявши швидкість течії 0,25 м/с за 2Vn швидкість спокою 

0,25/2 = 0,125 м/с. Цю величину швидкості можна досягти завдяки 

розширенню поперечного перерізу русла та його глибини. 

Прийнявши ширину кишені 40,0 м за годину матимемо витрати W = 

5,0 • 3600 = 180000 м3
. При глибині кишені 1,0 м матимемо її 

довжину. 

L=W/b·h=18000/40·1=450 м 

Розрахунок довжини заплави для осадження зависів. 
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Враховуючи залежність між вмістом зависів, а також сорбованих 

на них радіонуклідів (27,86 % від загального вмісту Сs-137 та 71,52 

% знаходження їх в мулах) вагоме значення має процес осадження 

їх на заплавах річок. Розрахунок довжини річкової заплави, що 

забезпечує осадження зависів під час весняної повені та водопілля 

вели за формулою Рейнольдса 

Re= W0·d·ρ/µ 

W - швидкість потоку, м/с; 

ρ - густина середовища, кг/м2
,  

µ - в’язкість середовища, н·сек/м2
;  

d - діаметр завислих часточок, мм.  

Для досліджуваного басейну р. Горинь довжина заплави повинна 

складати 4,32 км. 

Визначення швидкості осідання зависів у водному 

середовищі 

Назва 

річки 

Характер 

зависів 

Вміст 

твердої 

фази, 

% 

Густина 

суспензії, 

кг/м
3 

Густина 

зависів, 

кг/м
3 

Тривалість 

осадження, 

м/год 

Случ пісок 3 1090 2750 3,9 

Горинь 
глинистий 

мул 
0,2 1040 2250 0,003 

 

На заплаві р. Прип’ять та р. Горинь осідання часточок 

відбувається за значно довший період часу, враховуючи менший 

розмір і питому вагу глинистих зависів. Для р. Горинь 

W0= 0,56·d
3
·g(ρтв-ρж)·ρж/d·ρ·µ=0,56· (10·10

-6
)

3
·9,81·(2250-

1200)·1200/25·10
-6

·1200·2,4·10
-3

= 0,92·10
-6

 м/с 
Тобто за добу осадження глинистих частинок на заплаві 

відбудеться на висоті шару води 79,2 см,  що забезпечується на 
протязі довжини заплави 4,32 км, що забезпечується пришвидкості 
потоку менше 0,05 м/с. 
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Вимоги до оформлення курсової роботи 

Курсовий проект виконується кожним студентом згідно 

отриманого завдання.  Пояснювальна записка включає в себе: 
вступ, теоретичну частину, яка складається з трьох розділів, 

практичну частину, висновку та списку використаної літератури. 

Обсяг курсового проекту має становити не менше 30 сторінок.  

Пояснювальна записка оформлюється на папері формату А4, 

може бути виконана в друкованому або рукописному варіанті. 

Текст має бути розміщеним на одній стороні. Поля: верхнє, нижнє, 
ліве – 20 мм, праве – 10 мм. Сторінки мають бути пронумеровані. 

На титульному листі номер сторінки не ставиться. 

Пояснювальна записка складається в такому порядку: титульний 

лист, зміст (в ньому вказуються назви розділів та номери сторінок, 

на яких вони знаходяться), вступ, розділи записки, висновок, список 

використаної літератури. 

Зразок титульної сторінки (додаток 1) 

Зміст  курсової роботи 

Вступ 

1. Особливості біології осетрових. Відтворення, живлення, 

оптимальні умови середовища, добовий раціон, 

інтенсивність ростових процесів. 

2. Відтворення осетрових у природному та штучному 

середовищі. Причини деградації популяції. 

3. Стимуляція дозрівання плідників. Отримання ікри. 

Утримування плідників. Підрощування личинок. 

4. Інтродукція молоді у природні водойми. Промислове 
повернення. Вирощування у фермерських господарствах. 

5. Практична частина за варіантами. 

6. Розрахунок схеми водопідготовки (біостави, відстійники). 

Якість води. 

Висновок 

Список використаної літератури. 
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Завдання для виконання практичної та теоретичної 

частин курсової роботи 

1. За підготовкою води – скласти схему зворотної системи 

водопідготовки. 

2. Визначити дозу гіпофіза для стимуляції плідників осетра.. 

3. Дати опис інкубаційних апаратів, що використовуються для 

відтворення осетрових. 

4. Охарактеризувати кормову базу дорослих особин та 

отриманого потомства. 

5. Визначити часові характеристики технологічного процесу 

отримання зарибку 

6. Визначити щільність посадки молоді у малькові і виросні 

стави. 

7. Описати технологію перевезення зарибку і інтродукції у 

водойми. 

Таблиця 1. Характеристика свіжої води та водного дзеркала 

Характеристи-

ки ставу і води 

Варіанти 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Глибина, м 1
,5

 

2
 

1
,2

 

1
 

3
 

2
,5

 

2
 

2
,5

 

3
 

4
 

Прозорість, м 1
 

0
,5

 

0
,6

 

1
 

2
 

1
,5

 

2
 

3
 

2
 

2
 

Заростання 

ВВР, % 

2
0
 

3
0
 

2
5
 

3
0
 

4
0
 

5
0
 

4
0
 

2
0
 

1
5
 

3
0
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3
3

 

  

М
утність

 води
 

(зависі), м
г/дм

3
 

100 

150 

80 

90 

50 

40 

100 

150 

100 

100 

Х
арактер

 

зависів
 

пісок 

глина, мул 

пісок 

пісок 

мул 

пісок 

пісок 

мул, глина 

пісок 

пісок 

Г
устина 

суспензії, кг/м
3
 

1100 

1050 

1040 

1100 

1050 

1040 

1000 

1050 

1100 

1100 

Г
устина зависів

 

2800 

2250 

2750 

2700 

2300 

2700 

2700 

2350 

2750 

2800 

Т
ривалість

 

осадж
ення

, 

м
/год

 

4 

0,003 

4 

4 

0,005 

4 

4 

0,003 

4 

4 
Д
іам

етр
 

зависів
, м

м
 

0,25 

0,05 

0,2 

0,15 

0,05 

0,2 

0,2 

0,05 

0,2 

0,2 

Ш
видкість

 

течії, V
 

0,1 

0,15 

0,1 

0,2 

0,1 

0,15 

0,1 

0,1 

0,15 

0,1 

Ш
видкість

 

спокою
 зависів

, 

V
0
 

0,05 

0,07 

0,05 

0,1 

0,05 

0,07 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 
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Параметр 

турбулентності 

для 

дрібнодисперсн

их часточок, φ 

8
,4

 

8
 

8
 

8
,2

 

8
,4

 

8
,4

 

8
 

8
 

8
,2

 

8
,4

 

В′язкість 

середовища, µ, 

н·сек/м2 

          

Практична частина 

Розрахувати характер і щільність вселення осетрових якості води і 

кормову базу наступних  водойм та полікультуру риб. 

Характеристика 
Варіанти 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Площа ставу, га 10 20 30 40 50 100 50 20 30 50 

Полікультура  

короп + + + + + - + + + + 

товсто лоб + - + + - + + + + + 

білий амур - + + - + + + - - + 

чорний амур - + + + + + + - - + 

стерлядь + - - + - - - - - - 

білуга - + - - - + + - - - 

севрюга - - + - - - - - - - 

веслоніс - - - - + - - + + + 

Кормову базу прийняти середню для водойм лісостепової зони. 

Рекомендована література: 

1.  Технологія виробництва об′єктів аквакультури, колектив авторів 

за ред. Андрющенко А.І.- К.: 2006. – 336 с. (с. 58-72); 

2. Фермерське рибництво. Грициняк І.І. та співавтори.-К. – 2008 . – 

560 с. 

3. Ласков Ю.М. и др. Примеры расчетов канализационных 

сооружений. 
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Додаток 1. Зразок титульної сторінки курсового проекту 
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