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Загальні положення 

Тема самостійної роботи з дисципліни «Біологічні основи 

рибництва» - « Біологічні основи відтворення  та культивування 

коропа і рослиноїдних риб». 

Мета самостійної роботи з дисципліни «Біологічні основи 

рибництва»:   навчитись застосувати набуті теоретичні знання з 

дисципліни «Біологічні основи рибництва»  на практиці. 

Вимоги до оформлення самостійної роботи 

Самостійна робота виконується кожним студентом згідно 

отриманого завдання.  Робота складається з: вступу, теоретичної 

частини, , практичної частини,  відповідей на теоретичні питання, 

висновку та списку використаної літератури. Обсяг самостійної 

роботи має становити не менше 40 сторінок.  

Робота 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. 

Робота складається в такому порядку: титульний лист, зміст (в 

ньому вказуються назви розділів та номери сторінок, на яких вони 

знаходяться), вступ, розділи, висновок, список використаної 

літератури. 

Зразок титульної сторінки (додаток 1) 

 

Зміст  самостійної роботи 

Вступ 

1. Види коропа. 

2. Природне відтворення коропа. Оптимальні умови водного 

середовища, живлення, інтенсивність росту, природна 

кормова база. Рибопродуктивність. Раціональна годівля 

риб. Рентабельність. Історія розвитку коропівництва в 

Україні.  
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3. Вирощування коропа і білого амура у полікультурі, 
біологічні і фізіологічні особливості риб, умови 

відтворення, якість середовища, кормова база (та 
характеристика вищих водних рослин, їх кормова цінність). 

Щільність посадки білого амура. Меліоративне 
використання білого амура. Рибопродуктивність, 

рентабельність. 

4. Практична частина 

5. Теоретична частина (відповідь на тестові питання) 

Висновок 

Список використаної літератури. 

Теоретична частина 

Визначення біологічної продуктивності водойм 

Біологічна продуктивність водойм складається з продуктивності 

мікроводоростей, зоопланктону, бентосних організмів, перифітону, 

фітомаси вищих водних рослин, донних відкладів. Відомо, що 

харчова грудка живлення  коропових риб переважно складається з 

детриту. Риби різні за характером живлення (таблиця 1). 

Таблиця 1. Характер живлення риб у полікультурі 

Вид риби Характер живлення 
Супутні джерела 

живлення 

Білий товстолоб фітофаг комбікорм 

Строкатий товстолоб фіто- та зоопланктофаг комбікорм 

Гібрид товстолоба фіто- та зоопланктофаг комбікорм 

Короп детритофаг, бентофаг комбікорм 

Білий амур фітофаг комбікорм 

Чорний амур молюскофаг фітофаг 

Веслоніс фіто- та зоопланктофаг  

Сом  детритофаг, іхтіофаг комбікорм 

Піленгас детритофаг комбікорм 

 

Масу продуктивної органічної речовини (Р) розраховують за 
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вегетаційний сезон на поверхні водного дзеркала (1 га) за 
формулою (у випадку бентосних організмів, розраховується 

продуктивність на площу водного дзеркала): 

Р= В·F·h  , де 

В – біомаса досліджуваного кормового гідро біонта, мг/дм3
; 

F – площа водного дзеркала, га; 

h – глибина, м. 

Масу приросту риби за сезон вегетації розраховують за 

формулою: 

М= 0,5·Р/Кк  , де 

0,5 – можливий рівень утилізації органічної речовини 

іхтіофауною; 

Кк – кормовий коефіцієнт. 
Додаткове зариблення розраховується за формулою (у випадку 

значного відходу): 

Дз = (М/Пп·Ім)·100  (3), де 
М – маса приросту риби за сезон вегетації на площі 1 га; 

Пп – промислове повернення; 

Ім – планова індивідуальна маса товарної риби (не менше 0,4 кг). 

Таблиця 2. Біологічні нормативи для ставів півдня України 

Кормові 
організми 

Продуктивно-

біомасовий коефіцієнт 
Кормовий коефіціент 

оптимальний допустимий оптимальний допустимий 

Фітопланктон 120-140 50-300 50 35-60 

Зоопланктон 20 10-35 6 5-10 

Макрофіти 1,1-1,2 1-1,5 50 30-70 

Зообентос 
(молюски) 

6 3-7 5 4-7 

Зообентос 

(м′який) 
1,5 ≤ 3 50 10-60 

Перифітон 20 10-35 6 5-10 
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Рибопродукція та рибопродуктивність ставів 

Рибопродукція – це загальна маса риби, одержаної з одиниці 

площі ставу протягом вегетаційного сезону. 

Рибопродуктивність – сумарний приріст маси риби, яку 

одержано з одиниці площі ставу протягом вегетаційного сезону 

за рахунок використання рибою природної кормової бази ставу і 

штучних кормів.  

Приріст маси риби, отриманий з одиниці площі за рахунок 

природної кормової бази ставу протягом вегетаційного сезону 

називається природною рибопродуктивністю, а за рахунок 

штучних кормів – кормовою. 

Рибопродукцію та рибопродуктивність виражають у вагових 

одиницях на один гектар площі ставу. Величина рибо продукції 
та рибопродуктивність ставів залежить від природно-

кліматичних умов регіону, психології вирощування, виду, віку, 

породи риб, а також рівня інтенсифікації, конструктивних 

особливостей ставів, загальної культури рибництва. 

Розрахунок величини рибопродуктивності та рибопродукції 
можна проводити двома способами: 

- за щільністю посадки; 

- за кількістю виловленої риби (в шт). 

Розрахунок величини рибопродуктивності та рибопродукції 
ставів за щільністю посадки проводять за формулами: 

Нагульні стави 

Пн= А·Р·(В-в)/100  (1) 

Gн= А·Р·В/100        (2) 

Вирощувальні стави 

Пв= А·Р·в/100   (3) 

Gв= А·Р·в/100   (4) 

Примітка: якщо посадковий матеріал – личинки. То їх 

початковою масою можна знехтувати, тоді величина 

рибопродуктивності та рибо продукції буде однаковою. 
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Розрахунок величини рибопродуктивності та рибопродукції 
ставів за кількістю виловленої риби проводять за формулами: 

Нагульні стави 

Пн= Ар·(В-в)  (5) 

Gн= Ар·В        (6) 

Вирощувальні стави 

Пв= Ар·в   (7) 

Gв= Ар·в   (8), де 

ПН , ПВ – рибопродуктивність нагульних і вирощувальних 

ставів, кг/га; 

Gн , GВ - рибопродукція нагульних і вирощувальних ставів, 

кг/га; 

А – щільність посадки риб у стави, шт/га; 

Ар – вихід риби, шт/га; 

Р – вихід риби із ставів, %; 

В – маса дволітки, кг; 
В – маса цьоголітки, річняка, кг. 

Для розрахунків рибо продукції та рибопродуктивності ставів 

використовують довідкові рибоводно-біологічні нормативи 

(таблиця 3). 

 

Таблиця 3. Щільність посадки коропа у стави і кількість 

виловленої риби для різних зон рибництва, шт/га. 

Зона 

рибництва 
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риби 
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1 2 3 4 5 

І 50000 2600 32500 2200 

ІІ 55000 2800 36000 2500 

ІІІ 60000 3000 39000 2700 

ІV 65000 3500 42000 3100 

V 70000 3700 45500 3300 

VІ 75000 3800 49000 3400 

VІІ 80000 4000 52000 3600 

  

Завдання для виконання практичної частини курсового 

проекту 

 

Розрахунок біологічної продуктивності водойми 

Розрахувати біологічну продуктивність водойм площею 10 га 
глибиною 2,5 м. 

1. Розраховуємо об′єм води у водоймі: 
W = F·h 

W = 100000 м2
 ·  2,5 м 

= 250000 м3
 

2. Розраховуємо об’єм фотичного шару води (глибина 1,5 м, 

де відбувається фотосинтез мікроводоростей): 

Wфот= F·hфот= 100000·1,5=150000 м3
 

Вихідні дані для розрахунку біологічної продуктивності 

водойми: площа 10,0 га; глибина – 2,5 м; глибина фотичного 

шару води – 1,5 м; вміст фітопланктону – 10 мг/дм3
; біомаса 

макрофітів – 0,5 т/га; донні мули товщиною 5 см – 500 кг/га при 

вологості 0,9 = 50 кг/га повітряно – сухої маси; поверхня 

обростання макрофітів – 300 см2
 на 1м2

 поверхні заростей (10% 

водної поверхні), фітомаса 2 тони на гектар водного дзеркала. 

Кормовий коефіцієнт (згідно таблиці 2) промислового 

повернення – 70%. 

Таблиця 4. Завдання для виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Біологічні основи рибництва» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Характеристика 
водного об′єкта 

Варіант 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Площа водного 

дзеркала, га 
10 20 30 40 50 100 200 200 50 100 

Глибина, м 2 3 3 2,5 3 3 4 5 2 2 

Висота 

фотичного 

шару, м 

1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

Біомаса гідробіонтів, мг/дм3
 

фітопланктон, 

мг/дм3
 

15 20 25 20 30 20 15 20 20 20 

зоопланктон, 

мг/дм3
 

8 10 10 9 10 9 8 6 10 10 

перифітон, 

мг/м2
 

4 5 5 3 4 5 4 3 2 3 

бентос м′який, 

мг/м2 10 12 8 10 5 3 8 9 10 11 

бентос твердий, 

мг/м2 6 5 4 3 4 8 5 4 3 3 

Заростання ВВР 

водного 

дзеркала, % 

11 10 10 12 15 20 15 20 8 10 

Маса повітряно-

водних рослин, 

перифітон, т/га 

2 1,5 3 2 3 4 2 2 3 1 

Маса підводної 

м′якої 
рослинності,т/га 

0,6 0,8 0,3 0,4 0,5 0,6 0,3 0,2 0,5 0,6 

Донні мули 

(повітряно-суха 

маса), т/га 

500 300 200 100 100 200 300 400 500 300 
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Розрахувати щільність посадки коропа у нагульних та 

вирощувальних ставах 

Внесення добрив 

Використання кормів 

* Маса ери фітону на 1 м2
 поверхні ВВР (заростання, %) 

Розрахунок рентабельності рибоводних господарств виконується 

за формулою: 

R=Прибуток/Затрати 

Прибуток розраховується за реалізацією вирощеної риби.  

Затрати складаються із вартості зарибку, кормів, амортизації 
обладнання, трудових затрат. 

Теоретична частина самостійної роботи з дисципліни 

«Біологічні основи рибництва» 

1. Бонітування коропових риб проводиться для: 

а) визначення інтенсивності росту 

б) визначення статі риб 

в) визначення продуктових і племінних якостей 

г) визначення породи риб. 

2. Інтенсивність росту теплолюбивих риб: 

а) проявляється у старших вікових груп 

б) проявляється у молодших вікових груп 

в) найактивніший ріст восени 

г) найактивніше ростові процеси проявляються у полікультурі. 

3. Визначення вікових характеристик у окуня, миня відбувається: 

а) за променями плавців 

б) за столітами 

в) за лускою 

г) за зябровими кришками. 

4. Бічна лінія у риб відіграє функцію: 

а)  сейсмосенсорну 

б) регулюючу роль у збереженні рівноваги риб 

в) реактивну щодо якості води, її токсичності 
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г) нейрорегуляції тіла риб. 

5. Довжина кишечника у тілі риб який мають різний характер 

живлення : 

а) коротка у коропа 

б) довша у білого амура 
в) довша у хижих риб (щука)  

г) коротша у бентофагів. 

6. Найбільший приріст маси дає порода коропа: 

а) лускатого 

б) дзеркального лінійного 

в) голого 

г) рамчатого. 

7. Золотистий карась живиться: 

а) зоопланктоном 

б) перифітоном 

в) бентос ними організмами 

г) м′якою вищою рослинністю (зеленими пагонами водоростей). 

8. Статеве дозрівання білого амура залежить (у віці 5 років): 

а) від температури і якості води 

б) від живлення 

в) від швидкості потоку води 

г) від глибини ставу. 

9. Строкатий товсто лоб живиться зоопланктоном і може сягати 

річного приросту 2-3 кг: 
а) росте швидше білого амура 

б) росте швидше коропа 
в) росте швидше білого товстолоба 

г) росте повільніше чорного амура 
10. Райдужна форель вирощується і у ставах. Оптимальна 

температура росту зрілої форелі: 
а) 10-15˚C 

б) < 30˚C 
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в) > 20˚C 

г) 1,5-5˚C. 

11. Сом звичайний (Silurus glanis L.) хижак, живиться у теплий 

період року і сягає маси: 

а) 100 кг 
б) 200 кг 

в) 300 кг 
г) 500 кг. 

12. Піленгаса (Mugil soiny Basilewsky) вирощують у ставах: 

а) у солонуватих водах 

б) у прісних водах 

в) у морських водах 

г) евригалинна риба (взалежності від віку). 

13. Веслоніс (Polygodon spathula Walb) швидкоростуча риба (до 75 

кг маси) є конкурентом у живленні: 
а) щуки, судака 
б) сома 

в) коропа 
г) товстолоба строкатого. 

14. Вугор європейський (Anguilla Anguilla L.) за характером 

живлення є: 

а) хижак 

б) молюско – і зоофаг 

в) детритофаг 
г) фітофаг. 

15. Зустрічаються два види вугра широкологові і вузькоголові. Це є: 
а) самостійні види 

б) вікова трансформація виду 

в) ознака статі 

г) характерні ознаки ланцетофалів. 

16. Характерна ознака нерестуючих риб є яскраво-зелене 

забарвлення з червоними плавцями. Однак є і інше забарвлення. 
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Чим це пояснюється: 

а) видовою ознакою 

б) віковими змінами 

в) характером живлення 

г) характером середовища. 

17. В′юн, донедавна поширена риба заболочених територій. 

Зменшення її ареалу поширення пов′язана з: 
а) кліматичними змінами 

б) меліоративними роботами 

в) якістю води  

г) зниженням рівня грунтових вод. 

18. Вторинна продукція водойм - це: 

а) нарощення біомаси гідробіонтів за певний період вегетації  
б) сумарна біомаса вирощеної риби 

в) нарощення біомаси фіто- і зоопланктону 

г) чистий приріст біомаси за відліком природної смертності. 
19. Напівінтенсивна форма вирощування риби у ставах це: 

а) полікультура риб 

б) ущільнена посадка 

в) підживлення у період інтенсивного росту 

г) інтенсифікація кормової бази. 

20. Щільність посадки риб при екстенсивній формі вирощування: 

а) 1000 шт/га 

б) 2000 шт/га 
в) 3000 шт/га 

г) 4000 шт/га. 
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