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ПРИСТРОЇВ 
 

В даній статті розглядаються основні фактори потоків води у природних 

та штучних водоймах, які впливають на міграційну поведінку риби та їх 

життєві процеси. Знання характеру цих факторів дає змогу розробляти 

заходи, спрямовані на захист гідробіонтів при відборах води. 

Ключові слова: рибозахисний пристрій, міграція риби, пульсаційна 

швидкість. 

 

В данной статье рассматриваются основные факторы потоков воды в 

естественных и искусственных водоемах, влияющих на миграционное 
поведение рыбы и их жизненные процессы. Знание характера этих фак-

торов позволяет разрабатывать мероприятия, направленные на защиту 

гидробионтов при отборах воды. 

Ключевые слова: рыбозащитное устройство, миграция рыбы, пульсаци-

онная скорость. 
 

This article discusses the main factors of water flows in natural and artificial 

watercourse that affect the migration behavior of fish and their life processes. 

Knowledge of the nature of these factors helps to develop measures for 

protection of aquatic organisms in selecting water. 

Key words: fish protection device, the migration of fish, pulse rate. 

 

Постійне зростання об’ємів води, що вилучаються з природних водойм 

на потреби водопостачання, промисловості та зрошення змінює гідравліко-

гідрологічний режим і екологічні умови, що діють на життєві процеси і на мі-
граційну поведінку гідробіонтів [1, 2].  

За даними фахівців, щорічно у водозабірні споруди потрапляє більш як 

10 млрд. шт. молодої риби, що наносить пряму шкоду рибній галузі [3]. Реа-

гуючи на штучно створені потоки, гідробіонти скочуються по них у діючі гі-
дротехнічні споруди, здійснюючи покатні міграції, це у більшості випадків 

наносить значні втрати складовим біологічної продукції, що отримують з цих 

джерел [2, 4, 5]. 
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Визначення і розуміння характеру факторів, що впливають на міграцій-

ну поведінку риби надає змогу створення таких умов біля діючих гідротехні-
чних споруд, які до мінімуму скорочують негативні прояви працюючих 

об’єктів на довкілля і надають інформаційну основу для розробки заходів, 

спрямованих на його захист [1, 2, 4, 5]. 

Нашим завданням є з’ясувати основні фактори потоків води, які впли-

вають на міграційну поведінку риби та їх життєві процеси. 

У різних видів риби в процесі еволюції склались специфічні риси мігра-

ційної поведінки. Це відповідає умовам існування та особливостям взаємо-

відносин між тваринами та середовищем. Головними відмінними умовами 

існування риби у водоймах є постійна дія на них течій водних мас. У водой-

мах та озерах існує уповільнений характер водообміну і особливості форму-

вання стоку, тобто гідрологічний режим відмінний від річкового. 

При вивченні міграцій риби необхідно розглянути питання про причину їх 

виникнення, та їх значення у житті гідробіонтів. Розглядаючи покатні мігра-

ції риби, особливо молоді, виділяють механізми різних рівнів прояву.  

Механізми першого рівня створюють передумови для міграції, механізми 

другого рівня – реалізують їх, а третього визначають просторово-тимчасову 

структуру розподілу риби, що вже скотилася. Для виникнення і прояву меха-

нізмів першого рівня необхідне потрапляння риби у потік. 

Механізми другого рівня прояву реалізуються також за наявності течії 
внаслідок прояву рибою реореакції (реотакису). Реореакція – це уроджена 

поведінка руху риби проти течії, що перешкоджає її зносу потоками води. 

Реореакція може або слабнути при певному фізіологічному стані риби, або 

бути загальмована під впливом інших, більш “потужних” фізичних факторів і 
поведінкових реакцій, навіть може поступатися їм місцем. Орієнтація різних 

видів риби і її молоді у потоці відбувається за допомогою органів зору, доти-

ку, органів чуттів бокової лінії (ОЧБЛ) та лабіринту.  

Взагалі, за характером пересувань молоді риби в потоках води, форми по-

катних міграцій можуть бути різними: пасивні, активні, актовно-пасивні. За-

лежно від форми покатних міграцій існують різні механізми їх здійснення. 

Пасивна міграція пов’язана або з фізичною неможливістю риби опиратися 

потоку через перевищення критичної швидкості течії (передличинки, ранні 
личинки), або з припиненням їх орієнтації (зорової – при зменшені освітле-

ності або при більшій мутності води, тактильної – при підйомі риби з дна) 

проти течії (личинки, мальки перших етапів розвитку). При високій прозоро-

сті води ці міграції зазвичай мають чіткий вечірньо-нічний характер. Ці міг-
рації характерні для ранньої молоді риби і рідко притаманні старшим групам 

риби. 

Термін “пасивна міграція” відображає тільки форму переміщення риби з 
потоком. Її ознакою є відсутність певного напрямку орієнтації мігруючих тіл 

риби, а наслідком є те, що швидкість переміщення цієї покатної молоді риби 

відносно берегів практично дорівнює швидкості течії водотоку. 
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Активно-пасивна міграція має місце при різкому зниженні плавальної 
здатності риби під впливом будь-яких факторів (голодування, низька темпе-

ратура води, її забруднення тощо). Однак, орієнтація особин проти течії збе-

рігається, а швидкість міграції дорівнює або дещо менша швидкості потоку. 

При активних покатних міграціях реореакція не проявляється і поступа-

ється іншим реакціям. Швидкість риби при таких міграціях більша швидкості 
течії. Ці міграції, звичайно, відбуваються у світлий час доби і характерні для 

більш пізніх періодів розвитку гідробіонтів (риби). 

Умови виникнення активних і активно-пасивних міграцій пов’язані з мін-

ливими біотичними факторами середовища – із щільністю населення гідробі-
онтів, з їх територіальною і агресивною поведінкою та, особливо, наявністю 

корму. На прояв цих форм міграції, особливо в прохідних риб, безпосередній 

вплив має досягнення рибами міграційного стану і покатна міграція носить 

обов’язковий характер. 

Механізми третього рівня прояву формують просторовий розподіл риби, 

що вже скотилася, та можуть бути фізичними і біологічними. Фізичні мають 

гідродинамічну природу і, в першу чергу, до них відносяться різного роду те-

чії, що виникають всередині основного потоку. В річках – поперечна цирку-

ляція та вихрі різного масштабу, створення яких пов’язано з турбулентністю 

та швидкісними характеристиками потоків. Біологічні механізми представле-

ні в основному поведінковими реакціями, що виникають у відповідь на дію 

тих або інших факторів середовища. При цих міграціях відмічаються різні 
залежності у горизонтальному та вертикальному розподілі мігрантів у во-

доймах. 

Горизонтальний розподіл пасивних мігрантів у водоймах в основному фо-

рмується за рахунок фізичних механізмів, а саме турбулентного перемішу-

вання потоку. Це вказує на велике значення фізичних механізмів у процесах 

горизонтального розподілу покатної молоді риби при реалізації технічних 

рішень. 

Вертикальний розподіл покатної молоді риби на відміну від горизонталь-

ного, визначається спільною дією фізичних та біологічних механізмів. Перш 

за все він формується за рахунок різної плавучості молоді риби. Покатна мо-

лодь риби з позитивною плавучістю базується переважно біля поверхні води, 

з негативною – біля дна. 

Просторовий розподіл мігрантів у відкритій частині акваторії водойм та-

кож визначається сполученням механізмів, що мають різну природу. З одного 

боку, це фізичні механізми, а саме, поверхневі вітрові заглиблені компенса-

торні течії. З другого боку, це вертикальні добові міграції молоді, пов’язані з 
харчовими і оборонними відношеннями, з проявом фотореакції, з гідростати-

чними реакціями, з реакцією на термоклін та іншими біологічними механіз-
мами. 
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Треба відзначити, що серед трьох розглянутих рівнів механізмів покатної 
міграції два перших рівня прояву є визначальними. Від них залежить виник-

нення самої покатної міграції. Механізми третього рівня прояву корегують 

просторовий розподіл мігрантів. Однак, у водосховищах та озерах умови для 

прояву цих механізмів покатної міграції істотно відрізняються від річкових, 

що пов’язано з особливостями гідравлічної структури потоку у водоймах з 
уповільненим водообміном. 

Різноманіття факторів, що формують течії, призводить до того, що у цих 

водоймах можна спостерігати протилежно направлені потоки з різними шви-

дкостями, що мають непостійний характер, який визначається дією різних 

факторів у зарегульованих водоймах. Найбільш стабільною є стокова течія, 

яка є рушійною силою покатної міграції риб, і на фоні якої здійснюється дія 

механізмів різних рівнів прояву міграційної поведінки (малі показники шви-

дкості цієї течії – основна відмінність від річкового потоку).  

Наприклад, у районі вилучення води гідротехнічною спорудою швидкість 

стокової течії збільшується з наближенням до водозабору. Тут може спосте-

рігатись відхилення вектора швидкості течії від горизонтального напрямку, 

тобто наявність висхідних та низхідних потоків води залежно від розміщення 

водоприймального вікна водозабору. Це впливає на дію механізмів, які фор-

мують покатну міграцію риби регульованих річок. 

Крім цього, це є інструментом керування поведінкою риби в умовах регу-

лювання стоку, відборів води, поселення у водоймі молоді риби тощо. Усе це 

дає змогу розробляти заходи, спрямовані на захист гідробіонтів при антропо-

генних навантаженнях і використаннях водних ресурсів при відборах води, 

будівництві природоохоронних споруд, скидання стоків, діяти на характер 

прояву міграції риби і особливо її молоді при змінах харчової поведінки в не-

безпечних для риби зонах, які спостерігаються в районах великих відборів 

води.  

Проведені спостереження дають нам змогу визначити місце риб у часі і 
механізм впливу турбулентних пульсацій на поведінку риб різних груп. 

Русловий потік (потік, що створюється при відбиранні води у гідроспору-

ду ГЕС, ГНС тощо), маючи заданий напрямок складається з великої кількості 
пульсуючих потоків. У цих потоках пульсаційні швидкості v′мають різні 
динамічні характеристики, що діють на органи чуття риби, яка потрапила у 

течії, і змінюють її поведінку та шляхи міграції. Пульсаційна складова швид-

кості потоку у конкретному місці є різницею між істиною V  і осередненою 

V  у часі [6]: 

VVv −=′ . 

Миттєва швидкість руху води у водоймі постійно змінюється і приймає 

різні значення у часі. Вона буває то більшою, то меншою за осереднену шви-

дкість. При розрахунках краще приймати не середньоарифметичні, а серед-

ньоквадратичні значення пульсаційної складової σ і швидкості потоків у річці 
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за інтервал часу, що відображає інтенсивність турбулентного потоку за n ви-

мірів миттєвої швидкості: 

( )∑ −=
21

VV
n

σ . 

Турбулентні збурення генеруються у потоках при терті їх з розташовани-

ми у річці предметами, а потім пульсації поступово заповнюють увесь об’єм 

води. Були визначені показники пульсаційного тиску, що змінюють поведін-

ку риби та її міграційний напрямок. Так, у малозвивистих природних річках 

поблизу дна V1,0=σ . До поверхні σ зменшується і у верхніх шарах води 

складає не більше V04,0  (тут значення осередненої швидкості V  характерні 

для 0,5 глибини річки). Ці дані достовірні лише для поздовжньої швидкості. 
Істинний просторовий вектор пульсаційної швидкості 

пV  більший за σ в             

3  разів. 

При дні природного водотоку пульсаційні складові σ не однакові: верти-

кальна близька до 0,5 σ, а поперечна – 0,8 σ. Це в свою чергу визначає те, що 

при дні 

σ9,1=пV . 

Так, якщо у річці 1=V  м/с, то середньоквадратичне значення просторово-

го пульсаційного вектора швидкості 
пV  буде нарощуватися по глибині зверху 

до низу. Приведені показники сприяють визначенню динамічних дій на гід-

робіонтів пульсаційної швидкості турбулентного потоку. 

По нормалі тиск струминки води щільністю ρ і швидкістю V  на плоске 

тверде тіло, яким у нашому випадку є риба, можна розраховувати за залежні-
стю 

2
VР ρ= , 

у даному випадку 20...5=Р Па (0,5…2 мм. в. ст.). 
У турбулентних потоках багато вихороподібних водних утворень різних 

розмірів та інтенсивності. Тут вони можуть досягати глибини водойми. У по-

токах найбільша частка кінетичної енергії пульсацій надходить на великі ви-

хроутворення – на них припадає більше 50% з частотою пульсацій 10 =ω Гц. 

В річках, каналах, біля гребель ГЕС при швидкості течії води  1=V  м/с і 
частоті 10 =ω  Гц, спостерігаються вихори розміром L=1м (можливо ці вихо-

ри діють на риби розмірами такої ж довжини). 

В умовах регулювання річок, швидкість потоків води у новоствореної во-

дойми невелика, практично їх показники біля гідроспоруд теж не перевищу-

ють більш як 0,02-0,3 м/с, що лімітується нормативною документацією. У та-

ких потоках практично мігрує багато молоді риби невеликих розмірів. Якщо 
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прийняти у розрахунках розмір риби, яка мігрує у техногенну споруду, дов-

жиною l=20 мм (згідно СНиП 02.06.07-87 [7]), то відповідний для цих розмі-
рів риби масштаб динамічних дій турбулентних збурень, що сприймаються 

рибою буде близьким по довжині l=40 мм. 

Частота пульсацій ω таких збурень можна визначити із співвідношення 

l⋅= 0ωω . Якщо l=1 м і 10 =ω  Гц, то 25=ω  Гц. Згідно [3] частота розподілу 

кінетичної енергії за спектром частот спочатку лінійно зростає від нуля до 

максимуму  

( )01 ωωff = , 

а потім зменшується за параболічним законом 

( ) 23

002 ωωff = , 

де f0 – максимум пульсаційної енергії частотного спектру, виміряний віднос-

но загальної кількості в одиниці маси води; 10 =ω  Гц – частота пульсацій ві-

дповідно до цього максимуму. 

Згідно цих умов пульсаційна енергія, що припадає на будь-який діапазон 

частот від 0 до ∞ визначається виразом 
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Звідси можна визначити, що 84 % кінетичної енергії в спектрі припадає на 

діапазон частот від 0 до 25=ω  Гц і лише 16 % – на більш високі частоти, 

тобто на всі інші вихроутворення менші 40 мм (аж до сотих частин мілімет-
ра). Але і у високочастотному спектрі основна частка кінетичної енергії при-

падає на його нижчі частоти ( 25≥ω  Гц і до ∞). З цього випливає, що на мо-

лодь риби довжиною 20 мм, у потоці швидкість якого 1 м/с, діє пульсаційний 

тиск 32,0...8,016,0 =Р  Па частотою більше 25 Гц. Його розмір у порівнянні із 

масою молоді (0,2 г) немалий, а пульсаційні швидкості, що створюють цей 

тиск теж значні (2,8-5,6 см/с). 

В тих зонах водойм, де течія відсутня, пульсацій практично немає. Інтен-

сивність пульсацій зростає із збільшенням гідравлічних опорів, коли потік 

одержує і акумулює додаткову енергію. 

Різний характер дії пульсацій на рибу по вертикалі потоку, де на глибині 
пульсаційний тиск на особин може збільшуватись в 3…4 рази. Спрямований 

у водозабір потік, являє собою суцільне середовище безперервних турбулен-

тних збурень, які змінюються по ширині, глибині і вздовж потоку. Це є осно-

вною умовою, яка визначає можливість просторової орієнтації риби у водой-

мах. 

За допомогою органів чуття системи бокової лінії риба не тільки сприй-

має дрібномасштабні пульсації, але й може визначити структуру турбулент-
ного потоку, спрямованість його утворень тощо. 
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За інтенсивністю пульсаційного тиску і швидкості потоку риба орієнту-

ється і визначає, знаходиться вона в стоячій воді чи в потоці (слабкому чи 

сильному), біля берега, дна чи на віддалі від нього. При цьому виключається 

необхідність зорової орієнтації. За зміною градієнтів пульсаційних характе-

ристик, риба відчуває наближення до гідротехнічної споруди, яку обтікає по-

тік. В присмерково-нічний час, при скаті, риба прагне попасти в зону потоків 

великих швидкостей, які мають максимальну інтенсивність турбулентних 

пульсацій. Це можна пояснити тим, що за межами низьких частот пульсацій-

ні складові турбулентного потоку мають однорідну й ізотропну структуру. 

Тут пульсації швидкостей і тисків рівномірні у всіх напрямках. В яких би по-

ложеннях не знаходилась риба, вона з усіх сторін одержує однакові імпульси. 

Здатність риби здійснювати покатні міграції з використанням при цьому 

інформації про своє місцезнаходження у турбулентному потоці є не тільки 

типовою природною реакцією, що визначає механізм скату, але і основною 

причиною потрапляння риби у діючі водозабірні споруди.  

Будь-які елементи водозабору, що обтікаються потоком, викликають на-

вколо себе збільшення турбулентності, на яку реагує риба, що може сприяти 

її дезорієнтації і занесенню у водозабір. З метою зменшення попадання риби 

у водозабірні споруди безпосередньо перед спорудою необхідно створити зо-

ни з підвищеною турбулентністю потоків, які орієнтують рибу і концентру-

ють її на визначених ділянках, на яких далі необхідно проводити заходи з ві-
дводу риби із зони відборів води. При реалізації заходів щодо гідробіонтів 

при їх міграціях потоками необхідно враховувати, що риба постійно контро-

лює своє положення, виявляє свою плавальну спроможність в різних умовах 

існування. 

 

1. Фильчагов Л.П. Предупреждения потерь рыбы. – К.: Урожай, 1986. – 192 с. 2. Пав-

лов Д.С., Пахоруков А.М. Биологические основы защиты молоди рыб от попадания в 

водозаборные сооружения. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1983. – 264 с.   

3. Малинин Л.К. Миграции и ориентация рыб. – М.: “Знания”, 1981. – 64 с. 4. Фильча-

гов Л.П. Охрана рыбы при интенсификации водопотребления. – К.: Урожай, 1996. – 

167 с. 5. Алымов С.И. Концептуальные подходы к решению вопросов сохранения ры-

бы при регулировании стоков рек // Рыбное хозяйство Украины. – Керчь, 2002-2003. – 

Вып. 3-5. – С. 3-24. 6. Ципляев А.С. Действие турбулентного потока на рыбу // Рыбное 

хозяйство. – № 10. – 1985. – С. 43-46. 7. СНиП 2.06.07-87. Подпорные стены, судоход-

ные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения. – М.: Стройиздат, 1987. – 

34 с. 

 

Рецензент: д.т.н., професор Рябенко О.А. (НУВГП) 

 

 

 


