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РІДКІСНІ ВИДИ КРУГЛОРОТИХ І РИБ РІВНЕНЩИНИ 

 

Представлені результати дослідження місць поширення рідкісних 

видів круглоротих і риб у водних об’єктах Рівненщини.  
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Приведены результаты исследования мест распространения редких 

видов круглоротых и рыб в водных объектах Ровенщины. 
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The results of the study of distribution in the water objects of the Rivne 

region the endangered species of cyclostomes and fish are presented. 
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Риби, як і інші тварини та рослини залучені до природного процесу ви-

мирання видів, який особливо посилився внаслідок руйнівної для біосфери 

господарської діяльності людини. Зменшення різноманітності рослинного і 
тваринного світу, які підтримують стійкість природних систем, належить до 

екологічних проблем «другого покоління», що додалися до невирішених 

проблем «першого покоління» – забруднення атмосфери і природних вод, на-

копичення промислових і побутових відходів тощо [2]. Головною причиною 

скорочення чисельності і зникнення багатьох видів є зростаючий антропо-

генний тиск [16]. Серед різноманітних факторів антропогенного впливу на 

риб, за даними МСОП, перше місце за загрозою належить нищенню місць їх 

існування, друге – впливу вселених видів. Надмірний вилов лише на третьо-

му місці антропогенних загроз для іхтіофауни [4].   

Рівненська область багата на природні та штучні водні об’єкти. Річки 

регіону належать до басейну правої притоки Дніпра – річки Прип’ять. Голов-

ними артеріями поверхневого стоку в області є власне Прип’ять (20 км в ме-

жах Рівненщини у північно-західній частині), а також її праві притоки – Стир 

з Іквою та Горинь зі Случчю. Ці головні ріки приймають справа і зліва чис-

ленні притоки – загалом в регіоні протікає 170 річок, довжина яких переви-

щує 10 км. Також в області налічується 52 озера, загальна площа яких стано-

вить 266,25 км2
. Найбільшими озерами є Нобель (4,99 км2

), Біле (4,53 км2
), 

Острівське (1,12 км2
). Серед найбільших водосховищ – Хрінницьке на                  

р. Стир та Млинівське на р. Іква (Млинівський район) [5].  
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За зоогеографічним положенням територія Рівненщини лежить у межах 

Західно-Волинського зоогеографічного району Поліського округу бореально-

лісової зоогеографічної зони. За даними Татаринова К.А. (1973), в області ре-

єстрували 303 види хребетних, серед яких широко представлені ссавці, птахи, 

плазуни, земноводні, круглороті та риби.  

Загалом до мережі природно-заповідного фонду області віднесено 306 те-

риторій та об’єктів загальною площею 181,2 тис. га, що складає близько 9% 

від загальної площі області, в тому числі 27 об’єктів загальнодержавного 

значення площею 64,9 тис. га та 279 об’єктів місцевого значення площею 

116,3 тис. га. Найвідоміший із них Рівненський природний заповідник є од-

ним з найбільших за площею природоохоронних об’єктів України –                  

470467 га [3]. Охорона іхтіофауни проводиться через охорону водних екосис-

тем і охорону окремих видів. В області існує два іхтіологічних заказники мі-
сцевого значення – Деражнянський (Костопільський район) і Прип’ятський 

(Зарічненський район) загальною площею 3,255 тис. га [3]. 

Метою роботи було встановити перелік та місця поширення рідкісних 

видів круглоротих і риб Рівненщини на основі даних контрольних обловів, 

які здійснює Головне державне управління охорони, використання і відтво-

рення водних живих ресурсів та регулювання рибальства у Рівненській обла-

сті (дані 2006-2011 рр.), аналізу джерел літератури, даних архівів та природ-

ничих музеїв, а також повідомлень рибалок-аматорів.  

До останнього видання Червоної книги України (2009) віднесено 2 види 

круглоротих і 69 видів риб, із яких у Рівненській області встановлене перебу-

вання 8-ми видів, що належать до категорій вразливих (ялець звичайний, ка-

рась звичайний, минь річковий) і зникаючих (мінога українська, бистрянка 

російська, гольян озерний, марена дніпровська, йорж носар) видів [16]. 

До класу Міноги (Petromyzontida) належить українська мінога 

(Eudontomyzon mariae Berg, 1931) – вузькоареальний ендемічний вид, що різ-
ко скорочує свою чисельність і знаходиться під загрозою зникнення (1 кате-

горія). Вид занесений до обох видань «Червоної книги України» (1994, 2009), 

включений до списку рідкісних риб Європи, червоного списку Міжнародного 

Союзу охорони природи та природних ресурсів (МСОП) (International Union 

for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN). Охоронний статус 

виду згідно червоного списку МСОП – найменший ризик (LC 2008) [4]. Ви-

лов міноги в Україні заборонений із 1990 р. 

В Україні відзначалася в басейнах річок Міусу, Сів. Дінця, Дніпра, Дніст-
ра, Пруту, Сірету і, вірогідно, Півд. Бугу, відмічена в пониззі Дунаю [16]. 

Згідно досліджень Татаринова К.А. (1973), українських міног було досить 

багато на Ікві й концентрувалися вони на мілководді, зариваючись глибоко в 

мул. За свідченнями місцевих рибалок, 20-30 років тому досить часто  мінога 

зустрічалася у річках Горинь, Случ, Стир, хоча Татаринов К.А. (1973) цього 
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виду у р. Горинь і її притоках не виявив. Личинок-піскорийок використову-

вали як наживку для лову хижих риб.  

На даний час чисельність виду в Рівненській області дуже низька. Здебі-
льшого трапляються лише одиничні екземпляри на окремих ділянках річок 

(наприклад, у річці Прип’ять поблизу села Дубчиці Зарічнянського р-ну; у 

річках Стир та Іква поблизу села Торговиця Млинівського р-ну, у річці Го-

ринь поблизу села Олександрія Рівненського р-ну та села Деражне Косто-

пільського р-ну тощо). У місцях поширення міноги української проточна чи-

ста вода, піщане або незначно замулене дно.  

Причинами скорочення чисельності виду є порушення типових біотопів у 

результаті зміни гідрологічного, хімічного та біологічного режимів водойм, 

спричиненої господарською діяльністю [16].  

Решта сім рідкісних видів із Червоної книги України (2009) належать до 

класу Променеперих риб (Actinopterygii Klein, 1885): до родини Коропових 

(Cyprinidae Fleming, 1822) – п’ять видів, а до родин Миневих (Lotidae 

Bonaparte, 1837) та Окуневих (Percidae Cuvier, 1816) – по одному виду. 

Ялець звичайний (Leuciscus leuciscus Linnaeus, 1758) – вразливий вид, 

який занесено до Європейського червоного списку, до Червоного списку 

МСОП (IUCN 2008) видів з найменшим ризиком [4]. Це непромисловий і не-

численний вид. Є об’єктом любительського рибальства. Об’єкт живлення 

хижих видів риб (судака, щуки). В Україні раніше був розповсюджений прак-

тично в усіх великих річках і в їх додатковій системі, а також у проточних 

озерах і в дніпровських водосховищах, відмічався також в Дніпровсько-

Бузькому лимані. Відсутній у Криму і басейні Сіверського Дінця [12].            

У 80-і роки ХХ ст. чисельність цієї раніше дуже розповсюдженої риби різко 

скоротилася, а в більшості водойм вона майже зникла. Зараз ялець фактично 

зник із басейну Пд. Бугу, руслової частини Дніпра і його водосховищ та ве-

ликих притоків, дуже нечисленний в бас. Дністра та Дунаю [16].  

Щодо водних об’єктів Рівненщини, то на даний час ялець дуже рідко зу-

стрічається у річках Прип’ять і Стохід (Зарічнянський район), Стир (поблизу 

сіл Пляшева, Торговиця, міста Кузнецовськ), Горинь (біля окремих сіл Кос-

топільського, Сарненського і Дубровицького районів), Случ (Березнівський і 
Корецький райони, біля м. Сарни). Чисельність виду у водоймах Рівненщини 

дуже низька – здебільшого ялець звичайний трапляється поодиноко, проте у 

р. Случ біля с. Маринин вид зустрічається досить часто. Частка виду у мате-

ріалах контрольних обловів по басейнах основних річок області становила 

від 0,15 до 0,96 % (усереднені дані за числом екз., 2006-2011 рр.). 

Карась звичайний (Carassius carassius Linnaeus, 1758) включений до Чер-

воної Книги України як вразливий, а також до Списку рідкісних риб Європи 

та до Червоного списку МСОП (IUCN 2010) видів із найменшим ризиком [4]. 

Це цінний об’єкт промислу. Може бути об’єктом рибництва у водоймах, що 

непридатні для ведення регульованого культурного господарства. В Україні 
ареал карася звичайного охоплює річки Азовсько-Чорноморського басейну, в 
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тому числі й водосховища Криму, а також басейн Зх. Бугу [15]. За даними 

1969-1971 рр. [9] карась звичайний був досить поширеним у верхній ділянці 
р. Прип’ять і її правобережних притоках, а згідно досліджень Татарино-       

ва К.А. (1973), належав до числа характерних видів риб західних областей 

України, заселяв рівнинні ділянки річок, озер, стариць, ставів. У останні 25-

35 років чисельність карася знижувалася. В окремих водоймах – це поки зви-

чайний вид, в інших – поодинокий, подекуди зовсім зниклий [16]. Причина-

ми зниження чисельності є зникнення типових біотопів у результаті зміни гі-
дрологічного, хімічного, біологічного режимів водойм, спричиненої гідроте-

хнічним будівництвом; забруднення води та надмірний вилов [16]. Найбіль-

шою загрозою чисельності згідно [6] є інтродукція C. gibelio. У багатьох во-

доймах карась звичайний вже витіснений диплоїдною формою карася срібля-

стого [16].  

У останні десятиліття чисельність виду на Рівненщині невпинно знижува-

лася, у деяких водоймах він зник (наприклад у Басівкутському водосховищі 
на р. Устя). На даний час карась звичайний ще трапляється у басейнах річок 

Случ, Прип’ять, Іква, Стохід, озерах Нобель, Омит, Сосно, Хрінницькому і 
Млинівському водосховищах; поодинокі екземпляри виловлювали у р. Го-

ринь, оз. Біле. Частка виду у матеріалах контрольних обловів по басейнах ос-

новних річок становила від 0,5 до 2% (усереднені дані за числом екз., 2006-

2011 рр.). 

Вид охороняється в Рівненському природному заповіднику [3].  У числі 
першочергових заходів із охорони необхідними є проведення паспортизації 
всіх місць поширення і моніторинг чисельності виду, а також обов’язкове ін-

формування населення про його природоохоронний статус. Також доцільні 
організація мікрозаповідників і охорона нерестовищ. 

Бистрянка російська – Alburnoides rossicus (Berg, 1924) раніше розгляда-

лася як підвид A. bipunctatus rossicus Berg, 1924, видовий статус потребує пі-
дтвердження [7]. Промислового значення не має, це об’єкт аматорського ви-

лову. Використовується як наживка для лову хижих риб. Бистрянка російська 

– зникаючий вид, занесений до Червоної книги України (2009), списків Берн-

ської конвенції та Європейського червоного списку, перебуває у Червоному 

списку МСОП видів із найменшим ризиком [4]. З кінця 1970-х рр. постійно 

скорочує ареал і чисельність. Фактично зникла в басейнах річок                  пі-
внічного Приазов’я, Сів. Дінця, стала рідкісною в басейнах Дніпра і Пд. Бугу 

і нечисленною в Дністрі [16].  

У водоймах Рівненщини бистрянка – рідкісний вид. Трапляється одинич-

но на проточних ділянках річок Прип’ять (наприклад, поблизу сіл Сваловичі, 
Сенчиці, Дубчиці Зарічненського району), Горинь і Случ (по всій довжині 
водотоків в межах області), Стир (поблизу сіл Пляшева, Вербень, міста Куз-
нецовська і смт Зарічне), Стохід (поблизу с. Прикладники) тощо. Частка виду 
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у матеріалах контрольних обловів по басейнах основних річок області стано-

вила від 0,1 до 3,2% (усереднені дані за числом екз., 2006-2011 рр.). 

Причинами зниження чисельності є зникнення типових біотопів у резуль-

таті зміни гідрологічного, хімічного, біологічного режимів водойм, спричи-

неної в першу чергу випрямленням руслових ділянок, гідротехнічним будів-

ництвом, а також забрудненням води [16]. 

Марена дніпровська (Barbus borysthenicus Dybowski, 1862) – це зникаю-

чий вид, занесений до ЧКУ (1994, 2009) та до Європейського червоного спи-

ску. Належить до Червоного списку МСОП (IUCN 2010) видів з найменшим 

ризиком [4]. Промислова риба, чисельність якої в наших водах зараз впала до 

критичної межі. Ендемік басейнів Дніпра та Пд. Бугу, де раніше був звичною 

рибою. До спорудження дамб і різкого погіршення стану водойм марена 

дніпровська була цінною промисловою рибою і об’єктом любительського та 

спортивного рибальства. Щорічно в районі Запоріжжя в Дніпрі виловлювали 

11-12 т цієї риби. На даний час чисельність низька, трапляється поодинокими 

особинами. Вид фактично зник у басейнах Середнього і Нижнього Дніпра, на 

верхній та нижній течії Пд. Бугу [16].  

На Рівненщині зустрічається дуже рідко. Поодинокі особини трапляються 

у річках Прип’ять (Зарічнянський район) і Стир (поблизу с. Торговиця та                  

смт Зарічне), дещо частіше зустрічається у р. Горинь  (біля сіл Бугрин і Ряс-

ники Гощанського району, с. Колки Дубровицького району)  і р. Случ (с. Ма-

ринин Березнівського району). Частка виду у матеріалах контрольних обловів 

у басейнах основних річок становила від 0,08 до 1,8% (усереднені дані за чи-

слом екз., 2006-2011 рр.). 

Причинами скорочення чисельності виду є порушення типових біотопів у 

результаті зміни гідрологічного, хімічного, біологічного режимів водойм, 

спричиненої гідротехнічним будівництвом; забруднення води, надмірний ви-

лов [16]. Марена дуже чутлива до нестачі кисню і першою гине від неї.  
Минь річковий (Lota  lota Linnaeus, 1758) – єдиний представник родини 

миневих Lotidae Bonaparte, 1837 у фауні Рівненщини. Деякі вчені розгляда-

ють вид у складі родини тріскових Gadidae [7]. Миня річкового внесено до 

Червоної Книги України, в категорії вразливих видів, а також належить до 

червоного списку МСОП у категорії видів під невеликою загрозою (LC) [4]. 

 Минь поширений у Європі на північ від Альп, Сибіру та Північній Аме-

риці [1]. В Україні – в басейнах приток першого та другого порядку середньої 
і верхньої течії Сів. Дінця, Дніпра, Дністра та водойм Закарпаття [16]. Немає 
в Криму. Це цінна риба, що має смачне і поживне м’ясо, яка у водоймах 

України через незначну чисельність не була об’єктом промислового вилову 

[15]. Минь був винятково об’єктом аматорського рибальства, проте Правила-

ми любительського та спортивного рибальства (1999) забороняється люби-

тельський лов виду у водоймах України. Спостерігається зменшення середніх 

розмірів і зниження чисельності миня через погіршення умов існування (за-

бруднення води і перелов). Причинами скорочення чисельності є зникнення 
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типових біотопів (особливо річкових) у результаті зміни гідрологічного, хі-
мічного, біологічного режимів водойм, спричиненої гідротехнічним будівни-

цтвом; забрудненням води та надмірним виловом [16]. Перекриття річок да-

мбами, греблями, випрямлення русел і т.д., що призводить до зникнення те-

чії, замулювання, забруднення і заростання водойм, негативно впливають на 

популяції миня. Він, як правило, зникає в таких водоймах або окремих їхніх 

ділянках [16]. 

В межах Рівненщини одиничні екземпляри миня трапляються у річках 

Горинь і Случ (по всій довжині водотоку), Прип’ять (поблизу сіл Сваловичі й 

Дубчиці Зарічнянського району), Стир (поблизу с. Торговиця Млинівського 

району, м. Кузнецовськ). Частка виду у матеріалах контрольних обловів по 

басейнах основних річок становила 0,1-0,8% (усереднені дані за числом екз., 
2006-2011 рр.). 

Йорж носар (Gymnocephalus acerinus Gueldenstaedt, 1774) – це зникаючий 

вид, занесений до Червоної книги України, списків МСОП. Через незначну 

чисельність промислового значення не має. Є об’єктом любительського ри-

бальства. Трапляється поодиноко, у ряді річок зник. Причинами зазначеного 

стану є зникнення типових біотопів у результаті зміни гідрологічного, хіміч-

ного, біологічного режимів водойм, спричиненої гідротехнічним будівницт-

вом; забруднення води і надмірний вилов [16]. Дуже чутливий до вмісту кис-

ню у воді.  
Достовірних даних про чисельність виду у Рівненській області немає. 

Одинично зустрічається на окремих ділянках річок Случ (Корецький, Берез-
нівський райони) і Прип’ять, у середній течії р. Горинь, у іхтіологічному за-

казнику «Деражненський» та ін. 

Отже, частка вразливих та зникаючих видів риб і круглоротих у складі іх-

тіофауни Рівненської області складає 18,2% від загальної кількості таксонів, 

проте території, які створені для збереження іхтіофауни складають лише 

1,8% мережі природно-заповідного фонду регіону. Частина заповідних ком-

плексів опосередковано беруть участь у вивченні, збереженні риб та місць 

їхнього існування. Саме тому особливо гостро стоїть питання надання стату-

су природно-заповідних територій окремим водоймам або їхнім ділянкам, де 

зосереджені рідкісні види гідробіонтів, занесених до Червоної книги України 

та міжнародних червоних списків. 

Також однією із проблем збереження раритетних видів є відсутність ефе-

ктивного державного контролю за дотриманням природоохоронного законо-

давства. Так, наприклад, після прийняття у 2009 році нової редакції Червоної 
книги України досі не визначено матеріальну складову у обсягах завдання 

шкоди внаслідок знищення або погіршення місць існування таких видів риб 

як йорж носар, минь річковий, ялець звичайний, карась звичайний, бистрянка 

російська. Таким чином, згадані види риб реально не захищені з точки зору 

закону. 
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Тому слід забезпечити ряд наступних заходів для збереження рідкісних та 

зникаючих видів риб і круглоротих у нашому регіоні: 
1) провести кадастр іхтіофауни Рівненської області із встановленням 

місць поширення риб, нерестових, нагульних міграцій та екологічних умов 

життя; 

2) встановити еталонні акваторії існування раритетних видів риб у водой-

мах області та надати їм статус природно-заповідних установ; 

3) врегулювати на рівні нормативно-правових актів порядок відшкоду-

вання шкоди завданої популяціям видів, занесеним до Червоної книги Украї-
ни. 
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