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ЗАГАЛЬНЛ ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

АКТУАЛЬНЮТЬ ДОСЛЩЖЕНЬ. УкраУна мае значн! ресурси 
скидного тщ1Ла енергетичних установок. Одним з найбшьш ефективних 
шлях1в викорнстання цього потенц1йного джерела енерп!' € розвнток 
тепловодного рибництва. Важлив1сть вир!шення даноТ рнбогосподарськоУ 
проблеми зростае у TKOHOMinnift ситуац!|, що склалась у республ!ц1, коли yci 
технологи, що спрямован! на ресурсо- та енергозбереження, набувають 
першорядного значения. 

Серед пр!оритетн х напрямк!в тепловодноТ аквакультури, в першу 
чергу, сл1д вид!лити випасне рибництво у водоймах-охолоджувачах 
електростапц1й, як метод, що лозволяе зб1льшувати виробництво 
BHCOKOHKicHoi рибопродукцП' з одночасною економ1ею штучних корм1в для 
риб. 

ПопуляцИ" иромислово ц1нних аборигенних вид1в риб не забезпечують 
ефективне викорнстання усього потенц1алу природноУ кормовоУ бази 
водойм-охолоджувач1в. Тому формування 1хт1оценоз1в водосховнщ цього 
типу доц1льно зд!йснювати шляхом введения у них швидкоростучих 
тсплолюбних риб-1нтродуцент!в, здатних б1льш рац1оиально 
викорнстовувати б!олопчн1 ресурси в1дпов1дних б!отоп!в. 

До таких об'ект!в випасноУ пол1культури належить завезений в 
УкраУну представник п1вн1чноамериканських чукучйнових риб (род. Са-
tostomidae) зоопланктофаг- великоротий буфало (Ictiobus cyprinellus Val.). 

Великоротий буфало мае висску потенц1ю росту. У водоймах 
природного ареалу (США) звичайно досягас маси 15 кг, в уловах !нод! 
зустр!чаються екземпляри до 45 кг. В1н добре пристосований до життя у 
водосховищах. Це зграйна риба, що тримаеться у товщ! води i тому легко 
виловлгоеться з неспускних водойм. Так само як i товстолобики, завдяки 
споживанню планктону i детриту, буфало позитивно впливають на 
формування якocтi води, чнм сприяють нормальн1й робот! систем 
охолодження енергоагрегат'ш. (Винофадс, 1975, 1976, .1985; Грибанова, 
19/6). 
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PajoM 3 1ИМ, масштаб!) i темпи впровадження даного об'екту стримус, 

гилоыним чином, иестача пл1дник1в та посадкового матер1алу. 
Зважаючи на те, що великоротий буфало е теплолюбною рибою i у 

снриитливих тсммературних умовах швидко росте та в1дноено рано досягае 
статсно! зр1лост1, значний 1нтс'рес внкликала можлив1сть формування його 
ремонпю-маточннх стад як безносередньо у водоймах-охолоджувачах, тйк i 
у плавучих садках на темл1й вод! з настугчою орган1заЦ1сю штучного 
в1дтворс1111я виду на тепловодних репродукц1йних комплексах. Певн! 
псрснскшыи мов'я1увалн також з вирощуванням посадкового матер1алу 
буфало у плавучих садках, розм1щених у водоймах-охолоджувачах. Проте, 
до ociaiHiboro часу ие вистачало наукових даних, необх1дних для створення 
надиТно! нормагнвно-технолог»чно1" бази рибогосподарського освоения 
водойм-охолоджувач1в за рахунок отримання товарноТ продукц!! та 
opiani jauii iii[умного в1дгворення ць9го виду риб. 

Зашачеи! вище обставини стали передумоьою для проведения 
спец1алы1их лосл1джень, шо були покладен! в основу даиоТ дисертац1йно1 
роботи. 

ММТА I ЗЛВДАНИЯ ДОСЛЩЖЕНЬ. Загальною метою роботи була 
розробка б1оло[1чних основ розведеиня та вирощування великоротого 
буфало на баз! Н()дойм-охолоджувач1в енергетичних установок. 

Для проведения науково-досл1дних роб1Т обран водойма-
охолоджувач Бурштинськог ДРЕС, де на момент початку досл!джеиь 
1снувала нромнслова популяц1я великоротого буфало, сформована у пер1од з 
1979 р. . 

Виходячи 3 цього, були визначен! конкретн! завдання, спрямован! на 
вир1шення поставлено! проблемы в ц!лому, а сама: 
- зробити загальну оц1нку умов середовища водойми-охолоджувача 

Бурштинсько! ДРЕС у зв'язку з вселениям у неТ великоротого буфало; 

- • вивчити б1олог1ю 1нтродуце11та у вод6йм1-охолоджувач1; 

- розробити б1олог1чн1 ocHODti технолоп! заводського одержання потомства 
в1д гл1дник1в великоротого буфало, внрощеннх у водойм1-охолоджувач' в 
умовах в1лы1ого нагулу та плавучих садк1в; 
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- з'ясувати доц1Льн!сть вирощувания посадкового матер1алу об'гкту 

(цьогол1ток i двол1ток) у плавучих садках на приролн1й кормов1й баз! 
водойми-охолоджувача; 

- розробита норматнви вселення великоротого буффало у водойми-
охолоджувач! енергетичиих установок. 

НАУКОВА НОВИЗНА РОБОТИ. Одержан! нов! дан! з б!олог!| 
р!знов!кових труп великоротого буфало", вирощених у водойм!-охолоджувач! 
електростанц!'! у в!льному нагул! та плавучих садках. Bnepnie на. п!дстав! 
koMnjieKCHHX досл!джень розроблен! б!олог!чн! основи вселення цього виду 
риб у водойми-охолодж^'вач!'. Запропонована нова технолопчна схема його 
штучного в!дтворения з використанням тепло!' скидноУ води ДРЕС. 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕНИЯ РОБОТИ. Результата досл!джень мають 
важливе значения для орган!зац!1 високоефективного рибогосподарського 
освоения водойм-охолоджувач!в електростанц!й Матер!али дисертац!! 
внкористан! при складанн! "Технолог!"! розведення i вирощування 
великоротою буфало з використанням теплих вод" (1991), "Технолог!! 
В1Дтворення великоротого буфало для випасного рибництва на баз! водойм-
охолоджувач!в" (1995), "Иорматив!в вселення великоротого буфало у 
водойми-охолоджувач! енергетичиих установок"' (1995), що 
впроваджуються рибогосподарськими п!дпри£мствами 'Укра'ши. 

АПРОБАШЯ РОБОТИ. Основи! матер!али дисертац!йно'1 роботи були 
представлен! на Вчен!й рад! та зв!тних сес1ях 1РГ УААН (1984-1994 p.p.). Ill 
Всесоюзн!й нарад! з рибогосподарського використання теплих вод (Нарва, 
1986), Всесоюзн!й нарад! з нових об'ект!в та нових технолопй рибн11цтва на 
теплих водах (Рибне, Московсько! обл., 1989), Всесоюзн!й науков!й 
конфереиц!'| молодих вчених i фах!вц!в "Оц!нка стану, охорона 1 
рац!ональне використання б!олог!чних pecypcie водних екоснстем в умовах 
антропогенного впливу" (Ростов -на-Дону, 1990), I зЧ'зд! г!дроеколог!чного 
товариства УкраУнн • (Ки'/в, 1993), науково-практичн!й конференц!! 
"Проблемн виробинцтва та переробки риби та !нших г!дроб!онт!в" (Ки'Ув, 
1993), м!жнародн!й науков!й конференим "Пр!сноводна аквакультура в 
умовах антропогенного пресу" (КиТв, 1994), м!жнародн!й конференц!!' 
"Проблемн рац!онального використання б!оресурс!в водосховищ" (КиТв, 
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1995), м1жпародн1й конференц1'| "Шдвищення якост! рибопродукци 1з 
BiiyrpiuiHix водойм" (КиУв, 1996), м1жнародному симпоз1ум1 
"Ресурсо)бср1гаюч1 технолопУ в аквакультур!" (Адпер, 1996) тощо. 

ПУ liJIIKAUlI. За темою дисертацп опубл1ковано 53 роботи 
ОБСЯГ ТА СТРУКТУРА ДИСЕРТАЦ11. Дисертац!я накладена на 185 

стор'тках машинописного текс.у. Складаеться ic вступу огляду л1тератури, 
опису ма1ер1алу та метод!в досл1джень, 4-х глав експериментальних 
досл1джеиь, Ух обюворення, висновк1в та рекомендац1й. Список л1тератури 
м1стигь 193 роСоти. Робота 1люстрована 39 таблицями i 29 малюнками. Роз-
роблсна "Тсхиолог1я в1дтворення великоротого буфало для випасного риб-
нитна па 6aji водойм-охолоджувач1в", що включйе норматива вселения ве-
ликороюго б>фало у водойми-охолоджувач!, а також виробнич! акти впро-
вадження подан! удодатку. 

Д Ь К Л Л Р Л Щ Я КОНКРЕТНОГО ОСОБИСТОГО ВНЕСКУ. П1д час 
проведения науково-досл1дних роб1т автор дисертац1йноУ роботи приймав 
безпосередию участь у вивченн! умов середовиша водойми-оУ-олоджувача, 
ним особисто виконан! досл1дження б1олог1У великоротого буфало. Кр1м то
го, дисертант виконував роль в1дпов1дального виконавця п1д час проведения 
ycix рнбоводиих екснеримент1в та :кладанн1 пормативно-техиолопчних до-
кумент1в за результатами досл1джень. 

МАТЕР1ЛЛ ТА МЕТОДИ ДОСЛЩЖЕНЬ. 

Досл1дження проводили у И33-1994рр. la баз! рибцеху "Бурштин" 
1вано-Франк!вського облрибкомб1нату, розташованого на водойм!-
охолоджувач! БурштинськоУ ДРЕС. 

Дл"я зарнблення водосховища використовували двол!ток великоротого 
буфало, вирощеиих у ставових господарствах республ1ки (1979-1986рр.), а 
також р!чняк1в (1987р) i двол!ток (1991-1993рр.), вирощеиих у плавучих 
садках на тепл!й иод!. Всього у водойму випущеио близько 200 тис. екз. да-
ного виду. 
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Просторовий розпод!л буфало у водойм!-охолоджувач1 вивчали за ре

зультатами електротралович лов1в та за даними пдроакустичних досл1джень 
(ехолот "Skiper-607"). 

Необх!ди11Й для вивчеиня б!олог1'| 1нтродуце11та 1хт10лог1ч11нй матер1ал 
в1дбиралн у промнслових уловах. Досл1дження проводили за загалыюприй-
нятими методами (Чугунова, 1959; Руководство по изучению питания рнб в 
естественных условиях, 1961; Правдип, 1966 тощо). Повиому б1олог!чному 
анал1зу П!Ддано 597 екз. рнб одно-семир1чного в1ку. Статев! залозн 52 екз. 
дво-чг)тирир1чок досл1джували пстолог!чними методами (Томейс, 1954; Са-
кун, Буцкая, 1968; Меркулов, 1969). 

У плавучих садках вирощування ремонтно-маточного матер!алу про
водили на природн1й кормов1й баз! водойми-охолоджувача. Дво- та трил1ток 
вирощували у монокультур! !з щ!льностями посадки в!дпов!дио 30-50 та 20-
30 екз./м'. Статев1/зр!лих буфало (з трир!чного в!ку)' ц!лор!чно утримували 
OKpcMcf за статтю у моно- та пол!культур! з рослиноУдними рибами !з загаль-
ною щ!льн!стю посадки 5-10 екз./м\ 

У пер!од формування ремонтно-маточного стада у садках 
г!столог!чт1мн методами досл»джен! зразки гонад 90 екз. буфало на другому 
1 третьему роках життя. 

При вирощуван1.1 у в!льному нагул! з водойми-охолоджувача 
пл!динк!в в!дловлювалн електротраламн, закидними та ставними неводами. 

У експернментах з штучного в!дтворення буфало використано 475 екз. 
три-восьмир!чних пл!дник!в обох вар!а11т!в вирощування. При одержанн! 
статевих продукт!в застосовували метод г!поф!зарних 1н'скц!й 
(Гербнлський, 1941). Ос!мен!ння !кри проводили традиц!Г1Ннм сухим спосо
бом. Знеклеювали запл!днену 1кру у водних суспенз!ях сухого знежиреного 
молока та !хт!осепту. 1нкубували !кру у 100-л!трових апаратах ВНИИПРХ. 

П!сля вилуплсиня 3 !кри в!льн11х ембр1он!в витримуваДи до 2 д!б у 
!нкубац!йних апаратах. Кх _вих!д визначали методом еталону п!д час пере-
саджування з а11арат!в у пластиков! лотки, як! викорнстопувались для по-
дальшого витримування риб при переход! у личинковий пер!од розвнтку. 
Щ:льн!сть посадки Б!ЛЬНИХ ембр!он!в у лотках становила 150-300 тис.екз/м'. 
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Досл1ди 3 вирощування посадкового матер1алу буфало виконували у 
1991-1')93рр. У експериментах Бнкористовували потомство, одержане в1д 
Пл1дник1в, вироще1И1Х у садках. 

Ли'1И11ок п1дро1цували у монокультур! у садках, виготовлеьих з млинэ-
вого сита, №11-15 об'емом 7.5м' (2x2.5x1.5м). Зариблення садк!в 
зд!йснювали внтриманими у лотках три-восьми..чОбовим ; личинками. Году-
вали личинок живими зоопланктонними орган1змами, виловленими з водой-
ми-охолоджувача спец!альними планктонними с!тками-уловлювачами. 
Обл1к личинок i мальк1в в!вся методом еталону. 

UborojiiioK i двол!ток буфало вирощували у моно- та пол1культур! з 
од11ов!ковими трупами рослиноТдних риб (переважно з 6!лим товстолоби-
ком), 3 посл!довною, у м1ру росту риб, зам!ною садк!в об'емом 30м' 
(3x4x2.5м), вигоговлених з дел! з розм!ром в!чка в!д 3 до 10 мм. Вирощу
вання риб проводили на природн!й кормов!й баз! водойми-охолоджувача. 
Обл!к цьогол!ток ! двол1ток зд!йснювали об'емно-ваговим методом. 

Схема доел!д!в з п!дро1цувапня личинок та вирощування цьогол1ток i 
двол!ток наведена при висв1тленн! результат!в експеримеит!в. 

ГИд час п!дрощування личинок кожну п'ятиденку у садках в!дбирали 
проб» зоопланктону. У пер1од ь..рощування цьогол!ток ! дво.п!ток проби 
зоо-та ф!гоплапктону у садках та б!ля них в!дбирали дв!ч! на м!сяиь. Що-
денно термооксиметром Н-20-ИОА вим!рювали температуру води та визна-
чали вм!ст розчиненого у вод! кисию. 

Для вивчення росту вим!ряли та зважили 5825 екз. молод! буфало i 
товстолобик!в. Щвидк!сть росту рьо вираховуьали за формулою I.I. Шмаль-
1аузена (1935) у перетвореному Г.Г. В1нбергом вигляд! '̂ 1956). 

Живления молод! буфало досл1джували, керуючись загальпов!домими 
пос!бниками (Методическое пособие по изучению питания и пищевих от
ношений риб в естественных условиях, 1974 тощо). Всього досл!дили вм!ст 
кишечник!в 620 екз. р!знов!ковоТ молод!. 

. Для анал!зу можливоУ троф!.чно1 конкуренц!'! буфало ! рослинощннх 
гиб використовувалн л!тературн! дан!, що характеризують живлення товсто-
л.обик!в у садках на тепл!й вод! (Лупачева, Шевченко, 19^4; Абдул Сахиб 
Рахим, 1986). 
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Температурний режим водойми-охолоджувача вивчалн на д1лянках, 

що характеризуються р!зн1'м р!в:1ем впливу теплоТ циркуляЦ1Йно'1 води. 
OcHOBiii х1м1чн! параметрн води анал1зували за даинми, падаиими нам 

х1мпаборатоо!ею електростанц1'1 та за власними досл1дженнями. 
36ip i обробку матер1ал!в з г!дроб!олог1Г водонми-охолоджувача про

водили за загалыюприйнятимн методами (Жадин, 1959; Киселев, 1956; Ме
тодика изучения биоценозов внутренних водоемов, 1975). За весь пер!од 
спостережень було з!брано i оброблеио 392 пробн зоопланктону, 57 -
ф1топ11анктону, 15 - зообеитосу. 

В основу розрахунк1в норматив1в вселення великоротого буфало у во-
дойми-охолоджувач! покладений р1вень розвитку природно!' кормово! базн 
водосховищ цього типу 3 урахуванням основннх (сомпонент!в живлення 
1ИТродуцента (зоопланктон i детрит). Розрахунки зд1йснювали за схемою, 
що була запропоиована для 1ншого зоопланктофага - строкатого товстоло-
бнка (Балтаджи, 1994). 

РЕЗУЛЬТАТИ Д0СЛ1ДЖЕНЬ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДОЙМИ-ОХОЛОДЖУВАЧА. Бодойма-
охолоджувач БурштинськоУ ДРЕС створена у 1964 роц! в результат! зарегу-
лювання стоку р1чки Гнила Липа (л1ва притока Дн1стра). Площа водосхови-
ща - 1260 га, об'ем - близько 48 млн.м', середн! глибини до 4 м. Схема водо-
постачання ДРЕС - оборотка. Водойма характеризусться .пост1йною про-
точн!стю. Середньор!чний CTIK води стаиовить б1ля 3.5 м'/с. 

Текпературн! параметрн водойми-охолоджувача залежали в1д режиму 
роботи електростанц1'1 та погодних умов конкретного року. За весь пер1од 
спостережень (1983-1994рр.) середньом1сячна температура води у зимов! 
м1сяц! зм!!1ювалась в1д 2.0-9.9''С (у найпрохолодн1ш!н зон! б1ля водозабор1в 
ДРЕС) до 6.8-16.l^C (на д1лянках 13 значним впливом п1д1гр1тоТ води). 
Вл!тку середньом1сячна температура води на указаних д!лянках акваторИ' 
коливалась у межах 19.5-27.0''С та 22.7-32.2°С. Загальна сума тепла за р1к у 
3o;ii 1нтенсивного П1д1гр1ву становила 5.9-8.2 тис. градусо-дн1В. Абсолюта! 



максимуми температури води ф1ксували у окрем! дн1 найб1льш теплих декад 
л1тн1х мкяц1в у скидному канал! електростанцп (34-35''С). 

• Результати х1м1чннх анал1з1в указують на те, що вода водойми-
охолоджувача за основними показмиками протягом всьою пер1оду 
досл1дже11ь в ц1лому в1дпов1дала г1дрох1м1чним нормам для риборозведення. 
BMICT poTiHHL-Horo у вод! кисню в середньому знаходивсл на р1вк! 6-7 мг/л. 
Величиии рМ води коливались у межах 7.9-8.4 одиниць. Вода характеризу-
валась серслиьою м!нерал!зац1ею (422.3-635.6 мг/л), за !онним складом на
лежала до г!дрокарбоматного класу групп кальц1ю. 

Вничения природно!' кормовоУ бази показало, що у пер!од сум!сного 
•вирошування носадь звого матер!алу буфало i рослиноЧдних риб (1991-
1993pp.), основу видового розмаТття ф!топланктону водойми-охолоджувяча 
визначали д!а1омов! га зелен! водорост!. Основну роль у к!льк!сному роз-
витку ф!то11лаикгоиу в!д!гравали зелрiii, д!атомов! та синьозелен! водорост!. 
Середньосезонна б!омаса планктонно! альгофлори коливалась у межах 2.66-
6.57 мг/л. 

Зоопланктон водойми-охолоджувача у 1984-1993 pp. формувався в 
основному за рахуиок коловерток, веслоногих та г»ллястовусих 
ракопод!бних. У як!сному в!дношенн! переважали коловертки (9 родин). 
Веслоног! рачки були представлен! переважно р!знов1ковими формами Cy
clops sp. Пллястовус! нараховували 6 родин. Нанчаст!ше зустр!чалась Bos-
mina lognosiris. Пров1дну роль у К1льк1сному розвитку зоопланктону 
в!д!гравали веслоног! та г!ллястовус! ракопод!бн!. Середньосезонна б!омаса 
зоопланктону коливалась у межах 0.91-1.69 г/м^ Весною найвиш! показники 
чисельност! та б!омаси зоопланктер!в ф!ксували у м!сцях 13 значним 
впливом п!д!гр!то"Гводи. Л!ти!й пер!од характеризувався б!льш pljHOMlpHHM 
розпод!лом зоопланктону по ус!й акваторИ водосховища. Восени характер 
його розпод!лу був под!бним до весняного. 

Вмдовий склад донноТ фаунн водойми-охолоджувача не в!др!знявся 
р!зноман!тн!стю. У м'якому зообентос! дом!нували личинки х!роном!д та 
г !гохеги, Середньосезонна б!омаса орган!зм!в м'якого зообентг 'у 
становила 2.9 г/м . 
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1хт1офауна водонми-охолоджувача була представлена 20 видами, що 
належать до 5 родин. 1з з, гально! к1лькост1 виявлених промислом вид1в 10 
(лящ, ср1бнип карась, короп, б1лий амур, б1лий i строкатин топстолобики, 
ве;. .коротиГ', i чорний буфало, капальний сом i судак) були вселен! у 
водосховище н!сля його створепня. Хиж1 риби досягають у водойм! зиачиих 
розм!р1в. В уловах переважали окунь i судак з середньою масою в!дпов1дно 
0.8 i 1.7 кг. 

У останнЕ десятнр1ччя основу промислу складалн 1нтродуценти, в 
першу чергу б1лий i строкатнй товстолобики (до 75.5 % у загалыюму 
внлов!). В окрем! роки зчачна частка в уловах належала лящу (до 32.9 %) та 
пл1тц1 (до 18.3 %). Другорядпе промнслове значе1П1я малн ср1бний карась, 
короп, великоротнн буфало, каиальннй сом, судак i окунь (0.4-3.9 %). У 
пер1од 1983-1989 pp. промислова рнбопродуктиви1сть в середньому стано-
внла 360 кг/га. У наступи! роки нам!тилась тенденц!я до и' зменшення. У 
1994 р. 3 водосховища було виловлено 130.7 т риби (104 кг/га). 

БЮЛОПЯ ВЕЛИКОРОТОГО БУФАЛО, ВСЕЛЕНОГО У ВОДОЙМУ-
ОХОЛОДЖУВЛЧ. у просторовому розпод!л! буфало у ' водойм!-
охолоджувач! виявлен! певн! законом!рност!. Взимку та иавесн! спо-
стер!гали значн! його с!<упчення на д!лянках з максималвннм п!д1гр!вом во
ди. Вл!тку концентрац!я зграй буфало на окремих Д1лянках водойми була е 
характерною, шо можпа пов'язатп з б!льш р!вном!рнимн показниками 
температурн води та б!омасн зоопланктону на ус!й площ! водосховища. 
Восени, !з зниженням температурн води, буфало знов концептрувався на 
найб!льш теплпх д!лянках водосховища, утворюючн пелапчн! скупчення у 
горизонтах 2.5-4 м над глибинами до 5 м. В ус! сезопи буфало практично не 
зустр!чався у прохолодн!й, в!дкрит!й частин! водойми (20-30 % акватор!|), 
що активно освоювалась товстолобнками. 

Установлено, що !нтенснвн1сть живлення велнкоротого буфало 
зм!нювалась протягом вегетац1йного сезону. Макспмальн! величипи !ндекс!в 
наповнення кишечннк!в у впловлених риб були заф!ксовн! навесн! та вл!тку 
ла температурн води 21.5-29 V (в середчьому до 102.2 °/ооо). Восени !з 
зьчженням температурн води до 18-19 С спостер!гали спад троф!чно7 
а-стичност! !итродуцента. У цей пер!од його нагодован!сть в середньому не 
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перевищувала 48.4 "/QOO- Вивчення вм1Сту кишечннк1в показало, що основу 
жнвлення виду складали зоопланктон i детрит. Найб1льшу кшьккть 
зоопланктону у його Уж! виявляли на початку л'та (у риб р1зного вшу в 
середмьому 62.4-76.6 % вм1сту кишечник1в)п1д час максимааьнсо розвнгку 
кормових оргаи1зм1в (до 3.3 г/м^). Частка детриту у pauioni обстежених риб 
у цен пер1од в середньому дор1йнювала 22.9-35.5 %. Восени, 13 зниженням 
б'юмаси зоопланктону до 0.5 (7м\ буфало переходив на переважне жнвлення 
детриюм (понад 50 % маси 1ж1). Серед р1зних труп зоопланктону осиовну 
роль у живленн! 1нтродуцента в1д1гравали представники г1ллястовусих 
рачк1в (50.4-87.3 % в1д загальноТ маси зоопланктер1Б у харчових грудках). 
Иажливе м1сце у живленн! займали також вёслоноп ракопод'1бн1 (11.7-46.2 
%). Серед них переважали доросл! форми Cyclops ^р. К1льк1сть коловерток у 
кишечниках обстежених риб була незначною (0.3-2.2 %). Розрахунки 
виб1рно1 здагност! великоротого буфало у споживанч! р1зних груп 
зоопланктону показали, що 1ндекси виб1рно1 здатност! у в1дношенн1 до 
гтллястовусих та веслоногих рачк1в в середньому становили в1чпов)дно 1.1 
та 0.9. По коловертках середн! величини даного показннка знаходились на 
р1вн! 0.1. Суттсвих в1дм1нностей у живленн! риб р1зного в1ку не виявлено. 

111д час нагулу у водойм'-охолоджувач! середньор^чн! прирости 
великоротого буфало на другому-сьомому роках життя коливались у межах 
0.84-1.13 кг. За середн1ми величинами довжини та маси т1ла самц! 
поступались самкам, причому ц! в1дМ1НН0Ст1 зб1льшувались з в1ком. Середня 
маса семир1чних самц1в наблнжалась до 4.1 кг, що складало б1ля 59 % 
середньо! маси (7 кг) ОДНОБ1КОВИ З ними ср.мок. Найб'шьшу м"|нлив1сть 
розм1р1В риб спостер1галн на перших дво.ч роках життя. 3 UIKOM . оказники 
коеф1ц1енту sapiaui/ i'x довжини та маси поступово зменшувались. 
1нтенсивн1сть л1п1йного та ваговога росту риб змепшувалась п1сля 
досягнепня сгагевоУ зр1лост1. Тому бтльш раине дозр1вания самц1в зна.гЮЮ 
Mipoio визначало статен! в!дм!нноет! середпьо! довжини i мае у дорослих 
риб. Найпищин темп росту зареестроваини у рнб на другому роц! ж т .я у 
вар!ант! зарнблення водойми р!чнякамн. У цей пер!од вони зб!льшували 
свою масу И середньому майже у 30 раз!в ! в1д початкових y^.S г досягали у 
двор!чиому в1ц1 понад 1.1 кг. 



II 
BiK досягиення великоротим буфало статевоТ зр1лост1 залежав в!д 

якост! посадкового мат^р1алу, що використовувався для зарибления 
зодонмн-охолоджувача. Пстолопчи! досл)джен11я показали, що у пер!од 
вселения у ррдопму ставових двол"|Ток персважна б1льш!сть самок дозр!вала 
у чотирир1чному в!ц!. Ус! виловлен! з водойми трир!чн1 самц! були 
статевозр1лнмн. При використанн! посадкового матео1алу, вирощеного у 
садках на тепл1Й чод!, спостер1галн прискорення пропес'ш формування 
статевоТ снстеми. Самки дозр1вали на третьему роц1 життя , сами! - на 
другому. У впершедозр!лнх самок три- та чотирир1Чного в!ку, виловлених з 
водойми 3 IV стад1сю з_ 1лост! ясчник1в (веспян! улови), середн! показники 
коеф|н1енту зрьпост! статевих залоз зм1нювались'в!д 11.3 до 12.9 %. У п'яти-
семир!чок BoiHi малн близьк! значения i коливались у межах 19.8-21.3 %. У 
стетевозрЬих самц1в р1зного в1ку середн! показпикн коеф1ц!ЕНту зр1лост'1 
гонад у весиянин першд становилп 4.5-6.1 %. Абсолютна плодюч!сть 
зб!льшувалась в середиьому в1д 411.4-442.8 тис' 1крннок у впершедозр!лпх 
самок, до 1221.8 тис. 1кринок у рпб семир1чного в!ку. Основн! б'юлог1чн1 
показники р1з1!ов!кових груп велнкоротого буфало, виловлених з водойми у 
веспяний пер1од, наведен! у табл. 1. 

У пер1од проведения досл1джепь нами зареестровап! випадкп внлову з 
водойми-охолоджувача самок буфало з гонадами у V i VI стад!ях зр!ло(. л, 
що указуе на можливий нерест. Разом з Т1!М, навесн! та вл1тку мн не 
знаходпли у водосховнщ! 1крн i л'олод! даного виду риб, не в1дбувалось i 
природного збшьшення чнселыюст! промисловоТ популяца об'скту. Указан! 
обставит! не дозволяють стперджувально говорити про него патурал!зац!го 
у водойм!-охолоджувач!. Лпалопчиа сптуатия, пов'язана з самов!дтворе1и1ям 
популяц!й велпкорстого буфало, спостер!галась ! на inumx водонмах-
охолоджувачах (Калмыкова и др., 1985; Калмыкова, 1991). 

ОДЕРЖАННЯ ПОТОМСТВА В1Д ПЛЩНПКШ ВЕЛИКОРОТОГО 
БУФАЛО, ВИРОЩЕПНХ НА ТЕПЛП"! ВОД! ВОДОЙМН-ОХОЛОДЖУ-
ВАЧЛ. Пстолопчними досл1джепиямн установлено, що п!д час формування 
ремоитно-маточного стада буфало на •':пл!й вод! у плавучих садках, 
пьреважна б!льш!сть самок досягала статевоТ зр!лост! на третьему роц! 
•/-пггя. У листопад! яечннкп 80 % трнл!ток перебувалн у IV стад!Т зр!лост1 
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Таблиця 1. 

Б!олог1ч|Г| показники великоротого буфало, вселеного у водойму-
охолоджувач Бурштинсько1 ДГЕС. 

BiK 
риб 

Стать 
Покашики, середн! 

BiK 
риб 

Стать 
Довжииа 
Т1ла ( 1 ), 

см 

Маса тша, 
кг 

Маса 
гонад, г 

KoecjiiuicHT 
зр1лост1 
гонад, % 

Абсолютна 
плодючкть, 

тис. ШТ. 
iкринок 

3 самки 47.9 2.7 359 12.9 411.4 3 
самц! 42.9 l.g 94 5.2 -

А самки 51.5 3.4 419 12.4 442.8 А 
самц! 44.0 1.9 103 5.3 -

5 самки 57.0 4.6 934 20.2 910.0 5 
cuMiii 49.0 2,6 161 6.1 • -

6 самки 61.3 5.8 1237 21.3 1117.5 6 
самц) 53.4 3 4' 196 5.7 -

7 самки 65.4 7.0 1390 19.8 1221.8 7 

caMui 56.7 4.1 211 5.1 -
Прим|тка. 1 рир1чки • и1сля зариблення водойми-охолоджувача р1чняками, вирощеними у 
плавучих садках на тенл1й вол1. Риби IHUIHX В1КОВИХ груп пкля зариблення водоймн 
двол1тками, ииротсними у ставах. 

(коеф|Ц1ент зр1лост! 7.7-10.7 %). Д1аметр ооцит1в cxapu'o'i генеращ! становив 
625-1018 мкм. Гонади шших трнл1ток до к!нця року залишалисьу II-IU та III 
стад1ях зр!лост1 з коеф'1щентом зр4лост1 0.8-2.2 %. Завершения процес1в 
статевого дозр1ваиня у цих риб припадало на вес1нньо-л1тн1й пер1од 
наступного року. Самц! дозр1вали на 1-1.5 роки ран1ше с^мок. Статевозрш! 
самц! збер!гали текучий стан гонад весь р1к, кр1м к1Лькох м1сяц1ь {липень-
вересень), коли у с1м'яниках проходила резорбц!я невиметаних статевих 
продукт1В та поширювалась нова хвиля сперматогенезу. 

Як уже зазначалось, розробку б1олог1чних основ заводського мегоду' 
одержання потомства проводили з використанням пл1дн1.к1в буфало, 
вирощеннх у водойм1-охолоджувач1 у в1льному иагул! та плавучих садках. 

Довжина та маса Т1ла три-семир1чних самок, виловлених з водойми-
охолоджувача колнвались в середньому в1д 46.6 до 64.3 см 1а в1д 2.5 до 6.8 
кг. Рибоводно-б1олопчн1 показники од11ов1кових 3 самками самц1В наведен! 
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у табл. 1. 3 BIKOM !з зростанням маси самок зб1льшувалась маса одержано!' 
в1д них !кри в середньому вш 276 та 361 г у впершедозр1лих три- та 
чотирир!чок до 1135 г у семнр1чняк!в. У впершедозр1лих риб заф1ксовап1 
також найнижч! середн! величини коеф|'ц!енту зршост! (за масою в1д1бра1Ю1' 
!кри), В1Дпов1дно 11.0 та 11.4 %. У п'яти-семир1чняк1в середн! величини 
даиого показннка мали близьк! значения i коливались у межах 16.8-17.9 %. 
Найниж'л показники робочоГ плодючост! заф1ксован1 у самок трир!чного 
в1ку (в середньому 330.6 тис. iкринок). До семир1чного в1ку вони зростали в 
середньому до 893.8 тис. !кринок. Найвища в1дносна робоча плодюч1сть 
була характерна для самок у п'ягир1чному в1ц! (156.7 тис. 1кринок/кг). За 
розм!рами т!ла пл1диики буфало, вирощен! в умовах садк!в, поступались 
однов1Ковим рибам, вирощеним у в1льному нагуль Гх довжина i маса у три-
восьмир1ч[1ому в1ц1 (шестир!чок у експериментах не використовувалн) 
коливались в середньому В1Д 32.5 до 50.2 см i в!д 0.9 до 3.7 кг у самок та С1д 
29.1 до 47.1 см i в1д 0.6 до 2.7 кг у самц1в. Маса одержаноУ в!д цих пл1дник1В 
1кри зб1льшувалась о середньому в1д 90 г у впершедозр1лих трир1чок до 
б!льш н1ж 600 г у восьмир1чняк1в.Як видно з наведених даних, самки 
садкового способу вирощування в1ддавали менш! порцИ 1кри, Н1ж у тому ж 
Biui риби, внрощен! у в1льному нагул!, що пояснюеться суттсвимн 
в!дм1нпос1ЯМИ розм1р1ь одновжовнх пл1дник!п, вирощених у р!зних умоврх. 
Разом 3 тим, од11ов1ков1 самки обох вар!ант!в вирощування мали близьк! 
середн! величини коеф!ц1енту зр!лост! та в!дносно'г робочо! плодючост!. 
Робоча плодюч!сть у самок садкового способу вирощування зб!льшупалась в 
середньому в!д 106.0 тис. !кринок у трир!чняк!в ддо 483.9 тис. !кринок у риб 
восьмнр!':ного в!ку (табл. 2) . 

Експериментальн! роботи з пл!дникамн, вирощеними у в!льному 
нагул! та плавучих садках вели за аналог!чною технолог!чною схемою ! 
розпочинали з моменту настання ст!йко1' середньодобовоУ температури води 
ненижче 19-20''С. 

При вилов! пл!дник!в з водойми перевагу в!ддавали нев!дному лову. 
Застосування електротралш часто виоикало травмування риб. 

Пл!дникн великоротого буфало позитивно реагували на введения 
речовпни ацетонованих ппоф!з!в сазана, коропа, ляща та ср!бного карася. 
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Таблиця 2 

Рибоводно-5!олог1чн1 показники самок великоротого буфало, використаних 
3 метою в!дтворення 

BiK 
риб 

Показники, середн! 

BiK 
риб 

Донжииа 
т1ла (1), см 

Маса т1ла. 
кг 

Маса 
одержано! 

|кри, г 

Коеф1цклт 
зр1лост1 за 

масою 
вш1брано; 

1кри, % 

Робоча 
плодючисть, 

тис. шт. 
1кринок 

Вихш 
в1льних 

ембр1о111в у 
розрахунку 

на одну 
самку, тис. 

екз. 
IljiijiiiUKH, вирошен! у еолойм1-охолоджувач1 у в1льному нагул! 

3» 46.6 2.5 276 11.0 330.6 145.5 
4.» 50..1 3.2 361 11.4 361.2 145.3 

5 " 56.2 4,6 826 17.9 720.5 394.4 
б** 59.9 5.6 990 17.6 823.6 403.3 

^*^ 64.3 6.8 113S 16.8 893.8 495.8 

П^идиики, вирощен! у водойм1-охолоджувач1 у плавучих садках 

3 32.5 0.9 90 9.7 106.0 •42.5 

4 38.4 1.5 202 13.4 230.7 118.5 

5 40.7 1.8 251 14.3 257.1 159.9 

7 47.3 3.1 544 17.7 470.6 292.5 

8 50.2 3.7 631 17.1 483.9 282.3 

* Плодники П1сля чариблення водойми-охолоджувача р1чняками, вирощеничи у плавучих 
садках на тсн;||й вод!. 
** Плшннки тспя шриблення водоймн-охолоджувачадвол1тками, вирощеними у ставах. 

Практикували дворазове 'н'ектування самок. Ефективн1сть 
використання дозувань г1поф1з1в (3-5 мг/кг) залежала в1д температ ри води. 
За температури води 19-20''С позитивн! результати одержан! при 
застосуванн! максимальних доз (4.5-5 мг/кг), з п!двищениям температури 
води до 26 С достатньою ниявилась загальна доза 3 мг/кг. Сп1вв1днош ння 
попередньо! та вир1шально1 доз ппоф1з1в зм!нювалось в1д 1:5 до 1:8. 
Оптимальним виявилось сп1вв1дношеиня на р1вн1 1:7-1:8. 1нтервал ..пж 
першою i другою !н'екц1ями коливався у межах 10-13 годин. Самц! в ycix 
випадках позитивно реа1ували на одну ппоф1зарну 1н'екц11С4 3 дозами 1.5-2 
мг/кг. Тривал1сть дозр1ва11ня самок П1Сля вир1шально1 1н'екц11 в залежност! 
В1Д темиератури води (17-28 С) коливалась у межах 7-18 годин. Пдискорене 
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дозр!вання самок за наЯвищоУ температури води (27-28°С) з наступнпм 
скороченням тривалост! 1нкубац11 1кри, що спостер1галось у д1апазон1 
температур 28-31 С, внкликало значне зб!льшення к1лькост1 виродливйх 
форм серед в1льних ембр!он!в (1нод1 понад 50%), тобто, це справляло 
ушкоджуючу д1ю на зародки буфало. Середню тривалкть дозр!вания самок 
(10-14 ГОДИН/, яку за рибоводними результатами можна вважати 
оптимальною, ф1ксували за температури води 22-24''С. 

Установлено, що пг'сля вилову з водойми гривале витримування самок 
буфало у лотках !нкубаи'йного цеху (б1льше 3 д1б), а також р1зке зниження 
температури води у пер!од ппоф1зац1"| (добов! коливання б!льше 2"С), 
негативно позначались на результатах рибоводних роб1т (зменшення на 60-
100% самок, що позитивно реагували на гормональну стнмуляц!ю, зниження 
робочо! плодючост! та проценту запл1днення 1кри). 

У 1994 роц1 на етап! знеклеювання запл1днено1 !кри буфало вперше 
поряд суспенз!ею сухого молока застосовували нову знеклеюючу речовину -
ixTiocenr. У цих експериментах одержан! позитивн! результатн. Терм1н 
знеклеювання 1кри у суспенз!'! 1хт1осепту становив 4-5 хв. 

Тривал1сть 1нкубац11 !кри скорочувалась з п1двище11ням температури 
води Bin 120 Годин (17-18°С) до 50 годин (27-28"С). Найвищ! показники 
виживаност! ембр!он1в в!дм1чалн при проведеин! 1нкубацГ1 за температури 
20-26°С, П тривал!сть у цих випадках коливалась у межах 60-100 годин. 

Вижива11!сть ембп1он1в у процес! 1икубац11 в середньому перебувала у 
межах 53.1-71.. % (1кра одержана в1д риб р1зного в!ку) i була найвищою у 
пл1дник1в п'яти-восьмир1чного в1ку. Вих1д нормальнорозвинених 
дводобових в1льних ембр!он1в на одну самку, вирощену у в1льному нагул!, 
становив в середньому близько ^̂ 45 тис. екз. у впери!едозр!лих три-
чотирир1чних риб, зб1льшуючись до 394.4-495.8 тис. екз. у п'яги-семир1Ч0к. 
У самок р!зиого в1ку, вирощеиих у садках, середн! величнни даиого 
показннка зм1нювались у меж чх 42.5-292.5 тис. екз. (див. табл. 2). 

ВИРОЩУВАННЯ ПОСАДКОВОГО МАТБР1АЛУ ВЕЛИКОРОТОГО 
БУФАЛО У ПЛАВУЧИХ САДКАХ НА ТЕПЛ1Й В0Д1. Садки для 
вирощування посадкового матер1алу установлювали на садкоцш Л1н11 
поблнзу впадання у водойму-охолоджувач скидного каналу ДРЕС. 
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Швидк1сть TewiT у район! розм!щення садк!в залежала в!д режиму роботи 
електростанц!!' i зм1нювалась у межах 0.05-0.2 м/с. Садки розташовупали на 
д'|лянках 3 середн'ши глибинами 3.5-5 м. 

Для посадки у садки з метою п!дрощування використовували 
витриманих у лотках три-восьмидобових личинок буфало з середньою 
масою 1.3-2.3 мг. 

Щороку п1лрощування личинок проходило за сприятлйвоТ для 
п!ддосл1дного виду температури води (22-35''С). Чисельн1сть доступних для 
личинок кормових зоопланктер1в п1дтримували у садках у межах 1.8-5.6 тис. 
екз/л (в середиьому близько 3 тис. екз/л).' 

Основн! резулыати п1дрощування личинок наведен! у табл. 3. 3 
таблиц') видно, що за 18-21 добу молодь буфало, що пщрощувалась з 
початковою щ1льн1стю посадки в!д 10 до 35 тис. eкз/м^ досягла середньо! 
маси в1д о5.7 до 238.0 мг при виход! вщ 28.5 до 62.5 %. Найвищ! результатн 
за показниками маси мальк1в одержан! у обох вар!антах досл1д!в 1991 р. при 
м!н1мальних щ!льностях посадки риб. У 1992 рощ при початкових 
щ!льностях посадки 20 та 25 тис. ек^/м' були одержан! дещо нижч! (у 
пор!внянн! 3 1991 р.), але ц!лком задов!льн! результати. Виживан!сть риб в 
середиьому становила близько 50%, к!нцевь середня маса перевищувала 100 
мг, що було достатн!м для пересаджування риб у делев! садки з розм!ром 
в!чка 3-5 мм. У вар1ангах з максимальними щ!льностямн посадки (1993 р.) 
спостер1гали зменшення виходу мальк!в. Одночасно зростала м!нлив!сть 
показник!в к!нцево1 маси риб (Су - до 49.9 %), що не дозволяло свосчасно 
провести IX пересаджування у делев! садки. 

В ус!х вар!антах досл!д!в найвищ! абсолюти! прирости маси риб 
заф!ксували протягом останньоТ п'ятиденки експеримент!в. Присксрення 
;"осту личинок на початковому-етап! п!дрощування (лерш! п'ять д!б) 
спостер1гали у внпадках зариблення садк!в 3-4-добовими личинками зразу ж 
п!сля i'x переходу на зм!шане живлення. 

Анал!з живлення личинок показав, що у перш! к!лька дн!в п!сля 
переходу на зм!1"ане живлення (3-5 доба п1сля вилуплення з !кри), Тжею для 
них були наупл1Т Cyclops sp., flpi6ii! коловетрки та яйця безхребетних. У 
м!ру росту j)ii6 розипфювався Тх спектр живлення. У 7-8-добових личинок у 
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Таблиця 3 

Схема досл1д1В та осиовн! рибоводн! результати П1дрощування личинок 
великоротого буфало у садках 

Роки 
BapiaHTH 
досл1д1в 

HoMCjjH 
садк1в 

Пер1од 
п!дрои1уван11Я, 

Д1б 

Щ|ЛЫ||СТЬ 
посадки, 

тис. ек:)/м 

Середня 
маса 

пшрощено! 
молод!, мг 

Вихи, % 

1991 
I 1 20 10 207.0 62.5 

1991 
I 

2 20 10 238.0 35.0 1991 

П 3 20 15 165.8 32.2 

1991 

П 
4 20 15 222.4 42.2 

1992 
1 1 21 20 130.6 38.5 

1992 
1 

2 21 20 116.2 56.5 1992 
П 3 21 25 110.4 46.0 

1992 
П 

4 21 25 113.1 59.2 

1993 

I 1 20 30 91.6 52.0 

1993 

I 
2 20 30 106.5 35.3 1993 

11 3 18 35 92.9 32.4 
1993 

11 
4 18 35 85.7 2Ь.5 

харчових грудках з'явились молодш! siKosi групи босм1н i дафн1й та 
копепод!тн1 форми веслоногих рачк1в. У 12-17 добовому в!ц! основу 
живления риб (до 99 % маем Уж!) складали р1знов!ков1 форми нижних 
ракопод)6них. На завершал^ному erani п1дрощуваиня (остання п'ятидеика) у 
вм1к.п кишечник!в молод!, кр!м зоопланктонних компоненйв, з'являвся 
детрит (до 12 %) та од11окл!тинн1 водорост! (менше 1 %), що указуе на зм!|1у 
характеру живлення риб, а саме, на перех!д до ф!льтрац!Г Гж!. У цен пер1од 
мальки споживалн yci наявн! форми зоопланктер!в. 

Подальше вирощування цьогол1ток у делевих садках проходило за 
температури води 16-34.S^C. Середы! за пер1од вирощування, показники 
б!омаси зоо- та фитопланктону у район! розм!щення садк!в у р!зних 
вар!аь.ах досл!д!в зм!нювались у межах в!дпов!дно 1.0-2.2 г/м та 2.8-6.4 
мг/л. 

На першему етап! в садках з розм!ром в!теа 3-5 м'м' за 30-50 д!б виро
щування у монокультур! !з щ!льностями посадки 300-1000 екз/м' цьогол!тки 
буфало досягали середньо! маси 2.1-5.3 г при liUiib'jii в ле 90 %. Краш! ри-
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боводи! результати за показниками маси риб одержан! у BapiauTi Ь 
щ1льн1ст10 посадки 300 екз/м . 

На наступному етап! цьоголкок буфало вирощували у моно- та 
пол1культур1 13 од11ов1ковими бшим i строкатнм товстолобиками у садках з 
розм!ром в1чка 6-8 мм. 

Основн! результати дру10го етапу вирощування цьогол1ток наведен! у 
табл. 4. 3 таблиц! видно, що за 60-91 добу цьогол!тки п!ддосл!дних вид!в у 
.-1зних вар1антах досл!д1в набирали середню масу в!д 7.7 до 41.4 г. Високим 
був Тх вих!д (9J-99.8 %). Иайвищих показннк]в к!нцевоТ маси риб удалось 
досягти у б!яьш сприятливих умовах середовища 1991 року !з Викорпстан-
ням м!н1малы1о!' загально"! щ!льиост! посадки риб (240 гкз/м'). Кращ! рибо-
водн! результати протягом обох рок!в були одержан! у вар!антах з 
пол!культурою буфало ! б!лого товстолобнка. Найефективн!шнм виявплось 
к!льк1сне сп!вв!дношення буфало ! товстолобикГв - 1:2. 

Установлено, що температура води ннжче 20 С була недостатньою для 
реал!зац!1" потенц!йних можливостей росту п!ддосл!дних вид1в. Температура 
води вища 32"С також призводнла до значного упов!льнення росту цьо-
гол!ток буфало. Молодь товстолобик!в проловжувала добре рости i за тсм-
ператури 32-34.5''С. 

Виявлена ч!тка залежн!сть юнцевих рибоводних показник!в в!д р!вня 
розвитку природноТ кормовоТ бази водонми-охолоджувача та початково! ма
си посаджено')' на вирощування молод!. 

Основу живлення цьогол!ток буфало формували детрит та зоопланктон 
(в!дпов!дно 41.9-74.9 % та 25.2-58.0 % в!д загально! маси 1ж!). Причому 
частка детрнту у Гж! обстеженнх риб була нанб!льшою у к!нц! вегетац!нного 
сезону в уМовах змени'ення !нтенсивност! розвитку зоопланктону. 1з р!зиих 
труп зоопланктер!в осиовнимн об'ектами живлення буфало були дом!нуюч! 
у водойм! доросл! форми пллястовусих та веслоногих ракопод!бш1х (в 
середньому понад 90 %). Частка коловерток не перевищувала 2.9 %. 
Найвнщу троф!чиу активн!сть риб в!дм!чалн за температурн води 24-28°С 
(середн! !ндекси наповнення кишечник!в 104-133 "/соо)- CTyiiinb под!бност! 
спектр!в живления цьогол!ток великор(, того буфало ! б!лого товстолобнка за 
зоопланктонннми компонентами не псрег>'.!н:увага5-10%. 
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Таблиця 4 

CxeMii досл1д1в та основн! ре.ультати вМрощування цьогол1ток (другин етап) 
i двол1Ток у садках 

Роки 

BapiaHTii 
Д0СЛ1д1в , 

11ер10Д 
вирощу

вання, 
д1б 

Внди 
риб 

Щ1льн1сть 1 Початкова 
посадки, 1 середмя 

тис. екз/м 1 маса риб, г 

KiiiHi'Ba 
серелия 

маса риб, г 

Вчх'\ц, 
% 

Вирошувания цьогол1ток 

1991 I 60 ВБ 120 5.3 38.9 99,6 1991 I 60 
БТ 120 7.4 36,2 93,0 

1991 

II 60 ВБ 80 5.3 41.4 98,4 

1991 

II 60 
БТ 160 7.4 37.6 99.1 

1991 

III 60 ВБ 80 5,3 37.5 99.1 

1991 

III 60 
БТ 80 7.4 34.7 98.0 

1991 

III 60 

СТ 80 6.6 35,6 99.8 

1991 

IV 60 ВБ 240 5.3 26 5 98.8 

1991 

V 60 БТ 240 7.4 32.9 99.3 

1991 

VI 60 СТ 240 6.6 37.7 99,5 

1992 I 91 ВБ 210 2.1 9.6 bi.6 1992 I 91 

БТ 210 2.8 12.2 98,1 

1992 

п • 91 ВБ 140 2.1 13.5 97,3 

1992 

п • 91 
БТ 280 2.8 11.3 96,4 

1992 

III 91 ОБ 420 2.1 7.7 95,9 

1992 

IV 91 ВБ 210 2.1 12.5 94,4 

Вирощування двол1ГоК 

•1992 1 45 ВБ 100 48.3 111.4 99,2 •1992 1 45 
БТ 100 41.7 118.7 99,6 

•1992 

и 45 В Б 100 48.3 112.5 99,6 

•1992 

I I I . 45 ВБ V200 48.3 78.0 99,5 

1993 1 72 ВБ 50 19.9 97.6 96,1 1993 1 72 
БТ 150 23.4 119,6 98.9 

1993 

11 72 ЦБ 200 19.9 69,8 98.3 

1993 

III 72 ьт 2D0 23.4 104,7 99.2 

Прнмкка. У таблиц! наведен! дан! одного з садк!в з УсожноГо «ар1анта досл!д1в, ВБ -
великоротий буфало; Н Г - б1лий товстолобнк; СТ - стрскагий товстолобик. 

Вирощування двол1ток великоротого буфало продовжували у 
пол1культур1 3 однов1ков11ми б1лнми товстолоб,икамч та монокультур! 
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(контроль). Протягом обох рок1в досл1джень б1льше 2/3 термшу 
вирощуианпя риб супроводжувались спрнятливими для п1ддослщних вид1в 
температурами води (20-30°С). Близьким був i р1вень ро витку прнродноТ 
кормово! бази. Середня за пер1од вирощування двол!ток б!омаса зоо- та 
ф1топланктону у район! розм'ицеиня садк'ш перебувала у меж{1Х в'1дпов'1Дно 
2.5-2.6 г/м' та 6.2-6.8 мг/л. 

У зазначених умовах за 45-72 доби дволпки п1ддосл1Дних 4ид»в, що-
^иpoщyвaлиcь 1з загальною щЫыпстю посадки до 200 екз/м^ в1д початкових 
19.9-48.3 г, набирали середнго масу 69.8-119.6 г при внход! 96.1-99.6 %. За 
а11алог1€Ю з вирощуваиням цьогол1ток кращ! результати одержан! у 
BapiaiiTax з пол!культурою. 3 урахуванням под1бност1 умов середовища в 
ycix вар1аитах досл1д1в визначено, що терм1Н досягнення рибами необх1дно'1 
для зариблеиня ooflofiNiH середньо! маси (80-100 г) в першу чергу залежав 
в)Д початково! маси р1чняк'1в (див. табл. 4). 3 урахуванням пщпорядкоаано! 
рол! великоротого буфало у випасн!й полшультур!, при сум1сному 
вирощуванн! двол1то!с буфало i Ginoro товстолобнка у садках доц1льним 
сп1вв1дпошенням вид1в сл1д вважати 1:3. 

Характер живлення риб на другому роц! життя був под1бним до 
живления цьогол1ток. 

ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТГО ДОСЛЩЖЕНЬ. Проведен! 
досл!джеиия указують на значн! перспективи вселения великоротого буфало 
у водойми-охолоджувач! енергетичних установок. 

У водойм!-охолоджувач! Бурштинсько! ДРЕС тривал!сть пер!оду !з 
спрнятливими для буфало температурами води (гО-ЗО^С) становила 150-200 
д11!в на piK, що у 1.5-2 рази б!льше, н!ж у водоймах Укра'ши з 11риро,цним 
температурним режимом. 

Вн.\сл!док споживання великоротим буфало значно! к!пькост! детриту 
зме|пиугться напружен!сть йоге конкуренц!! з !ншими прсдставниками 
тепловодних !хт!оценоз!в, ! в першу чергу, !з строкатим товстолобиком. 
Зменшення ix конкургнц!'! виникас також в результат! левних в!дм!иностей у 
просторовому р^.зпод!л!. 
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Основними факторами впливу на просторовиЙ1'розпод|'л великоротого 

буфало у водойм1-охолоджувач1 були температура, води, та, ступ1нь розвитку 
природного корму - зоопланктону. 

Найвища ефективн1сть промислу можлнва.у прохолодлий пер!од року 
(ociHb-весна), коли ц1 риби утворюють пелагГчн! скупчення на 11айб1льш 
теплих д1лянках водойми. 

Зважаючи на склад !хпофауни (энамна конце11трац1я хижак1в), 
зариблення водойм-охолоджувач1в доц1льно проводити посадковим 
матер1алом з середньою масою не меише SQ-lOOr. Розрахунки показують, 
що р1чна потреба у такому посадковому матер1ал1 великоротого буфало в 
масштабах УкраУни складае не менше 1.5 млн. екз. 

Визначено, що в умовах в1лы1ого нагулу найвища и!вмдк1сть росту 
буфало спостер!галась на чругому роц1 життя. Тому, зсув строк1в зарнблення 
водойм двол1тками на к1неиь вегетац1Йного сезону суттсво перечпкоджае 
максимальному використаиню потетийних моЖлиностеи. росту даного виду 
риб. Оптимальним можна вважати вселения у водойми-охолоджувач! 
вирощених у садках на тепл1й вод! двол1ток, як!, вже на початку л!та 
Досягають необх!дно1 для зариблення, меси. Для. цього садков! тепловодн! 
господарства повинн! бути забезпечеи! р!чняками буфало, що вийшли з 
зим!вл! 3 середньо! масою близькою до 40 г. 

П!д час нагулу у водонм!-охолоджувач!1 середньор!чн! приростн 
великоротого Зуфало на 2-'/ роках жиггя.коливались у межах 0.84-1.13 кг. За 
даиими АЛ. / [дрющенко та 1н. {Ь987, 1995). у ставовкх господарствах 
УкраТни темп росту в!дпов!дпих в!коаих труп буфало у 2-3 рази иижчий. 

У водойм!-охолоджувач! п!д впливом п!двищено!' температури води 
самки буфало досягали статевоГ зр!дост1 на.3-4iроках життя, що на 2-3 рока 
швидце, н!ж у ставових господарства)*,республ!ки.(Андрющенко та !н., 1995; 
Третях, Андрющенко, 1995). 

Зиачн! переваги дас внкористання теплоУ скидноТ.води електростаиц!й 
для вирощування пл!дник!в та орГ(ал!зац!!' штучного-в!дтво!1е11ИЯ буфало. 
Кр!м прискорення статевого доэр!вання ^(иб, виннка. можлив!сть 
проведения рнбоводних роб!т у ранн!» строки в результат! чего 
продовжусться вегетац!йнин сезои, для., вирощування. як!сно1Ч) посадкового 
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матер1алу. Сп1вставляючи результати наших дослщжень з даними, 
наведеними у л1тератур1 (Андрющенко та 1н., 1987, 1995), в!дм1ТИМо, що за 
бльш1стю рибоводно-6\олог1чних показник'1в пл!дники буфало, вирощен! на 
тепл1й вод!, переезжали риб даного виду 13 ставових господарств Украши. 

Проведен! нами екперименти указують також на значн! перспективи 
садкового методу вирощування посадкового матер!алу великоротого 
буфало. Дане технолог!чне р!шення дозволяе орган1зувати повйий цикл 
вирощування риб необх!дних BIKOBHX груп (в!д личинок до двоЛ1Ток) на 
природних кормових ресурсах водойми-охолоджувача, що стае особливо 
актуальним в умовах деф!циту штучних кормосум!шей для молод! риб. 

Одним 3 вир!шаль^1нх фактор!в е в1рний виб!р м!сць установления 
садк!а. У водосховищах, що мають под!бний до водойми-охолоджувача 
Бурштинсько! ДРЕС температурний, г!дрох!м!чний та г!дроб!олопчний 
режими, це зона !нтенсивиого зм!шування П1д1гр1то'1 та б!льш прохолодноУ 
води поблизу впадання скидного канала у водойму. На указаних Д1лянках 
водойм-охолоджувач!в, як правило, посднуються сприятлив! для 
теплолюбних риб планктофаг1в температурний i газовий режими води з 
пост!йною проточп!стю, що дозволяе наз!ть за умов в1дносно невисоких 
показник!в розвитку природно! кормово! бази (середньосезонна б!омасазоо-
та ф!топлаиктону в!дпов!дно 1.5-2 г/м' та 3-4 мг/л) повн1стю задовольнятн 
потреби риб у природн1й 1ж!. При цьому весь пер1од вирощування молод! з 
середньою масою 80-100 г (з урахуванням зим!вл!) тривае 12-14 м!сяцы. 
Вих!ддвол!ток в1д личинок становитьу п1дсумку нетиенше 30-40%. 

ВИСНОВКЯ ТА РЕКОМЕНДАЩ! 

Проведен! досл!дження та анал!з одержаних матер!ал1в дозволяють 
зробити так! узагальнююч! висновки: 

l.Ha приклад! водойми-охолоджувача БурштинськоТ ДРЕС, що за 
температурним, г!дрох!м!чним та пдроб!олопчним режимами в!дпов!дала 
б!олопчним ви- огам великоротого буфало, доведена до1ильн1сть його 
вселения у водосховнща цього типу. 
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2. Установлено, що у водоймах-охолоджувачах у раз! недостатньо!' 
забезпеченост! зоопланктоном великоротий буфало переходить на 
споживання значноУ к'шькост! детриту. У водойм!-охолоджувач! 
Бурш.ииськоУ ДРЕС, де середньосезонна 6!омаса зоопланктону наближалась 
до 1.5 г/м^, зоопланктон ! детриг у його живлемн! складали в!дг1ов!дно 43.4-
79.9% та 19.2-54.0% вм!сту кишечннк!в. 

3. П!д час нагулу у водойм!-охолоДжувач! середньор!чн! прирости 
великоротого буфало на 2-7 роках життя коливались у межах 0.84-1.13 кг, 
що у 2-3 рази вище, н!ж у ставових господарствах УкраТни. Найвищу 
швидк!сть росту в!дм!чали у нестатевозр!лих риб на 2-4 роках життя. 

4. Самки великоротого буфало у водойм!-охолоджувач! досягали 
статевоТ зр1лост! на 3-4 роках життя, самц! - на 1-1.5 роки ран1ше, що на 2-3 
роки швидше у пор!вняни! !з ставовими господарствами республ!ки. 

5. Розроблена технолог1я заводського одержаиня потомства в!д 
пл!дник!в великоротого буфало, вирощених у водойм1-охолоджувач! у 
в!льному нагул! та плавучих садках. 

6. Доведена доц!льн!сть вирощування посадкового матер!алу 
великоротого буфало у плавучих садках з використанням природних 
кормових pecypcifl водойми-охолоджувача. На етапах вирощування 
цьогол!ток i двол!ток кращ! ре?ультати одержан! у досл!дах з пол!культурою 
буфало ! б!лого товстолобика. 

7. Розра сунки показують, що в результат! вселения великоротого 
буфало, промг-лова рибопродуктивн!сть б!льщост! водойм-охолоджувач!Б 
республ!ки може бути зб!льшена в середньому на 60-70 кг/га, загальний 
об'ем товарно! првдукц!!' становитиме до 700-800 т. на р!к. 

За результатами досл!джень можна дати так! рекомендац!Т: 
ЬЗариблення водойм-охолоджувач!в проводять посадковим 

матер!алом з середньою масою не менше 80-100 г. Оптимальним сл!д 
вважаги вселення вирощених у садках на тепл!й вод!'двол!ток, як1 не 
п!зн!ше початку червня досягають необх!дно1 для зариблення маси. 

2. Нррми посадки двол!ток великоротого буфало у водойми-
охолоджувач! розраховують, виходЯЧН э р!вня розвитку зоопланктону з 
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поправкою на споживання рибами детриту. Для водойми-охолоджувача 
БурштинськоУ ДРЕС,р1чна норма посадки становить не менше 50 екзЛа. 

3. Виловлюють буфало з водойм-охолоджувач1в п!сля завершения 
tipouecie форм>вання 1в1дтворювальио1 системи (не paniuie чотирил1тнього 
u'lKy) при ссредп1й мае! товарно! риби 2.5-3 кг. Основний промисел 
зд1йсню1оть у прохолодний пер1од року, коли Ц1 риби утворюють пелаг!чн1 
скупчення на пайб1льш теплих д!лянках водойм. ' 

4. Потомство буфало одержують в заводських умовах В1Д пл1дник!в, 
вирощених у водойм1-охолоджувач1 у в1льному нагул! та плавучих садках, 
Садковий Мйтод "вирощування пл1дннк1в мае ряд суттевих переваг, зокрема, 
виникае можлив1сть ведения селекц1йно-плем{нно1 роботи. 

3 водойми-'охолоджувача пл!дник1в виловлюють за допомогою 
закидиих та ставних невод1в. Використовують в1д1браних для в1дтворення 
риб протягом 2-3 дн!в п!сля доставки у 1нкубашйний цех. 

Найвищий ефект дае використання з метою в1дтворення 5 8 - р1чних 
пл!дник!в. 

Роботи викоиують за температура води 20-2б''С (оптимум 22-24''С). 
П1д час IX проведения недопустим! р!зк! зм!ни температури води (добов! 
коливання не б!лыие г'С). Для гормонально! стимулящ! дозр!вання 
яйцекл!тин використовують ацетоиоваи! г!поф!зи сазана, коропа, ляща i 
карася 3 дозами, що в залежност! в!д температури води зм!нюються в!д 
4.5мг/кг (20"С) до 3 мг/кг (гб^С). Г!поф!зац!ю самок проводять дв!ч! з 
!нтервалом 12 годин (сп!вв!дношення попередньоУ г вир!шальноТ доз - 1:7 -
1:8). Самцям роблять одну г!поф!зарну !н'£кц!ю з дозою 1.5-2 мг/кг. 
Виживан1сть ембр1он!в п!сля !нкубац!1 - не менше 50-60%. 

5." Посадковий матер!ал велнкоротого буфало вирощують у плавучих 
адках, як! установлюють у водойм!-о>'олоджувач! на д!J.янкax, прилеглих 

до гирла скидного каналу електростанц!'! у зон! !нтенсивно1 циркулящТ води 
(швидк!сть теч!Т 0.1-0.2 м/с). Вирощування даного виду риб на природн!й 
кормов!й баз! можливе у випадках, коли б!омаса 'зоопланктону у район! 
розм1щення са;'к!в перевищуе 1.5-2 г/м^ Температура води п!д час 
Бирощування молод! буфало може зм!нюватись у межах 20-32*'С (оптимум 
24-28*'С). 
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B...icT розчиненого у вод! кисню не повинен •опускатись нижче 3.5 

мг/л. 
Личинок п!дрощують у монокультур! в садках, вигото11ле[1мх з 

млйнсвого сита №15-17 (перш! 10 д!б п1дрощуван11я) ! №10-13 (весь 
иаступний пер1од). Початкова щ!льн1сть посадки 3-4-добових личинок не 
повинна перевнтупдти 25 тис. екз/м'. Годують рнб виловленнми j водойми-
охолоджувача жнвими зоопланктонними орган!змами. 1х розм1рн1сть 
коригують у м1ру росту рнб. Чисельн!сть доступних для личинок 1 мальк1в 
зоопланктер1в п1дтримують у садках на р1вн! не менше 2-3 тис. екз/л. 
П!дрощування' молод! до середньо'1 маси 100-120 мг трнвае близько 20 д!б 
при виход! в!д посадки 40-60%. 

Цьогол!ток вирощують у два етапи в садках, виготовлеиих з дел1. 
Спочатку п1дрощену молодь буфало пересаджують у садки з розм1ром в1чка 
3-5 мм, де вирощують у монокультур! 1з щ!льн!стю посадки 300 екз/м^. 
Внрощування риб до середньоТ маси 3-5 г тривае не менше 30 д1б при виход! 
В1Д посадки понад 90 %. На другому етап! цьогол!ток буфало доц1льно 
вирощувати у пол1культур! з однов!ковими 6!JHIMH товстолобиками у садках 
3 розм1рсм в!чка 6-10 мм !з загальною щ!льн1стю посадки риб обох вид!в 240 
екз/м' 3 к1лЬк!сним сп!вв!дношенням буфало ! товсто1обик!в 1:2. 
Внрощування риб до середньоТ маси 30-40 г тривае не менше 60 д!б при 
виход! в!д посадки понад 90 %. 

За аналог!сю з виpoщyJaнням цьгол1Ток на другому етап!, вирощування 
двол!ток буфало доц!льио проводитн у пол!культур! з од|1ов!ковими б1лими 
товстолобиками. 3 ц!сю метою використовують садки з ром!ром о!чка 8-15 
мм. Загальна щ1льн1сть посадки р1'чняк!в обох вид!в складае 200 екз/м , 
к!льк!сне сп1вв1диошення буфало i трвстолобик1в - 1:3. Вироп1ування риб до 
середньоУ маси 80-100 г тривае не менше 45 д1б при виход! в1д посадки 
понад 90%. 
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АНОТАЦ1Я 

Третяк A.M. Биологические основы разведения и выращивания боль
шеротого буффало на базе водоемов-охладителей энергетических установок 
\На примере водоема-охладителя Бурштынской ГРЭС). 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйст
венных наук по специальности 06.00.24 - ихтиология и рыбоводство. 

Институт рыбного хозяйства УААН, Киев, 1996. 
Защищается 53 научных работы, которые содержат теоритические и 

экспериментальные данные о возможности разведения и выращивания 
большеротого буфало (Ictiobus cyprinellus) на базе водоемов-охладителей 
электрос1аиций. 

Проведенные исследования включают: I) изучение биологии больше
ротого буффало, рселенного в водоем-охладитель тепловой электростанции, 
2)разработку биологических основ искусственного получения потомства от 
производителей, выращеных в водоеме-охладителе, 3) разработку биологи
ческих основ выращивания посадочного материала в садках, установленых в 
водоеме-охладителе. 

• Tretyak A.M. Biological foundations of breeding and rearing of biginouth 
buffalo on the base of cooling ponds of power stations (cooling pond of Burshtin-
skay thermal power station was used as example). 

The dissertation for a scientific degree of candidate of agricultural science, 
speciality 06.00.24 - Ichthyology and Fishery. 

The Ukrainian Fishery Research Institute, UAAN„Kyiv, 1996. 
The results of S3 scientific works are defended. They include the theoreti

cal and experimental researches connected with possibilities of br'jeding and 
rearing of bigmouth buffalo (Ictiobus cyprinellus) on the base of cooling pands of 
DOwer staticfns. 

Conducted researches include: 1) the study of biology of bigmouth buffalo 
which was stocked to the cooling pond of thermal power station; 2) the develop
ment of biological foundations in artificial obtaining, of the offspring from 
breeders wich have been grown up in cooling pond; 3) the developmsnt of bio
logical foundations in rearing of fingerlings in cages which are located in cooling 
por.d. 

Ключов1 слова: водойма-охолоджувач, 1нтродукц1я, штучне' В1дтв0рення, 
р!знол1ков1 групп великоротого буфало. 


