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ЗИМОСТІЙКІСТЬ ЦЬОГОЛІТОК ГАЛИЦЬКОГО
КОРОПА У СТАВОВИХ УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ
В. В. Гурбик, dukavv@if.org.ua, Інститут рибного господарства НААН, м. Київ
Мета. Аналіз та оцінка зимівлі цьоголіток галицького коропа у ставах Прикарпаття.
Методика. Дослідження проводилися на базі фермерського господарства «Короп», що
знаходиться в селищі Рава‐Руська Львівської області. Об’єктом досліджень були вирощені за
умов напівінтенсивної форми ставової аквакультури цьоголітки галицького коропа. Основні
рибницько‐біологічні показники рибопосадкового матеріалу досліджували під час осінніх
обловів та після весняної інвентаризації за загальноприйнятими в рибництві методами.
Визначення біохімічного складу скелетних м’язів проводили на підставі зоотехнічного
аналізу.
Результати. Цьоголітки галицького коропа під час посадки на зимівлю у стави
фермерського господарства «Короп» в середньому мали масу 104,0±7,5 г, коефіцієнт
вгодованості знаходився на рівні 3,1±0,3, в той час як після зимівлі він становив 2,6±0,3.
Біохімічний склад м’язів галицького коропа знаходився в межах нормативних показників, що
засвідчує задовільний фізіологічний стан цьоголіток перед зимовим утриманням.
Екологічні умови зимового утримання риб були в межах рибницьких вимог. Термічний
режим ставу під час зимівлі цьоголіток галицького коропа знаходився в діапазоні 1–6°C. За
критичні межі не виходив і вміст розчиненного у воді кисню.
Після інвентиризації зимувальних ставів були виловлені цьоголітки середньою масою
92,0±7,7 г. Вихід з зимівлі знаходився в межах 86%. Абсолютна втрата маси в кінці зимового
періоду не перевищувала 12 г, що у відносному вимірі становить 11,5%.
З отриманих даних під час зимівлі посадкового матеріалу галицького коропа можна
зробити висновок, що даний процес ставового рибництва був проведений з мінімальними
втратами для промислового вирощування в цілому.
Наукова новизна. Вперше здійснено оцінку зимівлі галицького коропа на першому році
життя в ставах Прикарпаття.
Практична значимість. Результати роботи будуть використані при плануванні та
промисловому вирощуванні галицького коропа.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ ТА АНАЛІЗ
ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Риби належать до пойкілотермних тварин — всі їх фізіологічні процеси
залежать від абіотичних чинників середовища. Передвісником підготовки до
зимівлі є зниження температурного режиму води ставу до 9°С [1, 2].
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Від рівня виживання посадкового матеріалу в зимовий період залежить
рентабельність виробництва, а також забезпеченість посадковим матеріалом на
наступний вегетаційний період. Іноді втрати під час цього технологічного
процесу можуть сягали близько половини від посаджених на зимівлю цьоголіток.
Існує велика кількість досліджень, які висвітлюють залежність успішної зимівлі
від фізіологічного стану цьоголіток коропа та організації спостережень за
абіотичними чинниками середовища [3].
Встановлено, що вплив термічного режиму має вагоме значення у
формуванні сприятливих умов для зимового утримання посадкового матеріалу.
Наслідком теплих умов та різких перепадів температури води в період зимівлі є
високий відсоток відходу майбутніх однорічок [4, 5, 6].
В період зимівлі в організмі коропа відбуваються складні біохімічні процеси,
зокрема змінюється амінокислотний склад скелетних м’язів. Основною причиною
загибелі риб в означений період є втрата незамінних амінокислот [7].
Згідно з рибоводно-біологічними нормами, для з’ясування фізіологічного
стану рибопосадкового матеріалу окрім коефіцієнта вгодованості, визначають
хімічний склад скелетних м’язів [8, 9].
Отже, для оцінки фізіологічної підготовленості до зимівлі посадкового
матеріалу необхідне визначення та використання всього комплексу показників,
вказаних вище.
ВИДІЛЕННЯ НЕВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ. МЕТА РОБОТИ
В процесі вирощування коропових риб у ставах велике значення має зимівля
риб. Під час цього технологічного процесу на цьоголіток риб впливає низка
абіотичних чинників, від яких залежить рівень виживання майбутнього
рибопосадкового матеріалу. Також на посадковий матеріал впливає і фізіологічна
підготовленість риби [10].
З метою підвищення рибопродуктивності ставів застосовується збільшена,
порівняно з нормативною, густота посадки цьоголіток, що справляє негативний
вплив на кормність водойми, а саме забезпеченість риби природними кормами
впродовж вегетаційного сезону. Для подолання наслідків цього впливу
проводиться низка інтенсифікаційних заходів, зокрема удобрення ставів та
підгодівля риб штучно виготовленими кормами, що сприяє їх підготовленості до
зимового утримання. Від успішності зимівлі цьоголіток та отримання
високоякісного посадкового матеріалу залежить подальше вирощування товарної
риби.
Тому метою нашого дослідження було вивчення абіотичних чинників ставів
Прикарпаття в зимовий період та аналіз зимостійкості рибопосадкового матеріалу
галицького коропа на першому році життя.
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
Дослідження проводились у 2015–2016 рр. на базі фермерського
господарства «Короп» в селищі Рава-Руська Львівської області. Джерелом
водопостачання цього господарства є р. Рата. Зимівля проходила у ставу площею
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2,5 га. Гідрохімічні показники визначали за допомогою загального хімічного
аналізу [11]. Температурний та кисневий режими води у ставах визначали
термооксиметром. Матеріалом дослідження були цьоголітки та однорічки
галицького коропа. Визначення рибогосподарських показників галицького коропа
на першому році життя проводилося згідно з інструкцією щодо організації зимівлі
рибопосадкового матеріалу в ставах [12]. Для визначення біохімічних показників
скелетних м’язів застосовували методику зоотехнічного аналізу [13]. З метою
оцінки успішності зимового утримання галицького коропа визначали такі
біохімічні показники як жир, протеїн та суха речовина. Опрацювання отриманих
експериментальних даних проводили за комп’ютерною програмою MS Excel.
РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ
Зимувальний став фермерського господарства «Короп» протягом літнього
періоду використовувався як вирощувальний І порядку. Тому було проведено
необхідні рибницько-меліоративні профілактичні заходи з підготовки ставу до
процесу зимівлі в ньому риб, які в подальшому забезпечують деструкцію
кумулятивних органічних речовин. На початку жовтня, після вилову
вирощуваних протягом літа риб, ложе ставу осушували протягом 21 дня,
продезінфікували шляхом внесення хлорного вапна з розрахунку 250 кг/га.
Стабілізація гідрохімічного стану досягалась шляхом залиття зимувальних
ставів за 12 діб до посадки цьоголіток галицького коропа. В кінці жовтня у
підготовлений для зимівлі риб став площею 4 га було посаджено 36 тис. екз.
цьоголіток галицького коропа, середньою масою 104 г. Густота посадки риб на
зимівлю становила 9,3 т/га.
Перед посадкою на зимівлю коефіцієнт вгодованності риб за Фультоном,
знаходився на рівні 3,1, що відповідає нормативним значенням [12]. Це зумовлено
підгодівлею штучними кормами в кінці вегетаційного сезону для кращої
підготовки цьоголіток до зимового технологічного процесу. Найменший показник
вгодованності у цьоголіток галицького коропа становив 2,1, а найбільший — 3,6.
Одним із важливих аспектів оцінки зимівлі цьоголіток риб є біохімічна
характеристика їх скелетних м’язів. Хімічний склад м’яса-філе цьоголіток
галицького коропа під час посадки на зимівлю знаходився в межах нормативних
показників (табл. 1).
Таблиця 1. Загальний хімічний склад скелетних м’язів цьоголіток
галицького коропа
Показник

Галицький короп

Нормативні показники, % [16]

Волога, %

77,4 ± 1,6

72–76

Суха речовина, %

22,5 ± 1,6

28–24

Жир, %

6,9 ± 0,5

6–8

Протеїн, %

16,5 ± 0,8

16–17

Інші значення показників хімічного складу скелетних м’язів цьоголіток
галицького коропа не виходили за межі нормативних значень, що засвідчує
задовільний фізіологічний стан організму [14, 15].
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Екологічні умови зимового утримання риб перебували в межах рибницьких
вимог. Термічний режим ставу під час зимівлі цьоголіток галицького коропа
знаходився в межах 1–6°C (рис. 1).

Рис. 1. Термічний режим води зимувального ставу
Найнижчою спостерігалась температура води у січні 2016 р., найвищою — у
листопаді 2015 р. та березні 2016 р., що, в свою чергу зумовлено кінцем та
початком вегетаційного сезону. В період зимового утримання цьоголіток
галицького коропа вміст розчиненого у воді кисню знаходився в межах від 4 до
9 мг/л (рис. 2).

Рис. 2. Кисневий режим зимувального ставу
Найнижчим цей показник спостерігався в березні, найвищим — у січні
2016 р. Вміст розчиненого у воді кисню в період зимівлі не виходив за критичні
межі. Інші гідрохімічні показники відповідали рибогосподарським вимогам.
У квітні зимувальний став було обловлено і отримано 31,0 тис. екз. однорічок
галицького коропа середньою масою 92 г. Загальний вихід становив 86%.
Незважаючи на те, що температура води зимувального ставу була дещо
підвищеною, як для зимівлі риб (0,5–2,0°C), і становила в період льодоставу 2,0–
3,0°C, що спричиняло підвищену рухливість риб і негативно відбивалося на їхніх
енергетичних ресурсах, втрати маси риб за зимівлю не перевищили нормативних
показників. Абсолютна втрата маси після зимівлі цьоголіток галицького коропа в
середньому становила 12 г, що у відносному виразі становить 11,5%. Після
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зимівлі найбільша величина коефіцієнта вгодованності становила 3,1, найменша
— 1,9. В середньому коефіцієнт вгодованності склав 2,6 (табл. 2).

Посаджено

Таблиця 2. Результати зимівлі цьоголіток галицького коропа
Кількість, тис. екз.

36,0

Середня маса, г

104,0±7,5

Загальна маса, кг

3 744

Виловлено

Коефіцієнт вгодованності

3,1±0,3

Кількість, тис. екз.

31,0

Вихід з зимівлі, %

86

Середня маса, г

92,0±7,7

Загальна маса, кг

2 601

Втрата
маси

Коефіцієнт вгодованності

2,6±0,3

Абсолютна, г

12

Відносна, %

11,5

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ
Цьоголітки галицького коропа за вирощування в умовах ставів Прикарпаття
відзначаються високою зимостійкістю, яка за кількісними показниками
перевищує нормативні для цієї зони рибництва. Втрати їх маси за період зимівлі
були в межах нормативних показників.
Визначення зимостійкості цьоголіток галицького коропа є одним з важливих
показників для подальшого детального вивчення рибогосподарської
характеристики дволіток.
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ЗИМОСТОЙКОСТЬ СЕГОЛЕТОК ГАЛИЦИЙСКОГО КАРПА
В ПРУДОВЫХ УСЛОВИЯХ ПРИКАРПАТЬЯ
В. В. Гурбик, dukavv@if.org.ua, Институт рыбного хозяйства НААН, г. Киев
Цель. Анализ и оценка зимовки сеголеток галицийского карпа в прудах Прикарпатья.
Методика. Исследования проводились на базе фермерского хозяйства «Короп»,
расположенного в поселке Рава‐Русская Львовской области. Объектом исследований были
выращенные в условиях полуинтенсивной формы прудовой аквакультуры сеголетки
галицийского карпа. Основные рыбоводно‐биологические показатели рыбопосадочного
материала исследовали во время осенних обловов и после весенней инвентаризации по
общепринятым в рыбоводстве методам. Определение биохимического состава скелетных
мышц проводили на основании зоотехнического анализа.
Результаты. Сеголетки галицийского карпа во время посадки на зимовку в пруды
фермерского хозяйства «Короп» в среднем имели навеску 104,0 ± 7,5 г, коэффициент
упитанности находился на уровне 3,1 ± 0,3, в то время как после зимовки он составлял
2,6 ± 0,3. Биохимический состав мышц галицийского карпа находился в пределах
нормативных показателей, являясь индикатором удовлетворительного физиологического
состояния сеголеток перед зимним содержанием.
Экологические условия зимнего содержания рыб находились в пределах
рыбохозяйственных нормативов. Термический режим пруда во время зимовки сеголеток
галицийского карпа находился в диапазоне от 1 до 6°C. За критические пределы не выходило
и содержание растворенного в воде кислорода.
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ЗИМОСТІЙКІСТЬ ЦЬОГОЛІТОК ГАЛИЦЬКОГО КОРОПА У СТАВОВИХ УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ

После инвентаризации выловленные из зимовальных прудов сеголетки имели среднюю
массу 92,0±7,7 г. Выход их из зимовки составлял 86%. Абсолютная потеря массы в конце
зимнего периода не превышала 12 г, что в относительном выражении составляет 11,5%.
Из полученных данных во время зимовки посадочного материала галицийского карпа
можно сделать вывод, что указанный рыбоводный процесс был проведен с минимальными
потерями для промышленного выращивания в целом.
Научная новизна. Впервые дана оценка зимовки галицийского карпа на первом году
жизни в прудах Прикарпатья.
Практическая значимость. Результаты работы будут использованы при
планировании и промышленном выращивании галицийского карпа.
Ключевые слова: галицийский карп, посадочный материал, зимовка, коэффициент
упитанности.

WINTER HARDINESS OF GALICIAN CARP FINGERLINGS
IN POND CONDITIONS OF SUBCARPATHIA
V. Gurbyk, dukavv@if.org.ua, Institute of Fisheries NAAS, Kyiv
Purpose. The analysis and evaluation of wintering of galician carp fingerlings in pond conditions
of Subcarpathia
Methodology. Study was conducted at the farm "Korop", located in Rawa‐Ruska, Lviv region.
The objects of research were fingerlings of Galician carp, growing under semi‐intensive conditions.
The main fish‐breeding and biological indexes were examined during the autumn catches and after
spring inventory using conventional fish farming methods. Determination of the biochemical
composition of skeletal muscles was conducted under zootechnical analysis.
Findings. The weight of fingerlings of Galician carp during the wintering in ponds of fish‐farm
"Korop" was an average 104,0±7,5 g, nutritional ratio was at 3.1±0,3 while after the following winter
it was 2.6±0,3. The biochemical composition of muscles in Galician carp was within legal parameters,
confirming satisfactory physiological state of fish before winter maintenance.
Environmental conditions of winter incubation of fish corresponded to fish breeding
requirements. Thermal regime of pond during the winter of Galician carp age 0+ was in the range 1–
6°C. The quantity of dissolved oxygen also does not exceed the critical limits. Оther hydro‐chemical
parameters also correspond to the fisheries requirements.
After inventory of wintering ponds the average weight of catched fingerlings was 92,0±7,7 g.
The out of fish wintering was within 86%. The absolute weight loss at the end of the winter period
was not exceeded 12 g, consequently the relative ratio was 11.5%.
From the obtained data, it could be concluded that the process of the wintering of Galician carp
fingerlings, was carried with minimal losses for industrial breeding in general.
Originality. For the first time the Galician carp fingerlings were assessed for wintering in ponds
of Subcarpathia.
Practical value. The results of current research will be used in planning and industrial breeding
of Galician carp.
Keywords: Galician carp, seeding, wintering, the coefficient of fatness.
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