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Аналіз результатів польових досліджень показав, що у складі видової структури іхтіофауни водос-

ховища фіксовано 23 види риб. Відносність цих даних зумовлена характером вибірки, отриманої при 
огляді, спійманих певними знаряддями, риб. Згідно відсоткової частки певних видів риб, у числі фонових, 
можна виділити 6 – карась, плотва (тарань), краснопірка, лящ, густера, окунь, на які сумарно припа-
дає більше 85% з числа зафіксованих риб. 
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Постановка проблеми. Сучасна іхтіофау-на України – це біотична, динамічна складова частина довкілля, яка має незамінну екологіч-ну роль та є важливим компонентом біорізно-маніття території країни. Іхтіофауна завжди була і лишається об’єктом поглибленого ви-вчення, що відкриває перспективи до керова-ного розвитку аквакультури прісноводних водойм. В змінах видового складу та чисель-ності іхтіофауни наочно відображаються як позитивні, так і негативні зрушення, що від-буваються в місцях їхнього існування. Тому в моніторингових дослідженнях різних регіонів саме іхтіофауні надається значна увага [4]. Найбільш важливим видом такого впливу на річку та біоту Інгулу стала побудова Софі-ївського водосховища, в якому за час його іс-нування сформувалась оригінальна, водойми-щно-річкова екосистема з відповідним скла-дом іхтіофауни. Враховуючи, що в наявний час у спеціальній літературі майже не освітле-ні сучасні дані щодо загального біорізнома-ніття долини річки Інгул, в тому числі дані щодо складу та стану іхтіофауни річки та во-досховища, тематика роботи безперечно є актуальною. Відповідно, метою роботи є дос-лідження сучасного стану біорізноманіття іхтіофауни Софіївського водосховища, як час-тини річки Інгул. 
Постановка завдання. Об’єктом дослі-джень є біорізноманіття іхтіофауни річки Ін-гул, а предметом досліджень виступає безпо-середньо сучасний стан іхтіофауни Софіївсь-кого водосховища. 
Матеріал і методика досліджень. У від-повідності з метою і завданнями роботи дослі-дження виконували з використанням як теоре-тичних методів (аналізу, синтезу, системного 

аналізу і прогнозування), так і експеримента-льних, експедиційних і лабораторних (гідро-логічних, гідрохімічних, гідробіологічних, іхтіо-логічних). Отримані результати оброблені за методами математичної статистики.  
Результати досліджень та їх обговорен-

ня. Відповідно до поставленої мети в період із листопада 2012 року по листопад 2013 року на Софіївському водосховищі були виконані польові дослідження, спрямовані на встанов-лення видової структури іхтіофауни та на оцін-ку обсягів вилову різновидових риб у сезонно-му розрізі. Незважаючи на певну фрагментар-ність та відносність показнику фіксації видово-го складу спійманих риб, проведені досліджен-ня загалом дали можливість сформувати їх пе-релік для досліджуваного водосховища. Безпосереднє проведення досліджень про-водили шляхом опитування рибалок-любителів, у яких просили дозволу оглянути їх улов з метою встановлення видового складу риб. У ряді випадків виконували і визначення маси окремих особин та всього улову для вста-новлення середньостатистичних показників. Додатково вказаним дослідженням, 4 ра-зи були оглянуті результати пробних обловів водосховища за допомогою кишенькового невода з вічком сітки 10х10 мм, які щокварта-льно проводяться державною ветеринарною службою і службою рибоохорони для оцінки санітарного та епізоотичного стану іхтіофау-ни. Таким чином, матеріалом вказаних дослі-джень виступали представники іхтіофауни водосховища, яка здобувались різними мето-дами, на різних глибинах і ділянках водойми та за допомогою різних знарядь лову. Уза-гальнена вибірка даних та результати її ста-тистичної обробки наведена в таблиці 1. 
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Т а б л и ц я  1  
Узагальнені сумарні результати власних досліджень іхтіофауни  

Софіївського водосховища в період 2012—2013 рр. 

Видова структура іхтіофауни за оглядом промислових вибірок Середня маса осо-
бини, кг 

Осіб % 
№ Українська назва Латинська назва 

1 Лящ Abramis brama 0,71±0,21 317 8,6 

2 Верховодка Alburnus 0,1±0,012 201 5,5 

3 Плоскирка (густера) Blicca bjoerkna 1,63±0,5 117 3,2 

4 Карась (помісні форми) Carassius 0,37±0,2 942 25,7 

5 Сом Silurus 5,9±1,2 19 0,5 

6 Щука Esox 0,92±0,13 29 0,8 

7 Корюшка триголкова Gasterosteus aculeatus 0,01 2 0,06 

8 Пічкур Gobio 0,014 9 0,2 

9 Явдошка Leuciskus borysthenicus 0,011 1 0,01 

10 Головень (білизна) Leuciskus cephalus 0,92±0,23 11 0,3 

11 Линь Tinca 0,76±0,14 2 0,06 

12 В’язь Leuciskus idus 0,81±0,23 17 0,5 

13 Судак Lucioperka fluviatilis 0,89±0,37 37 1,0 

14 В’юн Misgurnus fossilis 0,01 2 0,01 

15 Окунь Perca fluviatilis 0,32±0,1 177 4,8 

16 Плітка (тараня) Rutilus 0,28±0,1 766 20,8 

17 Краснопірка Scardinius erythophtalmus 0,22±0,1 916 25,0 

18 Бичок — головач N.kessleri 0,11±0,06 51 1,4 

19 Короп (сазан) Cyprinus carpio 2,42±0,6 18 0,5 

20 Товстолоб Hypophtalmychtis molitrix 3,78±0,9 11 0,3 

21 Білий амур Ctenopharyngodon 0,11±0,020 3 0,08 

22 Чебачок Cyprinidae 0,13 2 0,06 

23 Сонячний окунь Lepomis 0,11±0,01 17 0,5 

Всього 3667 100 Згідно наведених результатів узагальнень даних (табл. 1) отримані відносні дані щодо видової структури іхтіофауни водосховища, у складі якої фіксовано 23 види риб. Відносність цих даних зумовлена характером вибірки, отриманої при огляді, спійманих певними зна-ряддями, риб. Зрозуміло, що у відношенні се-зонності та знарядь лова узагальнені результа-ти не залежать. Відповідно відсоткової частки певних видів риб у числі фонових можливо ви-ділити 6 – карась, плітка (тараня) краснопірка, лящ, густера, окунь, на які сумарно припадає більше 85% з числа зафіксованих риб.  Найбільш рідкісними за даними методами лову та сезонами є такі види, як в’юн, пічкур, явдошка, лин, корюшка, чебачок. При цьому потрібно відмітити, що більшість рибаків спій-мані особини бичка-головешки, чебачка та со-нячного окуня відразу викидають, тож їх облік за нашими матеріалами є по суті випадковим. 

Аналогічним чином до улову не потрапляють корюшки та в’юни, яких неможливо спіймати звичайними знаряддями на гачок і лише при використанні сітки окремі особини цих видів потрапляють до вибірки. Реальна чисельність цих дрібних риб у водосховищі може мати зо-всім інший характер, формуючи їх у якості фо-нових і найбільш чисельних. Важливо, що найбільш бажані для рибаків види риб, такі як судак, щука, білизна (голавль), сом, в’язь, окунь, короп, білий амур у пробах зустрічаються рідко і приблизно із однаково низькою частотою у співвідношенні до інших видів десь на рівні 1:120. Найбільш специфічним для Інгулу в цілому та найбільш бажаним трофеєм є в’язь та голавль (білизна), яких ловлять на перекатах спінінгом на силі-конові та металеві принади. Більш звичайним у цьому плані є судак, окунь та щука, яких та-кож ловлять на спінінг. Самим складним для 
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рибаків є полювання на великих сомів, які украй обережні і дуже рідко потрапляють до рук рибалок. Навіть сітками впіймати велико-го сома, який ховається у глибоких ямах, практично неможливо. Середня вага улову на 1 рибака в серед-ньорічному показнику складає 2,11 кг, а кіль-кість риб – 11,4 особини. При цьому має місце значне коливання ваги улову та кількості впійманих риб залежно від сезону і знаряддя лову. Найменший їх обсяг характерний для рибаків-спінінгістів (0,6 кг та 3,4 особини), найбільший для лящатників і карасятників – 4,6 та 23,8 особини. Відносно успішності лову по сезонам року найвищі обсяги встановлені влітку (4,1 кг та 29,3 особини), а також взим-ку (3,5 кг та 19,2 особини). Навесні та восени улови мінімальні. 
Висновки та перспективи подальших 

досліджень. Видовий склад іхтіофауни Софіївського водосховища в цілому є типовим для іхтіофа-уни верхньої ділянки течії Інгулу з перева-жанням видів, екологія яких пов’язана із чис-тою, насиченою киснем водою, швидкою течі-єю та перекатами. У складі суто специфічної групи аборигенів водосховища потрібно від-мітити в’язь, голавль (білизна), жерех, судак, окунь, щука, плітка, краснопірка; Еколого-гідрографічний стан водосхови-ща на період обстежень у 2012–2013 рр., є за-довільним, що в цілому забезпечує існування та успішне розмноження іхтіофауни. Течія 

цілорічно не мала жодного випадку припи-нення, рівень опадів забезпечував достатній обсяг водонаповнення водойми та високий вміст кисню у воді. Антропогенне наванта-ження та забрудненість води і берегів водос-ховища не перевищує критичної межі. Сучасний стан іхтіофауни Софіївського водосховища сформований на основі поєд-нання найбільш екологічно пластичних або-ригенних видів та інтродуцентів та випадко-вих алохтонів. Найбільш демонстративним із числа останніх є бичок-головешка, йорж та сонячний окунь, які за відсутності природних ворогів та специфічного паразитоценотично-го комплексу є украй негативними вселенця-ми для всього біоценозу водойми. 
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P O N O M A R EN K O  T .  I .  M y k o l ai v  
THE CURRENT STATE OF ICHTHYOFAUNA  

OF SOPHIA RESERVOIR 
Analysis of the results of field studies showed that the species composition of fish fauna of the reservoir 

structure is 23 species of fish. The relativity of the data due to the nature of the sample obtained during the in-
spection caught with certain types and fish. According to the percentage of certain species of fish, including the 
background, you can select 6 – carp, roach, rudd, bream, bream, perch, which total more than 85% of the num-
ber of fish. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИХТИОФАУНЫ  
СОФИЕВСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА 

Анализ результатов полевых исследований показал, что в составе видовой структуры ихтиофау-
ны водохранилища фиксировано 23 вида рыб. Относительность этих данных обусловлена характером 
выборки, полученной при осмотре, пойманных определенными орудиями, рыб. Согласно процентной 
доли определенных видов рыб, в числе фоновых, можно выделить 6 – карась, плотва (тарань), красно-
перка, лещ, густера, окунь, на которые суммарно приходится более 85% из числа зафиксированных рыб. 

Ключевые  слова :  современная ихтиофауна, водохранилище, разновидности рыб. 
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