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Кларієвий сом (Clarias gariepinus) є новим об’єктом аквакультури України.
При відтворенні цього виду застосовуються виключно заводські методи, які передбачають знерухомлення плідників, або анестезію. Традиційні методи анестезії
складно застосувати як при відтворенні кларієвого сому так і при його забої, зважаючи на його анатомію та фізіологію.
У нашій роботі було досліджено можливість застосування холодної води
в якості знерухомлюючого та анестезуючого засобу при заводському відтворенні
кларієвого сома. При виконанні досліджень нами було також розглянуто можливості використання крижаної води, як процедури перед забоєм сома, що передбачено
Європейським регламентом по захисту тварин при забої. Дослідження проводились
в умовах експериментальної УЗВ відділу гідробіології Китайсько-Українського науково-дослідного інституту «Наук про життя» (Чжуцзі, КНР), та частково були продовжені у Херсонському державному аграрно-економічному університеті.
Під час експериментальних робіт використовувались плідники кларієвого
сома трирічного віку, яких з метою знерухомлення витримували у ваннах з охолодженою водою при різних експозиціях. В ході робіт було досліджено реакцію
риби на витримування у охолодженій до +1 – +2°С воді. Були використані чотири
експозиції витримування в 5, 10, 15 та 20 хвилин. У плідників під час вилову,
транспортування, адаптації та проведення експериментів визначали вміст цукру
у крові, як показник можливого стресу. Використання охолодженої води викликало приголомшливий ефект вже після 5-хвилинного витримування. Оптимальною
експозицією виявилася тривалість витримування плідників сома у крижаній воді
в 10 хвилин. За 8–10 хвилин у всіх без винятку риб наставала втрата орієнтації
та різке уповільнення рухів, що дозволяє проводити з ними технологічні операції. При цьому фізіологічний стан плідників суттєво не змінюється і вони швидко
виходять із стресової ситуації при поверненні їх в оптимальну температуру води.
Збільшення експозиції витримування плідників кларієвого сома в охолодженій воді до 15–20 хвилин, на наш погляд, є недоречним в практичному рибництві. 15-хвилинна експозиція викликала стан знерухомлення, але призводила
до збільшення глюкози у крові, експозиція у 20 хвилин викликала повний наркоз
з відсутністю дихальних рухів та призводила різкого збільшення вмісту глюкози
у крові, що свідчило про настання глибокого стресу і, в результаті, викликало загибель плідників. Експозиція близько 20 хвилин і більше може використовуватись
при забої кларієвого сома.
Ключові слова: анестезія, знерухомлення, сом, риба, кров, наркоз, загибель,
експозиція.
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Постановка проблеми. Постійно зростаючий вплив антропогенного
навантаження на навколишнє середовище в другій половині минулого та
на початку ХХI століть, інтенсивне використання продукції світового океану в промисловості та медицині, відсутність ефективних ресурсозберігаючих технологій виробництва, зберігання та переробки продукції гідробіонтів призвело до катастрофічного скорочення біомаси промислових риб
та нерибних об’єктів промислу, а найбільш цінні види опинилися на межі
повного зникнення [1, 2]. Людство зіткнулося з необхідністю вирішити
складне завдання – в умовах безпрецедентної за своїми наслідками зміни
клімату, деградації навколишнього середовища і ресурсної бази до середини двадцять першого століття забезпечити продовольством і засобами
для існування понад дев'ять мільярдів жителів планети [3–5]. У вересні
2015 року в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку та прийняття Порядку денного розвитку після 2015 року, на якому було затверджено нові орієнтири розвитку.
Підсумковим документом Саміту «Перетворення нашого світу: порядок
денний у сфері сталого розвитку до 2030 року» було затверджено 17 Цілей
Сталого Розвитку та 169 завдань [6]. Другою ціллю Сталого Розвитку стало
саме Подолання голоду, розвиток сільського господарства. В межах цієї
цілі зростання об’ємів виробництва світової рибної галузі представлено як
одна із найбільш перспективних задач забезпечення людства достатньою
кількістю цінної білкової продукції.
На сьогоднішній день у світовій рибній галузі переважають два
напрями розвитку, спрямовані на створення стійкості в розвитку світового
рибного господарства. Перший – прийняття нових міжнародних правових
документів (конвенцій, кодексів, угод і т. д.), що мають обов'язковий або
рекомендаційний характер для всіх держав, що здійснюють використання
морських живих ресурсів як у своїй 200-мильній економічній зоні, так
і у відкритих районах Світового океану. Другий – прискорений розвиток
аквакультури як у прісноводних системах, так і в морському середовищі.
[1, 7]. Аквакультура в плані досягнення Цілей Сталого Розвитку представлена як система заходів зі штучного розведення та вирощування водних
живих ресурсів з метою їх охорони, відтворення та одержання товарної
продукції в спеціалізованих господарствах внутрішніх водойм та прибережній смузі морів. Цей дуже перспективний напрям дозволить створити
стійке надходження рибної продукції, морепродуктів і цілого ряду інших
водних живих ресурсів, включаючи водорості, як на національний, так
і на світовий ринок [8, 9] Світовий об'єм виробництва риби, ракоподібних, молюсків, включаючи аквакультуру і водорості, за період з 92,8 млн т.
у 1988 році до 170,9 млн т. у 2016 році, при чому на долю аквакультури
припадало 80,0 млн т. [6].
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При аналізі видового складу світової аквакультури необхідно зауважити, що на національному, регіональному і глобальному рівнях обсяги
виробництва аквакультури визначаються обмеженим числом «основних»
видів чи груп видів. У рибництві – субсекторі, де спостерігається найбільша різноманітність – понад 90% обсягу продукції припадає на 27 видів
і груп видів кісткових риб, причому 84,2% загального обсягу забезпечують
20 найбільш широко використовуваних видів [6, 7]. У межах водойм різного походження та цільового призначення нашої держави видовий склад
водних живих ресурсів, що використовуються рибною галуззю України
для забезпечення потреб населення ще менший [10].
Саме тому аквакультура все частіше використовує нові види риб для
виробництва продуктів харчування і знаходиться у постійному пошуку перспективних об’єктів. Одним із таких перспективних для усієї світової аквакультури є кларієвий сом, об’єми виробництво продукція якого у 2016 році
за статистикою ФАО перевищили 976 тис. т/рік [6]. У своєму природному
ареалі розповсюдження африканський або кларієвий сом (Clarias gariepinus)
мешкає в невеликих, в основному мілководних ставках, утворюючи часто
доволі великі щільності популяції. Сом демонструє унікально низькі вимого
до екологічних параметрів середовища мешкання. Завдяки низьким вимогам до якості води та вмісту кисню, високі темпи набору іхтіомаси, цей вид
риб особливо підходить для тепловодної аквакультури. Тому не дивно, що
африканський сом активно культивується в установках замкненого водопостачання (УЗВ) протягом приблизно 30 років. Утримання і відтворення
цих риб в установках замкненого водопостачання є відносно нескладними
в порівнянні з іншими видами риб, оскільки риба може вирощуватися при
високих щільностях посадки та невибаглива до вмісту кисню у воді. Тим
не менш, поведінкові реакції сома утруднюють роботу по заводському відтворенню, особливо при отриманні статевих продуктів, особливо у самців,
відбір статевих продуктів у яких вимагає анестезії плідників під час роботи
із ними. На фоні цього живучість сома, його здатність тривалий час обходитись без води, суперечить високим вимогам, які передбачено Європейським
регламентом по захисту тварин при проведенні із ними технологічних операцій та забої [11]. Саме це представляє труднощі для виробників кларієвого
сома та його переробників.
Аналіз досліджень та публікацій. Методи застосування анестезії
при роботах із плідниками риб є досить поширеними в практичному рибництві. Вони спрямовані на полегшення стресів у риб під час технологічних операцій, що сприяє збереженню біологічного матеріалу і підвищенню
економічної ефективності виробництва продукції рибництва [12]. При
цьому ідеальний анестетик повинен швидко вводити рибу в стан анестезії
(1–5 хв.) та дозволяти їй швидко відновлюватися (<5 хв.), препарат мусить
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бути нетоксичним для риб і користувачів, простий в застосуванні; повинен
не мати стійкого впливу на фізіологію і поведінку риб, швидко виводитися
з організму, має бути легко доступним для користувачів [13, 14].
В практиці рибництва широко використовуються з’єднання ефіру,
похідні барбітуратової кислоти, альдегідів, моноуридів, уретанів та інших
хімічних з’єднань, зокрема: MS-222 Sandoz, хінальдін, бензокаїн, барбітал, метамідат, кетамін, іхтіокалм, пропоксат, феназепам, трикаінметансульфат, гвоздична олія та ін. [15–18].
Крім того, для зрощення зябр можливо використовувати 0,1% спиртовий розчин етомідату, 0,5% розчин кетаміну, бензакоїн (0,3 г/л) з дозою
0,06 г, лідокаїн (0,4г/л) з дозою 0,08 г, новакоїн (0,4г/л) з дозою 0,1-0,2 г,
ксилозин 0,5%, із розрахунку1 см3 на особини та інш. [19–22].
Існують методи знерухомлення плідників окремих видів риб в градієнтному температурному полі [23].
Постановка завдання. Не зважаючи на велику кількість методів
анестезії та знерухомлення плідників риб, більшість з них не можуть бути
застосовані в практиці штучного відтворення кларієвого сома внаслідок
специфіки його біології і відсутності адекватної реакції плідників на різного роду анестезуючі речовини при їх застосуванні як у вигляді «ванн» та
і при зрошенні зябер. Регламент Європейського Союзу Ради ЄС про захист
тварин при забої дозволяє в тому числі і електро-приголомшення для
забою знерухомлення риби. У окремих випадках, вплив вуглекислого газу
розчиненого у воді також допускається для анестезії. Як показують дослідження, плідники кларієвого сома проявляють значний опір електричній
анестезії, тому на практиці не представляється можливим викликати стан
знерухомлення для проведення рибоводних операцій, або міцного наркозу
для забою електро-приголомшенням [11].
Анатомічні структури черепа ефективно захищають мозок від електро-приголомшення і проводять більшу частину електричного струму
навколо мозку. Саме це і може бути причиною незадовільної ефективності
електро-приголомшення у африканських сомів в практичних умовах. Труднощі в анестезії за допомогою механічного приголомшення також обумовлені анатомією африканського сома. Голова риби покрита дуже компактною і товстою кістковою пластиною яка ефективно захищає мозок від
механічних ушкоджень, що діють ззовні.
На теперішній час не існує єдиної думки що до надійного методу
знерухомлення кларієвого сома. Для того, щоб домогтися простого, безпечного і, перш за все надійного знерухомлення африканського сома перед
проведенням рибоводних операцій, або перед забоєм, нами було проведено експериментальні роботи по вивченню приголомшуючій дії на них
крижаної води. Утримання плідників у крижаній воді мало на меті забезпе64
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чення в подальшому стабільного несвідомого стану для виконання подальших технологічних операцій.
Матеріали і методи досліджень. Спеціальні дослідження із впливу
наднизьких температур на можливість знерухомлення плідників кларієвого сома проводилися в лабораторних умовах, на експериментальній УЗВ
відділу гідробіології Китайсько-Українського науково-дослідного інституту наук про життя (Чжуцзі, КНР). Матеріалом слугували трирічки кларієвого сома у кількості 18 екз., базою експерименту виступали 18 акваріумів
об’ємом 100 літрів кожен, забезпечені незалежною системою контролю
температури води. При формуванні експериментальних груп були використані загальноприйняті у рибництві методи досліджень. Було проведено чотири серії експериментів із експозицією витримування матеріалу
в крижаній воді в 5, 10, 15 та 20 хвилин. Температура води для анестезії знаходилась в межа +1 – +2°С. Під час експерименту було проведено
ретельну оцінку поведінкових реакцій плідників сома у крижаній воді.
Кров для дослідження відбирали пастерівською піпеткою з судин гермального каналу хвостового стебла. Для оперативного визначення рівня цукру
у крові використовувався глюкометр One Touch Select.
Результати досліджень. В ході експерименту проводилась ретельна
реєстрація поведінкових реакцій, оскільки саме поведінка тварин була
об’єктом дослідження, та надавала інформацію що до можливості використання крижаної води в якості анестетика. Отримані дані дали цікаву
інформацію що до процедури знерухомлення методом, що досліджувався.
Особливу увагу приділили визначенню рухальної активності, наприклад
визначали, чи викликає холодна вода збудження центральної нервової системи, чи навпаки пригнічує її діяльність.
З метою визначення загальної реакції плідників кларієвого сома на
крижану воду було проведено тест на рухальну активність. Для цього рибу
занурили на 5 хвилин у басейн з крижаною водою. Після занурення 10 плідників у ємність з крижаною водою, фіксували рухи плідників у трьох просторових осях, та кількість активних рухів. У крижаній воді вісім з десяти
плідників кларієвого сома продемонстрували різке пригнічення активності
руху. Тільки два сома плавали безперервно. Жорсткі оборонні рухи або
стрибки з крижаної води не спостерігалися. В цілому, досліджена температура та експозиція, діяли заспокійливо на кларієвого сома. Зміни вмісту
цукру у крові риб не спостерігалися. Рівень цукру у крові не вийшов за
середні значення і складав близько 6 ммоль/л. Було встановлено загальну
заспокійливу та пригнічуючу дію крижаної води на кларієвого сома.
По закінченню експерименту рибу повернули до басейнів УЗВ, де поступово піднімали температуру води до 25°С і протягом години всі плідники
повернулась до нормальної життєдіяльності.
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У подальшому в експериментальних роботах були задіяні всі
18 плідників, яких піддали впливу крижаної води при експозиції 10 хвилин.
Експеримент показав, що більшість плідників не виявили незалежних рухів
вже після 8 хвилин експозиції у крижаній воді. У плідників спостерігалась
повна атаксія, вони, на нашу думку, можуть бути використані у такому
стані для проведення операцій по риборозведенню. Рівень цукру у крові
при дослідженій експозиції дещо підвищився, знаходячись у середніх значеннях 10 ммоль/л, що може вказувати на початок стресу. По закінченню
експерименту риба швидко повернулась до норми, активно живилась.
Статистично значущих відмінностей у поведінці плідників по закінченню двох серій експерименту не було.
В наступній серії експериментальних робіт експозиція витримування
плідників кларієвого сома в крижаній воді була збільшена до 15 хвилин.
Витримування плідників за такої експозиції показало, що риба отримує
значний стрес, що супроводжується триразовим підвищенням рівня цукру
у крові, глибокою анестезію та знерухомлення протягом тривалого часу,
навіть після закінчення дії низьких температур на організм. Два екземпляра плідників по закінченню експерименту не прийшли до норми і загинули протягом чотирьох діб. В подальших дослідах їх не використовували.
В останній серії експериментальних робіт були задіяні 16 плідників, експозиція витримування плідників кларієвого сома в крижаній воді
була збільшена до максимальних в експерименті величин. Дослідження
показали, що експозиція у 20 хвилин не тільки викликає глибокий наркоз,
стрес, що підтверджується різкою гіперглікемією, показники якої перевищували можливості вимірювання приладу – 33 ммоль/л, а й призводить до
загибелі більшості риб, задіяних у експерименті. Така експозиція на нашу
думку може використовуватись як передзабійна.
Висновки та перспективи. Проведені дослідження показали, що
використання охолодженої води (температура води не більше +1 – +2°С)
викликало ефект знерухомлення плідників кларієвого сома вже після
5-хвилинного витримування. В той же час присутність в експериментальних групах не менше 10% плідників, що активно рухалися не може вказувати на достатність такої експозиції для ефективного знерухомлення
плідників сома. Оптимальною експозицією виявилася тривалість витримування плідників сома у крижаній воді в 10 хвилин. За 8–10 хвилин у всіх
без винятку риб наставала втрата орієнтації та різке уповільнення рухів,
що дозволяє проводити з ними технологічні операції. При цьому фізіологічний стан плідників суттєво не змінюється і вони швидко виходять із
стресової ситуації при поверненні їх в оптимальну температуру води.
Збільшення експозиції витримування плідників кларієвого сома
в охолодженій воді до 15–20 хвилин, на наш погляд, є недоречним
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в практичному рибництві. Такі експозиції витримування викликали не
тільки стан знерухомлення, але призводили до різкого збільшення вмісту
глюкози у крові, що свідчило про настання глибокого стресу. При цьому
плідники частково або повністю не виходили із стану стресу, що в подальшому викликало їх загибель.
В цілому, проведені дослідження показали, що анестезія плідників
кларієвого сома охолодженою водою може з успіхом використовуватись
під час його заводського відтворення при експозиціях до 15 хвилин. Експозиція близько 20 хвилин і більше може використовуватись при забої кларієвого сома.
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Clarias gariepinus is a new object of aquaculture of Ukraine. When reproducing
this species, exclusively factory methods are used, involving the immobilization of
male and female fish, or anesthesia. Traditional methods of anesthesia are difficult to
apply both in the reproduction of catfish and in its slaughter, given its anatomy and
physiology. In our work, the possibility of the use of cold water as an immobilization
and an anesthetic agent in the factory reproducing of a catfish was investigated. In
the performance of research we were also considered the amazing possibilities of ice
water as a procedure before slaughter catfish, provided by European regulations for
the protection of animals in the slaughter. The research were conducted under the
experimental RAS in the Department of Hydrobiology of the China-Ukrainian Scientific
Research Institute of Sciences of Life (Zhuji, PRC), and were partly extended at the
Kherson state Agrarian and Economic University. During the experimental works, the
catfishes of three-year-olds were used, which for the purpose of immobilization were
withstood in baths with chilled water at different expositions. During the work, the
reaction of fish on the withstand in chilled to +1- +2 °C water was investigated. There
were withstand of expositions - 5, 10, 15 and 20 minutes. In males and females of
catfish, during the capture, transportation, adaptation and conduct of experiments, the
blood sugar content was determined as an indicator of possible stress. The use of chilled
water caused an effect after 5 minutes. The optimal duration was keeping males and
females of catfish in ice water for 10 minutes. Within 8-10 minutes, all fish without
exception had a loss of orientation and a sharp slowdown in movements. This allows
you to carry out technological operations with them. In this case, the physiological state
of fish does not change significantly. Fish quickly get out of a stressful situation when
they return to the optimum water temperature.
An increase in the time of keeping male and female catfish in chilled water up to
15-20 minutes, in our opinion, is inappropriate in practical fish farming. Exposure for
15 minutes caused a state of immobilization, but led to an increase in blood glucose and
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the death of several fish. Exposure for 20 minutes caused complete anesthesia with no
respiratory movements and led to a sharp increase in blood glucose. This indicates the
onset of deep stress. As a result, keeping the fish in cold water for 20 minutes caused
the death of all males and females. Exposure of about 20 minutes or more can be used
when slaughtering catfish.
Keywords: anesthesia, immobilization, catfish, fish, blood, anesthesia, death,
exposure.
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