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Антропогенний вплив на природні гідроекосистеми набуває все більшого 
масштабу, що призводить до низки наслідків, у більшості – негативних, які відо-
бражаються на чисельності та видовому складі іхтіофауни гірських річок України. 
Струмкова форель (Salmo trutta m. fario L.) – один з найцінніших аборигенних 
видів риб, проте великі втрати ікри та мальків, знищення природних популяцій, 
промисел, браконьєрство, побутове забруднення, гідротехнічне зарегулювання, 
як наслідок призвели до суттєвого зменшення чисельності даного виду в річках 
Карпатського регіону. Зважаючи на це актуальним є впровадження комплексу риб-
ницьких робіт з відновлення чисельності популяції струмкової форелі, насампе-
ред шляхом її штучного відтворення та зариблення природних водойм.

Екологічні параметри, особливо температура водного середовища здійсню-
ють значний вплив на динаміку росту форелі. Тож у процесі вивчення технологіч-
них методів вирощування лососевих варто враховувати взаємозв’язок між спадко-
вими особливостями та факторами навколишнього середовища.

У статті наведені результати досліджень динаміки росту молоді струмкової 
форелі вирощеної в умовах гірського господарства. Отриманий зарибок було ви-
користано для зариблення природних водойм. 

Встановлено значні коливання температурного режиму водойм господар-
ства, що відповідно вплинуло на масонакопичення молоді риб. За довжини тіла 
14,99 мм середня маса однодобових передличинок становила 0,064 г. Зростання 
інтенсивності росту відбулося за підвищення температури води до 12,6°С на що 
вказують показники середньодобового, відносного та абсолютного приростів. 
Максимальні значення показників росту маси тіла молоді струмкової форелі за-
фіксовано за температури води 17,2°С, при цьому середньодобовий приріст ста-
новив – 0,022 г/добу, відносний 71,060 %.

В осінній період вирощування досліджувана риба також мала тенденцію 
до збільшення маси тіла. За даний період абсолютний приріст становив 10,58 г, 
показник середньодобового приросту за осінній період та грудень в середньому 
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становив 0,009 г/добу. Зимовий період характеризувався досить низькими темпе-
ратурними показниками, що негативно позначилося на масонакопиченні дослі-
джуваних риб. Однорічки струмкової форелі (березень) характеризувалися масою 
тіла 11,06 г, при цьому коефіцієнт вгодованості становив 1,16.

Ключові слова: струмкова форель, аквакультура, приріст, зариблення.

Постановка проблеми. Антропогенні впливи на біозабруднення 
природних гідроекосистем набуває все більшого поширення, що призво-
дить до низки негативних наслідків [14]. Також масштабна вирубка лісів та 
надмірний вилов гідробіонтів впливають на зниження популяцій, особли-
вого представника іхтіофауни – струмкової форелі (Salmo Trutta m. Fario L.).  
Даний вид характеризується вибагливісттю до умов водного середовища 
та специфікою свого росту, який залежить від багатьох факторів, в першу 
чергу такого як температура води. Даний показник впливає на інтенсив-
ність живлення та обмінні процеси, які відбуваються в організмі риб. Від-
повідно форель потребує оптимального сталого температурного значення 
[11], проте ряд водойм холодноводних господарств Карпатського регіону 
характеризуються нестабільним даним показником. У зв’язку з цим вини-
кла потреба у дослідженні особливостей темпу росту струмкової форелі 
в умовах гірського господарства, що допоможе вирішити проблему зари-
блення та збереження біорізноманіття річок Карпатського регіону.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У водоймах українських 
Карпат струмкова форель (Salmo trutta morpha fario L., 1758) досі є натив-
ним видом [7]. ЇЇ природний ареал охоплює територію Європи басейни 
Чорного та Каспійського морів, басейни Дністра, Дніпра, Волги, Дону [3]. 
Історичні факти свідчать про те, що до середини минулого століття, даний 
вид був найпоширенішим в річках Карпатського регіону [6].

Струмкова форель (Salmo trutta morpha fario L., 1758) є одним з 
найбільш привабливих видів, зокрема, через попит у рибалок та смакові 
якості [9; 15]. Однак, даний вид дуже вибагливий до умов навколишнього 
середовища, а екологічна ситуація з кожним роком погіршується через ряд 
факторів, викликаних діяльністю людини, зокрема майже повне знищення 
репродуктивних поколінь [8; 19; 20]. Інтерес до виживання та зростання 
прісноводних лососевих риб зростав у період, коли їх популяції різко 
зменшилися [12]. В даний час деякі популяції зберігаються лише завдяки 
штучному зарибленню [13].

Штучне відтворення струмкової форелі є менш вивченим через деякі 
труднощі, зокрема низький темп росту, вибагливість до умов вирощування, 
високий кормовий коефіцієнт [16]. Тож у сучасних умовах зацікавити 
виробників до відтворення даного виду досить складно, оскільки форелеві 
господарства в Україні в більшості вирощують північно-американських 
вселенців – райдужну форель та американську палію, які активно спожи-
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вають штучні корми, мають інтенсивне масонакопичення та є стійкими до 
щільних посадок вирощування [5].

Постановка завдання. Дослідження та аналіз особливостей темпу 
росту цьоголіток та однорічок струмкової форелі у гірському господарстві 
до моменту зариблення її в природну річкову екосистему. Також визна-
чення впливу температурного режиму на зміну показників масонакопи-
чення в процесі вирощування.

Методи дослідження. Експериментальну частину виконано на базі 
форелевого господарства «Рибний потік» розташованого у Закарпатській 
області на висоті 450 м над рівнем моря (рис. 1). 

Рис. 1. Географічне розташування господарства «Рибний Потік»

Джерелом водопостачання є гірський потік. Вирощування риби на 
всіх вікових етапах проводилося у бетонованих басейнах різної площі за 
інтенсивною технологією. Господарство поєднує вирощуванням молоді 
струмкової форелі для зариблення гірських водойм із товарним вирощу-
ванням райдужної форелі та американської палії. 

Інкубацію ікри та витримування вільних ембріонів і підрощування 
личинок проводили в апаратах Шустера. Підгодівлю передличинок струм-
кової форелі розпочали на 36 добу після викльову на що суттєво вплинули 
генетичні особливості даного виду та низький діапазон температури води. 
Даний процес здійснювали вручну стартовими датськими кормами фірми 
«Aller Aqua» рецепта «Aller Futura» фракції 00 та 0 кратністю 10–12 разів 
протягом світлового дня. За досягнення мальками маси 2 г кратність годівлі 
знизили до 3-х разів протягом світлої частини доби. Для годівлі цьоголі-
ток та однорічок використовували корм фірми «Aller Aqua» рецепта «Aller 
Performa» та в подальшому «Aller Silver».
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Добовий раціон визначали залежно від маси риби та температури 
води басейнів, відповідно до рекомендацій виробника корму.

Для розрахунку темпу росту та накопичення маси риб дослідних 
груп здійснювали контрольні лови один раз на місяць, під час яких про-
водили зважування та виміри. Для характеристики інтенсивності росту 
використовували величини абсолютного, середньодобового та віднос-
ного приростів. Коефіцієнт вгодованості (за Фультоном) розраховували за 
формулою:

K
g 100

l3В
�

�
,

де: g – маса тіла, г;
l – довжина тіла (см).
Контроль фізико-хімічних показників здійснювали кожного місяця 

протягом всього експериментального періоду згідно із загальноприйня-
тим в рибництві методиками [1]. Також щодобово здійснювався кон-
троль температурного та кисневого режиму за допомогою автоматичного 
термооксиметра.

Відповідність результатів аналізів встановлювали за державним 
стандартом СОУ-05.01.37-385:2006. «Вода рибогосподарських підпри-
ємств. Загальні вимоги та норми».

Результати дослідження та їх обговорення. Кінцева продукція та 
економічна ефективність форелевих господарств багато в чому залежать 
від результатів, отриманих під час інкубаційного та постембріонального 
розвитку риб. Подібно до інших видів, стадії розвитку передличинок та 
личинок струмкової форелі є дуже критичним періодом та потребують 
постійного контролю.

У однодобовому віці за довжини тіла 14,99 мм середня маса перед-
личинки становила 0,064 г, при цьому маса жовткового мішка становила 
67 % від маси тіла передличинки (табл. 1).

Таблиця 1. Показники маси вільних ембріонів (M ± m, n = 20)
Показники Струмкова форель

Жива маса передличинки, г 0,064±0,001
Маса жовткового мішка, г
% до маси передличинки

0,043±0,001
67%

Маса тіла без жовткового мішка, 
% до маси передличинки

0,021±0,001
33%

На схожі результати вказують різні автори: наприклад, за даними 
N. Bascinar [10] маса та довжина тіла вільних ембріонів райдужної форелі в 
середньому становить 0,058 г та 14,25 мм, у чорноморського лосося (Salmo 
trutta labrax) – 0,172 г [18], абант форелі (Salmo abanticus) – 0,180 г [17].



82

Водні біоресурси та аквакультура

Рибницько-біологічні показники, отримані за період вирощування 
молоді струмкової форелі, подані у таблиці 2. 

Таблиця 2. Рибницько-біологічні показники вирощування  
молоді струмкової форелі

Показники
Початок переходу на змішане живлення, діб 24
Повний перехід на змішане живлення, діб 36
Середня tо у період розсмоктування жовткового мішка, оС 5,5
Вихід цьоголіток із басейнів, % 87,6
Середня маса цьоголіток, г 2,52

Зокрема, у ході проведених досліджень встановлено, що повний 
перехід личинок на штучні корми відбувся впродовж 36 діб вирощування. 
Слід зазначити, що передличинки струмкової форелі цей період вирощу-
вання трималися біля дна та неохоче переходили на живлення штучними 
кормами, відповідно це позначилося на прирості їх маси на що вказують 
і інші автори [4]. Також середня температура води у апаратах була досить 
низькою та становила 5,5°С. Показник виживаності цьоголіток з басейну 
був на рівні 88,3 %, а середня маса цьоголіток – 2,52 г.

Відомо, що основними показниками, які характеризують існування виду 
в різноманітних умовах, є приріст і маса тіла. Тож темп лінійного та вагового 
росту є критерієм, що визначає цінність виду як об’єкта товарного рибництва. 

Особливості росту за масою молоді струмкової форелі показано на 
рисунку 2. 

 
Рис. 2. Динаміка середньої маси тіла молоді струмкової форелі у весняно-літній період

При дослідженні особливостей масонакопичення молодших вікових 
груп струмкової форелі та інтенсивності росту її тіла встановлено, що у 
квітні місяці показники маси тіла зросли лише на 26,56 %. 
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У подальшому встановлена тенденція до зростання маси тіла, 
зокрема у травні та червні даний показник зріс на 86,42 та 93,40 %, а мак-
симальні значення зафіксовані у серпні – 110,22 % за температури води у 
басейнах 17,2°С.

Особливості інтенсивності накопичення маси цьоголіток струмкової 
форелі наведені в таблиці 3.

Таблиця 3. Показники середньодобового, відносного  
та абсолютного приростів молоді струмкової форелі

Місяці 
вирощування

Приріст за місяць
Середньодобовий, г Відносний, % Абсолютний, г

квітень 0,001 23,448 0,017
травень 0,002 60,345 0,070
червень 0,005 63,657 0,141
липень 0,010 67,122 0,295
серпень 0,022 71,060 0,647
за період 0,007 180,277 1,170

У молоді струмкової форелі встановлено динамічне зростання серед-
ньодобового приросту від 0,001 (квітень) до 0,022 (серпень), в середньому 
за даний період середньодобовий приріст становив – 0,007.

Подібну тенденцію встановлено за показником відносного приросту, 
який динамічно зростав від квітня по серпень, в загальному за період ста-
новив 180,277 %.

Суттєве збільшення абсолютного приросту встановлено у червні 
місяці, показники якого порівняно з травнем зросли у 2 рази, що поясню-
ється підняттям температури води до 12,6°С. У наступних місяцях вста-
новлена тенденція до збільшення значень даного показника, зокрема у 
липні у 2,1 та у серпні у 2,2 рази. За період березень-серпень зростання 
абсолютного приросту становило 1,170 г.

Рис. 3. Цьоголітка струмкової форелі (Salmo trutta m. fario L.)
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У таблиці 4 наведено рибницькі показники, отримані за період осін-
нього вирощування та зимівлі однорічок струмкової форелі.

Тривалість вирощування однорічок становила 181 добу, вихід при 
цьому становив – 72,6 %. Коефіцієнт вгодованості у однорічок струмкової 
форелі становив 1,16, дані результати подібні до даних по вирощуванні 
однорічок американської палії вирощеної за аналогічних умов [2]. 

Таблиця 4. Рибницько-біологічні показники вирощування  
однорічок струмкової форелі

Показники

П
ос

ад
ж

ен
о 

ць
ог

ол
іт

ок

Об’єм басейну, м3 120
Посаджено, екз 15800
Середня маса риби, г 2,52
Щільність посадки, екз/м3 131,67
Тривалість вирощування, діб 181
Вихід, % 72,6

В
ил

ов
ле

но
 

од
но

рі
чо

к Виловлено, екз. 11471
Середня маса риби, г 11,06
Загальна маса, кг 126,81
Рибопродуктивність, кг/м3 1,06
Коефіцієнт вгодованості 1,16

Характеристику показників росту маси тіла однорічок струмкової 
форелі наведено на рисунку 4.

 
Рис. 4. Динаміка середньої маси тіла струмкової форелі у осінньо-зимовий період

У осінній період вирощування встановлена тенденція до збільшення 
маси тіла струмкової форелі, однак у листопаді показник масонакопичення 
значно знизився у порівнянні з попередніми місяцями та в середньому 
становив 58,6 %. У грудні встановлено незначний спад росту маси тіла 
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струмкової форелі (46,8 %). Однак це зумовлено суттєвим зниженням тем-
ператури води вирощувальних басейнів у другій декаді грудня. Також у 
наступних місяцях зимового періоду спостерігався значний спад темпе-
ратури води у басейнах, зокрема у січні значення температури води опу-
скалися до позначки 0,6°С, при цьому середньомісячна становила 2,4°С, 
у лютому – 3,5°С. Даний абіотичний фактор призвів до зменшення маси 
тіла струмкової форелі на 6,87 %. Отже, зимовий період характеризувався 
досить низькими температурними показниками, що негативно відбилося 
на накопиченні маси досліджуваних риб. 

У кінці дослідження (березень) однорічки струмкової форелі за дов-
жини 11,18 см мали масу 11,06 г, при цьому коефіцієнт вгодованості ста-
новив 1,16.

Інтенсивність росту маси тіла однорічок струмкової форелі наведено 
у таблиці 5.

Таблиця 5. Показники середньодобового, відносного  
та абсолютного приростів однорічок струмкової форелі

Місяці 
вирощування

Приріст за місяць
Середньодобовий, г Відносний, % Абсолютний, г

вересень 0,043 68,654 1,290
жовтень 0,085 67,105 2,549
листопад 0,099 45,324 2,973
грудень 0,126 37,929 3,766
січень - 0,015 - 3,769 - 0,437
лютий - 0,013 - 3,352 - 0,375
березень 0,002 0,499 0,055
За період 0,040 125,65 8,531

У осінній період вирощування середньодобовий приріст струмко-
вої форелі динамічно зростав. Максимальні його значення зафіксовано 
у жовтні 0,099 г/добу, що на 97,7 % більше у порівнянні з попереднім 
місяцем, при цьому середньомісячна температура води басейнів стано-
вила 11,5°С. 

Досліджуючи зимовий період вирощування встановлено, що перша 
декада грудня характеризувалася помірною температурою води басейнів, 
що позитивно відобразилося на показниках середньодобового приросту, 
який становив 0,126 г/добу, що на 27,3 % більше порівняно з попереднім 
місяцем. У подальшому (січень-лютий) встановлено зменшення маси тіла 
риб, що відповідно пов’язано із значним зниженням температури води 
басейнів, яке характерне для даного регіону у зимовий період. У березні із 
підвищенням температури води басейнів, зафіксовано незначне зростання 
середньодобового приросту до 0,002 г/добу.
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Аналізуючи відносний приріст струмкової форелі у осінньо-зимо-
вий період встановлено, що найвищим даний показник був у вересні, а 
в подальшому встановлено динаміку у бік зниження значень відносного 
приросту аж до лютого. У березні даний показник зріс до 0,499 %, у 
загальному за період вирощування однорічок відносний приріст стано-
вив 125,65 %.

У результаті досліджень абсолютного приросту встановлено його 
динамічне зростання до грудня. У січні та лютому зафіксовані втрати маси 
тіла досліджуваних риб у межах 0,375–0,437 г. За осінньо-зимовий період 
абсолютний приріст однорічок струмкової форелі становив 8,531 г. Така 
варіація даних показників була спричинена значним коливанням темпера-
тури води. У літературних джерелах також зазначається, що деякі види, 
особливо ті, що живуть на великій висоті (наприклад, Salvelinus alpinus), 
демонструють коливання росту залежно від сезону та термічного режиму. 

Висновок. У результаті проведених досліджень та їх аналізу, було 
встановлено, що за довжини тіла 14,99 мм середня маса однодобових 
передличинок становила 0,064 г, при цьому маса жовткового мішка – 
0,043 г, що становило 67 % від маси передличинки. Зростання інтенсив-
ності росту відбулося із підвищенням температури води до 12,6°С. Макси-
мальні значення показників росту маси тіла цьоголіток струмкової форелі 
зафіксовано за температури води 17,2°С, при цьому середньодобовий при-
ріст становив – 0,022 г/добу, відносний 71,060 %.

У осінній період вирощування та у грудні досліджувана риба мала 
тенденцію до збільшення маси тіла. За даний період абсолютний приріст 
становив 10,58 г, показник середньодобового приросту за осінній період та 
грудень в середньому становив 0,009 г/добу. Зимовий період характеризу-
вався досить низькими температурними показниками, що негативно від-
билося на масонакопиченні досліджуваних риб. У результаті досліджень 
встановлено, що при тривалому періоді вирощування струмкової форелі з 
діапазоном середньомісячних температур води басейнів від 2,4 до 3,5°С – 
зниження маси однорічок становило 6,87 %. При цьому вихід за осінньо-зи-
мовий період становив 72,6 %, рибопродуктивність 1,16 кг/м3. Однорічки 
струмкової форелі (березень) характеризувалися масою 11,06 г, при цьому 
коефіцієнт вгодованості становив 1,16. Дані результати засвідчують, що 
вирощування струмкової форелі в умовах гірського господарства з метою 
зариблення природних екосистем є доцільним, оскільки молодь вже є жит-
тєстійкою та адаптованою до значних температурних коливань. 

У подальшому плануємо провести дослідження виживаності струм-
кової форелі в природних умовах, а також генетичної приналежності та 
чисельності популяцій даного виду.
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Anthropogenic impact on natural hydroecosystems is becoming more widespread, 
which leads to several consequences, most of them negative, which are reflected in the 
number and species composition of ichthyofauna of mountain rivers of Ukraine. Brown 
trout (Salmo trutta m. Fario L.) is one of the most valuable aboriginal fish species, 
but large losses of caviar and fry, destruction of natural populations, fishing, poaching, 
domestic pollution, hydraulic regulation, as a result, led to a significant reduction in the 
number of this species in rivers of the Carpathian region. Because of this, it is important 
to implement a set of fish farming works to restore the population of brown trout, 
primarily through its artificial reproduction and stocking of natural reservoirs.

Ecological parameters, especially the temperature of the aquatic environment 
have a significant impact on the dynamics of trout growth. Therefore, in the process 
of studying the technological methods of salmon farming, it is necessary to take into 
account the relationship between hereditary characteristics and environmental factors.

The article presents the results of research on the growth dynamics of young brown 
trout grown in mining. The resulting stock was used for stocking natural reservoirs.

Significant fluctuations in the temperature regime of the reservoirs of the farm 
were established, which accordingly affected the mass accumulation of young fish. With 
a body length of 14.99 mm, the average weight of one-day pre-larvae was 0.064 g. The 
increase in growth intensity occurred with increasing water temperature to 12.6°C, as 
indicated by the average daily, relative and absolute increments. The maximum values 
of body weight growth of young brown trout were recorded at a water temperature of 
17.2°C, while the average daily gain was 0.022 g/day, relative to 71.060 %.

In the autumn period of cultivation, the studied fish also had a tendency to 
increase body weight. During this period, the absolute increase was 10.58 g, the average 
daily growth rate for the autumn period and December averaged 0,009 g/day. The winter 
period was characterized by rather low temperature indicators, which had a negative 
effect on the mass accumulation of the studied fish. Annual brown trout (March) were 
characterized by a body weight of 11.06 g, with a fattening factor of 1.16.

Keywords: brown trout, aquaculture, growth, fish stocking.
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