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У статті розглядаються наслідки впливу глобального потепління на клі-
матичні умови півдня України. При цьому особлива увага приділяється динаміці 
температур повітря протягом зимового періоду, та її вплив на температуру води в 
зимувальних ставах. Дослідження проводились на зимувальних ставах господар-
ства Державна установа «Новокаховський рибоводний завод частикових риб», про-
тягом зимових періодів 2016-2019 років. Поряд з дослідженням температурного 
режиму, було проведено аналіз гідрохімічних показників та динаміки льодоставу. 
В результаті було встановлено, що динаміка температури повітря в зимовий період, 
демонструє сталу тенденцію до підвищення. Так сума температур в січні збільши-
лась від – 64° в 2016 році до 123° у 2020 році. Це, в свою чергу, вплинуло на динамі-
ку температурного режиму зимувальних ставів. В результаті, відбулось скорочення 
періоду оптимальних зимових температур (1-4°) в сумі на два місяці, що в сукуп-
ності з астатичністю температур повітря та води призводить до понаднормового 
виснаження рибопосадкового матеріалу і, як наслідок, зниження відсотку виходу 
однорічків після зимівлі. Як наслідок підвищення температури повітря та її аста-
тичності, спостерігається зменшення періоду льодоставу від 150 діб у 1963 році до 
40 діб у 2019 році. При цьому товщина льоду не перевищує 20 см., а відлиги стають 
частіше з кожним роком. Поряд з цим, гідрохімічні показники зимувальних ставів 
були в межах норми. Вміст кисню коливався в межах 7 мг/дм3 не знижуючись до 
критичних позначок. рН був на рівні 7,3-8,2, рівень NO2 складав 0,001-0,030 мг/дм3, 
рівень NO3 складав 0,16-0,25 мг/дм3. Поряд з цим, практично у всі періоди, спосте-
рігається понаднормова окислюваність води 5,5-17,8 мг/дм3. У подальшому доціль-
но провести дослідження стосовно визначення динаміки біохімічних показників 
тіла цьоголітків та однорічків коропа та рослиноїдних риб протягом зимівлі, що 
дасть нам можливість встановити величину енергетичних втрат.

Ключові слова: зимівля, рибопосадковий матеріал, сума температур, темпе-
ратура води, цьоголітки, однорічки, гідрохімія, льодостав.

Постановка проблеми. Роль фізичних властивостей води в житті 
риб дуже велика. Від щільності води в певній мірі залежать умови руху 
риби. Температура води в значній мірі визначає інтенсивність процесів 
обміну речовин у риб, що є характерним явищем для пойкілотермних 
видів. Таким чином, зміна температури, в багатьох випадках, є натураль-
ним подразником, який встановлює початок нересту, міграцій та інші пове-
дінкові реакції риб [1]. 
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Як пойкілотермна тварина, риба не може самостійно регулювати 
температуру свого тіла й знаходиться у великій залежності від темпера-
тури навколишнього середовища. У більшості риб температура тіла пере-
вищує температуру навколишнього середовища лише на 0,5-1°. Зі змінами 
температури навколишнього середовища, у свою чергу, пов'язана й швид-
кість розвитку риб. Поряд з пристосуваннями риб до певних температур, 
досить важливе значення має амплітуда коливань температур, при яких 
можуть існувати одні й ті ж види. Одні види можуть витримувати коли-
вання в десятки градусів (карась, лин), інші пристосовані до амплітуди не 
вище 5-7° [2]. 

По-різному реагують риби на коливання температур в залежності 
від біологічного стану. В межах оптимальних для коропових риб темпера-
тур, її підвищення призводить до посилення перетравлювання кормових 
гідробіонтів. При зміні температури змінюється ступінь перетравлювано-
сті. Оскільки риба пристосована до життя в певному діапазоні температур, 
звісно, що її розподілення у водоймі тісно пов'язане з розподіленням тем-
ператури води [3–5].

У зимовий період, коли основні біологічні процеси в тілі риб упо-
вільнюються й вона переходить на внутрішнє живлення, сталість темпе-
ратури у відповідному діапазоні протягом визначеного періоду, набуває 
вирішального значення. Поряд з цим, у зв’язку з глобальним потеплінням, 
в останні роки на півдні України, температура повітря в зимовий період 
демонструє астатичний характер з тенденцією до підвищення, що відобра-
жається на температурі води в зимувальних ставах.

Керуючись вище викладеною інформацією, вважається доцільним 
виконати спеціальні, систематичні дослідження, присвячені динаміці тем-
пературного та гідрохімічного режимів зимувальних ставів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. З 1880 по 2015 роки, 
глобальна середня приземна температура повітря підвищилась приблизно 
на 1° з діапазоном від 0,8° до 1,2°, цю величину прийнято називати підви-
щенням глобальної температури з часів доіндустріальної епохи. З 1951 р. 
швидкість зростання температури приземного повітря склала 0,12 (від 
0,08 до 0,14)°С/10 років, а за 1998–2012 рр. тільки 0,05 (від –0,05 до 
+0,15)°С/10 років. Уповільнення зростання приземної температури пов’я-
зано з природними коливаннями кліматичної системи і не може слугу-
вати доказом припинення глобального потепління [6–8]. Потепління, яке 
перевищує сереньорічний глобальний показник, спостерігається в бага-
тьох регіонах на суші й для різних пір року, в тому числі, за проведеними 
оцінками, встановлено, що значне потепління більшої частини нетропіч-
ної зони північної півкулі, в якій знаходиться Україна, спостерігається в 
зимньо-весняний період [9–13]. 
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У зв’язку з глобальними змінами клімату, які впливають на трансфор-
мацію регіонального клімату та окремі метеорологічні величини, середня 
місячна температура повітря в Україні за останні 18 років зазнала значних 
змін в порівнянні з періодом 1961–1990 рр. В зимньо-весняний період, 
температура повітря по Україні підвищилася на 1,1-1,7°. Зима 2018/19 рр. 
була набагато тепліше кліматичної норми, усереднюючи по Україні, ано-
малія температури склала + 4,79° – максимальна величина в ряду, аномалії 
на станціях сходу України досягали +6°. Весною аномальні температури 
спостерігались на півдні України і досягали +1,9°. Такі зміни призвели до 
зміщення агрокліматичних зон України на 200 км на північ. Таким чином, 
природно-кліматична зона Полісся взагалі вийшла за межі України, а зона 
Лісостепу досягла меж Вінницької області [14–16].

Особливо відчутно температура повітря впливає на акваторії штуч-
ного походження, які мають відносно малу площу в поєднанні з невели-
ким об’ємом, що є характерною особливістю ставів, які входять до складу 
риборозплідників та повносистемних тепловодних ставових рибницьких 
господарств, в тому числі й зимувальні стави.

Узагальнюючи вище викладене, можна зробити наступний висновок, 
специфіка півдня України на фоні загального потепління атмосфери вия-
вилась найбільш чутливою до зимівлі цьоголітків коропових, що суттєво 
впливає, в конкретних умовах зони, на температуру води під дією періо-
дичного потепління в процесі зимівлі. Кожне таке потепління призводить 
до підвищеної рухливості цьоголітків в процесі зимівлі, а в умовах прак-
тичної відсутності кормів і неможливості їх ефективного засвоєння, рух-
ливість призводить до погіршення загального фізіологічного стану цього-
літків, зниження резистентності організму, понаднормової втрати маси і 
як результат, низького відсотку виходу однорічків, що доведено, достатньо 
достовірно, проведеними раніше дослідженнями [17–19].

Матеріал та методи досліджень. Дослідження гідрологічного 
режиму зимувальних ставів проводили в умовах ставового господарства 
ДУ «Новокаховський рибоводний завод частикових риб» протягом зимо-
вого періоду 2016-2019 рр., в якості об’єкта досліджень використовували 
зимувальні стави господарства. Предметом досліджень, були гідрологічні 
та гідрохімічні параметри ставів.

Показники температури повітря були отримані в базі українського 
гідрометеорологічного центру [20]. Температура води в експерименталь-
них ставах визначалась за допомогою зануреного температурного датчика 
води з бездротовим поєднанням до автоматичної професіональної мете-
останції Ambient Weather AW007 по модулю UC20GC-128 STD. Відбір 
проб води для проведення гідрохімічного аналізу відбувався безпосеред-
ньо зі ставу із застосуванням пробовідбірників з дотриманням загально-
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прийнятих в рибогосподарських дослідженнях методик [21]. Зібрані проби 
оброблялися за допомогою сертифікованого прибору мультипараметрич-
ного фотометру Palintest 7500.

Визначення товщини льодового покриву ставів відбувалось методом 
прорубання лунок та заміру за допомогою штангенциркуля.

Результати досліджень. Систематичні дослідження за динамікою 
температури повітря протягом зимівлі переконливо показали, що вона 
демонструвала характерні коливання як по місяцях, так і по роках загалом. 
Найбільш чітко розглянути картину поступового підвищення температури 
повітря, можливо, якщо звернути увагу на самий холодний місяць зими – 
січень (рис. 1). 

 
Рис. 1. Сума температур повітря протягом зимових періодів 2016-2020 років

Якщо в зимовий період 2016-2017 року, сума температур протягом 
січня складала –64°, то протягом зими 2017-2018 та 2018-2019 років від-
булось різке підвищення суми температур повітря практично в два рази 
(52°, 28°). Найбільше підвищення температури спостерігалось в зимовий 
період 2019-2020 року, сума температур в січні сягала 123°. Сума темпе-
ратур повітря по іншим зимових місяцях коливається в різних межах, але 
при цьому, зберігається загальна тенденція поступового підвищення. Це 
свідчить про скорочення кількості днів з від’ємною температурою пові-
тря, що в свою чергу, впливає на температуру води в зимувальному ставу 
(рис. 2) та тривалість льодоставу.
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Рис. 2. Динаміка температури води в зимувальних ставах  

під час зимового періоду 2016-2019 років

Як видно з графіку (рис. 2), оптимальні температури води для зимівлі 
цьоголітків коропових, взимку 2016-2017 року, настали тільки на початку 
грудня, коли температура води знизилась нижче 4°С й до середини лютого 
трималася на рівні близько 2°С. Підвищення температури води почалось 
наприкінці лютого й в середині березня її значення сягало 6,2°С. Зимовий 
період 2017-2018 року, відбулось різке скорочення періоду оптимальних 
зимових температур та зміщення їх в бік березня. З листопада по січень 
температура води трималась на рівні 6–4°С, починаючи з січня й до дру-
гої половини березня, її показники сягали близько 3°С. Протягом зими 
2018-2019 року, температура води в листопаді була на рівні 8,1°С, посту-
пово знижуючись до 2,6°С в грудні та 1,4°С в січні. Починаючи з лютого, 
температура води в якому становила 3,3°С, почалося поступове її підви-
щення до 6,2°С в березні.

Для стабілізації температури води і створення бажаних умов зимівлі, 
важливим фактором виступає льодовий покрив ставів, відіграючи суттєву 
роль в теплообміні між водною товщею та атмосферним повітрям. Безпо-
середньо льодовий покрив забезпечує сталість температури води протягом 
всієї зимівлі, що дозволяє цьоголіткам ефективно використовувати нако-
пичені поживні речовини без підвищених енергетичних витрат.

Згідно даним, представленим в роботі Товстика В.Ф. (1963), період, 
протягом якого стави були покриті льодом, на території степової зони Укра-
їни, складав 150 днів. В сучасних умовах, на фоні підвищення температур 
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повітря в планетарному масштабі, відбулось різке скорочення періоду льо-
доставу на ставах господарств півдня України, що орієнтує на доцільність 
відповідних досліджень в сучасності (рис. 3).
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Рис. 3. Стан льодового покриву зимувального ставу під час зимівлі 2016-2017 років

Як видно з графіку, період льодоставу на ставах господарства, 
взимку 2016-2017 року, почався тільки з середини грудня й тривав до 
кінця лютого. Таким чином загальна кількість днів льодоставу склала 
близько 80 днів. Максимальна товщина льоду спостерігалась в лютому 
й склала 20 см. 

Потягом 2017-2018 років, як видно з графіку, характер параметрів 
тривалості льодового покриву демонструє інші параметри (рис. 4).

Під час зими 2017-2018 року, льодовий покрив з’явився тільки в 
середині січня й простежувався до середини березня. При цьому сфор-
мувалися три періоди, протягом яких льодовий покрив зовсім зникав з 
поверхні ставу, триваючи в середньому 5 діб. Таким чином, загальна кіль-
кість днів льодоставу склала близько 50 днів. Максимальна товщина льоду 
відмічалася в січні й склала 18 см.

Своєрідні зміни тривалості льодового покриву спостерігалися в 
період зимівлі 2018-2019 років (рис. 5).

Під час зими 2018-2019 відбулось значне скорочення періоду льо-
доставу. Льодовий покрив спостерігався в середині грудня до кінця січня, 
чергуючись з періодами його повної відсутності. Таким чином, загальна 
кількість днів льодоставу склала близько 40 діб, максимальна товщина 
льоду спостерігалась в січні й сягала 7 см.
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Рис. 4. Стан льодового покриву зимувального ставу  

під час зимівлі 2017-2018 років

 
Рис. 5. Стан льодового покриву вирощувального ставу  

під час зимівлі 2018-2019 років

Динаміка льодоставу в умовах експериментальних польових дослі-
джень, суттєво корелюється з температурою повітря. Товщина льоду впли-
ває на глибину проникнення сонячного світла, погіршує кисневий режим 
ставів, але поряд з цим, забезпечує повну стабілізацію температури води, 
що є позитивним фактором.
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Оскільки, під час зимівлі, рибопосадковий матеріал в умовах тепло-
водного ставового рибництва тривалий час знаходиться під дією таких 
характерних природних та технологічних факторів, як підвищена щіль-
ність посадки, відсутність їжі, то необхідно приділяти значну увагу якості 
води у зимувальних ставах.

Аналіз гідрохімічних показників в зимувальних ставах протягом 
зимового періоду 2016-2019 років, дав змогу встановити що, практично всі 
хімічні показники води знаходились в межах норми. Концентрація розчине-
ного у воді кисню знаходилась в межах 7 мг/дм3 не знижуючись до критич-
них позначок. рН був на рівні 7,3–8,2, рівень NO2 складав 0,001–0,030 мг/дм3,  
рівень NO3 складав 0,16–0,25 мг/дм3. Поряд з цим, практично у всі періоди, 
спостерігається понаднормова окислюваність води 5,5–17,8 мг/дм3, що 
говорить про забрудненість ставів органічними речовинами й обумовлено 
відсутністю літування ставів тривалий період.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Сума температур 
повітря протягом зимових періодів 2016-2020 років, демонструє чітку тенден-
цію до поступового підвищення. В середньому, період оптимальних темпера-
тур води для зимівлі цьоголітків коропових та рослиноїдних риб, припадає на 
період коли температура води складає 2-4°С, триваючи близько трьох місяців. 
В періоди з листопада і до середини грудня та з середини лютого і до кінця 
березня, зимуючий рибопосадковий матеріал піддається впливу підвищених 
температур води на фоні «голодного обміну» з підвищеними затратами енер-
гетичних ресурсів, майже протягом 2 місяців. Період льодоставу на ставах 
півдня України за останні 50 років скоротився практично в чотири рази.

За таких умов, рибопосадковий матеріал дуже швидко втрачає нако-
пичені поживні речовини, при цьому погіршується його загальний фізіоло-
гічний стан, що призводить до низького відсотку виходу річняків.

У подальшому доцільно провести дослідження стосовно визначення 
динаміки біохімічних показників тіла цьоголітків та однорічків коропа та 
рослиноїдних риб протягом зимівлі, що дасть нам можливість встановити 
величину енергетичних втрат.

ANALYSIS OF MODERN HYDROLOGICAL CONDITIONS 
OF WINTERING OF YOUNG-OF-THE-YEAR CARP FISH

Tsurkan L.V. – Assistant,
Kherson State Agrarian and Economic University,

ludmilacurkan@gmail.com

The article considers the consequences of global warming on the climatic 
conditions of southern Ukraine. At the same time, special attention is paid to the 
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dynamics of air temperatures during the winter period, and its influence on the water 
temperature in winter ponds. The research was carried out on the winter ponds of the 
state institution «Novokakhovsky fish farm plant of partial fish», during the winter 
periods of 2016–2019. Along with the study of the temperature regime, the analysis of 
hydrochemical parameters and dynamics of the ice sheet was carried out. As a result, it 
was found that the dynamics of air temperature in winter, shows a steady upward trend. 
Thus, the sum of temperatures in January increased from –64° in 2016 to 123° in 2020. 
This, in turn, affected the dynamics of the temperature regime of winter ponds. As a 
result, there was a reduction in the period of optimal winter temperatures (1–4°С) in the 
amount of two months, which in combination with astatic air and water temperatures 
leads to excessive depletion of fish stocking material and, consequently, reduced 
annual yield after wintering. As a consequence of the increase in air temperature and its 
astaticity, there is a decrease in the ice age from 150 days in 1963 to 40 days in 2019. 
The thickness of the ice does not exceed 20 cm, and thaws become more frequent every 
year. Along with this, the hydrochemical parameters of wintering ponds were within 
normal limits. The oxygen content ranged from 7 mg/dm3 without decreasing to critical 
values. The pH was at the level of 7.3-8.2, the level of NO2 was 0.001-0.030 mg/dm3, 
the level of NO3 was 0.16-0.25 mg/dm3. Along with this, in almost all periods, there 
is an excess of water oxidation of 5.5-17.8 mg/dm3. In the future, it is advisable to 
conduct research to determine the dynamics of biochemical parameters of the body of 
yearlings and annuals of carp and herbivorous fish during the winter, which will allow 
us to establish the amount of energy loss.

Keywords: wintering, fish stocking material, sum of temperatures, water 
temperature, yearlings, annuals, hydrochemistry, glacier.
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