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На основі аналізу спеціалізованої літератури проведений аналіз сучасного стану іхті-
оценозу озера Катлабух, рибопродуктивності та особливостей організації тут рибно-
го господарства (Спеціалізованого товарного рибного господарства). Проведено дослі-
дження сучасного складу іхтіофауни озера Катлабух, структури популяції та біології 
найбільш масових промислових видів риб.
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Бургаз М.И., Матвиенко Т.И. Промышленная ихтиофауна и рыбохозяйственное 
использование озера Катлабух

На основе анализа специализированной литературы проведен анализ современного 
состояния ихтиоценоза озера Катлабух, рыбопродуктивности и особенностей органи-
зации здесь рыбного хозяйства (Специализированного товарного рыбного хозяйства). 
Проведено исследование современного состава ихтиофауны озера Катлабух, структуры 
популяции и биологии наиболее массовых промысловых видов рыб.
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Burgaz M.I., Matvienko T.I. Industrial ichthyofauna and fisheries use of Lake Katlabuh
On the basis of the specialized literature analysis, an analysis of the ichthyotsenosis current 

state of the Katlabuh Lake, the fish productivity and the characteristics of the organization of this 
fishery (Specialized commodity fisheries) is carried out. The study of the modern composition 
of Katlabuh lake fish fauna, population structure and biology of the most mass industrial fish 
species was conducted.
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Постановка проблеми. На відміну від багатьох країн, в Україні порівняно мало 
озер, а наявні в переважній більшості малі за розмірами. Тим більше привертає до 
себе увагу рибогосподарське використання наявного озерного фонду. В умовах 
різкого скорочення земельних і водних ресурсів перспективи рибництва бачаться 
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в інтенсифікації виробництва риби на базі наявних господарств і використання вод-
них угідь, що дозволяють застосовувати заходи інтенсифікації виробництва товар-
ної риби. Ця група водойм переважно представлена малими водоймами комплек-
сного призначення, але серед них є природні водойми – озера [1].

Серед рибогосподарських водойм Одеської області привертає до себе увагу 
озеро Катлабух, яке давно та ефективно використовується для виробництва товар-
ної риби, проте, залишаються значні резерви поліпшення виробництва.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В цей час екосистема придунай-
ських водойм характеризуються значним прискоренням сукцесійних процесів і 
поступальною деградацією. В умовах ізоляції водойм від р. Дунай і порушення 
природних шляхів міграції напівпрохідних видів риб існування тут економічно 
рентабельною рибогосподарської діяльності можливо лише шляхом штучного 
відтворення та зариблення молоддю коропових риб.

Розвитку рибного господарства в регіоні, як показала багаторічна практика риб-
ництва, сприяє переведення рибогосподарської експлуатації придунайських озер в 
режим спеціалізованих товарних рибних господарств (далі – СТРГ), що передба-
чає перехід водойм у користування одного господаря, або асоціації користувачів. 
Режим СТРГ, наявних майже на всіх придунайських озерах, зумовлений веденням 
тут інтенсивного рибного господарства, що ставить метою збільшення вилову риби.

Постановка завдання. Завдання досліджень полягало в аналізі сучасного 
стану іхтіоценозу озера Катлабух та особливостей організації тут рибного госпо-
дарства (Спеціалізованого товарного рибного господарства).

На основі наявних даних проведено дослідження сучасного складу іхтіофауни озера 
Катлабух, структури популяції та біології найбільш масових промислових видів риб. 

Викладення основного матеріалу дослідження. Українська дельта включає 
чималі озера – Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай, Картал та Сап'яни, а 
також Стенцовсько-Жебрияновські плавні. 

У 1967 р. Ф.С. Замбріборщ [2] описав 15 видів найбільш численних прісновод-
них риб пониззя Дунаю. У 1987 р. для румунської частини дельти Дунаю описано 
42 види прохідних і прісноводних риб, що належать до 10 родин [3]. У 1999 р. 
О. М. Волошкевіч наводить список 90 видів морських і прісноводих риб, що нале-
жать до 30 родин тих, які трапляються в межах Дунайського біосферного запо-
відника. Зокрема 7 видів, занесених до Європейського червоного списку та 15 з 
32 видів риб, занесених до Червоної книги України [4]. Найширше представлена 
Родина Cyprinidae – 32 види, друге місце займає Родина Gobiidae - 13 видів, 
третє – Acipenseridae – 6 видів. Промислове значення в дельті Дунаю, в цей час, 
має 25-28 видів риб. 

За даними М.Є. Сальнікова (1961 р.) в 1951-1959 рр. минулого сторіччя, найви-
щою була рибопродуктивність оз. Картал – 118,9 кг/га, низькою – оз. Кагул – 29,6 кг/
га. Продуктивність решти водойм дельти коливалася від 35,6-37,5 кг/га. Промисел 
базувався на аборигенних видах насамперед на сазанових, щуці, золотому карасеві, 
лящі. У значній кількості ловили червонопірку, плітку, густеру [5–7].

За видовим складом озеро Катлабух характеризуються високим рівнем різно-
маніттям іхтіофауни в порівнянні з іншими водоймами, розташованими в україн-
ській дельті р. Дунай. В різні роки іхтіофауна озер налічувала від 32 до 58 виді та 
була представлена в основному прохідними, напівпрохідними та аборигенними 
видами. В 60-і роки минулого сторіччя в результаті спрямованої інтродукції в 
озерах з’явилися рослиноїдні рибі та срібний карась. Водночас деякі прохідні та 
напівпровідні види стали рідкими, або зовсім не трапляються в уловах. 
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В даний час іхтіофауна озера Катлабух представлена 24 видами риб, що нале-
жать до 6 родин (табл. 1). Найбільш широко представлена родина коропових. Біль-
шість видів, що трапляються в озерах Ялпуг-Кугурлуй належать до прісноводних 
риб. Друге місце займають прохідні та напівпровідні види. 

Таблиця 1 
Видовий склад іхтіофауни озер Ялпуг-Кугурлуй

Щукові Esocidae
Щука Esox lusius L. Чисельн., Пріснов.

Коропові Cyprinidae
Плотва Rutilus rutilus (L.) Чисельн., Пріснов.

Краснопірка Scardinius erythrophthalmus (L) Звич., Пріснов
Білий амур Сtenopharyngodon idella (Val.) Звич., Пріснов.

Верхівка Leucaspius delineatus (Hechel) Звич., Пріснов.
Лящ Abramis brama (L.) Мн., Пріснов.
Густера А. sapa (Pallas) Звич., Пріснов.

Білизна Вlicca bjoerkna (L.) Звич., Пріснов.
Уклея Alburnus alburnus (L.) Звич., Пріснов.
Сазан Cyprinus carpio (L.) Чисельн., Напівпрохідн.

Карась золотой Carassius carassius (L.) Один., Пріснов.
Карась срібний. Carassius auratus gibelio (Bloch) Чисельн., Пріснов.

Горчак Rhodeus sericeus (Pallas) Звич., Пріснов.
Чехоня Pelecus cultratus (L.) Звич., Пріснов.

Товстолоб білий Hypophthalmichthys molitrix (Val.)  Звич., Пріснов.
Товстолоб строкатий Aristichthys nobilis (Rich) Звич., Пріснов.

Колюшковые Gasterosteidae
Мала колюшка – Pungitius platygaster (Kessler) Мн. Разноводн.

Центрарховые Centrarchidae
Сонячний окунь Lepomis gibbosus (L.) Звич., Пріснов. 

Окуневые Percidae
Oкунь Perca fluviatilis L. Звич., Пріснов. 

Йорш звичайний Acerina cernua (L.) Звич., Пріснов. 
Cудак Lucioperca lucioperca(L) Звич., Пріснов. 

Бичкові Gobiidae
Бичок пісочник N.fluviatilis (Pall.) Чисельн., Різноводн.

Бичок-кругляк – Neogobius melanostomus Pall. Рідк., Різноводн.
Бичок-пуголовка – Benthophilus stellatus (Sauvage) Рідк., Різноводн.
* 1. Частота зустрічаємості вида: Рідк. – рідкисний; Один. – одиничний; Звич. – 

звичайний; Чисел. – чисельний;
2. Життєвий цикл риб: Морскі; Різноводні; Прохідні; Напівпрохідні, прісноводні.

Понад 6 видів риб рідкісні та описані тільки зі слів місцевих рибалок, які зна-
ходили їх в уловах різних знарядь лову в останні 5-7 років. 

Промислове значення в озерній системі Ялпуг-Кугурлуй на сьогодні має 
10-12 видів риб. Основу промислу, як і в попередні роки, складають: карась, росли-
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ноїдні риби та лящ. Аналіз статистичних даних щодо вилову водних живих ресур-
сів в цей період, вказує на збереження стабільності уловів ляща і деяке зниження 
вилову карася і рослиноїдних риб. В останні роки (після організації на озерах Спе-
ціального товарного рибного господарства) загальний вилов риб зріс. Дещо зросли, 
в окремі роки, також улови таких цінних видів як короп, судак, карась, щука та ін. 

В теперішній час основними промисловими видами риб в озері Катлабух є 
карась, лящ, судак, сазан-короп і товстолобики.

В озері Катлабух трапляється два види карася – золотий (аборигенний вид) та 
срібний (вселенець). Найбільше значення в промислі, в сучасних умовах відіграє 
Срібний карась (Carassius auratus gibelio) цінний, екологічно пластичний, та най-
більш чисельний вид іхтіофауни озерного комплексу. Золотий карась – абориген-
них видів, чисельність якого незначна і промислового значення в озерах в цей час 
він не має, хоча іноді трапляється в уловах. Темп зростання срібного карася в озе-
рах залежить від температурного режиму, умов живлення, а також від належності 
до певної екологічної форми [7].

Популяція Ляща (Abramis brama) в оз. Катлабух має значну чисельність. Цей 
вид становить важливу частину іхтіоцена, утворює популяцію що самостійно 
відтворюється і поряд з карасем складає основу промислу. Улови ляща впродовж 
останніх 20-ти років коливалися в дуже широких межах, але протягом останніх 
років вони значно знизилися. Загальні запаси ляща в озері в цей час оцінюються в 
130 т, в тому числі непромислове стадо 2,6 т.

Товстолобики строкатий та білий – (Aristichthys nobilis Richard., 
Hypophthalmichthys molitrix Valenc) – цінні промислові види риб, у водоймах 
представлені в основному гібридними формами, популяція рослиноїдних в озері 
формується виключно шляхом штучного зариблення. 

Товстолобики є видами риб, що найбільш часто трапляються у водоймі, та 
складають основу промислової рибопродуктивності. Загальні запаси товстоло-
бика в озері Катлабух оцінюються в об’ємі 1600 т.

Судак (Stizostedion lucioperca L.) в озері швидко росте завдяки хорошій кормо-
вій базі. 

Щука (Esox lucius L.) тримається в основному в прибережно-плавневої частини 
озера. Вилов її здійснюється в основному з допомогою ятерів.

Плоскирка (Blicca bjoerkna) – один з численних видів, що використовується 
промислом. Середні розміри її варіюють від 11,5 см до 19,5 см, середня маса від 
45,2 г до 168,5 г. 

Плітка (Rutilus rutilus) – чисельний промисловий вид популяція якого в озерах 
представлена жилою формою. 

Краснопірка (Scardinius erythrophtharlmus) також чисельний вид промислових 
риб родини коропових, промисел ведеться в основному на ятери. У промислових і 
науково-дослідних ловах представлена особинами трьох-дев’ятирічного віку. 

Окунь (Perca fluvitilis) В уловах з ятерів (науково-дослідний лов) середні роз-
міри змінювалися від 12,8 см до 21,0 см, маса від 41,3 г до 195,0 г. Вік проаналізо-
ваних риб був від трьох до шести років, основу уловів окуня (понад 60%) склада-
ють чотирьох-п’ятирічки.

На сьогодні, в порівнянні з попереднім періодом та у загальній масі уловів, 
плітка, густера, червонопірка, окунь, та інші різноводні види в озері Катлабух 
нечисельні. Їх загальні запаси оцінюються в об’ємі 10-12 т.

Іхтіофауна придунайських водойм спочатку сформувалася як лиманська, але 
по мірі зміни якості водойм (перетворення з лиманів в озера) набула рис, які 
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наближають її до озерної, яка характеризується спрощенням структури та значно 
меншим видовим різноманіттям.

Після реконструкції водойми, коли було різко обмежено її зв'язок з Дунаєм, 
тут були організовані нерестово-вирощувальні господарства з метою зариблення 
озера молоддю промислових риб. Обмежений водообмін і збільшення масшта-
бів антропогенної евтрофікації озер симулювали розвиток тут фітопланктону, що 
призвело до випадків масового «цвітіння» води. Створилася сприятлива ситуація 
для вселення в придунайські озера білого товстолобика.

Отже, поліпшенню екологічного стану озера Катлабух і підвищенню його 
рибопродуктивності [8] в сучасних умовах, сприятиме експлуатація водойм в 
режимі спеціалізованого товарного рибного господарства. Це передбачає низку 
заходів, спрямованих на масштабне зариблення озера, розширення нерестових 
площ, поліпшення водообміну та підтримку умов середовища, які будуть забез-
печувати нормальний нагул та відтворення аборигенних видів та риб вселенців. 

Висновки та пропозиції. Отже, проведені дослідження показали, що до заре-
гулювання іхтіофауна озера характеризувалася різноманітністю видового складу. 
В озері траплялися майже всі види риб, що мешкають в Дунаї. Після зарегулю-
вання зі складу іхтіофауни випали або втратили промислове значення низка цін-
них прохідних або озерно-річних видів риб. 

Отже, до основних промислових видів риб озера Катлабух належать карась, 
лящ, судак, сазан-короп і товстолобики. Проаналізувавши динаміку виловів риби в 
озері Катлабух за низку років можна відмітити, що в озері спостерігалася постійна 
зміна як видового складу, так і об’єму вилову.

На сьогодні відмічається загальне покращення стану водних живих ресурсів 
в озері Катлабух, що пов’язано з посиленням охорони іхтіофауни, більш повною 
реєстрацією уловів та ефективністю меліоративних заходів, що спрямовані на від-
новлення популяції аборигенних видів риб.

Приведені дані свідчать, що іхтіофауна озер, хоча і зі значними змінами, все ж 
таки зберігає видове різноманіття. Деяке зростання загального вилову пов’язано, 
насамперед, з підвищенням чисельності видів – вселенців завдяки штучному від-
творенню та зарибленню водойми. Однак, постійне зростання масштабів госпо-
дарської діяльності, погіршення загального екологічного стану екосистеми, дегра-
дація природних нерестовищ, зумовлює стійку тенденцію зниження чисельності 
популяцій багатьох аборигенних видів риб, насамперед найбільш цінних об’єктів 
промислу.

З огляду на специфіку водойми (інтенсивний розвиток фітопланктону, що 
призводить до «цвітіння» води, масштабне заростання акваторії вищою водною 
рослинністю, різноманітна аборигенна іхтіофауна та досить багата кормова база) 
найбільш відповідними об’єктами зариблення є короп і рослиноїдні риби дале-
косхідного комплексу: гібриди білого товстолобика та строкатого товстолобика, 
білий амур, в невеликих обсягах цьоголітки карася та інших аборигенних видів 
риб. Особливий акцент слід зробити на товстолобика, який практично не складає 
харчової конкуренції аборигенним видам та забезпечує максимальне промислове 
повернення. 

Найбільш важливим для озера Катлабух є питання штучного формування 
структури іхтіокомплексу, видовий склад якого і чисельне співвідношення ком-
понентів буде забезпечувати найбільш ефективне використання природної кормо-
вої бази водойми, стабільні промислові улови під час помірного навантаження на 
середовище та відновлення та збереження біорізноманіття.
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