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Любительське рибальство в Україні є потужним чинником природокористування, 
яке конкурує з традиційним промислом. Причому, на відміну від останнього, recreational 
fisheries має значні економічні і соціальні переваги, а також чіткі перспективи трансфор-
мації у прибуткову галузь економіки. Досліджували кількісні та якісні показники зимового 
любительського рибальства на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, оцінювали зна-
ряддя та засоби рибної ловлі, що використовують взимку рибалки-любителі, встановлю-
вали ефективність знарядь рибальства та визначали видовий склад уловів рибалок. Дослі-
дження проводили в межах м. Дніпра під час зимового періоду 2021 року. Дано визначення 
основним рибальським снастям на Дніпровському водосховищі, наведено тлумачення 
поняття «ловля на драч». Проаналізовано 96 уловів рибалок-любителів м. Дніпро. Обробку 
зібраного матеріалу і узагальнення отриманих даних здійснювали на базі науково-навчаль-
ної лабораторії аквакультури кафедри водних біоресурсів та аквакультури біотехнологіч-
ного факультету ДДАЕУ. На акваторії Дніпровського водосховища взимку аматори вико-
ристовують гачкові знаряддя риболовлі – зимові вудочки і жерлиці. За час дослідження 
рибалки-любителі на водосховищі у межах м. Дніпро взимку ловили рибу зимовою вудоч-
кою з мормишкою (47,9% усіх випадків), зимовою вудочкою з поплавком (21,9%). На балан-
сир, «гірлянду» та жерлицю ловило не більше 29,2% рибалок. Поодинокими є випадки ловлі 
«драчем» (1% зустрічей). Видовий склад риб в уловах зимового рибалки-любителя порів-
няно невеликий. Загалом взимку на досліджених акваторіях Дніпровського водосховища 
рибалки ловлять 13 видів риб. Найчастіше в уловах трапляються бички (р. Neogobius), 
окунь річковий (Perca fluviatilis) та плітка звичайна (Rutilus rutilus). Відзначений нечис-
ленний, але досить стабільний вилов карася сріблястого (Carassius gibelio). Ураховуючи 
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велику частку малоцінних, смітних риб в уловах любителів, можна стверджувати, що 
любительське рибальство виконує дуже важливу селективну роль. Наголошено, що мате-
ріали досліджень можуть бути використані в теоретичній та практичній роботі фахів-
ців у галузі рибного господарства.

Ключові слова: водні біоресурси; риболовля; облік уловів; природокористування; іхті-
ологічні дослідження; природні та штучні водойми.

Kobyakov D.O., Novitskyi R.O. About the characteristics of gear and devices for winter 
amateur fishing on the Dniprovske (Zaporizhske) reservoir

It is now known that amateur fishing is a powerful factor in nature management, which 
competes with traditional fishing in Ukraine. Moreover, unlike the latter, recreational fisheries 
have significant economic and social advantages, as well as clear prospects of transformation 
into a profitable branch of the economy. Quantitative and qualitative indicators of winter 
recreational fishing on the Dnipro (Zaporizhsky) reservoir were studied, the tools and means 
of fishing used by amateur fishermen in winter were evaluated, the effectiveness of fishing tools 
and the species composition of fishermen’s catches were determined. The research was conducted 
within the city of Dnipro during the winter period of 2021. The definition of the main fishing gear 
on the Dnipro Reservoir is presented, and the interpretation of the concept «catching for drach» 
is given. 96 reports from anglers were analyzed within the city of Dnipro. Materials from the data 
bank of the Scientific Research Centre «Aquatic Bioresources and Aquaculture» of the Dnipro 
State Agrarian and Economic University (DSAEU). At the water area of the Dnieper reservoir in 
winter, amateurs use hooks of fishing – winter fishing rods and tip-ups (winter rod for catching 
predatory fish). During the research, in winter amateur fishermen at the reservoir within the city 
of Dnipro caught fish with a winter fishing rod with a hook (47.9% of all cases), a winter 
fishing rod with a float (21.9%). No more than 29.2% of fishermen caught fish with a balancer, 
«garland» and tip-ups (winter rod for catching predatory fish). There are rare cases of fishing 
with a «drach» (1% of encounters). The species composition of fish in winter anglers is relatively 
small. In general, fishermen catch 13 types of fish in the investigated water areas of the Dnipro 
Reservoir in winter. Most often the catches consist of gobies (Neogobius), perch (Perca fluviatilis) 
and roach (Rutilus rutilus). Marked small but quite stable catching of Prussian carp. Taking into 
account the large share of low-value fish in amateur catches, it can be argued that amateur 
fishing performs a very important selective role. It is emphasized that the research materials can 
be used in the theoretical and practical work of specialists in the field of fish farming.

Key words: aquatic biological resources, winter recreation fishing, catch accounting, nature 
management, ichthyological research, natural and artificial reservoirs.

Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими 
науковими або практичними завданнями. На сьогодні в Україні відсутня 
єдина система класифікації знарядь та засобів любительської ловлі риби 
та водних безхребетних на основі характеристики їх конструктивних особли-
востей [3]. Відсутність універсальної класифікації знарядь та засобів рибної 
ловлі, що використовують в Україні рибалки-любителі, не лише ускладнює 
об’єктивну оцінку дієвості і впливу певних знарядь та засобів ловлі на різ-
них водоймах, але й ускладнює тлумачення відповідних норм законодавства, 
оцінки риболовлі з точки зору її відповідності цим нормам. 

Традиційно знаряддя для ловіння риби поділяють на промислові та люби-
тельські [13]. На сьогодні віднесення знарядь ловлі до любительських (вико-
ристання з метою рекреації та спорту) або промислових (використання 
з метою комерційної ловлі) є достатньо умовним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано 
розв’язання даної проблеми, на які спираються автори. Проблематиці 
любительського рибальства на природних та штучних водоймах України 
присвячується дедалі більше наукових досліджень і, відповідно, різних 
публікацій [2; 4; 5; 8; 9; 11; 14; 15 та ін.]. На сьогодні любительське рибаль-
ство є потужним чинником природокористування, яке конкурує в Україні 
з традиційним промислом. Причому, на відміну від останнього, recreational 
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(amateur) fisheries має значні економічні і соціальні переваги, а також – чіткі 
перспективи трансформації у прибуткову галузь економіки [8; 9; 14]. У біль-
шості розвинених країн світу рекреаційне рибальство і рибальський туризм 
є популярними та надрентабельними галузями у сфері туристичних та роз-
важальних послуг [17; 20–22]. Певні наукові публікації присвячені іннова-
ціям в любительському (рекреаційному) рибальстві, у тому числі і оновлен-
ням знарядь і засобів риболовлі [19].

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 
присвячується означена стаття. Крім позитивного впливу на економіку, 
любительське рибальство водночас є потужним негативним і часто нерегу-
льованим чинником тиску на природні екосистеми та запаси водних біоре-
сурсів [16; 18], який може призводити до значних втрат біологічної продукції 
у водоймах і хибних щорічних прогнозів щодо ліміту використання водних біо-
ресурсів [11]. Саме тому на сьогодні постає нагальне питання про необхідність 
сучасних досліджень всіх аспектів любительського рибальства на водоймах 
України в залежності від сезонів року, його моніторинг і ґрунтовний аналіз. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Отже, мета наших 
досліджень полягала у вивченні кількісних та якісних показників зимового 
любительського рибальства на Дніпровському (Запорізькому) водосховищі, 
оцінці знарядь та засобів рибної ловлі, що використовують взимку рибал-
ки-любителі, встановленні ефективності знарядь рибальства та визначення 
видового складу уловів рибалок.

У період метеорологічної зими 2020–2021 року проводилися польові 
дослідження в межах м. Дніпра. Дослідження тривали з 1 лютого до 3 березня 
2021 року, у цей період спостерігається стійкий льодостав та товщина льодо-
вого покриву коливалася в межах 10–20 сантиметрів.

Дослідження проводили на акваторії поблизу готелю «Парус» та на аква-
торії між Амурським мостом та Річковим вокзалом (центр міста, правий 
берег). Вивчали також видовий склад уловів, тип знарядь рибальства на так 
званому озері Московському (плесо Ломівське, лівий берег), яке сполуча-
ється з Дніпром завдяки Фрунзенському каналу (нова назва – Ломівський 
канал). Збір та обробку даних проводили на основі загальноприйнятих мето-
дик [1; 6; 7].

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуван-
ням отриманих наукових результатів. Нашими дослідженнями встанов-
лено використання на акваторії Дніпровського (Запорізького) водосховища 
взимку таких знарядь і засобів риболовлі як гачкові знаряддя, у тому числі 
зимових вудочок і жерлиць. 

Група гачкових знарядь лову риби є основною серед любительських зна-
рядь ловлі, вона об’єднує вудки різних видів, самолови та знаряддя інших 
конструкцій, основним функціональним елементом є рибальський гачок [3].

Застосування гачкових знарядь ловлі рибалками-любителями (за винят-
ком деяких заборонених правилами рибальства варіантів оснащення – 
«драч», «пірамідка» тощо) базуються на використанні харчових рефлексів 
риби, тому ключовим елементом оснащення гачкового знаряддя є принада – 
корм або його імітація, що принаджує рибу своїм зовнішнім виглядом, запа-
хом, рухом та звуком до місця ловлі та змушує схопити гачок.

Вудки є найбільш широкою та популярною групою гачкових знарядь 
ловлі, які від інших відрізняє наявність у конструкції вудлища (до якого 
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прикріплюється волосінь з гачками) як основного функціонального еле-
мента, призначеного для закидання волосіні з гачками та принадою, підсі-
кання та виважування риби. До оснащення вудки можуть також входити сиг-
налізатори клювання різних принципів дії, грузила, утримувачі прикорму 
(годівниці) та численні різновиди штучних принад. 

Зимові вудки – це знаряддя ловлі, призначені для ловлі риби з криги, 
характерною конструктивною особливістю яких є коротке вудлище. На 
Дніпровському водосховищі відзначені такі різновиди зимових вудок: поп-
лавцеві; з кивком – функцію сигналізатора покльовки виконує гнучка, чут-
лива пластина на кінчику вудлища; з оснащенням для ловлі хижих видів риб 
(вудильники для вертикального блешніння).

Окрім вудок, рибалками-любителями активно використовуються такі 
гачкові знаряддя ловлі як жерлиці – пасивні гачкові знаряддя лову хижих 
видів риб (переважно з криги).

Дослідження показали, що серед способів риболовлі поза конкуренцією 
є ловля риби на зимову вудочку з мормишкою. Ловля на поплавочні зна-
ряддя поступається їй більше, ніж у два рази (табл. 1). Разом ці два способи 
зимового любительського лову на Дніпровському водосховищі є найпопу-
лярнішими.

Третю за популярністю групу способів лову становлять балансир, «гір-
лянда» та жерлиця. Крім результатів лову, це може бути пов’язано також 
з вартістю та витратами часу на підготовку цих знарядь до риболовлі.

Таблиця 1
Динаміка використання способу любительського рибальства на 

досліджених ділянках Дніпровського водосховища в межах м. Дніпро 
взимку 2020–2021 року, %

Ділянки водойми

Типи знарядь лову* [10]

Усього 
риба-
лок

м
ор

м
иш

ка

по
пл

ав
ок

ба
ла

нс
ир

«г
ір

ля
нд

а»

ж
ер

ли
ця

«д
ра

ч»

1 2 3 4 5 6 7 8
Фрунзенський канал 

(лівий берег) 71,4 – 21,4 7,2 – – 14

Річпорт 26,1 56,5 4,4 8,6 – 4,4 23
озеро Московське (Ломівське 

плесо, лівий берег) 41,4 6,8 17,3 10,3 24,2 – 29

Готель «Парус» 60,0 20,0 10,0 10,0 – – 30
Усього 47,9 21,9 12,5 9,4 7,3 1,0 96

Примітка. * мормишка – риболовна снасть у вигляді впаяного у свинцеву (вольфра-
мову) дробинку гачка; поплавок – поплавочна вудка; балансир – штучна приманка-блеш-
ня, що імітує маленьку рибку, яка кидається з боку в бік; «гірлянда» – зимова снасть з 
кількох мормишок на основній волосіні; жерлиця – живцева риболовна снасть для ловлі 
хижих риб; «драч» – браконьєрське знаряддя у вигляді грузила з крупними гачками-«двій-
никами» або «трійниками» для добування риби методом «смика» (зачеплення гачками). 
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Характерним порушенням правил рибальства під час зимової риболовлі 
є ловля способом багріння з використанням оснащення «драч».

З цим порушенням тісно пов’язане використання гачків, розмір яких 
перевищує дозволений Правилами любительського та спортивного рибаль-
ства (до 10 см) для вертикального блешніння в зимовий період [12].

Поняття «ловля на драч» характеризує заборонений чинними Прави-
лами любительського та спортивного рибальства (1999) спосіб ловлі – спо-
сіб багріння, за якого вилов риби відбувається не в результаті заковтування 
принади (наприклад, блешні) та зачепу гачка за тканини ротової порожнини 
риби, а шляхом цілеспрямованого зачепу гачка (гачків) за інші частини тіла 
риби. Поняття «драч» також використовується стосовно певної конструкції 
знаряддя ловлі, основними елементами якого є металевий тягарець (гру-
зило), до якого безпосередньо кріпляться гачки.. Залежно від форми грузила 
використовують такі традиційні назви як: «пірамідка», крупний «конус», 
«куля» та інші. Вилов (добування) будь-якої риби відбувається в результаті 
зачепу гачків «драчу» за різні частини тіла риби.

Усього за час дослідження рибалки-любителі на Дніпровському водосхо-
вищі у межах м. Дніпро взимку ловили рибу зимовою вудочкою з мормиш-
кою (47,9% усіх випадків), зимовою вудочкою з поплавком (21,9%). На балан-
сир, «гірлянду» та жерлицю ловило не більше 29,2% рибалок. Поодинокими 
є випадки ловлі «драчем» (1% зустрічей).

Видовий склад риб в уловах зимового рибалки-любителя порівняно 
невеликий. Загалом взимку на досліджених акваторіях Дніпровського водо-
сховища рибалки ловлять 13 видів риб (рис. 1). Найчастіше в уловах тра-
пляються бички (р. Neogobius), окунь річковий (Perca fluviatilis) та плітка 
звичайна (Rutilus rutilus).
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Рис. 1. Показники середнього вилову кожного рибалки за один день 
риболовлі в зимовий період, кількість риб на одного рибалку



373
Екологія, іхтіологія та аквакультура

На рис. 1 не показаний йорж звичайний G. cernuus, результати вилову 
якого абсолютно епізодичні. Цей вид був зафіксований у виловах любителів 
усього лише два рази (7 та 3 особини), довірчі інтервали його вилову вихо-
дять далеко за межі позитивних значень і тому він не враховувався.

Серед домінантних видів риб чільне місце в уловах рибалок посідають 
окунь, плітка та бички. Зазначимо, що вилов окуня та бичків має більш ста-
більні та високі показники, ніж плітки, вилов якої має значно більші межі 
похибки середнього та довірчого інтервалу і, відповідно, набагато меншу 
стабільність.

Також відзначимо нечисленний, але досить стабільний вилов карася срі-
блястого. Вилов плоскирки дуже нечисленний, межі його довірчого інтер-
валу виходять у від’ємні значення.

Це свідчить про те, що вид виловлюється значною мірою випадково. Це може 
бути наслідком декількох причин: рибалки не намагаються цілеспрямовано вилов-
лювати плоскирку; Blicca bjoerkna більш чутлива до змін умов середовища в зимо-
вий період; популяція плоскирки у водосховищі перебуває в досить депресивному 
стані, що обумовлює її незначний любительський вилов.

Інші види риб мають одиничні випадки вилову, недостатні для формування 
статистично достовірної картини вилову. Для визначення інтенсивності вилову 
цієї великої групи видів (лящ, верховодка, гірчак, судак, короп, чебачок амур-
ський) потрібні тривалі дослідження, які виявлять багаторічну динаміку вилову 
популяцій цих видів риб. 

Висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку 
в цьому напрямі. Любительське рибальство в Україні є потужним чинником 
природокористування, яке конкурує з традиційним промислом, причому, саме 
recreational fisheries має значні економічні і соціальні переваги, а також чіткі 
перспективи трансформації у прибуткову галузь економіки. Виконані зимою 
2022 року дослідження любительського рибальства на Дніпровському (Запорізь-
кому) водосховищі показали, що найбільш популярними знаряддями вилову риби 
є гачкові знаряддя – зимові вудочки з мормишкою та поплавком. Поступаються 
популярністю мормишці такі знаряддя любительського рибальства як балансир, 
«гірлянда» та жерлиця. Поодиноко відмічені такі знаряддя незаконного рибаль-
ства як «драч». Улови рибалок-любителів в зимовий період представлені 13 
видами риб. Домінують в уловах бички (р. Neogobius), окунь річковий (Perca flu-
viatilis) та плітка звичайна (Rutilus rutilus). В уловах рибалок взимку відзначений 
нечисленний, але досить стабільний вилов карася сріблястого (Carassius gibelio). 
Ураховуючи велику частку малоцінних риб в уловах любителів, можна стверджу-
вати, що любительське рибальство виконує дуже важливу селективну роль. Мате-
ріали досліджень можуть бути використані в теоретичній та практичній роботі 
фахівців у галузі рибного господарства.
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