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Дається оцінка якості води рибницьких ставів за зоопланктоном під впливом 

традиційних (перегною) і нетрадиційних (зерновою барди) органічних добрив. 

Показано, що впродовж вегетаційного періоду відбуваються процеси стимулювання 

розвитку зоопланктону та природного самоочищення водойм. Внесення зернової барди 

у більшій мірі стимулює розвиток первинних фільтраторів підряду Cladocerа, 

порівняно з перегноєм. За сапробіологічною оцінкою, вода ставів як у досліді, так і у 

контролі, відноситься до мезотрофного типу та β-мезосапробної зони. 

Ключові слова: зоопланктон, якість води, індекс сапробності, добрива, зернова барда, 

вирощуальні стави.  
 

Н.И. Цьонь1, М.И. Хижняк2, О.Я. Думич3, О.М. Ковальчук1, Г.Н. Добрянська1 

ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ С СОХРАНЕНИЕМ 

ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА ВОДЫ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРУДОВ 
1 Львовская опытная станция Института рыбного хозяйства Национальной 

академии аграрных наук Украины 
2 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины 

3 Львовский национальный университет им. Івана Франкo 
 

Дается оценка качества воды рыбоводных прудов по зоопланктону под влиянием 

традиционных (навоз) и нетрадиционных удобрений (зерновая барда). Показано, что в 

течение вегетационного периода происходят процессы стимулирования развития 

зоопланктона и самоочищения водоемов. Внесение зерновой барды в большей степени 

стимулирует развитие первичных фильтраторов подряда Cladocerа, чем внесение 

перегноя. По сапробиологической оценке, вода прудов, как в опыте, так и в контроле, 

относится к мезотрофному типу и β-мезосапробной зоне. 

Ключевые слова: зоопланктон, качество воды, индекс сапробности, удобрения, зерновая 

барда, выростные пруды. 
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We estimated the water quality in fish-breeding ponds under influence of traditional 

(dung) and non-traditional fertilizers (distilled grain). We suggested that the processes of 

zooplankton development stimulation and water reservoirs self-purification are occurring 

mostly during vegetative period. Application of distilled grain stimulates the development of 

primary filtrators of Cladocera suborder much more intensively than applying of dung. 

According to the saprobiological assessment the water of both experimental and control 

ponds refers to the mesotrophic type of water reservoirs, namely β-mesosaprobic zone. 

Keywords: zooplankton, water quality, saprobity index, fertilizer, distilled grain, fish-breeding 

ponds.  

 

У сучасних умовах розвитку ставової аквакультури особлива увага 

приділяється ресурсозберігаючим й екологічно доцільним технологіям 

вирощування риби. В основі цих технологій лежить поліпшення продуктивних 

якостей водойм та раціональне використання їх біологічних ресурсів. 

Поліпшення продуктивних якостей водойм зводиться до управління розвитком 

природної кормової бази ставів за використання різних видів добрив, що 

сприяє інтенсивному розвитку кормових для риб організмів. Проте високі 

щільності посадки риби, їх годівля штучно виготовленими кормами та 

удобрення ставів часто призводить до погіршення якості води, її забруднення 

органічними речовинами і зниження біологічної продуктивності. Екологічний 

стан ставів можна оцінити за розвитком планктонних угруповань (Lysak, 

Ligaszewski & Kiepurski, 2002; Jeppesen et al., 2011). Організми зоопланктону є 

чутливими індикаторами накопичення у воді органічних та мінеральних 

речовин (Макрушин, 1974; Макрушин & Кутикова, 1976; Олексів, Ялинська & 

Брагінський, 1995). 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Дослідження проводили на базі ДПДГ Львівської дослідної станції ІРГ 

УААН у ставах площею 1,77-3,61 га, середньою глибиною 1,0-1,5 м. У 

вирощувальні стави вносили взяту із заводу або із відстійника зернову барду як 

органічне добриво в кількості 2 т/га. Контролем служили стави, удобрені 

перегноєм із розрахунку 2 т/га. 

Дози добрив, розраховані на основі попередньо проведених лабораторних 

експериментів, вносили за 5-7 днів до зарибнення. Застосували три серії 

дослідів: І – одну дозу свіжої зернової барди (сухий залишок 12 %); ІІ – дві дози 

свіжої зернової барди (сухий залишок 12 %); ІІІ – дві дози зернової барди з 

відстійника (сухий залишок 24 %) (Цьонь та ін., 2008). Свіжу зернову барду 

вносили з човна по воді рівномірно по всій площі ставу. Зернову барду з 

відстійника розкладали невеликими купами вздовж берега по краю води.  

Зарибнення ставів проводили 4-добовими личинками любінського коропа 

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Erik+Jeppesen%22


     Бiологiчний вiсник 

 

 
                       ISSN 2225-5486 (Print), ISSN 2226-9010 (Online). Біологічний вісник МДПУ. 2013. №2 

210 

від природного нересту щільністю посадки 50 тис.екз./га. 

Індикаторну значимість планктонних безхребетних брали, виходячи із 

сапробних валентностей виду (Sladeček, 1973). Якість води ставів оцінювали 

згідно із загальноприйнятими методичними вказівками (Единые…, 1982; 

Романенко, Жукинский & Оксіюк, 2001; Стандарт…, 2006) та за організмами-

індикаторами сапробності методом Пантле-Букка у модифікації Сладечека 

(Sladeček, 1973). Індекс сапробності розраховували за формулою: S = Σ (s × h) / Σ 

h ,де S – сумарний індекс сапробності, s –індикаторна значимість виду, h – 

абсолютна чисельність виду. 

РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ 

За період досліджень у зоопланктоні вирощувальних ставів виявлено 46 

індикаторних видів, із яких нижчі черви типу Rotatoria – 17 видів і підвидів, 

ракоподібні підряду Сladocera – 15 видів та ряду Copepoda – 14 індикаторних 

видів. Невисока видова різноманітність є характерною ознакою для евтрофних 

та високоевтрофних водойм, у тому числі для ставових екосистем при зростанні 

інтенсифікації рибництва (Камлюк, 1979; Крылов, 2005).  

У видовому відношенні із коловерток переважали організми роду 

Brachionus, із гіллястовусих найбільш представленими були родини Daphniidae 

(роди: Daphnia, Moina, Ceriodaphnia, Scapholeberis) та родина Chydoridae (роди Alona, 

Chydorus), веслоногі ракоподібні в більшій мірі були представлені видами родів 

Cyclops та Eudiaptomus.  

Представленість зоопланктону індикаторними видами у дослідних та 

контрольних ставах була подібною в межах кожного етапу досліджень, не мала 

достовірної різниці але характеризувалася високими позитивними 

кореляційними зв’язками (r = 0,90-0,94, р<0,02-0,05). Тому можемо говорити 

лише про тенденцію змін, а саме: у зоопланктоні найбільшою кількістю 

представлені β-мезосапроби та із збільшенням кількості внесення свіжої 

зернової барди у двічі зафіксована найбільша кількість β-мезосапробів (11 

видів) та олігосапробів (7 видів), що згідно з літературними твердженнями, 

свідчить про спроможність даних ставових екосистем до біологічного 

самоочищення (Крылов, 2007). 

Із трьох основних груп зоопланктону (Rotatoria, Cladocera, Copepoda) 

найнижчою була представленість веслоногих ракоподібних – 3-8 видів (12-19 %) 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Кількість індикаторних видів основних груп зоопланктону представлених 

у вирощувальних ставах удобрених зерновою бардою: І, ІІ, ІІІ – дослідні варіанти 

удобрення ставів у порівнянні з контролем (К). 

 

Найбільш представленою була група коловерток — 10-13 видів. Їх частка у 

зоопланктоні у експериментальних умовах має тенденцію до зростання до 44-56 

% порівняно із контролем – 40 %. Процес зростання відсоткової частки серед 

індикаторних видів даної групи організмів є характерним для водойм із 

високим органічним навантаженням (Камлюк, 1987). 

Спостерігається тенденція зростання кількості індикаторних видів 

ракоподібних Cladocera: від 7 у контролі до 8-13 у досліді, а також Copepoda: від 3 

у контролі до 4-8 у досліді. Подібність кількісної та відсоткової представленості 

зоопланктону видами-індикаторами між дослідом та контролем 

підтверджується відсутністю вірогідної різниці між ними. 

Згідно із представленістю індикаторних видів зоопланктону, фауна ставів 

багата видами-індикаторами мезосапробної зони (ο-β, β, β-ο), що відповідає 

перехідній олігосапробній – β-мезосапробній зоні та 1-3 класу якості води 

(чиста/задовільної чистоти). 

Індекс сапробності у дослідних і контрольних ставах коливався в межах 

1,41-2,46. Зокрема у дослідах: 1,53-2,17 (І), 1,41-1,95 (ІІ), 1,61-2,40 (ІІІ) та 1,71-2,46 у 

контролі (рис. 2). 

На момент внесення органічних добрив показник сапробності (варіант І – 

1,74, ІІ –1,95, ІІІ – 2,40, контроль – 1,73) відповідав β-мезосапробній зоні та 

відносився до ІІ-ІІІ класу якості води –досить чиста - слабко забруднена, 

мезоевтрофного-евтрофного типу. У ставах активно розвивались οліго- та β-ο-

мезосапробні види – Ceriodaphnia quadrangula, Chуdorus sphaericus, Bosmina 

longirostris. 

На 5-6 добу у всіх ставах показники знизились на 0,54 (ІІ), 0,51 (ІІІ), 0,10 

(контроль) і лише із використанням свіжої зернової барди 2 т/га показник зріс 

на 0,05 (що могло бути пов’язано із надходженням у став води забрудненої 

органічними речовинами – перманганатна окислюваність води, що подавалась 
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перевищувала ГДК і становила 18,00 мг/дм3), а на 7-8 добу показник знизився і в 

цьому ставі – на 0,47. Це вказує про проходження процесів очищення водойми і 

підтверджується гідрохімічними показниками води. Показники сапробності 

підвищувалися відповідно до кількості внесеної свіжої зернової барди: 1,32 (І), 

1,41 (ІІ), що відповідає олігосапробній зоні; внесення ж 2 т/га перегною і барди з 

відстійника спричинило вищі значення сапробності, а саме 1,63 (контроль) та 

1,89 (ІІІ варіант досліду), що характеризує водойму як β-мезосапробну. В усіх 

дослідних і контрольному ставах домінували ο-β-мезосапробні організми: B. 

longirostris, Ceriodaphnia affinis, C. quadrangula. 

У період 20 - 30 доби після удобрення ставів органічними добривами, на 

фоні підвищення температури води до 23-25 °С, зросли показники сапробності 

у ставі, удобреному свіжою зерновою бардою (І) та у контролі – відповідно, до 

2,17 та 2,46. 

Протягом 40 - 70 доби після внесення органічних добрив коливання 

показників сапробності мали подібний характер, як у дослідних ставах, так і у 

контрольному, що видно на представлених графіках (див. рис. 2). 
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Рис. 2. Динаміка індексу сапробності за зоопланктоном у вирощувальних ставах: І, 

ІІ, ІІІ – дослідні варіанти удобрення ставів у порівнянні з контролем. 

 

Послідовність одержаних показників у ІІІ-му варіанті експерименту 

відповідає поліноміальному розподілу апроксимації (R2 = 0,90), в інших 

випадках величина апроксимації не мала вірогідних значень (R2: 0,09 ( І ); 0,07 ( 

ІІ ); 0,15 (контроль)). Крива лінії тренду має висхідний характер у ставах 

удобрених зерновою бардою (І, ІІ, ІІІ) та низхідний у контрольному ставі (див. 

рис. 2). Незважаючи на високі показники органічного забруднення у момент 
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внесення зернової барди, процеси самоочищення водойми відбувалися активно 

та привели до максимального зниження індексу сапробності на 5-6 або 7-8 

декади після удобрення. 

Середньосезонні сапробні валентності були близькими і склали: 1,84±0,10 

(І), 1,65±0,06 (ІІ), 1,89±0,08 (ІІІ), 1,84±0,08 (контроль) – різниця не достовірна. За 

сапробіологічною оцінкою вода дослідних ставів, удобрених зерновою бардою, 

і контрольного ставу, удобреного перегноєм (2 т/га), відноситься до 

мезотрофного типу водойм, β’-мезосапробної зони – досить чиста вода ІІ класу 

— доброї якості. 

Дані стави, як усі рибницькі стави зазвичай, мають статус евтрофних 

водойм. Порівняно з природними водоймами, структура зоопланктону у ставах 

має інший характер, але основні функції екосистеми зберігаються: 

відбуваються процеси природного самоочищення водойми. За результатами 

розвитку зоопланктону було проведено розрахунок показника відношення 

чисельності організмів групи Cladocera до Copepoda (NCl / NCo) протягом 

вегетаційного періоду. 

На 5-6-ту добу після внесення свіжої зернової барди відносний показник 

зріс до 15,33-16,29 за рахунок Cl. juvenis та C. Quadrangula (о). Через дві-три доби 

почав зростати показник у ставі, удобреному бардою з відстійника (7,10) за 

рахунок інтенсивного розвитку C. quadrangula (о), B. longirostris (ο-β), та у 

контролі (8,67) за рахунок D. pulex (α). У цей час удобрення ставу свіжою 

зерновою бардою (варіант І) простимулювало розвиток гіллястовусих 

ракоподібних (C. quadrangula (о), B. longirostris (ο-β), багато ювенільних форм) за 

рахунок яких відносний показник зріс до 33,42. У дослідному варіанті ІІ 

показник впав під тиском виїдання зоопланктону рибами. 

У період із 20-ту по 49-ту добу у ставах, удобрених свіжою зерновою 

бардою, відносний показник (NCl / NCo) був низький і мав низхідний характер. 

На 31-35-ту добу криві цього показника контрольного ставу та ставу, удобреного 

бардою з відстійника, досягли максимальних показників у сезоні, але 

відмінність між ними була у 3,2 рази: відповідно 14,38 та 46,49. Високі 

показники свідчать про інтенсивні процеси бактеріального перетворення 

органічних речовин зернової барди (Nummi, 1989). У досліді у цей час найбільш 

активно розвивались B. longirostris (ο-β), а в контролі — D. pulex (α). 

На 56-59-ту добу при використанні 2 і 4 т/га свіжої зернової барди 

відносний показник досяг другого максимуму 15,91-22,48. Спостерігалось 

повторення ситуації: у ставу, удобреному 4 т/га, показник нижчий через вищий 

відсоток виходу риби із вирощування, але різниця між ними менша (6,6), ніж у 

випадку першого максимуму (17,1) і пов’язано це із зниженням значимості 

зоопланктону у харчуванні коропа у пізніший період. 

Впродовж вегетаційного сезону значення відносного показника 
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змінювалися в межах: 1,43-33,42 (І), 0,54-16,29 (ІІ), 0,47-46,49 (ІІІ), 0,20-14,38 

(контроль). Вибірка одержаних значень відповідає поліноміальному розподілу 

апроксимації із поступовим зниженням до кінця вегетаційного сезону із 

достовірністю апроксимації лише у контролі — R2 = 0,37. Між середніми 

показниками достовірної різниці не виявлено: 9,89 ± 3,83 (І), 5,30 ± 2,09 (ІІ), 7,25 ± 

4,96 (ІІІ), 5,03 ± 1,82 (контроль). Показники не перевищують значень, поданих у 

літературі (15,3-18,5) (Крылов, 2007), проте, високі показники у дослідних ставах 

свідчить про ще одну тенденцію: внесення зернової барди у більшій мірі, ніж 

внесення перегною, стимулює розвиток первинних фільтраторів підряду 

Cladocera. Серед них переважають види роду Daphnia, Ceriodaphnia – їх дрібні 

форми та менші за розмірами види - B. longirostris (ο-β), Ch. sphaericus (β-ο), які є 

характерними для рибницьких ставів. 

ВИСНОВКИ 

При застосуванні 2-4 т/га зернової барди (свіжої чи з відстійника) так само 

як і 2 т/га традиційного органічного добрива – перегною відбуваються процеси 

стимулювання розвитку зоопланктону та природного самоочищення водойм: 

 у дослідних і контрольних ставах фауна багата видами-індикаторами 

мезосапробних умов (ο-β, β, β-ο), що відповідає перехідній олігосапробній–β-

мезосапробній зоні, 1-3 класу якості води – чиста-задовільної чистоти; 

 за сапробіологічною оцінкою, як у дослідах, так і у контролі, вода 

ставів відноситься до мезотрофного типу водойм, β-мезосапробної зони – 

досить чиста, ІІ класу – доброї якості; 

 внесення зернової барди більш інтенсивно, порівняно з перегноєм, 

стимулює розвиток фільтраторів підряду Cladocera, завдяки чому вже на 5-6-ту 

добу після внесення свіжої зернової барди та на 7-8-у добу після внесення барди 

з відстійника спостерігається збільшення кількості ювенільних форм 

гіллястовусих ракоподібних.  
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