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The growth characteristics of fishes enables to estimate a level of the well-being for separate
individuals and populations. However, such researches demand the availability of a significant
volume of animal materials. It can become a certain difficulty when the community of infrequent
species is studied, as small samplings do not allow one to execute high-quality population
researches. Applications of various extrapolation and approximation methods can become an
output from such a situation. The application of such an approach to studying the nonpassage
populations of a infrequent species, Rutilus frisii (Nordmann), is considered.

Вивчення ростових характеристик риб дає можливiсть оцiнити рiвень благополуччя iсну-
вання як окремих особин, так i популяцiї. Однак такi дослiдження вимагають наявностi
значного об’єму тваринного матерiалу. Це може стати певною проблемою, коли йдеться
про угруповання рiдкiсних видiв, оскiльки малi за чисельнiстю вибiрки не дозволяють про-
вести якiсних популяцiйних дослiджень. Виходом з такої ситуацiї може стати застосування
рiзних екстраполяцiйних та апроксимацiйних методiв.

Розглянемо можливiсть застосування такого пiдходу при вивченнi туводної популяцiї
вирезуба — Rutilus frisii (Nordmann).

Вирезуб, занесений до “Червоної книги України” як вид I категорiї (зникаючi) [1], ще
у першiй половинi XX ст. був звичайною рибою в усiх основних рiчкових системах України.
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Рис. 1. Апроксимацiя залежностi величини каудального радiуса луски вiд стандартної довжини тiла (SL)
у Rutilus frisii (Nordmann) з Днiстровського водосховища

Внаслiдок зарегулювання стоку рiк напiвпрохiдна форма азово-чорноморського вирезуба
практично зникла. Є уривчастi данi про поодинокi знахiдки представникiв даного виду
в Сiверському Донцi та Дону [2, 3]. Доволi потужна популяцiя збереглася в передгiрськiй
дiлянцi течiї Днiстра та Днiстровському водосховищi [4]. Пiсля аварiї на Стебникiвському
хiмкомбiнатi запаси даного виду в Днiстрi були вкрай пiдiрванi i можливiсть вiдновлення
популяцiї вважалась сумнiвною [5]. Проте у кiнцi 1990-х на початку 2000-х рр. вирезуба
часто можна було зустрiти в промислових уловах — його частка в окремих сiтних знаряддях
сягала майже 10% усiх особин риб, якi туди потрапляли [6, 7].

У наш час пiсля запровадження у 2005 р. на Днiстровському водосховищi мораторiю
на вилучення риби представники даного виду систематично виявляються в браконьєрських
сiтках, якi найчастiше мають вiчка розмiром вiд 30 до 40 мм. Отриманий з таких сiток
iхтiологiчний матерiал, незважаючи на значну як для рiдкiсного виду чисельнiсть, виявився
калiброваним за розмiром. Стандартнi довжини переважної бiльшостi особин коливаються
в межах 25–30 см [8], що не дозволяє побудувати виключно на емпiричних показниках
широкий розмiрно-вiковий варiацiйний ряд. Використання методу зворотних розрахункiв
дозволяє позбутися даного недолiку. Як вiдомо, вивчення характеру залежностi розмiру
каудального радiуса луски вiд стандартної довжини тiла (SL) та визначення коефiцiєнтiв
рiвняння регресiї (рис. 1) дозволяє розрахувати довжину тiла у попереднi роки життя кож-
ної окремої особини. У подальшому такими даними можна оперувати як з емпiричними.

Таким чином, з одного спостережуваного показника було отримано до шести (залежно
вiд вiку конкретної особини) розрахункових. Отриманi розрахунковим шляхом стандарт-
нi довжини у вiкових групах (рис. 2) засвiдчили дещо кращий темп лiнiйного росту риб
з Днiстровського водосховища, нiж в особин з верхнього Днiстра [9]. Цей факт пояснюється
покращенням нагульних умов виду в результатi зарегулювання течiї [4].

Спiввiдношення спостережуваних стандартних довжин тiла з показниками маси (рис. 3)
з подальшою апроксимацiєю даних дозволяє розрахувати повну масу тiла та масу тiла без
внутрiшнiх органiв для отриманих шляхом зворотних розрахункiв лiнiйних розмiрiв вiко-
вих груп (рис. 4.). Iнформативнiсть отриманих даних зростає при враховуваннi вiдсутностi
вiдомостей з темпу росту маси тiла азово-чорноморського вирезуба з 1933 р. [10].

Таким чином, використовуючи розрахунковi методи при володiннi доволi обмеженим за
кiлькiстю та однорiдним за розмiрно-вiковими показниками первинним матерiалом, можна
отримати загальну картину тенденцiй ростових процесiв у популяцiях рiдкiсних видiв.
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Рис. 2. Змiна стандартної довжини тiла з вiком у Rutilus frisii (Nordmann) з Днiстровського водосховища

Рис. 3. Апроксимацiя залежностi повної маси тiла (а) та маси тiла без внутрiшнiх органiв (б ) вiд стандартної
довжини у Rutilus frisii (Nordmann) з Днiстровського водосховища

Рис. 4. Змiна показникiв маси тiла з вiком у Rutilus frisii (Nordmann) з Днiстровського водосховища

Отже, у системi верхнiй Днiстер — Днiстровське водосховище сформувалися сприятливi
умови для туводної популяцiї азово-чорноморського вирезуба (R. frisii frisii (Nordm.)) вна-
слiдок збiгу двох обставин. З одного боку, вiдкрита вершина Днiстровського водосховища
дозволяє статевозрiлим особинам безперешкодно виходити на нерест у верхнiй Днiстер, де
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зосередженi основнi нерестовища для даного виду, з iншого — саме ж водосховище є мiсцем
зимiвлi та нагулу молодi i дорослих особин.

Робота виконана за фiнансової пiдтримки “Гранту Президента України для пiдтримки нау-
кових дослiджень молодих учених” та ДФФД України, проект GP/F13/0185 (2007 р.).
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