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ВCТУП 

Відповідно до уявлень В. І. Вернадського(Bondarev et al., 2018; Vernadsky, 

1923; Vernadsky, 1945) біосфера включає у себе область життя та інші структури 

Землі, які генетично пов’язані з живою речовиною (B. S. Sokolov, 2010). Сфера 

життя – біосфера є глобальним біотопом, який містить  глобальний біоценоз –  

геомериду (Beklemishev, 1928; B. S. Sokolov, 2010). Метафорою та одночасно 

продуктивним науковим концептом виступає те, що геомеріда є єдиним 

організмом усієї Землі (Lyubishchev, 1982). Холістичне бачення філософії 

біології початку ХХ століття набуває особливого значення у час, коли глобальні 

зміни клімату викликають синхронізовані тренди в живих системах різного 

ієрархічного рівня (Bondarev and Zhukov, 2017). У сезонному світі організми 

адаптовані до погоджених періодичних змін, які викликані геофізичними 

циклами (Bradshaw and Holzapfel, 2007, 2010a). Велике значення має розуміння 

динаміки фенологічних процесів та сезонної синхронізації  у контексті 

глобальних змін клімату (Forrest and Miller-Rushing, 2010; Visser et al., 2010). 

Організми мають різні механізми, які знаходяться в основі річних циклів, але 

загалом поєднують внутрішній годинник з інформацією від зовнішніх сигналів 

для підготовки до прогнозованих річних змін у їх навколишньому середовищі 

(Helm et al., 2013a). Розмноження є важливим екологічним процесом, який 

забезпечує підтримання чисельності популяції та збереження виду. 

Пристосованість риб до умов розмноження та розвитку відображає основні 

екологічні умови водойм та вагомі риси інших стадій життєвого циклу виду 

(Kryizhanovskiy, 1949). Фенологічні показники відтворення риб характеризують 

біологічний стан популяції, а також свідчать про мікроеволюційні процеси та 

відбивають явища популяційного гомеостазу, їх характер і спрямованість 

(McDowall, 1969). Температура водного середовища є одним із найважливіших 

факторів, який впливає на розвиток риб (Herzig and Winkler, 1986b; Jobling, 2003). 

Температура також впливає на характеристики, які пов’язані з репродукцією риб, 

а саме визначення статі, на динаміку гаметогенезису, якість гамет, плодючість, 

вікову та статеву зрілість, а також на тривалість репродуктивного сезону (Alavi 

and Cosson, 2005; Billard, 1986; Breton et al., 1980; Sandstrom et al., 1995). Зміни 

термінів нересту риб можуть бути індикаторами кліматичних змін (Schneider et 

al., 2010a). Підвищення температури внаслідок глобальних змін клімату 

стимулює зміни термінів нересту риб (Nõges and Järvet, 2005). У весняний період, 

який характеризується найсуттєвішими змінами на фоні глобального потепління 

клімату, відбувається нерест переважної більшості видів риб помірної зони 

(Nõges and Järvet, 2005). Зміни фенології нересту можуть призвести до 

розсинхронізації з розвитком планктону та до каскадного ефекту по трофічних 

ланцюгах, який може мати наслідки для всієї екосистеми (Edwards and 

Richardson, 2004; Liu et al., 2020). Дефіцит надійних довготривалих відомостей 

про нерест риб є причиною значно меншої кількості публікацій з фенології риб 

порівняно з фенологією птахів, метеликів та наземних рослин (McCarty, 2001).  

Уcе вище зазначене дoзвoляє кoнcтатувати актуальніcть дослідження ролі 

екологічних факторів, які визначають перебіг подій нересту риб у модельних 
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оселищах, представлених у межах природного заповідника «Дніпровсько-

Орільський». 

Метoю рoбoти є вcтанoвити закoнoмірнocті впливу температурного 

режиму та режиму опадів на події нересту найпоширеніших видів риб водойм 

заповідника «Дніпровсько-Орільський» за умов глобальних змін клімату. 

Для дocягнення пocтавленoї мети неoбхіднo вирішити такі завдання: 

– вcтанoвити закoнoмірнocті динаміки температурного режиму модельних 

водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»; 

– визначити особливості річної динаміки ходу температур та випадіння 

опадів та розробити підходи для застосування патернів температури та опадів як 

предикторів фенології нересту риб; 

– оцінити тенденції змін фенології нересту риб у багаторічному аспекті 

(1997–2018 рр.); 

– визначити основні предиктори подій нересту риб; 

– оцінити роль глобального тренду змін клімату в мінливості термінів та 

тривалості нересту досліджених видів риб; 

– встановити закономірності варіювання температури води на момент 

початку нересту риб; 

– оцінити значення коливальних процесів кліматичних умов на перебіг подій 

нересту риб; 

– визначити біотопічну складову у варіюванні фенологічних показників 

нересту риб у водоймах заповідника; 

– розробити підходи для виокремлення значення температурного режиму, 

режиму випадіння опадів та типу біотопу за їх впливом на фенологію нересту 

риб; 

– виявити закономірності міжвидових взаємодій у процесі нереста риб. 

Oб'єкт дocлідження. Фенологія нересту найбільш поширених видів риб 

(Esox lucius Linnaeus, 1758, Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, Carassius gibelio 

(Bloch, 1782), Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), Abramis brama (Linnaeus, 1758), 

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)) 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». 

Предмет дocлідження. Закoнoмірнocті впливу температурного режиму, 

режиму випадіння опадів, типу біотопу та міжвидових взаємодій в угрупованні 

риб на фенологію їх нересту.  

Метoди дocлідження. Матеріали, що склали основу роботи, були зібрані 

на акваторії заповідника в 1997–2018 рр. з урахуванням типології водойм. 

Достовірність та порівнюванність отриманих результатів забезпечена 

застосуванням для фіксації подій нересту стандартних методик та протоколів 

(Bondarev et al., 2019; Bondarev and Zhukov, 2017; Koblitskaya, 1966). Додатково 

фіксувались погодні явища, коливання рівня води та визначалася температура 

водиу момент початку нересту. Для визначення біотопічних особливостей 

водойми заповідника були розподілені на чотири групи: водойми системи 

Миколаївського уступу, водойми системи Таромського уступу, акваторія 

руслової частини р. Дніпро та водойми системи Обухівської заплави разом з 
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гирловою ділянкою р. Оріль. У роботі використані дані метеорологічної 

обсерваторії у м. Дніпро. Для аналізу даних застосовані методи описової 

статистики та багатовимірного аналізу даних. Аналіз карт власних векторів, 

основаних на симетричній дистанції Морана (symmetric distance-based 

Moran’seigen vector maps analyses – MEM) (Stéphane Dray et al., 2006b) був 

виконаний для одержання набору ортогональних часових змінних (dbMEM-

змінних), які походять з вектора часу; dbMEM-змінні є лінійними комбінаціями 

у моделях RDA, що дозволяє витягувати часові структури з температурних 

часових рядів даних . Статистичну значимість RDA-осей було перевірено за 

допомогою пермутаційного тесту. Перекривання екологічних ніш в угрупованні 

було оцінено за допомогою розрахунку попарних індексів Піанка (Pianka, 1973, 

1974) для всіх видів протягом одного року для кожного водоймища з 

використанням дат діапазону нересту від початку до кінця як маркерів 

використання часової екологічної ніші кожним видом. 

Наукoва нoвизна oтриманих результатів. 

Уперше: 

– встановлено фенологічні характеристики нересту (терміни початку, кінця, 

тривалість, температура води на момент початку нересту) для фонових видів риб 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» за тривалий (1997–2018 рр.) 

період часу; 

– визначені типологічні особливості термічного режиму водойм природного 

заповідника «Дніпровсько-Орільський»; 

– запропоновано як детермінанти подій нересту розглядати коливальні 

складові температурного режиму та режиму випадіння опадів;  

– встановлені частотні особливості впливу факторів середовища на події 

нересту досліджених видів риб; 

– доведено вплив міжвидових взаємодій на фенологію нереста риб. 

Удocкoналенo: 

– прoцедуру встановлення взаємозв’язку між температурою повітря та 

температурою води у водоймах. 

Набула пoдальшoгo рoзвитку: 

– концепція перекривання екoлoгічних ніш Піанка (Pianka, 1973, 1974). 

Практичне значення oтриманих результатів. Встановлені залежності 

між температурою води та температурою повітря використовуються у практиці 

моніторингу екологічних режимів водойм природного заповідника 

«Дніпровсько-Орільський» для інтерполяції результатів точкових вимірювань. 

Одержані відомості про фенологію нересту фонових видів риб заповідника є 

основою для порівняння результатів моніторингу природного відтворення риб 

Дніпровського (Запорізького) водосховища, та можуть бути використані як 

модельні в процесі поглибленого довготривалого моніторингу природного 

відтворення риб у басейні р. Дніпро та інших водойм України. Методичні 

розробки можуть стати основою для розробки практичних протоколів оновленої 

Програми Літопису природи для заповідників та національних природних парків 

України.  
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РОЗДІЛ 1 

ФЕНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЧАСОВОЇ СТРУКТУРИ ЕКОСИСТЕМ 

(АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1. Ультимативні та проксимальні фактори фенологічних подій 

Сучасне вчення про біосферу є значним емпіричним узагальненням 

В.І. Вернадського (Vernadsky, 1923; Vernadsky, 1945), відповідно до уявлень 

якого біосфера включає у себе не тільки область життя, але й інші структури 

Землі, які генетично пов’язані з живою речовиною (B. S. Sokolov, 2010). Якщо 

біосфера є глобальним біотопом, то глобальним біоценозом є геомерида 

(Beklemishev, 1928). Геомериду також розглядають як єдиний організм всієї 

Землі (Lyubishchev, 1982). Дещо загальні уявлення у галузі філософії біології 

початку ХХ століття набувають особливого значення у наш час, коли глобальні 

зміни клімату викликають синхронізовані зміни в живих системах різного 

ієрархічного рівня (Bondarev and Zhukov, 2017). У сезонному світі організми 

адаптовані до погоджених періодичних змін, які викликані геофізичними 

циклами (Bradshaw and Holzapfel, 2007, 2010b). Велику важливість має розуміння 

динаміки фенологічних процесів та сезонної синхронізації у контексті 

глобальних змін клімату (Forrest and Miller-Rushing, 2010; Visser et al., 2010). 

Змінні параметри середовища, які у процесі еволюції  створювали селективний 

тиск, що обмежував час певної активності визначеним періодом року, відносять 

до категорії суттєвих факторів (ultimate causes) (Baker, 1938; Lack, 1950). Ці 

фактори можуть бути значно відмінними в залежності від виду організмів та 

сезонної активності. Навіть один тип сезонної активності може контролюватися 

декількома суттєвими факторами (Gwinner, 1981). Організми мають різні 

механізми, які знаходяться в основі річних циклів, але загалом поєднують 

внутрішній годинник з інформацією від зовнішніх сигналів для підготовки до 

прогнозованих річних змін у їх навколишньому середовищі (Helm et al., 2013b). 

Розмноження є важливим екологічним процесом, який забезпечує підтримання 

чисельності популяції та збереження виду. Пристосованість риб до умов 

розмноження та розвитку відображає не тільки основні екологічні умови водойм, 

але й вагомі риси інших стадій життєвого циклу виду (Kryizhanovskiy, 1949). 

Фенологічні показники відтворення риб характеризують біологічний стан 

популяції, а також можуть свідчити про наявність мікроеволюційних процесів і 

повною мірою відбивають процеси популяційного гомеостазу, їх характер і 

спрямованість (Nikolskiy, 1974). Відповідно до загальної моделі репродуктивний 

цикл лососевих риб переважно регулюється тривалістю фотоперіоду, а 

коропових риб – температурою (Billard, 1986; Billard et al., 1974). Температура 

водного середовища є одним з найважливіших факторів, який впливає на 

розвиток риб (Billard, 1986; Herzig and Winkler, 1986a; Jobling, 2003). 

Температура також впливає на характеристики, які пов’язані з репродукцією риб, 

а саме визначення статті, динаміка гаметогенезису, якість гамет, плодючість, 

вікову та статеву зрілість, а також на тривалість репродуктивного сезону (Alavi 

and Cosson, 2005; Billard, 1986; Breton et al., 1980; Sandstrom et al., 1995). Зміни 

термінів нересту риб можуть бути індикаторами кліматичних змін (Schneider et 



10 

al., 2010b). Підвищення температури внаслідок глобальних змін клімату 

стимулює більш рані терміни нересту ляща, але нерест плітки відбувається у такі 

ж терміни, як і в період до змін клімату (Nõges and Järvet, 2005). У весняний 

період, який характеризується найсуттєвішими змінами на фоні глобального 

потепління клімату, відбувається нерест переважної більшості видів риб (Nõges 

and Järvet, 2005). Зміни фенології нересту можуть призвести до розсинхронізації 

з розвитком планктону та до каскадного ефекту по трофічних ланцюгах, який 

може мати наслідки для всієї екосистеми (Edwards and Richardson, 2004). Дефіцит 

надійних довготривалих відомостей про нерест риб є причиною значно меншої 

кількості публікацій з фенології риб порівняно з фенологією птахів, метеликів та 

наземних рослин (McCarty, 2001; Nõges and Järvet, 2005). Опади також можуть 

виступати як суттєві фактори фенологічної дінаміки. Більш часті та інтенсивні 

опади, які можуть бути результатом антропогенних змін клімату, мають численні 

наслідки, такі, як додатковий змив токсикантів у водойми, потрапляння в них 

надлишкових поживних речовин, збільшення потрапляння зважених часток та 

зростання евтрофікації (Crozier and Hutchings, 2014). Ці потрапляння можуть 

знизити якість води для риб та спричинити шкідливе цвітіння води і утворення 

гіпоксичних «мертвих зон». Більшість сезонних видів активності не можуть 

починатися відразу як тільки суттєві фактори досягнуть критичних рівнів, так як 

для підготовки треба порівняно тривалий час, це особливо очевидно у випадку 

розмноження. У багатьох організмів вироблені стратегії застосування надійних 

попереджувальних сигналів, які варіюють у точній відповідності до «суттєвих» 

факторів, для контролю сезонної активності (Gwinner, 1981). Такі сигнали, які 

фактично контролюють річні цикли через вплив на фізіологічні  процеси, 

називають «попереджувальними причинами» (proximate causes) (Baker, 1938). 

Хоч суттєві фактори прогнозовано впливають на річну циклічність біологічних 

процесів, але природний відбір сприяє розвитку механізмів, які дозволяють 

організмам заздалегідь передбачити зміни екологічних умов на основі 

внутрішнього біологічного годинника та можливості сприймати зовнішні 

попереджувальні сигнали (Immelmann, 1972). Ритмічність, яка виникає внаслідок 

впливів на Землю у різні фази місячного циклу, може виступати як 

попереджувальна причина. Позиція місяця відносно Землі та Сонця призводить 

до виникнення деяких циклів, які відбуваються через регулярні інтервали. 

Місячний синодальний цикл (від повного місяця до повного місяця) має 

тривалість 29,5 діб та призводить до численних впливів на зміни у 

навколишньому середовищі, які можуть сприйматися тваринами. Наприклад, 

зміни в інтенсивності місячного сяйва, гравітаційні зміни і зміни геомагнітних 

полів (Fischer et al., 2001; Günther and Morgado, 2004; Lohmann and Willows, 1987; 

Phillips, 1986). Як правило, певні події в життєвому циклі риб пов’язують з 

фазами місячного циклу (McDowall, 1969).  

Фенологічні зміни у житті живих організмів є результатом взаємодії 

послідовних процесів біотичної та абіотичної природи (Bondarev and Zhukov, 

2017). Як правило, у дослідженні фенології порівнюють явища середовища у 

даний момент часу з відповідними подіями в динаміці біологічних систем. 



11 

Синхронність процесів як відповідність ритмічних і квазірегулярних змін 

середовища та біологічних процесів, яка існує тривалий час, залишається поза 

межами уваги дослідників. Хоча слід звернути увагу на те, що антропогенні 

зміни навколишнього середовища призводять не тільки до спрямованих змін 

загальних характеристик середовища (підвищення середньої температури, 

збільшення або зменшення опадів), а й до трансформації патернів сезонної 

ритмічності ходу температур та опадів. Гідрокліматичні змінні, такі як динаміка 

опадів та сезонний хід температур, характеризують особливості клімату в межах 

басейну річки (Mbungu et al., 2012; Ouarda et al., 2014). Саме дослідження реакції 

фенології риб, а саме нересту, на цілісні патерни кліматичні умов, представляють 

особливий інтерес. Специфічною особливістю біологічних систем є високий 

рівень організації їх власного часу (Mikhailovsky, 1995). Метафорою фізичного 

часу є стріла часу ('time's-arrow'), а метафорою біологічного часу є цикл часу 

('time's cycle') (Günther and Morgado, 2004). Особливою проблемою є процедура 

відліку часу фенологічних подій. Час залежить від встановленого початку відліку 

та одиниці часу. Як одиниці часу при описанні річних фенологічних процесів ми 

залишаємо добу. Доба є одиницею астрономічного часу, але можливі інші 

альтернативні одиниці біологічного часу. Терміни нересту встановлюють як 

кількість діб від початку нового астрономічного року до нерестових подій (Nõges 

and Järvet, 2005). Час настання «нового року» можна коригувати з урахуванням 

місячного або напівмісячного циклу. Також можна вести облік біологічного часу 

як час між біологічними подіями (кінець нересту в попередньому році – початок 

нересту в поточному році, а також тривалість нересту). 

Фенологія – це часовий аспект природної історії (Forrest and Miller-

Rushing, 2010). Види протягом їх еволюційного розвитку проявляють здатність 

до адаптації тільки повторюваних змін у навколишньому середовищі, які 

викликані геофізичними циклами такими, як фотоперіодизм (Bradshaw and 

Holzapfel, 2007, 2010b), температура та опади (Foster and Kreitzman, 2009). Ось 

чому фенологію розглядають як сезонне явище повторення біологічних процесів 

у результаті комплексної дії факторів навколишнього середовища та міжвидових 

взаємодій (Helm et al., 2013b). Часові особливості подій життєвого циклу 

визначають виживання, репродуктивний успіх та місце в екосистемі багатьох 

видів (Fletcher et al., 2013; Lane et al., 2012). Механізми внутрішнього годинника 

дозволяють тваринам відслідковувати, передбачати та готуватися до сезонів 

(Paul et al., 2008). Зовнішні фактори, які у процесі еволюції сформували 

селективний прес, який обмежує певні біологічні події у межах визначеного 

періоду часу, можуть бути класифіковані як ультимативні причини (Baker, 1938; 

Thomson, 1950). Більшість типів сезонної активності не можуть розпочатися 

відразу як тільки ультимативні причини досягли критичного рівня, хоч 

порівняно тривалий період потрібен для того, щоб ці причини мали свій ефект, 

що особливо очевидно у випадку з репродукцією (Bondarev and Zhukov, 2017). 

Зміни клімату суттєво впливають на часовий перебіг сезонної активності, такої, 

як міграції, цвітіння або нерест (Parmesan, 2006). У багатьох організмів 

розвинена стратегія для надійного сповіщення завдяки сигналам, які змінюються 
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у тісній відповідності з ультимативними причинами для регуляції сезонної 

активності (Gwinner, 1981). Ці стимули дійсно регулюють річні цикли через 

вплив на фізіологічні процеси та називаються проксимальними причинами 

(Baker, 1938). Хоч ультимативні фактори впливають на прогнозовану річну 

циклічність біологічних процесів, природний добір сприяє розвитку механізмів, 

які дозволяють організмам передбачати зміни у середовищі на основі їх 

внутрішнього біологічного годинника та зовнішніх можливостей сприйняття 

сигналів (Immelmann, 1972). Фотоперіодичність як стимул навколишнього 

середовища є найбільш значною проксимальною причиною, яка контролює 

фенологію тварин (Sbragaglia et al., 2019). Синхронізація річних біологічних 

процесів у риб знаходиться під синергічним впливом фотоперіода, температури 

та доступності їжі (Cowan et al., 2017; Falcón et al., 2010). Була показана ключова 

роль локальної температури на фоні міжрічної мінливості фенофаз рослин та 

тварин (Gordo and Sanz, 2005). Температура є важливим тригером організації 

річного перебігу біологічних процесів внаслідок її впливу на ембріональний 

розвиток, вилуплення, появу молоді, ріст та інші особливості життєвого циклу 

(Jones et al., 2001). Наявність їжі перед нерестом є критичним у визначенні 

фенології нересту (Daunt et al., 2006). За умов високої сезонності середовища 

вироблення нащадків хребетними визначено у часі для досягнення співпадіння з 

річними піками доступності ресурсів (Post and Forchhammer, 2008). Було 

показано, що міжрічні варіації чисельності риб регульовані міжрічними змінами 

температури через вплив на визначення часу міграцій (Kuczynski et al., 2017). 

Прісноводні види риб відіграють важливу роль у функціонуванні 

прісноводних екосистем (Holmlund and Hammer, 1999; Sokolov and Zhukov, 

2016). У сезонному середовищі ресурси можуть бути структуровані у часі 

(Jeavons et al., 2020; Schoener, 1974). Неспівпадіння у часі фенологічних подій 

внаслідок змін клімату можуть мати вплив на угруповання (Daunt et al., 2006). 

Прісноводні види риб звичайно демонструють сезонну варіабельність у термінах 

нересту в межах угруповання (Peterson and VanderKooy, 1995; Pusey et al., 2001). 

Фенологія репродукції впливає на композицію угруповання риб (T. F. Turner et 

al., 2010). Фотоперіодизм відіграє роль у репродуктивній готовності з приводу 

того, що температура є проксимальним стимулом для ініціації нересту (Stacey, 

1984). Ключовим детермінантом репродуктивного успіху є те, як сучасні умови 

прогнозують майбутні умови (T. F. Turner et al., 2010). Середнє часове 

перекривання у використанні ресурсів в угрупованні може бути суттєво вищим, 

ніж можна очікувати у випадку нульової моделі та вказує на те, що конкуренція 

не є важливим фактором у часовій організації угруповання (Tokeshi, 1986). Якщо 

перекривання ніш в угрупованні вище, ніж це можна очікувати випадково, вказує 

на те, що динаміка угруповання керована факторами середовища або 

фізіологічними факторами (Reinhardt et al., 2013a). Види структурують нішу для 

того, щоб зменшити конкуренцію (Pianka, 1973, 1974). Якщо конкуренція є 

домінантним фактором, який структурує угруповання, то у такому випадку 

можна очікувати менший рівень перекривання ніш (Albrecht and Gotelli, 2001). 

Екологічні структури та процеси існують уздовж множинних просторово-
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часових масштабів (Nash et al., 2014). Екологічні системи є ієрахічно 

структурованими та можуть бути розкладені на структурні та процесні 

компоненти (La Notte et al., 2017). Ці компоненти можуть бути виначені на різних 

просторових та часових масштабних рівнях (Allen et al., 2014). Пізнання 

механізмів, які знаходяться в основі спостережуваних просторових та часових 

патернів на різних масштабних рівнях, є ключовою умовою для прогнозування 

та розуміння цих процесів, що є необхідним для розробки принципів 

менеджменту екосистем (Levin and Wilson, 1976). Необхідно, щоб для 

моделювання часових патернів часових послідовностей була врахована їх 

складність (Baho et al., 2015). У моделюванні часових послідовностей усе більше 

застосовується аналіз надлишковості як для екологічних (Angeler et al., 2009; 

Black et al., 2010; Garcia et al., 2012), так і для кліматологічних (Kunah et al., 2019; 

X. L. Wang and Zwiers, 2001) рядів даних. Метод головних координат матриці 

сусідства (principal coordinates of neighbour matrix method – PCNM) є ефективним 

підходом, який здатний встановити часові структури різного масштабного рівня 

в часових послідовностях даних (Borcard et al., 1992; Borcard et al., 2004; Borcard 

and Legendre, 1994, 2002; Dray et al., 2012, 2018; Dray et al., 2006b; Dray and 

Dufour, 2007). У процесі PCNM після конверсії з вектору часових даних 

одержують множину часових змінних з різними синусоїдальними хвильовими 

властивостями (так звані PCNM-змінні). PCNM-змінні можуть бути застосовані 

в аналізі надлишковості для моделювання коливання змінних відгуку. 

Важливість кожної PCNM-змінної можна оцінити за допомогою налаштованої 

варіації (adjusted variance – R2
adj) і таким чином визначити інтенсивність 

часового тренду певної коливальної природи (Angeler et al., 2009). Такий підхід 

став популярним для оцінки ієрархічної динаміки та еластичності екологічних 

систем (Angeler et al., 2011; Spanbauer et al., 2014). Підхід, який базується на 

PCNM, у подальшому був розвинений у метод основаних на дистанції Морана 

картах власних векторів (distance-based Moran’s eigenvector maps – MEM) (Baho 

et al., 2015; Dray et al., 2006a). MEM-підхід здатний збільшити частку поясненої 

варіації порівняно з оригінальним PCNM-підходом та є більш робастним у 

відношенні до кореляційних структур (Baho et al., 2015; Dray et al., 2006a).  

 

1.2. Біологічні особливості репродукції плоскирки  

Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 

Плоскирка – широко розповсюджений, помірно чисельний вид у водоймах 

заповідника (Bondarev et al., 2019), який можна віднести до категорії фонових 

видів риб. Плоскирка Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) є звичайним видом 

коропових риб у прісноводних водоймах майже всієї Європи та Азії [(Berg, 1949; 

Kottelat and Freyhof, 2007; Tadajewska, 2000). Поширеність цього виду свідчить 

про важливу функціональну роль у підтримані стійкості водних екосистем 

(Kompowski and Neja, 1999). Плоскирка є лімнофільним видом та зустрічається 

у великих озерах або у низовинах річок (Kottelat and Freyhof, 2007). Цей вид є 

еврифагом та живиться переважно безхребетними бентосу. Раціон плоскирки 

формують зоопланктон, молюски, хірономіди (Wielgosz and Tadajewska, 1988). 
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Споживання плоскиркою зоопланктону сприяє зниженню рівня еутрофікації тих 

водойм, де вона мешкає (Beklioglu et al., 2011). Плоскирка є одним із цільових 

видів, що обрані для біоманіпуляцій в евтрофірованих озерах (Prejs et al., 1994). 

Нерестовий сезон плоскирки продовжений у часі, а відкладення ікри 

відбувається декілька разів, звичайно двома або трьома порціями (Tadajewska, 

2000). Деякі самиці мають недетермінований тип репродукції з однією або 

декількома порціями відкладання ікри (Kopiejewska and Kozłowski, 2007). Нерест 

може тривати 35–75 діб (Kopiejewska, 1996), або 21–52 діб (Spivak, 1987). 

Кількість порцій відкладення ікри залежить від чисельності риб в об’ємі води у 

водоймищі на відповідній широті (Mann et al., 1984). Нерест звичайно 

відбувається у травні–червні при температурі вище 15ºС (Kottelat and Freyhof, 

2007). Нерест плоскирки в різних регіонах Європи відбувається майже у 

подібний період з початку травня до кінця червня, або навіть до початку липня – 

у Польщі (J. Domagała et al., 2015), північній Росії (Berg, 1949), Бельгії (Rinchard 

and Kestemont, 1996; Rinchard and Kestemont, 2003), Німеччині (Molls, 1999). 

Найраніше нерест був зафіксований у Туреччині у квітні (Okgerman et al., 2012; 

Yılmaz et al., 2012; Yılmaz et al., 2015). Нерест тільки протягом травня 

встановлений у водоймах Росії (Slastenenko, 1956) та Австрії (Hacker, 1979). 

Найтриваліший термін нересту в липні був встановлений для Фінляндії (Koli, 

1990) та Туреччини (Okgerman et al., 2012). 

 

1.3. Біологічні особливості репродукції карася срібного  

Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

Carassius gibelio є бентопелагічним, немігруючим (Erdogan et al., 2014), 

всеїдним видом (Szczerbowski, 2001; Zhu et al., 2004), який живе в стоячих і 

проточних водоймах. Срібний карась Carassius gibelio (Bloch, 1782) – інвазивний 

вид, який інтродукований у Європу з Азії в 17-м столітті й зараз широко 

розповсюджений у водоймах Європи (Crivelli, 1995; Vetemaa et al., 2005). 

Повідомлення про швидке збільшення чисельності й поширення цього виду 

наявні з різних територій, включаючи басейн р. Дунай (Hholčík, 1980), півдня 

Росії (Vekhov, 2008), Греції (Paschos et al., 2004), Естонії (Vetemaa et al., 2005), 

Туреччини (Ozcan, 2007), Грузії (Japoshvili et al., 2017) і України (Liasko et al., 

2011). Після інтродукції в нову екосистему, срібний карась легко стає 

домінантним видом, особливо в стоячих або слабопроточних водоймах (Aydin et 

al., 2011; A. S. Tarkan et al., 2012). У місцях інтродукції в Європі був зафіксований 

негативний екологічний вплив срібного карася на природні угруповання риб 

внаслідок репродуктивного вторгнення й деградації оселищ (Gaygusuz, 2007; 

Hänfling et al., 2005; Paulovits et al., 1998). Істотний вплив інтродукований 

C. gibelio виявляє на екосистемні функції (Slavik and Bartos, 2004; Tarkan et al., 

2007; Tarkan et al., 2012), що може призвести до істотної економічної шкоди 

(Elgin et al., 2014). Пряма конкуренція за пелагічний планктон та бентичних 

безхребетних здатна знизити популяцію природних коропових риб (Lusk et al., 

2010). C. gibelio здатний послабити контроль зоопланктону на фітопланктон 

унаслідок споживання пелагічного зоопланктону, що може призвести до 
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збільшення каламутності води (Elgin et al., 2014). Ікрометання C. gibelio протікає 

на мілководних ділянках (Mikheev, 2006). Для нього характерний порційний 

нерест. Статеві продукти дозрівають асинхронно. В умовах Куйбишівського 

водоймища для срібного карася характерно двопорційне ікрометання (Mikheev, 

2006). У самок срібного карася Дніпровсько-Бугської гирлової системи протягом 

вегетаційного сезону формуються в основному три порції ікри (Geina, 2017). 

Самки здатні відкладати 30–40 тис. ікринок (Szczerbowski, 2001). Нерест 

відбувається із квітня по червень (Tarkan et al., 2007; Tarkan et al., 2012). Срібний 

карась є типовим фітофілом, його ікра відкладається на рослини (Szczerbowski, 

2001). Він демонструє екстремальну толерантність до гіпоскії-аноксії (Lushchak 

et al., 2001; Perdikaris et al., 2012), до концентрації амонію у воді (Nathanailides et 

al., 2003) і температури (Antonova, 2010). Вид здатний пристосовуватися згодом 

до солонуватої води (Elger and Hentschel, 1981). Срібний карась здатний 

відтворюватися з незаплідненої ікри (гіногенез) (Penaz and Kokes, 1981). Для 

Carassius gibelio встановлена висока пластичність дієти й низький трофічний 

рівень порівняно з природними видами риб. Ширина трофічної ніші цього виду 

значно ширше, ніж у природних видів (Yıldırım et al., 2014). Зазначені 

властивості разом з гіногенезом роблять успішною інвазію срібного карася 

(Lusková et al., 2010). В умовах Куйбишівського водосховища терміни нересту 

визначаються, головним чином, температурою води. Не відзначений вплив на 

строки нересту рівневого режиму води. Ікрометання відбувається із другої 

половини травня до початку липня. Нерест першої порції настає  при 

середньодобовій температурі води не менш 14°С (Mikheev, 2006). У Греції 

нерест починається в березні-квітні при температурі 12–14ºС. При продовженні 

зростання температури води риби для нересту переміщаються в більш глибокі 

ділянки водойм (Perdikaris et al., 2012). У Туреччині найбільший гонадо-

соматичний індекс (GSI) для обох статей був установлений при температурі 13ºС 

(S. Balik et al., 2004). У цьому регіоні нерест триває з березня до початку травня. 

Після нересту відзначається 4-х місячний період спокою (4-months quiescent 

period), після чого в жовтні-лютому спостерігається фаза швидкого росту гонад 

(Emiroğlu et al., 2012). У низов'ях р. Інгулець абсолютна плідність коливалася від 

79 до 477 тис. ікринок. У низов'ях р. Дніпро плідність самок була в межах від 200 

до 235 тис. ікринок (Bugay and Koval, 1976). Абсолютна плідність срібного 

карася в Днепровсько-Бугській гирловій системі коливається в межах від 39 до 

259 тис. ікринок (Geina, 2017). В умовах східної України параметри росту 

Carassius gibelio значно корелюють із екологічними властивостями водойм, 

однак відмінностей у динаміці росту диплоїдів і триплоїдів установлене не було 

(Liasko et al., 2011). 

 

1.4. Біологічні особливості репродукції червоноперки  

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) 

Червонопірка Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) – понто-

каспійський, прісноводний, фітофільний, лімнофільний евріфаг, який 

зустрічається по всій Євразії. Як інвазивний вид має досить широкий ареал 
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поширення який включає Азію та Нову Зеландію. Представникицього виду 

мешкають у низинних місцях рік, заводях, ставках (García-Berthou and Moreno-

Amich, 2000). У австрійській частині р. Дунай в 1989 р. середня довжина особин 

досягала 510 мм  з вагою 3,010 г (Billard, 1986). Максимальний показник був 

відзначено у самки 617 мм із вагою 3,623 г (Matondo et al., 2013). Нереститься на 

коріннях або в підводних рослинах. Може адаптуватися до несприятливих умов 

навколишнього середовища. Є одним з основних споживачів надлишків запасів 

водної рослинності (Bulakhov et al., 2008). Особливості нересту в представників 

даного виду залежать від ряду факторів. У Великобританії нерест Scardinus 

erythrophthalmus відбувається при температурі води від 14°C до 23,5°C, як 

правило, з кінця травня по липень. Представники виду утворюють вікові групи 

одного розміру й класу нересту. Ірландські червонопері нерестяться в основному 

з кінця травня до початку липня, як правило, недалеко від берега. Ікра має 

діаметр 1,37–1,75 мм. Ікринки клейкі, прозорі та безбарвні або блідо-жовті, 

прикріплюються до рослинності на мілководдях. Зазнає загрози через 

інтродукцію інших видів. Самці збираються на нерестовищах і заганяють спілих 

самок у щільну рослинність, щоб нереститися (Kottelat and Freyhof, 2007). За 

сприятливих умов плідність самок у середньому становить 31,5 тис. ікринок 

(Bulakhov et al., 2008). Мальки звичайно виводяться через 5–7 днів. Личинка 

відразу від вилуплення має довжину 5,0–5,9 мм і має липкі органі на голові. У 

неї розвивається плавальний міхур протягом 2 днів і починає харчуватися 

приблизно через тиждень (Kapusta and Bogacka-Kapusta, 2016). У лагуні Анзали, 

яка розташована на південно-заході Каспійського моря (Іран), даний вид 

нереститься із середини квітня до кінця травня, з піком нересту в середині 

травня. Оптимальний вік для нересту в самців був 4+, у самок – 5+ (Kottelat and 

Freyhof, 2007). У озері Браччано (Центральна Італія) червоноперка нереститься в 

другій половині червня. Чоловічі особини стають статевозрілі в перший рік 

життя, а самки – на другий рік. Дані інших авторів можуть бути пояснені різними 

географічними умовами, що змінюють певні біологічні особливості. В 

Дніпропетровській області червоноперка Scardinius erythrophthalmus –це дуже 

численний вид (Bulakhov et al., 2008). Вид досить уразливий стосовно гельмінтів, 

особливо навесні. Статева структура є характерною для більшості коропових 

риб. Відзначена тенденція домінування самців у молодших вікових групах, 

самок – у старші (Heina, 2016). Статевої зрілості досягає на 2–3 році (Bulakhov et 

al., 2008). або на 4 році життя (Boznak, 2008). Самці викидають статеві продукти 

«перловим» висипом. Нерест порційний. Тривалість і терміни нересту дуже 

різноманітні: в умовах Дніпровського (Запорізького) водосховища нерест 

відбувається у травні-червні (Bulakhov et al., 2008), у районах з більш різкими 

кліматичними умовами (Сиктивкар) – з початку червня до початку липня при 

температурі вище 11°С (Boznak, 2008). У озері Баньолес (Каталонія, Іспанія) 

нерест Scardinius erythrophthalmus триває із середини травня до середини серпня, 

де червонопірка є інтродукованим видом з низькою плідністю (Vila-Gispert and 

Moreno-Amich, 2000). Варто зазначити, що важливим фактором нересту для 

Scardinius erythrophthalmus є температурний показник. Нагрівання води помітно 
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прискорює нерест риби порівняно з тими ж видами риби, які живуть у водах з 

нормальними термальними умовами. В озері з термальними джерелами нерест 

звичайно відбувався на дві-три тижні раніше, ніж в озері з природним тепловим 

режимом. Крім того, температура впливає на тривалість нересту: він тривав 

довше у водах з більш високим показником температури (Kapusta and Bogacka-

Kapusta, 2016). 

 

1.5. Біологічні особливості репродукції Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 

Фотоперіод та температурний режим впливають на статеве дозрівання риб 

(Ciereszko et al., 1997; Dabrowski et al., 1996). Період низької температури (<10ºC) 

необхідний для завершення зрілості гонад окунів та успіху репродукції 

(Heidinger and Kayes, 1986; Hokanson, 1977). Ці два фактори впливають на 

розвиток гонад окунів через дію на стероїдних гормонів (Borg, 1994). Було 

показано, що розвиток гонад та репродуктивний успіх окуня залежить від 

тривалості холодного періоду (Migaud et al., 2002). Зменшення тривалості зими 

внаслідок глобального потепління може призвести до зміни фенології нересту, 

появи личинок та корму для них, що збільшує вірогідність неспівпадіння 

динаміки личинок риб з циклами планктону навесні, наслідком чого може бути 

зниження виживання личинок та молоді риб (Cushing, 1990; Edwards and 

Richardson, 2004; Jacques Rinchard and Kestemont, 2003; Winder and Schindler, 

2004). Температура є найважливішим чинником повноцінного статевого 

дозрівання, у тому числі вітелогенезу в риб помірних широт (Wang and Zwiers, 

2001). В європейських екосистемах встановлений факт зниження родючості та 

якості ікри якщо дорослі самиці не зазнали тривалого періоду перебування у 

холодній воді взимку перед нерестом (Burt et al., 2011). Нерест окуня 

відбувається у квітні або травні, коли температура води прогрівається до 10–14ºC 

(Treasurer, 1988; Wang and Eckmann, 1994). Початок починається при температурі 

10ºC, але основна кількість ікри викидається при температурі більше 12ºC. 

Великі за розміром особини відкладають ікру пізніше маленьких (Gillet and 

Dubois, 2007). Початок нересту, який контролюється температурою, забезпечує 

адаптацію для оптимального виживання ікри, успіх вилуплення личинок (Neil 

Wang et al., 2010). Нерест може тривати 10 діб або більше, але вже у перші 1–2 

доби викидається приблизно 50 % загальної кількості ікри (James W. Treasurer, 

1988). Час нересту та температурний поріг варіюють для окремих популяцій 

окуня (Starzynski and Lauer, 2015). Тривалість нересту може бути від одного до 

трьох тижнів. Але цей показник може змінюватися залежно від географічного 

положення та локальних екологічних умов (Hokanson, 1977; Tokeshi, 1986). У 

північних широтах тривалість нересту окуня зазвичай менша, початок нересту – 

пізніше, ніж це має місце південніше (Tokeshi, 1986). Яйця знаходяться в 

драглистій стрічкоподібній структурі, яка відкладається самками під час окремої 

події нересту. Під час нересту самиці звичайно надають перевагу субстратам, на 

яких ікра може опинитися серед складних утворень на кшталт фрагментів дерев 

або макрофітів (Gillet and Dubois, 2007). Але стрічки яєць, які тільки-но 

відкладені, також можуть бути знайдені на субстратах, таких, як тільки піщані 
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або глинясті осади. Нерест починається на менших глибинах (до 4 м), але по мірі 

прогрівання води глибина нересту збільшується (до 12 м) (Gillet and Dubois, 

2007). 

 

1.6. Біологічні особливості репродукції ляща Abramis brama (Linnaeus, 1758) 

Нерест ляща в Самарській затоці Дніпровського водосховища починався у 

2010–2014 рр. у період з 21–23 квітня, а закінчувався 30 квітня – 5 травня (при 

температурі 12.8–13.9ºС). У нижній частині Дніпровського водосховища у цей 

же період нерест починався 2–6 травня, а закінчувався 16–25 травня. Старт 

нересту відбувався при температурі 13.3–14.1ºС (Marenkov, 2016). Нерест ляща 

у водоймах Ірландії відбувається з середини травня до червня, коли температур 

води сягає 15ºС або вище. Нерест здійснюється на водні рослини. Розмір ікри – 

1,57–2,00 мм у діаметрі. Личинки вилуплюються через 7–10 діб. Жовток 

абсорбується через 7–8 діб. Початковий корм для личинок – одноклітинні 

водорості (Kennedy and Fitzmaurice, 1968). У Польщі оптимальною 

температурою нересту ляща є 20ºС (Targońska et al., 2014). В Естонії нерест 

починається на 133–148 добу поточного року, а закінчується на 137–152. 

Початок нересту відбувається при температурі води 11.2–15.4ºС (Nõges and 

Järvet, 2005). 

 

1.7. Біологічні особливості репродукції Esox lucius Linnaeus, 1758 

Щука широко поширена в Європі, Азії та Північній Америці і є цінним 

об’єктом комерційного та рекреаційного рибальства (Arlinghaus and Mehner, 

2004; Paukert et al., 2001, 2003; Paukert and Willis, 2003). Як рибоїдний хижак, 

який займає найвищі щаблі у трофічних ланцюгах, цей вид відіграє важливу роль 

у регуляції угруповань риб у річкових та озерних екосистемах (Berg, 1949; 

DeBates et al., 2003; Jepsen et al., 2001; Paukert et al., 2003). Чисельність покоління 

(year-class strength) є первинним фактором, який регулює як чисельність, так і 

структуру популяції (Smith et al., 2007). Чисельність щуки контролюється 

комбінацією багатьох факторів (Žiliukienė and Žiliukas, 2012). Найбільша 

чисельність вікових класів щуки спостерігається в роки з помірною 

температурою повітря. Суворість зими (кумулятивна кількість діб з 

температурою ≤ 0ºС) статистично вірогідно не корелює з чисельністю вікових 

класів щуки (Rydell et al., 2008). У більш північних широтах чисельність вікових 

класів щуки позитивно корелює з температурою повітря (Casselman and Lewis, 

1996; Kipling and Frost, 1970). Більша чисельність спостерігалась у роки з 

меншою швидкістю вітру (Rydell et al., 2008). Сезоне варіювання рівня води є 

фактором, який суттєво впливу на чисельність популяцій щуки (Casselman and 

Lewis, 1996; Hassler, 1970; Johnson, 1957). У різних популяціях щуки в один рік 

може спостерігатися висока або низька чисельність вікових класів залежно від 

локальних екологічних умов конкретної водойми (Paukert and Willis, 2003). 

Чисельність вікового класу визначається під час їх раннього етапу життєвого 

циклу з приводу високої смертності у межах когорти, яка спостерігається на фазі 
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ікри, личинки або ювенільної стадії (Priegel and Krohn, 1975). Тому чисельність 

вікового класу є маркером успішності нересту та виживання у відповідний рік 

(Žiliukienė and Žiliukas, 2012). Температура є одним із найважливіших факторів, 

що визначає початок нересту щуки (Frost and Kipling, 1967). Нерест щуки 

звичайно має місце протягом від березня по травень при температурі, яка варіює 

у межах від 6 до 14ºС (Gillet and Dubois, 1995; Priegel and Krohn, 1975). У Литві 

нерест щуки починався при температурі 4ºС (Žiliukienė and Žiliukas, 2012). 

Середня добова температура води у період нересту щуки в Німеччині 

знаходилась у діапазоні 5–6ºС. Зниження температури води протягом нересту 

щуки може бути викликане весняними заморозками, які, як правило, можуть 

спостерігатися один або два рази за час нересту (Pagel, 2009). Терміни початку 

або закінчення нересту залежать від водойми. В Естонії у внутрішніх водоймах 

нерест щуки починається у середині квітня під час початку криголаму, коли 

температура води становить 4–6ºС. Нерест триває 3–4 тижні, але у холодні весни 

може бути розтягнутий аж до початку червня (Ristok, 1974). У південніших 

водоймах Литви нерест починається наприкінці березня, коли місця нересту 

повністю стають вільними від криги. Нерест триває до кінця квітня (Žiliukienė 

and Žiliukas, 2012). У Швеції нерест починається з останнього тижня квітня або 

першого тижня травня (Nilsson, 2006). В Шотландії нерест щуки відбувається у 

перші два тижні квітня (Treasurer, 1990). У північно-східній Італії нерест щуки 

спостерігався від кінця березня до кінця травня (Avian et al., 1998). В Туреччині 

нерест щуки зафіксований у період між лютим та березнем (Balik et al., 2006). В 

Англії нерест щуки відбувався у лютому (Bregazzi and Kennedy, 1980). На 

початку нересту щука надає перевагу мілинам (0,5–1,5 м) (Gillet and Dubois, 1995; 

Nilsson, 2006), а у деяких випадках – більш глибоким ділянкам наприкінці 

періоду нересту (Pierce, 2004). Це може бути викликано різким підняттям 

температури води у приповерхневих шарах до 14ºС, тоді як у більш глибоких 

шарах води температура є значно нижчою (Gillet and Dubois, 1995).  

 

1.8. Біологічні особливості репродукції Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 

Плітка нереститься при температурі від 8 до 19.4ºС з екстремальними 

значеннями 5–22ºС (Alavi and Cosson, 2005). В Чехії нерест відбувався при 

температурі 13–14ºС (Hladík and Kubečka, 2003). В Естонії нерест плітки 

починається на 116–131 добу поточного року, а закінчується  на 122–136 добу. 

Нерест триває 3–9 діб. Початок нересту відбувається при температурі 6.1–11.4ºС 

(Nõges and Järvet, 2005). В Норвегії нерест Rutilus rutilus відбувається протягом 

15–25 діб у травні – на початку червня (Vøllestad and L’Abée-Lund, 1987). 

Критичною температурою для нересту, нижче якої він не відбувається, вказано 

6ºС (Vøllestad and L’Abée-Lund, 1987), або 10–17ºС (Easton and Dolben, 1980; 

Goldspink, 1979; Peczalska, 1968; Svsrdson, 1952). У більш північних регіонах цей 

показник зазвичай нижчий. Нерест щороку відбувається приблизно у той самий 

час, але за різної температури. Початок нересту відбувався при температурі 7.4–

10.5ºС. Активність нересту залежить від температури води та швидкості течії у 

проточних водоймах. Температура також визначає тривалість нересту (Vøllestad 
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and L’Abée-Lund, 1987). Було показано, що фотоперіод є найголовнішим 

фактором, що синхронізує початок нересту плотви (Worthington et al., 1982). В 

Естонії протягом 1951–1990 років час початку нересту плітки не демонстрував 

значимого тренду, але внаслідок тенденцій глобального потепління температура 

початку нересту збільшилась за цей період на 3–3.5°C (Nõges and Järvet, 2005). 

Особини Rutilus rutilus, які починали нерест раніше, мали більш великі розміри, 

ніж ті, які починали нерест пізніше. Персональна плодючість незначна і 

протягом періоду нересту окрема особина може відкладати ікру двічі. Ця 

стратегія може розглядатися як адаптація до мінливих умов середовища 

(Vøllestad and L’Abée-Lund, 1987). 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Методи дослідження фенології нересту 

Матеріали, що склали основу роботи, були зібрані на акваторії заповідника 

в 1997–2018 рр. з урахуванням типології водойм. Відбір проб проводився 

стандартним набором знарядь лову (ставні сітки з вічком від 30 до 90 мм) на 

різних ділянках водойм заповідника. Всі роботи, пов`язані з вилученням риб з 

природних водойм заповідника, проводились згідно з діючими нормативами та 

інструкціями за стандартними іхтіологічними методиками (Arsan et al., 2006; 

Chugunova, 1952). 

Під час проведення досліджень здійснювався повний або неповний 

біологічний аналіз риб. Визначалися вид, розмір, вага, стать, стадія зрілості 

статевих продуктів, відбиралися проби на визначення віку та плодючості. 

Визначення стадії зрілості статевих продуктів фактично давали змогу 

відстежувати фенологічних дат початку нересту риб окремих видів. Усі дані 

заносилися до спеціального журналу. Додатково відстежувалися погодні явища, 

коливання рівня води та визначалася температура води (Bondarev et al., 2019; 

Bondarev and Zhukov, 2017). Крім того, для отримання даних щодо 

характеристики нересту та його інтенсивності у риб проводяться візуальні 

спостереження та планові об'їзди нерестових угідь і через кожних 20, 50, 100 м 

розглядається рослинність і відшукується ікра риб. Якщо ікра знайдена, місце її 

знаходження детально описується. Вказується назва водоймища, глибина, 

температура води, час дня, яка рослинність і чи багато ікри (Koblitskaya, 1966). 

 

2.2. Біотопи 

Відомості про нерест риб зібрано у наступних локаціях (рис. 2.1). Водойми 

системи Миколаївського уступу. Система заплавних водойм, що розташована 

в найбільш вузькій частини заплавної тераси. Водойми простягаються вузькою 

смугою вздовж русла Дніпра. Максимальна віддаленість від русла р. Дніпро у 

межах заповідника складає близько 300–1000 метрів. Характеризуються значним 

рівнем проточності та перепадами рівня води протягом доби, що залежить від 

умов функціонування водосховища. Частина водойм, що пов’язана окремими 

протоками із зазначеною ділянкою, знаходиться поза межами заповідника. 

Площа мілководних ділянок (літоральна зона) мінімальна. Максимальні глибини 

досягають 5–6 метрів. За останні роки, у зв’язку з накопиченням надлишкових 

піщаних мас у пригирлових ділянках поза межами заповідника та утворенням 

нових піщаних кіс та островів, почали активно замулюватися та перекриватися 

піщаними наносами водойми у центральній частині цієї ділянки. 
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Рис. 2.1. Карта природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» та 

розміщення типових біотопів, де проводились дослідження нересту риб. I – 

водойми системи Миколаївського уступу; II –водойми системи Обухівської заплави разом з 

гирловою ділянкою р. Оріль; III – акваторія руслової частини р. Дніпро; IV – водойми системи 

Таромського уступу. 
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Водойми системи р. Проточ та Обухівська заплава. Більшість з них є 

слабко проточними, мілководними водоймами, які є залишками нижньою 

частини Протовчанського рукава, що поєднував Дніпро з староріччям р. Оріль. 

Були підтоплені внаслідок утворення водосховища. Функціонують під значним 

впливом водного режиму водосховища. Характеризуються значним замуленням 

(на окремих ділянках товщина мулових накопичень сягає 0,6–1,0 м) та 

заростанням вищою водною рослинністю. Поєднані з Дніпром та гирлом р. Оріль 

вузькими протоками. Найбільша відстань між Дніпром та р. Оріль, у межах даної 

ділянки, складає близько 2 км.  

Руслова частина Дніпра. Включає в себе частину верхньої ділянки 

Дніпровського (Запорізького) водосховища, де частково зберігся річковий 

режим, вздовж лівого берега поміж островами Крачиний та Кам’янистий. 

Характеризується значним рівнем проточності та переміщення піщаних мас, що 

пов’язане з активними русловими процесами на цій ділянці водосховища. 

Глибини коливаються у межах 2–7 метрів. Між зазначеними островами 

розташована частина кам’яної гряди, що простягнулась з правого берега Дніпра 

на лівий берег. 

Водойми системи Таромський уступу. Система заплавних водойм, що 

розташована в найнижчий частині заплавної тераси. Являють собою унікальні 

заплавні біогеоценози для степового Придніпров’я, які відносяться до озер-

стариць, що утворилися в заплаві р. Дніпро. У свою чергу, ці водойми 

розділяються на наступні типи: прируслові, центрально-заплавні та притерасні. 

Всі озера відокремлені від русла Дніпра піщаним валом, що був розмитий рікою, 

та поєднані між собою численними протоками, що безпосередньо пов’язані з 

руслом Дніпра. Більшість водойм мають значну літоральну зону, що активно 

заростає вищою водною рослинністю. Глибини коливаються у межах 1–10 

метрів. Водообмін здійснюється за рахунок функціонування водосховища та 

весняних повеней. Максимальна віддаленість окремих водойм від русла Дніпра 

складає близько двох кілометрів. У теперішній час, унаслідок незбалансованого 

функціонування водосховища, водойми зазначеної ділянки активно 

заболочуються та замулюються. На окремих ділянках товщина мулових 

відкладень досягає 0,3–0,7 м. 

 

2.3. Оцінка часу подій нересту 

Терміни нересту (початок та кінець) відмічені за звичайним календарем. 

Календарні дати для статистичного аналізу перетворені різними способами. За 

сонячним астрономічним календарем календарні дати перетворені у змінні, які 

представляють собою кількість діб від 1 січня кожного року до події нересту 

(початку або кінця). Дата нового року, і, відповідно, початок відліку, може бути 

скоригований за місячним календарем. За місячним календарем кожного року 

відлік розпочинався з моменту першого молодого місяця після 1 січня поточного 

року. Варіацією місячного відліку часу є напівмісячна корекція: відлік часу 

розпочинали з першого молодого місяця або повного місяця після 1 січня 

поточного року. Альтернативною астрономічному часу був відлік часу 
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біологічний, початок якого розпочинали з моменту кінця нересту минулого року. 

Варто відзначити, що тривалість нересту за своєю природою є подією, яка 

обчислюється у біологічному часі. 

 

2.4. Метеорологічні дані 

В роботі використані дані метеорологічної обсерваторії у м. Дніпро. 

Вимірювання температури води проводили в момент фіксації початку нересту у 

відповідного виду риб у водоймі. Вимірювання температури води проводили о 

12–13 годині дня. Дані по вимірювання температури води зіставили 

звідомостями про середньодобову температуру повітря за даними метеостанції 

(м. Дніпро). 

 

2.5. Статистичний аналіз 

Аналіз карт власних векторів, основаних на симетричній дистанції Морана 

(symmetric distance-based Moran’seigen vector maps analyses – MEM) (Stéphane 

Dray et al., 2006a) був виконаний для одержання набору ортогональних часових 

змінних (dbMEM -змінних), які походять з вектора часу, що складається з 360 

часових кроків від 1 липня попереднього року до 31 червня поточного року. 

MEM видалення тренду з даних для подальшого аналізу. Для цього тренд 4-го 

порядку було попередньо витягнуто з температурних даних. dbMEM-змінні 

можуть бути застосовані як пояснювальні предиктори для моделювання 

часового перебігу температур. В MEM-аналізі всі змінні відображають синус-

хвильові патерни. Ці одержані часові змінні використовуються як пояснювальні 

змінні в моделях часових рядів на основі аналізу надлишковості 

(redundancyanalysis – RDA). dbMEM-змінні є лінійними комбінаціями у моделях 

RDA, що дозволяє витягувати часові структури з температурних часових рядів 

даних. Статистичну значимість RDA-осей було перевірено за допомогою 

пермутаційного тесту. RDA-осі є незалежними одні від другої. Програмне 

забезпечення R генерує лінійні комбінації (lc) оцінок, які представляють 

модельні часові патерни, кожен з яких пов'язаний з віссю RDA. 

Перекривання екологічних ніш в угрупованні було оцінено за допомогою 

розрахунку попарних індексів Піанка (Pianka, 1974) для всіх видів протягом 

одного року для кожного водоймища з використанням дат діапазону нересту від 

початку до кінця як маркерів використання часової еколгічної ніші кожним 

видом. Так як перекриття ніші була знайдене тільки для одного ресурсу – часу, 

то індекс Піанка був розрахований таким чином: 

𝑂𝑖𝑗 =
𝑝𝑖𝑝𝑗

√𝑝𝑖
2𝑝𝑗

2
, 

де Oij –перекриття ніши між видами i та j, pi та pj – частка часу, коли відбувається 

нерест видів я i та j. Для всіх пар видів було обраховане середнє значення індексу 

Піанки для окремого року в кожній водоймі як міри перекривання ніш в 

угрупованні. 
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Для того, щоб визначити, чи було спостережуване перекриття ніш в 

угрупованні таким, що відрізняється від випадкової альтернативи, ми створили 

нуль-модель (Reinhardt et al., 2013a). Нуль-модель для перекриття ніш в 

угрупованні було побудовано випадковими генеруваннями дат початку і дат 

закінчення нересту із середнім і стандартним відхиленням, яке дорівнює 

статистикам нересту видів риб у кожному з досліджених водойм з повторністю 

999 разів. Статистичний аналіз проводили в R 3.0.2 (Core Team RDevelopment, 

2012), використовуючи такі пакети: vegan (v. 2.5-2, https://CRAN.R-

project.org/package=vegan) для багатовимірного аналізу, adespatial (v. 0.3-2. 

https://CRAN.R-project.org/package=adespatial) для прямого вибору і для генерації 

часових фільтрів (Drayetal. 2018), spaa(SPeciesAssociationAnalysis. 

Rpackageversion 0.2.2. https://CRAN.R-project.org/package=spaa) для обчислення 

перекриття ніш між кожною парою видів. Для того, щоб перевірити, що індекс 

Піанка істотно відрізняється від нульової моделі, тест рандомізації проводили з 

використанням функції randtest з пакету ade4 package.  
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКОЛОГІЧНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ФЕНОЛОГІЇ НЕРЕСТУ РИБ 

 

3.1. Динаміка температури води 

Найбільш оптимальним технічним рішенням є автоматичний моніторинг 

температури води для дослідження умов нересту та перебігу фенологічних подій. 

Але такий підхід потребує певного технічного обладнання у різних типах 

біотопів, яке повинно працювати тривалий період часу. Як правило, довготривалі 

дослідження не завжди забезпечені технічними засобами моніторингу довкілля, 

тому ми були вимушені спиратися на данні стандартних метеорологічних 

вимірювань на стаціонарній метеорологічній станції. Результати загальної 

метеорологічної обстановки ми порівнювали з польовими вимірюваннями 

температури води під час біологічних досліджень. Співставлення результатів 

власних вимірювань та даних метеостанції надало можливості встановити між 

ними регресійну залежність, завдяки якій ми змогли оцінити значення 

температури води в дати, коли вимірювати температуру води не було 

можливості.  

Між температурою повітря й температурою води існують залежності, які 

мають свої особливості залежно від типу водойми. Ці залежності описані 

логістичним рівнянням виду: 

 

𝑌 =  
𝐴

1+exp (𝑏∗(𝑥−𝐶))
, 

 

деY – температура води, x – температура повітря, A, b, C – коефіцієнти регресії. 

На підставі отриманихрегресійта співставлення температур води у моменти 

подій нересту риб з відповідною температурою атмосферного повітря за даними 

метеоспострежень нами екстрапольований хід температур водойм за перше 

півріччя кожного року досліджень. Відповідні точкові вимірювання температури 

води практично рівномірно покривають увесь діапазон температур від зимового 

до літнього періоду, що робить нашу екстраполяцію обґрунтованою. 

Між температурою повітря й температурою води існують залежності, які 

мають свої особливості залежно від типу водойми (рис. 3.1). Особливості 

температурного режиму водойм визначаються рівнем «теплості», яку можна 

кількісно охарактеризувати за найбільшим рівнем прогрівання та за швидкістю 

прогрівання. «Рівень теплості» характеризується значеннями коефіцієнта А 

відповідного рівняння. За цим показником найбільш сильно прогрівається вода 

у водоймах Таромського та Миколаївського уступів. Відповідно, водойми 

Обухівських плавнів та русла р. Дніпро є більш прохолодними. Також важливе 

значення має швидкість прогрівання водоймищ. Найбільш швидко вода 

прогрівається в водоймах Миколаївського уступута Обухівські плавнів і гирла р. 

Оріль. 
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Рис. 3.1. Залежність температури води у водоймах (вісь ординат, ºС) від 

середньодобової температури повітря за даними метеостанції (вісь абсцис, ºС): 1 

– водойми системи Миколаївського уступу; 2 – водойми системи Обухівської 

заплави разом з гирловою ділянкою р. Оріль; 3 – акваторія руслової частини 

Дніпра; 4 – водойми системи Таромського уступу. 
 

Відповідно, більш повільно вода прогрівається в руслі р. Дніпро та у 

водоймах Таромського уступу. Сигмоподібна залежність між температурою 

повітря та температурою води вказує на певні особливості температурного 

режиму водоймищ. За найбільшої або найменшої температури повітря 

варіювання зовнішніх умов порівняно мало позначаються на варіюванні 

температури у водоймі. За температури, яка наближається до середньорічної, 

залежність між двома температурними показниками набувають практично 

лінійного характеру. Варто відзначити також суттєвий розкид даних у 

відповідних залежностях. Це вказує на те, що температура води у поточний 

період часу визначається не тільки поточною температурою повітря. Безумовно 

на температуру води впливає гідрологічний режим водойми, а також 

температурні умови у попередній період часу. 
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3.2. Динаміка температури повітря 

У період з 1998 по 2018 рр. середня температура повітря в межах 

дослідженої території демонструвала тренд по збільшенню (рис. 3.2).  

 
Рис. 3.2. Динаміка температури повітря у період з 1998 по 2018 рр. Лінія вказує 

на апроксимацію тренда лінійною залежністю, яка має вигляд Temp = 8.81 + 0.059 

t, деTemp – середня річна температура, t – порядок років: 1 – 1998, 2 – 1999, і т.д.. 

 

Цей тренд не є монотонним: спостерігається локальний мінімум 

температур в період 2003–2009 (за винятком 2007) рр. Патерн ходу температур у 

водоймах у першомупівріччі має характерний вигляд (рис. 3.3). Специфіка 

кожної водойми оцінена як залишки регресійної моделі із трендом мінливості 

температури впродовж першого півріччя як предиктор (рис. 3.4). Для водойм в 

області Миколаївського уступу характерною рисою є різкезростання температур 

у період із другої половини березня до другої половини квітня (рис. 3.4, A). Для 

водойм в Обухівських плавнях характерно вповільнене збільшення температури 

порівняно із загальним трендом у весняний період (рис. 3.4, В). Також слід 

зазначити вкрай варіабельний характер температурного режиму, що робить 

складним виділення стійких патернів. Очевидно, що природня варіабельність 

гідрологічного режиму цієї ділянки ускладнюється Орільським каналом, який 

має антропогенне походження.  

У руслі Дніпра відзначається уповільнене потепління води на початку 

весни, що відбивається у значному негативному відхиленні від загального 

тренду (рис. 3.4, С). Починаючи із другої половини квітня, відбувається 

інтенсивне прогрівання води в Дніпрі та у літній період вода в ріці виявляється 

більш теплою, ніж у озерах. Трохи більш прохолодна вода в озерній системі 

ймовірно обумовлена підживленням їїбільш холодними ґрунтовими водами та 

відносно більшою поверхнею, яка вкрита рослинним покривом. Рослини 

створюють більшу поверхню, через яку відбувається випаровування води та 

тепловіддача.  
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Рис. 3.3. Патерн часової динаміки ходу температур у водоймах (середні значення 

за період 1998–2018 рр.): вісь абсцис – порядковий номер доби від 1 січня; вісь 

ординат – температура води, ºС. 
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C                                                                       D 

Рис. 3.4. Відхилення ходу температур від усередненого патерну в різних 

водоймах: вісь абсцис – порядковий номер доби від 1 січня кожного року; вісь 

ординат – відхилення температури води, ºС, A – водойми системи 

Миколаївського уступу; B – водойми системи Обухівської заплави разом з 

гирловою ділянкою р. Оріль; C – акваторія руслової частини Дніпра; D – водойми 

системи Таромського уступу. 
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Температурний режим у водоймах Таромського уступу (рис. 3.4, D) дуже 

схожий на температурний режим водойм Миколаївського уступу. Відмінність 

полягає в тому, що період весняного збільшення температури у водоймах 

Таромського уступу наступає раніше – з кінця лютого-початку березня. 

Подібність між профілями розподілу показників визначають наступні три 

елементи: форма, тобто спуски й підйоми для ламаної лінії для всіхзмінних; 

розсіювання, тобто дисперсія значень змінної для об'єкта по всімзмінним щодо 

їхнього середнього; підняття (рівень або зрушення), тобто середнє значення для 

об'єкта по всіх змінних. Чутливість коефіцієнта кореляції Пірсона лише до 

форми означає, що два профілі можуть мати кореляцію +1,0, і все-таки не бути 

ідентичними (тобто профілі об'єктів не проходять через ті самі крапки). 

Коефіцієнт кореляції Пірсоначутливий тільки до форми через неявне 

нормування кожного об'єкта по всіх змінних. Кластерний аналіз температурних 

режимів озерних систем на основі коефіцієнта кореляції показав, 

захарактеромпатернів динаміки температур озера Миколаївського уступу 

близькі до озер Таромського уступу, а у свою чергу режим русла Дніпра 

подібний  до режиму температури в Обухівських плавнях (рис. 3.5, А).  
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Рис. 3.5. Кластерний аналіз подібності температурних режимів водойм 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»: I – водойми системи 

Миколаївського уступу; II – водойми системи Обухівської заплави разом з гирловою ділянкою 

р. Оріль; III – акваторія руслової частини Дніпра; IV – водойми системи Таромського уступу.. 

Метод Ворда, дистанція Пірсона (А) і Евклідова дистанція (В). 

 

Модальні значення температур найбільш близькі для водойм 

Миколаївського уступу та Обухівських плавнів. Найбільш сильно відрізняється 

за середніми показниками температури русло Дніпра від озерних систем 

заповідника (рис. 3.5, В). За цим показником водойми Таромського уступу 

займають проміжне положення між р. Дніпро та іншими озерними системами.  

Динаміка температури повітря протягом року описується поліномом 

четвертого ступеня, формула якого може бути прийнятою як незмінна за всі роки 

дослідження (рис. 3.6).  
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Рис. 3.6. Тренд мінливості температури з 1 липня попереднього року по 31 червня 

поточного року за період 1997–2018 рр. (А): точки вказують усереднені середньоденні 

дані по температурі, лінія – поліноміальний тренд четвертого порядку; вісь абсцис – порядок 

днів з 1 липня; вісь ординат – температура, ºС та відхилення від лінійного тренду (В). 

 

Залишки поліноміальної регресії за кожний рік були піддані аналізу 

головних компонент. Аналіз головних компонент дозволив виділити 8 

компонент варіювання температурних режимів, які описують разом  

59.2 % варіювання залишків поліноміального тренда (табл. 3.1). Коефіцієнти 

кореляції вказують на ступінь виразності того або іншого аспекта варіювання 

температурного режиму за роками. Їх можна використовувати як предиктори для 

опису показників нересту риб. Значення головних компонент можна 

використовувати для їхньої інтерпретації (рис. 3.7). Головна компонента 1 вказує 

на наявність різкого перепаду температур у січні. Потепління наприкінці грудня 

– початку січня переміняється різким зниженням температури в частину, що 

залишився, січня. Негативні значення цієї головної компоненти напроти, 

вказують на переривання холодного плину зими різким потеплінням у січні. Ця 

головна компонента описує 12.8 % варіювання залишків тренда плину 
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температури, що вказує на дуже важливу роль цього патерну в температурному 

режимі регіону.  

 

Таблиця 3.1. Аналіз головних компонент варіювання температурного режиму 

(показані коефіцієнти кореляції достовірні при р< 0.05) 

Змінні 
Головні компоненти 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7 PC8 

1998 0.32 – – –0.13 – – –0.22 – 

1999 –0.13 – – 0.11 – – – –0.11 

2000 – –0.14 –0.11 –0.11 – – 0.15 – 

2001 0.25 – – – 0.19 –0.13 – 0.12 

2002 –0.26 – –0.13 – – – – – 

2003 – –0.23 – – – – – –0.20 

2004 – – – – – –0.15 0.13 – 

2005 0.40 –0.32 –0.14 0.37 0.22 – 0.27 –0.46 

2006 0.61 0.32 –0.12 –0.15 –0.11 –0.24 0.24 – 

2007 – –0.52 0.27 0.20 –0.42 – 0.29 0.43 

2008 –0.46 – – – –0.19 –0.63 0.42 – 

2009 –0.46 –0.13 – –0.49 –0.35 – – –0.29 

2010 0.58 0.20 –0.20 –0.48 –0.24 – –0.15 –0.15 

2011 0.24 –0.16 0.70 –0.35 – –0.21 – – 

2012 0.65 –0.15 – 0.25 – –0.32 – – 

2013 – –0.61 –0.36 –0.24 – – –0.42 – 

2014 0.45 – 0.54 – –0.37 0.29 – – 

2015 –0.39 0.23 0.54 – 0.39 –0.19 –0.25 –0.21 

2016 – 0.28 – –0.47 0.41 0.26 0.41 0.29 

2017 0.17 0.49 – 0.27 –0.21 –0.32 –0.34 0.35 

2018 0.35 –0.41 0.14 –0.28 0.45 –0.29 – 0.28 

Статистики 

Eigenvalue 2.68 1.68 1.63 1.52 1.40 1.24 1.18 1.11 

% Total 12.76 8.00 7.74 7.24 6.67 5.93 5.61 5.28 

Cumulative eigenvalue 2.68 4.36 5.99 7.51 8.91 10.15 11.33 12.44 

Cumulative eigenvalue 12.76 20.76 28.51 35.74 42.41 48.34 53.95 59.22 

Характерні періоди  

(дні) 
40–60 

18, 24,  

33–36 

24–26,  

30–45 

21–22,  

28–36 

19, 36,  

45, 72 
20, 45 30, 40 

26–28,  

45, 91 

 

Головна компонента 2 описує 8.0 % варіювання простору ознак. Ця 

компонента відбиває патерн різкого перепаду температур наприкінці січня – 

другій половині лютого. Позитивні значення цієї компоненти вказують на різке 

похолодання наприкінці січня, яке переміняється потеплінням у другій половині 

лютого. Відповідно, зворотний знак головної компоненти вказує на потепління в 

січні, яке переміняється похолоданням у січні. Головна компонента 3 описує 

7.7 % варіювання простору ознак. Ця компонента вказує на піковий сплеск 

температур у середині грудня. При позитивних значеннях головної компоненти 

спостерігається різке короткочасне потепління, а при негативних – різке 
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короткочасне похолодання. Головна компонента 4 описує 7.2 % варіювання 

дисперсії простору ознак.  
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Рис. 3.7. Патерни головних компонент варіювання температури 1–8 у часі: вісь 

абсцис – порядок доби, починаючи з 1 липня попереднього року; вісь ординат – 

ваги головних компонент PC 1–8. 

 

Ця компонента вказує на тенденцію різкого збільшення температури 

протягом другої половини грудня – другої половини січня. Стан підвищеної 

температури вкрай нестійкий. Цьому періоду передують і його закінчують 
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періоди різко зниженої температури. Головна компонента 5 описує 6.7 % 

варіювання простору ознак. Загальний характер ходу температур, який відбиває 

дана головна компонента, подібний до попереднього фактора, однак зі 

зрушенням фази на трохи більш пізній період. Характерний сплеск температур 

спостерігається з початку січня до другої половини січня. Також цей сплеск 

обмежений періодами зниженої температури до і після нього. Головна 

компонента 6 описує 5.9 % варіювання простору ознак. Ця компонента вказує на 

похолодання на початку грудня й тенденцію потепління протягом аж до 

середини лютого, після чого відзначається тенденція похолодання до кінця 

квітня порівняно із загальним багаторічним трендом сезонної зміни температур. 

Головна компонента 7 описує 5.6 % варіювання простору ознак. Найбільш 

важливою особливістю, яку описує дана компонента, є тенденція різкого 

зниження температури з кінця березня по початки травня, після чого 

відзначається ріст температури. Головна компонента 8 описує 5.3 % варіювання 

простору ознак. Ця компонента відбиває наявність різких перепадів температур 

тривалістю 2–4 тижня, які послідовно змінять один одного протягом січня-

травня кожного року.  

Таким чином, зимовий період відрізняється найбільшим ступенем 

відхилень від середньо сезонного ходу температур. Узимку завжди 

спостерігаються періоди різкого похолодання й потепління температури повітря. 

Перші 4-5 головних компонент указують на найбільш типовий термін таких 

явищ. Як правило, період ексцесу підвищеної (зниженої) температури 

сполучається зі сплесками температур зворотного напрямку, які йому передують 

або ідуть за ним. Головні компоненти 5–8 відбивають більш високочастотні 

коливальні процеси. Як правило, це періоди 2-3 тижневої тривалості підняття-

зниження температур відносно середньорічного тренду. Особливості головних 

компонент 5-8 полягають у зрушенні по фазі коливальних процесів. Комбінація 

формально незалежних періодичних процесів, описуваних головними 

компонентами, створює специфічний режим ходу температур, який характерний 

для кожного року. Специфічність полягає в загальному характері потепління 

протягом весни, коли відбуваються події нересту (тепла-холодна весна). Також 

особливість повторюваних (періодичних) режимів полягає у зміні 

короткострокових періодів підвищення й зниження температур порівняно із 

середньорічним трендом.  

Усі головні компоненти характеризуються стаціонарністю за період 

досліджень у тому розумінні, що значимого тренда їх мінливості протягом 

зазначеного часу не відзначене. Виключення становить головна компонента 8, 

яка характеризується високою лінійною кореляцією з часом (r = 0.41, p = 0.07).  

 

3.3. Динаміка опадів 

Випадання опадів протягом року вкрай нерівномірне (рис. 3.8, А, В). 

Протягом року кількість днів без опадів варіює від 223 до 321 (медіана – 295). 

Таким чином, ряди даних по випаданню опадів не являють собою континуальні 

змінні. Верхня границя кумулятивних опадів з наростаючим підсумком являє 
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собою гладку лінію, яку можна апроксимувати Y = 1.0845 * x, де Y – кумулятивні 

опади, x – порядок доби, починаючи з 1 липня попереднього (рис. 3.8, C). 

Лінійний тренд припускає реалізацію гіпотези про рівномірне випадання опадів 

протягом року. Відхилення від лінійного тренда протягом року мають 

систематичний характер, що свідчить про нерівномірний характер випадання 

опадів протягом року (рис. 3.8, D). Залишки регресійних моделей лінійного 

тренда кумулятивних опадів можна використовувати як характеристичні 

показники динаміки випадання опадів протягом року. Вони були використані 

для проведення аналізу головних компонент, який показав, що динаміку 

випадання опадів можна розкласти на п'ять ортогональних складових. 

 
 

А                                                              В 

 

 
 

CD 

 

Рис. 3.8. Динаміка випадання опадів протягом року: А – 1998 р., В – усереднені 

дані за період 1998–2018 рр.; C – кумулятивні опади в середньому за період 

досліджень (верхня границя апроксимована рівнянням Y = 1.0845 * x, де Y – 

кумулятивні опади, x – порядок доби, починаючи з 1 липня попереднього року); 

D – відхилення від рівняння тренда кумулятивних опадів у середньому за період 

досліджень; вісь абсцис – порядок днів з 1 липня попереднього року по 30 червня 

поточного року; вісь ординат – опади, мм. 

 

Перші п'ять головних компонент описують 82.6 % варіації простору ознак 

(табл. 3.2). Коефіцієнти кореляції вихідних змінних (ряди відхилень протягом 

року) і головних компонент указують на ступінь виразності відповідного тренду 
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впродовж даного року (табл. 3.2). Характер тренду можна відстежити за 

динамікою у часі ваг головних компонент (рис. 3.9). 

 

Таблиця 3.2. Аналіз головних компонент варіювання режиму випадання опадів 

Змінні 
Головні компоненти 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

1998 –0.90 – –0.12 –0.22 –0.11 

1999 0.93 0.17 – – –0.19 

2000 0.27 0.49 0.24 –0.57 0.35 

2001 0.67 –0.27 0.50 – –0.14 

2002 –0.63 –0.11 –0.69 – – 

2003 –0.71 – 0.59 – – 

2004 0.77 0.42 – – 0.20 

2005 –0.62 0.36 0.48 –0.30 0.10 

2006 0.31 0.79 –0.25 0.11 0.24 

2007 –0.50 0.53 0.38 – –0.21 

2008 –0.64 –0.34 –0.28 –0.28 –0.42 

2009 –0.41 0.66 0.38 0.13 – 

2010 –0.23 0.81 –0.27 0.27 0.11 

2011 – 0.64 –0.32 0.45 – 

2012 0.80 0.39 –0.11 –0.16 –0.12 

2013 –0.75 0.45 –0.28 0.15 – 

2014 0.14 – 0.41 0.76 –0.14 

2015 0.48 0.37 0.12 – –0.69 

2016 0.91 –0.13 – – 0.19 

2017 0.30 –0.53 –0.13 0.33 – 

2018 0.38 0.63 –0.26 –0.24 –0.49 

Статистики 

Eigenvalue 7.59 4.38 2.37 1.67 1.34 

% Total 36.14 20.87 11.27 7.97 6.37 

Cumulative 7.59 11.97 14.34 16.01 17.35 

Cumulative 36.14 57.02 68.29 76.25 82.62 

Характерні періоди – 182 182 121 91–182 

 

Головна компонента 1 описує 36.1 % варіювання простору ознак. Вона 

відбиває тренд зниження кількості опадів з кінця літа до кінця грудня й 

подальшого збільшення кількості опадів до кінця червня. Відповідно, негативне 

значення головної компоненти вказує на зворотну тенденцію. Головна 

компонента 2 описує 20.9 % варіювання простору ознак. Ця компонента вказує 

на наявність локального максимуму опадів у березні–квітні й локальних 

мінімумів опадів у листопаді – першій половині січня. Головна компонента 3 

описує 11.3 % варіювання простору ознак. Вона відбиває наявність локального 

максимуму опадів в осінній період часу й локального мінімуму в грудні–січні. 

Головна компонента 4 описує 8.0 % варіювання простору ознак. Вона відбиває 
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наявність коливальних змін інтенсивності опадів з періодом близько 120 доби, 

амплітуда яких загасає після кінця квітня. 
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Рис. 3.9. Патерни головних компонент варіювання опадів 1-5 у часі: вісь  

абсцис – порядок доби, починаючи з 1 липня попереднього року; вісь ординат – 

ваги головних компонент PC 1-5. 

 

Три локальні максимуми опадів маркірує головна компонента 5. Перший 

максимум характерний для другої половини серпня-вересня, другий – для січня-

лютого і третій – для кінця травня-червня. Особливість цієї компоненти полягає 

в тому, що вона відбиває тренд збільшення опадів протягом усієї весни.  

 

3.4. Різномасштабні складові температурних коливань 

З 1998 по 2018 рік середня температура в межах досліджуваної території 

продовжувала зростати (рис. 3.2). Річний хід температури має форму 

синусоїдальної хвилі, яка може бути описана за допомогою полінома четвертого 

ступеня (рис. 3.2, А).   
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Рис. 3.10. Скейлограма (A). По осі ординат – порядок dbMEM-змінних, по осі 

абсцис – пояснена відповідною dbMEM-змінною частка варіації залишків 

поліноміального тренду температури (R2
adj). Перші три dbMEM-змінні серед 

широкомасштабних, середньомасштабних та детальномасштабних змінних.  

 

Ця крива описує тривіальні зміни температури у різні сезони. Залишки 

відповідного поліноміального тренду є специфічними для кожного року (рис. 

3.2, В). Регулярні компоненти залишків тренду були виявлені за допомогою 

dbMEM-змінних, які було сгенеровано з добового часового ряду 1–360 діб. 

Кожна dbMEM-змінна представляє собою патерн гармонічного коливання з 

фіксованою частотою, при чому частота коливань зростає зі збільшенням 

порядкового номеру змінної (рис. 3.10). Таким чином, номер змінної є маркером 

частотних властивостей відповідної змінної.  
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Експериментальні дані можна розглядати або як шум, або як суміш 

гармонійних коливань з різною частотою, або як суміш як гармонійних коливань, 

так і шуму. У випадку присутності гармонійної складової у варіюванні залишків 

тренду їх у подальшому можна дослідити на предмет можливості впливу на події 

нересту. У випадку шумової природи залишків тренду, вони не можуть нести 

корисної інформації.  

Можна спробувати пояснити експериментальні дані за допомогою 

dbMEM-змінних, які є «шаблонами» чітких гармонійних коливань. Набір з 104 

ортогональних dbMEM-змінних разом здатні описати 72% (F = 10,02, р<0,001) 

варіації залишків поліноміальних трендів. Таким чином, у варіації залишків 

поліноміального тренду присутня регулярна коливальна складова. 

Ми можемо оцінити роль кожної з dbMEM-змінних у варіюванні залишків 

поліноміального тренду. Така оцінка представлена у вигляді скейлограми. 

Скейлограма вказує на те, що розподіл варіації, яка пояснена окремою dbMEM-

змінною (у порядку зменшення часової шкали від широкомасштабних до 

дрібномасштабних змінних), є асиметричним із зсувом вліво (рис. 3.10). Загалом, 

такі частотні характеристики є типовими для джерел інформації неживої 

природи. Живі інформаційні машини вибірково застосовують інформації із 

зовнішнього середовища, у чому полягає їх особливість. 

Процедура послідовного вибору дозволила виділити 85 dbMEM-змінних, 

які статистично значимо пояснюють варіабельність залишків поліноміальних 

трендів. З них перші 10 dbMEM-змінних були інтерпретовані як 

широкомасштабна компонента варіювання температури. Ці змінні пояснюють 

22,7% від загального варіабельності залишків поліноміального тренда (F = 11,74, 

р<0,001). Обмежений RDA залишків поліноміального тренду з 

широкомасштабними змінними як предикторів дозволив виявити три RDA-вісі, 

які відображають широкомасштабні закономірності щорічних відхилень 

температури від типового тренду температури (рис. 3.11). RDA-вісь 1 відображає 

систематичну присутність різкого падіння температури в січні і лютому. 

Позитивні значення RDA-вісі 1 вказують на сильне похолодання на початку 

січня, яке супроводжується значним і раптовим потеплінням у кінці січня або на 

початку лютого. Негативні значення RDA-вісі 1 вказують на зворотну 

залежність: потепління на початку січня і похолодання в кінці. Крім того, ця вісь 

відображає різку зміну температури протягом середини весни – наприкінці 

квітня або початку травня. Характерний період є найбільш типовим для цієї осі, 

має тривалість 120 днів. RDA-вісь 2 демонструє появу ряду різких перепадів 

температури взимку і різке падіння температури у весняний період. Характерні 

періоди, які є типовим для цієї осі, мають тривалість 90-120 днів. RDA-вісь 3 

відображає наявність коливального процесу з близьким до синусоїдоподібної 

форми з тривалістю характерного періоду 60–90 днів.  
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Рис. 3.11. Широкомасштабні складові RDA1–3 річного ходу температур. Чорна 

лінія – оригинальні дані, кольорові лінії – згладжені дані. 

 

dbMEM-змінні 11-40 розглядаються як такі, що відображають 

середньомасштабну компоненту зміни температури (рис. 3.12). Ці змінні 

пояснюють 29,7% від загального варіабельності залишків поліноміального 

тренда (F = 6.13, p<0,001). Обмежений RDA залишків поліноміального тренду з 

середньомасштабними змінними як предикторів дозволив виділити три RDA-

вісі, які відображають середньомасштабну закономірність щорічних відхилень 

температури від типового тренда. Характерні періоди, які є типовими для 

середньомасштабної RDA-осі 1, мають тривалість 45 днів, для RDA-осі 2 – 28 і 

45 днів, для RDA-осі 3 – 18 і 36 днів. 

dbMEM-змінні 41–104 розглядаються як такі, що відображають 

детальномасштабну компоненту зміни температури (рис. 3.13). Ці змінні 

пояснюють 19,6% від загального варіабельності залишків поліноміального 

тренда (F = 4.24, p<0,001). Обмежений RDA залишків поліноміального тренду з 

детальномасштабними змінними як предикторів дозволив виділити три RDA-

вісі, які відображають детальномасштабну закономірність щорічних відхилень 

температури від типового тренду. 
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Рис. 3.12. Середньомасштабні складові RDA1–3 річного ходу температур. Чорна 

лінія – оригинальні дані, кольорові лінії – згладжені дані. 
 

 
Рис. 3.13. Детальномасштабні складові RDA1–3 річного ходу температур. Чорна 

лінія – оригинальні дані, кольорові лінії – згладжені дані. 
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Висновки до розділу 

1. Залежність між температурою води та температурою атмосферного 

повітря описана логістичним рівнянням. Вказана закономірність має свої 

особливості залежно від типу водойми. Особливості температурного режиму 

водойм визначаються за найбільшим рівнем прогрівання та швидкістю 

прогрівання у весняний період. Найбільш сильно прогрівається вода у водоймах 

Таромського та Миколаївського уступів, а водойми Обухівських плавнів та русла 

р. Дніпро є більш прохолодними. Найбільш швидко вода прогрівається у 

водоймах Миколаївського уступута Обухівські плавнів і гирла р. Оріль, а більш 

повільно – в руслі р. Дніпро та у водоймах Таромського уступу. 

2. З 1998 по 2018 рік середня температура повітря в межах досліджуваної 

території демонструвала тренд зростання на 0,059ºС щороку. Динаміка 

температури повітря протягом року описується поліномом четвертого ступеня, 

залишки якого є специфічними для кожного року. Регулярні компоненти 

залишків тренду були виявлені за допомогою dbMEM-змінних та були 

згруповані на широко-, середньо- та детальномасштабні складові. Розподіл 

варіації, яка пояснена окремою dbMEM-змінною, є асиметричним із зсувом 

вліво. Особливість температурного режиму кожного полягає у певній комбінації 

температурних патернів з різними частотними характеристиками, які можна 

застосовувати як предиктори фенології нересту риб. 

3. Кумулятивні опади протягом року апроксимували лінійною залежністю, 

залишки якої було розкладено на п’ять ортогональних коливальних складових. 

Ці складові вказують на наявність певних патернів випадіння опадів протягом 

року, комбінація яких створює особливість випадіння опадів протягом 

конкретного року.  Дані складові можна застосовувати як предиктори фенології 

нересту риб. 
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РОЗДІЛ 4. 

ВІДГУК ФЕНОЛОГІЇ РИБ НА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ: 

НЕЙТРАЛЬНИЙ АБО ПРИСКОРЕННЯ ТЕРМІНІВ НЕРЕСТУ 

 

4.1. Головні тенденції мінливості термінів нересту досліджених видів риб 

Протягом періоду дослідження у 1997–2018 рр. була встановлена 

тенденція до скорочення термінів початку і закінчення нересту двох з 

досліджених видів риб – Esoxlucius і Carassius gibelio (рис. 4.1). Для чотирьох 

видів Bliccabjoerkna, Scardinius erythrophthalmus, Abramis brama та Rutilus rutilus 

була встановлена тенденція до збільшення термінів нересту. Не було 

встановлено статистично вірогідного тренду змін параметрів нересту для Perca 

fluviatilis. Для Blicca bjoerkna встановлена статистично вірогідна позитивна 

кореляція між термінами початку та закінчення нересту і часом (у роках) – r = 

0.31, p = 0.004 та r = 0.23, p = 0.038 відповідно. Для Scardinius erythrophthalmus 

встановлена тенденція по відтермінуванню часу початку нересту протягом 

періоду досліджень (r = 0.30, p = 0.005), у той час коли терміни закінчення 

нересту демонстрували стаціонарність (r = 0.02, p = 0.83). Аналогічна 

закономірність встановлена також для Abramis brama. Початок нересту цього 

виду має чітку тенденцію по відтермінуванню з плином часу (r = 0.24, p = 0.03), 

а статистично вірогідної кореляції з часом у роках термінів закінчення нересту 

Abramis brama не встановлене (r = 0.13, p = 0.24). Сильна позитивна кореляція 

встановлена між часом початку нересту Rutilus rutilus (r = 0.42, p< 0.001), а 

терміни закінчення нересту характеризуються стаціонарністю у багаторічній 

ретроспективі (r = –0.005, p = 0.96). Дати початку та закінчення нересту Perca 

fluviatilis є стаціонарними у тому сенсі, що кореляція цих показників з часом у 

роках статистично вірогідно не відрізняється від випадкової альтернативи (r = –

0.03, p= 0.77 та r = 0.007, p< 0.95 відповідно). Дати початку та закінчення нересту 

Esoxlucius зміщувалися у більш ранній час протягом періоду досліджень (r = –

0.30, p= 0.005 та r = –0.24, p= 0.029 відповідно). Аналогічний результат 

справедливий і для Carassius gibelio (r = –0.38, p< 0.001 та r = –0.21, p= 0.05 

відповідно). Варто відзначити, що у разі наявності кореляції термінів нересту з 

часом у роках такий кореляційний зв’язок значно більш відчутний у випадку з 

початком нересту. Таким чином, у рамках робочої класифікації досліджені види 

риб за особливостями реакції їх фенології на тренд часу можемо розподілити на 

дві групи: види, нерест яких гальмується або види, нерест яких прискорюється 

(або залишається нейтральним). Під гальмуванням ми розуміємо явища 

перенесення подій нересту на більш пізній протягом року термін. Це може бути 

перенесення або часу початку та закінчення нересту, або тільки початку, а 

закінчення нересту може не характеризуватися чітко позначеним часовим 

трендом. Під прискоренням ми розуміємо явища перенесення подій нересту на 

більш ранній період часу протягом року. Такі тенденції як робочу гіпотезу можна 

зв’язати з глобальними змінами клімату. Але не можна виключати інших 

екзогенних, переважно локальних, причин, або ендогенних причин, які пов’язані 

з наявністю автоколивальних процесів на рівні угруповання риб. 
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Рис. 4.1. Гістограми розподілу часу початку та закінчення нересту риб 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» (1998–2018 рр.). Вісь абсцис – 

порядковий номер доби з початку поточного року, вісь ординат – кількість фіксацій події 

нересту. Стрілки вказують на тенденції змін термінів нересту протягом часу. 
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4.2. Фенологія нересту щуки Esox lucius Linnaeus, 1758 

З вірогідністю 95 % нерест Esox lucius починається на 65–93 добу 

поточного року (табл. 4.1). З тією ж вірогідністю нерест закінчується 82–113 

добу року, а тривалість нересту, таким чином, становить 8–28 діб. Температура 

води під час початку нересту складає 4,4–6,7ºС. Кумулятивна температура з 

вірогідністю 63,1–210,9ºС знаходиться у діапазоні 63,1–210,9ºС. Аналіз 

розподілу значень термінів початку нересту (рис. 4.2) свідчить про його 

характер, який наближений до нормального закону. Цей результат 

підтверджується значеннями асиметрії та ексцесу, які статистично вірогідно не 

відрізняються від нуля. Аналогічний результат встановлено також і для 

розподілів термінів закінчення нересту та його тривалості. Розподіл температури 

води під час початку нересту асиметричний біомодальний.  

 

Таблиця 4.1. Описові статистики характеристик нересту Esox lucius за період 

1997–2018 рр. (N = 84) 

Характеристики 
Середнє±ст. 

помилка 

Персентиль Асиметрія

±ст. 

помилка  

Ексцес±ст. 

помилка 
2.5 % 97.5 % 

Початок нересту (доба) 78.36±0.93 65 93 0.11±0.26 –0.43±0.52 

Кінець нересту (доба) 97.14±0.96 82 113 –0.26±0.26 0.40±0.52 

Тривалість нересту 

(доба) 
18.79±0.67 8 28 –0.40±0.26 –0.54±0.52 

Температура води на 

початку нересту 
5.67±0.09 4.4 6.7 –0.32±0.26 –1.19±0.52 

Кумулятивна 

температура  
130.41±4.98 63.1 210.9 0.22±0.26 –0.76±0.52 

 

Це свідчить про наявність двох найбільш типових значень температури 

води, за яких починається нерест Esox lucius. Розподіл кумулятивної 

температури симетричний та з негативним ексцесом, що свідчить про те, що 

модальне значення цього показника спостерігається частіше, ніж це можна 

очікувати у випадку тільки випадкового процесу. Результати регресійного 

аналізу свідчать про те, що кліматичні показники та тип біотопу здатні пояснити 

74 % варіювання термінів початку нересту (табл. 4.2). Терміни початку нересту 

не визначаються середньою річною температурою, що свідчить про відсутність 

реагування цього показника на тенденцію глобального потепління.  

Найважливішими предикторами початку нересту є широкомасштабні та 

детальномасштабні складові температурних патернів, особливості динаміки 

випадіння опадів та особливості, які пов’язані з типом біотопу. Так, найраніше, 

в середньому, на 76 добу, нерест починається у водоймах Обухівських плавнів 

та гирла р. Орель. Дещо пізніше нерест починається у водоймах Таромського 

уступу (в середньому, на 82 добу) та водоймах Миколаївського уступу (в 

середньому, на 84 добу). Пізніше усього нерест починається у руслі р. Дніпро (в 

середньому, на 90 добу).  
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Рис. 4.2. Гістограми розподілу часу початку нересту (А, вісь абсцис – кількість 

діб від початку року), кінця нересту (В, вісь абсцис – кількість діб від початку 

року), тривалості нересту (С, у добі), температури води на момент часу початку 

нересту (D, вісь абсцис в ºС), суми температур за час нересту (E, вісь абсцис у 

ºС) Esox lucius. Вісь ординат – щільність розподілу. 

 

 

Кліматичні предиктори та тип біотопу здатні пояснити 76 % варіювання 

термінів закінчення нересту. Регресійні коефіцієнти для термінів закінчення та 

початку нересту дуже подібні, що свідчить про погоджені варіації початку та 

кінця нересту. Закономірно, що варіація тривалості нересту, яка арифметично 

знаходиться як різниця між терміном закінчення та початку нересту, та тільки на 

44 % може бути пояснена зовнішніми чинниками. Серед них статистично 

вірогідними предикторами є середньомасштабні та детальномасштабні складові 

варіювання температурного режиму, показники коливання опадів та вплив типу 

біотопу. 
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Таблиця 4.2. Регресійні залежності часу початку, кінця, тривалості нересту, 

температури води на момент початку нересту, кумулятивної температури 

протягом нересту Esox lucius від типу біотопу й головних компонент варіювання 

температури й випадання опадів (наведені стандартизовані регресійні 

коефіцієнти±ст. помилка, статистично достовірні при р< 0.05) 

Предиктор

и 

Початок 

нересту 

Кінець 

нересту 

Тривалість 

нересту 

Температура 

води на 

початок 

нересту 

Кумулятивна 

температура  

R2
a= 0.74 R2

a= 0.76 R2
a= 0.44 R2

a= 0.63 R2
a= 0.60 

Annual – – – – –1.05±0.39 

Температурні патерни 

Broad_1 –0.61±0.21 –0.66±0.21 – – – 

Broad_2 – – – – – 

Broad_3 0.86±0.20 0.60±0.19 – – – 

Medium_1 – 0.33±0.13 0.42±0.20 0.43±0.17 – 

Medium_2 – – – 0.34±0.14 0.55±0.14 

Medium_3 – – – – –0.65±0.27 

Fine_1 0.33±0.13 0.25±0.12 – – –0.34±0.16 

Fine_2 – – – – 0.65±0.25 

Fine_3 – –0.40±0.16 –0.54±0.24 – – 

Патерни опадів 

Precip1 – – – – – 

Precip2 –0.49±0.18 –0.39±0.18 – – – 

Precip3 – – – – –0.60±0.20 

Precip4 0.55±0.17 0.41±0.16 – – – 

Precip5 0.22±0.09 0.35±0.09 0.29±0.13 0.30±0.11 – 

Типи біотопів 

Biotope 1 – – –0.37±0.10 0.38±0.08 0.34±0.09 

Biotope 2 –0.68±0.07 –0.65±0.07 – –0.27±0.08 – 

Biotope 3 0.71±0.07 0.78±0.07 0.26±0.10 0.43±0.08 0.33±0.09 

 

Тривалість нересту лінійно взаємопов’язана з термінами початку нересту 

(чим пізніше початок нересту – тим коротший нерест) та з термінами закінчення 

нересту (чим пізніше закінчення – тим більш тривалий нерест) (рис. 4.3). 

Кореляція термінів початку та тривалості нересту не є статистично вірогідною (r 

= –0,11, p = 0,32), у той час як кореляція термінів закінчення та тривалості 

нересту є статистично вірогідною (r = 0,45, p< 0,001). Таким чином, у визначенні 

тривалості нересту терміни закінчення нересту є визначальним чинником. Цей 

результат також підтверджується певною відповідністю  предикторів, які 

визначають як показники закінчення нересту, так і його тривалості. Слід 

відзначити, що температура води на момент початку нересту не залежить від 

середньорічної температури, тому її можна визнати інваріантною до 

кліматичних змін. 
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Рис. 4.3. Залежність тривалості нересту Esox lucius (вісь ординат, кількість діб) 

від часу настання початку (А) і кінця (В) нересту (кількість діб від початку 

поточного року).  

 

 

Біотопи характеризуються специфікою за цим показником (рис. 4.4). Так, 

за найменшої температури нерест починається у водоймах Таромського уступу 

(в середньому (5,1ºС). За трохи більшої температури починається нерест у 

водоймах Обухівських плавнів та гирло р. Орель (в середньому 5,4ºС). При 

середній температурі 6,0ºС починається нерест у водоймах Миколаївського 

уступу та русла р. Дніпро.  

За показниками кумулятивної температури суттєвою особливістю 

характеризуються водойми Таромського уступу, де цей показник найменший 

порівняно з іншими дослідженими водоймами та становить у середньому 81,5ºС. 

Для інших водойм кумулятивна температура – досить констаний показник та у 

середньому становить 136,5–152,2ºС при цьому мало відрізняючись по 

водоймам. Роль типу біотопу у варіюванні термінів початку нересту є суттєво 

переважною (44,5 % варіації) порівняно з ритмікою температури (9,3 %) та 

опадів (6,0 %) (рис. 4.5).  

Певне значення має взаємодія патернів температури та опадів (2,3 %). Роль 

зовнішніх чинників у регулюванні термінів закінчення нересту значно зростає 

порівняно з термінами початку нересту переважно за рахунок більшої ролі 

коливальних процесів температурного режиму (19,6%). Для тривалості нересту 

роль біотопів не суттєва, але значення температурних режимів та режимів опадів 

набуває особливого значення (27,0 та 16,1 % відповідно).  

Для варіювання температури води на момент початку нересту роль 

чинників різної природи практично співрозмірна. Для кумулятивної температури 

роль біотопічних особливостей зростає, але як було показано раніше, це 

обумовлено специфікою водойм Таромського уступу при еквівалентності усіх 

інших водойм за цим показником.  
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Рис. 4.3. Залежність часу настання початку (I, число доби від початок року), кінця 

(II, число доби від початку року) нересту, його тривалість (III, число доби), 

температури води в момент початку нересту (IV, ºС) і кумулятивної температури 

протягом усього нересту (V, ºС) Esox lucius від типу біотопу (вуса – мінімум і 

максимум, коробка – перший і третій квантиль, горизонтальна лінія – медіана): 

1 – Миколаївський уступ; 2 – Обухівські плавні, гирло р. Оріль; 3 – русло Дніпра; 

4 – Таромський уступ. 

 

Таким чином, одержані дані свідчать про те, що найбільш залежною від 

факторів середовища є тривалість нересту, яка визначає терміни його закінчення. 

Можна припустити, що лімітуючим фактором, який визначає тривалість нересту, 

є потреба у достатній метаболічній активності Esox lucius, яка є залежною від 

температури навколишнього середовища. Це підтверджує припущення, що цей 

вид починає нерест за найменшої фізіологічно можливої температури, і 

енергетичний ресурс, джерелом якого є середовище, є дуже важливим для Esox 

lucius. 
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Рис. 4.5. Фракціонування варіації параметрів нересту Esox lucius: I – компоненти 

варіації: [a] – температурні фактори, [b] – опади, [c] – водойма, [a]+[b] – взаємний 

вплив температури й опадів, [a]+[c] – взаємний вплив температури й типу 

водойми; [b]+[c] – взаємний вплив типу водойми й опадів, [a]+[b]+[c] – взаємний 

вплив усіх факторів; II – структура варіації часу початку нересту; III – часу кінця 

нересту; IV – тривалості нересту; V – температури води в момент початку 

нересту; VI – кумулятивної температури протягом усього нересту. 

 

Аналіз надлишковості з іншими факторами як умовних коваріат дозволяє 

оцінити перехресне значення впливу інших чинників на досліджуваний. Нами 

встановлено, що вичленування варіації, яка пояснюється впливом типу біотопу 

та режимом випадіння опадів, значно збільшує пояснювальну здатність для 

описання фенологічних подій змінних, які вказують на коливальні режими 

температури (рис. 4.6). Для термінів початку цей ефект найбільш значний для 

широкомасштабної складової коливальних процесів температурного режиму. 

Для термінів закінчення нересту такий ефект проявляє себе для середньо- та 
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детальномасштабних складових, а для тривалості нересту – для 

детальномасштабних складових. Подібний результат одержано також для 

температури води на момент початку нересту. Особливо чутлива варіація цього 

показника до детальномасштабних складових коливання температурного 

режиму. 

 
Рис. 4.6. Скейлограми впливу температурних компонентів на показники нересту 

Esox lucius: вісь абсцис – порядкові номери температурних головних компонент; 

вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II – кінець нересту; III – тривалість 

нересту; IV – температура води на початку нересту; V – кумулятивна 

температура за період нересту. 

 

Виокремлення впливу температури та типу біотопу у свою чергу дозволяє 

збільшити частку варіації показників нересту, які пояснюються ритмікою 

випадіння опадів (рис. 4.7). Для термінів початку нересту опади не є значним 

чинником, а для термінів закінчення їх роль значно вища. Особливе значення має 

детальномасштабна складова патернів випадіння опадів.  
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Рис. 4.7. Скейлограми впливу компонентів варіювання опадів на показники 

нересту Esox lucius: вісь абсцис – порядкові номери температурних головних 

компонент; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II – кінець нересту; III – 

тривалість нересту; IV – температура води на початку нересту; V – кумулятивна 

температура за період нересту. 

 

Для тривалості нересту особливе значення має детальномасштабна 

складова більш великої частоти, як і для кумулятивної температури. Це ще раз 

підкреслює велике значення кумулятивної температури в динаміці фенологічних 

подій нересту Esox lucius. Для пояснення варіації температури води на початку 

нересту найважливіше значення має детальномасштабна складова варіації 

опадів. 
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4.3. Фенологія нересту окуня звичайного Perca fluviatilis Linnaeus, 1758 

У 95 % випадків початок нересту Perca fluviatilis відбувається на 93–109 

добу від початку року (табл. 4.3). Статистичний розподіл цього показника 

наближений до нормального (рис. 4.8), про що також свідчать коефіцієнти 

асиметрії та ексцесу, які статистично вірогідно не відрізняються від нуля. Нерест 

Perca fluviatilis закінчується з 104 до 122 доби року з 95 % вірогідністю. Розподіл 

цього показника також симетричний та без ексцесу. Тривалість нересту варіює у 

межах 6–18 діб з вірогідністю 95 %. Аналіз розподілу свідчить про тенденцію до 

більш швидкого нересту з усього діапазону можливих значень. З вірогідністю 95 

% нерест Perca fluviatilis починається при температурі води 7,0–8,5ºС. 

Кумулятивна температура варіює у межах 43,0–169,9ºС. Розподіл цього 

показника симетричний, але з від’ємним ексцесом, що свідчить до тяжіння 

вказаних показників до модального значення. 

 

Таблиця 4.3. Описові статистики характеристик нересту Perca fluviatilis за період 

1997–2018 рр. (N = 84) 

Характеристики 
Середнє±ст. 

помилка 

Персентиль Асиметрія

±ст. 

помилка  

Ексцес±ст. 

помилка 
2.5 % 97.5 % 

Початок нересту (доба) 101.80±0.56 93 109 –0.18±0.26 –0.39±0.52 

Кінець нересту (доба) 113.39±0.61 104 122 –0.15±0.26 0.04±0.52 

Тривалість нересту 

(доба) 
11.60±0.42 6 18 0.52±0.26 0.09±0.52 

Температура води на 

початку нересту 
7.78±0.06 7.0 8.5 –0.36±0.26 –0.14±0.52 

Кумулятивна 

температура протягом 

нересту 

109.90±4.37 43.0 169.9 0.00±0.26 –0.72±0.52 

 

Регресійний аналіз свідчить, що 85 % варіювання термінів початку нересту 

можна описати за допомогою кліматичних змінних та типу біотопу (табл. 4.4). 

Слід відзначити негативний зв’язок між середньорічною температурою та датою 

початку нересту. Це свідчить про те, що глобальний тренд потепління може 

призводити до зсуву термінів нересту Perca fluviatilis на більш ранній період. У 

свою чергу, терміни закінчення нересту мають тенденцію до більш пізніх дат на 

фоні потепління клімату, внаслідок чого тривалість нересту збільшується у міру 

того, як клімат теплішає. При цьому температура води на момент початку 

нересту залишається інваріантною, що вказує на значну ендогенну компоненту 

у формуванні цього показника.  
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Рис. 4.8. Гістограми розподілу часу початку нересту (А, вісь абсцис – кількість 

діб від початку року), кінця нересту (В, вісь абсцис – кількість діб від початку 

року), тривалості нересту (С, кількість діб), температури води на момент часу 

початку нересту (D, вісь абсцис в ºС), суми температур за час нересту (E, вісь 

абсцис в ºС) Perca fluviatilis. Вісь ординат – щільність розподілу. 

 

Кумулятивна температура є залежною від середньорічної температури, 

тому можна припустити, що цей показник у випадку Perca fluviatilis має 

розрахунковий характер: значна кореляція тривалості нересту з середньорічною 

температурою робить певним артефактом кумулятивну температуру, яка дуже 

залежна від кількості діб нересту. Слід відзначити значну роль 

широкомасштабних складових варіювання температурного режиму у визначенні 

часу початку нересту. Закономірно, що регресійні коефіцієнти 

широкомасштабних змінних для термінів закінчення нересту та тривалості 

нересту мають протилежний знак порівняно з предикторами термінів початку 

нересту. Це вказує на протилежний характер налаштування термінів початку та 

закінчення нересту на сигнали із зовнішнього середовища. Середньомасштабні 

складові коливання температури мають більше значення для визначення 
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термінів закінчення та тривалості нересту, а детальномасштабні мають більше 

значення для визначення тривалості нересту. Ритміка випадіння опадів також 

суттєвим чином визначає фенологію нересту Perca fluviatilis.  

 

Таблиця 4.4. Регресійні залежності часу початку, кінця, тривалості нересту, 

температури води на момент початку нересту, кумулятивної температури 

протягом нересту Perca fluviatilis від типу біотопу та головних компонент 

варіювання температури й випадіння опадів (наведені стандартизовані 

регресійні коефіцієнти±ст. помилка, статистично достовірні при р< 0.05) 

Предиктор

и 

Початок 

нересту 

Кінець 

нересту 

Тривалість 

нересту 

Температура 

води на момент 

початку нересту 

Кумулятивна 

температура  

R2
a= 0.85 R2

a= 0.79 R2
a= 0.56 R2

a= 0.76 R2
a= 0.74 

Annual –1.28±0.24 0.84±0.27 3.24±0.40 – 1.66±0.31 

Broad_1 0.38±0.17 –0.51±0.19 –1.40±0.28 – –0.74±0.22 

Broad_2 –0.95±0.20 0.61±0.23 2.38±0.33 – 1.20±0.26 

Broad_3 –0.59±0.16 – – – 0.60±0.20 

Medium_1 – 0.45±0.12 0.85±0.18 – – 

Medium_2 0.39±0.09 –0.23±0.10 –0.93±0.15 – –0.70±0.11 

Medium_3 –0.82±0.17 0.52±0.19 2.04±0.28 – 1.03±0.22 

Fine_1 –0.56±0.10 – 0.90±0.17 –0.48±0.12 0.60±0.13 

Fine_2 0.61±0.15 –0.56±0.18 –1.82±0.26 – –1.02±0.20 

Fine_3 – 0.48±0.15 0.83±0.22 0.78±0.16 0.37±0.17 

Precip1 1.15±0.29 –1.16±0.34 –3.58±0.50 – –1.82±0.38 

Precip2 0.29±0.14 0.56±0.17 0.50±0.24 0.58±0.18 – 

Precip3 –0.71±0.12 – 1.34±0.21 – 0.83±0.16 

Precip4 – – 0.71±0.22 – – 

Precip5 – – – – – 

Biotope 1 0.33±0.05 0.36±0.06 – 0.44±0.07 0.67±0.07 

Biotope 2 –0.60±0.05 –0.75±0.06 –0.36±0.09 –0.66±0.07 – 

Biotope 3 0.60±0.05 0.70±0.06 0.28±0.09 0.64±0.07 0.16±0.07 

 

Різні типи біотопів характеризуються різними показниками нересту Perca 

fluviatilis. Для температури води на момент початку нересту тип біотопу є 

найголовнішим чинником. Роль кліматичних факторів у визначенні стартової 

температури води значно менша.  

Нерест Perca fluviatilis спершу починається в Обухівських плавнях та 

водоймах Таромського уступу (рис. 4.9). Пізніше нерест відбувається у водоймах 

Миколаївського уступу та руслі р. Дніпро. Аналогічна закономірність 

справедлива для термінів закінчення нересту. Тривалість нересту найменша у 

водоймах Обухівських плавнів та гирла р. Оріль, трохи більша – у водоймах 

Таромського та Миколаївського уступів, а найбільша тривалість нересту 

встановлена для русла р. Дніпро. За температурою води на момент початку 

нересту водойми можна розподілити на дві категорії. Це водойми Обухівських 

плавнів, гирла р. Орелі та Таромського уступу, де нерест починається за 
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порівняно низької температури води – 7,4–7,6ºС. І водойми Миколаївського 

уступу та русла р. Дніпро, де нерест починається, коли температура води 

становить 8,1–8,3ºС.  

Кумулятивна температура найменша у водоймах Таромського уступу та у 

середньому становить 67,6ºС протягом періоду нересту. У водоймах 

Обухівських плавнів, гирла р. Орель та русла р. Дніпро цей показник майже 

однаковий та знаходиться на рівні 105,8–118,7ºС. Кумулятивна температура 

протягом нересту у водоймах Миколаївського уступу становить 147,4ºС. 

 
Рис. 4.9. Залежність часу настання початку (I, кількість діб від початку року), 

кінця (II, кількість діб від початку року) нересту, його тривалість (III, кількість 

діб), температури води в момент початку нересту (IV, ºС) і кумулятивної 

температури протягом усього нересту (V, ºС) Perca fluviatilis від типу біотопу 

(вуса – мінімум і максимум, коробка – перший і третій квантиль, горизонтальна 

лінія – медіана): 1 – Миколаївський уступ; 2 – Обухівські плавні, гирло  

р. Оріль; 3 – русло Дніпра; 4 – Таромський уступ. 
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Тривалість нересту може бути охарактеризована лінійним кореляційним 

зв’язком як із термінами початку нересту, так і з термінами закінчення нересту 

(рис. 4.10).  
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Рис. 4.10. Кореляція тривалості нересту Perca fluviatilis (вісь ординат, кількість 

діб) та часу настання початку (А) і кінця (В) нересту (кількість діб від початку 

поточного року).  

 

Коефіцієнт кореляції зв’язку між тривалістю та початком нересту 

становить r = –0.15 та не є статистично вірогідним (р = 0,17). Кореляція 

тривалості та термінів закінчення нересту є статистично вірогідною (r = 0.48, р< 

0,001). Таким чином, тривалість нересту більшою мірою визначається умовами 

припинення нересту, а умови початку нересту є дещо випадковими по 

відношенню до тривалості нересту. 

Процедура фракціонування варіації показників фенології нересту дозволяє 

визначити співвідношення ролей факторів різного походження (рис. 4.11). 

Терміни початку нересту найбільшою мірою визначаються типом біотопу (47,9 

%). Також важливе значення мають патерни температурних режимів (23,5 %), а 

також їх взаємодія з режимами опадів (12,4 %). Самостійна роль опадів дещо 

незначна (8,6 %). У визначенні термінів закінчення нересту роль типу біотопу ще 

збільшується (до 52,9 %). Роль температурних коливань та опадів стає 

паритетною (4,9 та 4,5 % відповідно). Домінуюча роль температурних режимів 

встановлена для визначення тривалості нересту – 51,4 % варіювання цього 

показника можна пояснити за допомогою термальних предикторів. У свою чергу, 

роль розбіжностей між біотопами за тривалістю нересту вкрай незначна (1,8 %). 

Важливе значення має також режим випадіння опадів (29,9 %). Для температури 

води на момент початку нересту саме розбіжності між біотопами є 

найважливішим чинником у формуванні особливостей цього показника. Для 

кумулятивної температури це значення біотопів ще більше. Врахування умовних 

змінних дозволяє виявити перехресні взаємодії у впливі екологічних факторів на 

фенологію нересту (рис. 4.12). Врахування як коваріат змінних варіабельності 

опадів та типу біотопу дозволяє значно підвищити пояснювальну здатність 

середньомасштабних складових варіювання температури. 
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Рис. 4.11. Фракціонування варіації параметрів нересту Perca fluviatilis: I – 

компоненти варіації: [a] – температурні фактори, [b] – опади, [c] – водойма, 

[a]+[b] – взаємний вплив температури й опадів, [a]+[c] – взаємний вплив 

температури й типу водойми; [b]+[c] – взаємний вплив типу водойми й опадів, 

[a]+[b]+[c] – взаємний вплив усіх факторів; II – структура варіації часу початку 

нересту; III – часу кінця нересту; IV – тривалості нересту; V – температури води 

в момент початку нересту; VI – кумулятивної температури протягом усього 

нересту.  

 

Можна припустити, що роль широкомасштабних патернів варіювання 

температури у формуванні термінів закінчення нересту обумовлена їх 

кореляцією з режимом опадів, який безпосередньо впливає на терміни 

закінчення нересту. Роль середньомасштабних складових у варіюванні 

тривалості нересту значно збільшується при урахуванні опадів та типу біотопу. 

Цей ефект можна пояснити наявністю інформаційного шуму, який створює 
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режим опадів за умов впливу температури. Виокремлення цих двох джерел 

інформації дозволяє досягти більшої пояснювальної здатності моделей. 

 
Рис. 4.12. Скэйлограмми впливу температурних компонентів на показники 

нересту Perca fluviatilis: вісь абсцис – порядкові номери температурних головних 

компонент; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II – кінець нересту; III – 

тривалість нересту; IV – температура води на початку нересту;  

V – кумулятивна температура за період нересту. 

 

Важливо відзначити, що у рамках запропонованої моделі вплив факторів 

середовища на температуру води під час початку нересту практично не суттєвий, 

що дозволяє розглядати цей показник як константу. Для кумулятивної 

температури слід відзначити високочастотні складові варіювання режиму 

температури. Для опадів слід указати таку особливість, що залучення змінних 

температури та типу біотопу, як правило, призводить до зменшення 

пояснювальної здатності змінних опадів (рис. 4.13).  
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Рис. 4.13. Скейлограми впливу компонентів варіювання опадів на показники 

нересту Perca fluviatilis: вісь абсцис – порядкові номери температурних головних 

компонент; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II – кінець нересту; III – 

тривалість нересту; IV – температура води на початку нересту;  

V – кумулятивна температура за період нересту. 

 

Це вказує на підлеглу роль опадів, яка обумовлена їх кореляцією з 

ритмікою температурних режимів, внаслідок чого виникає артефакт статистично 

вірогідної оцінки впливу. Виняток становить тривалість нересту, для якого слід 

визнати первинний характер ритміки випадіння опадів. Таким чином, нерест 

Perca fluviatilis, в середньому, відбувається при температурі 10,99±0,33ºС. Цей 

показник певною мірою консервативний і найбільшою мірою залежить від типу 

біотопу. Біотопічні особливості за цим показником статистично вірогідно 

розрізняються, але за модулем ці відмінності незначні. Найбільш імовірно, що 

тривалість нересту більшою мірою залежить від перебігу механізмів, які 

регулюють закінчення нересту. В якості такого механізму можна розглядати 
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рівень метаболічної активності цих пойкілотермних тварин. Кумулятивна 

температура є суттєвим чинником, від якого залежить час закінчення нересту і, 

таким чином, – його тривалість. Нами встановлена специфічна форма реагування 

фенології нересту Perca fluviatilis на тренд глобального потепління. Загальна 

тривалість нересту збільшується внаслідок збільшення середньорічних 

температур внаслідок більш раннього початку нересту та більш пізнього його 

закінчення. Очевидно, що для пояснення цього феномену варто залучити не 

тільки оцінку характеру впливу зовнішніх факторів на фенологію нересту Perca 

fluviatilis, але потрібно також урахувати міжвидові взаємодії в угрупованні.  

 

4.4. Фенологія нересту карася срібного Carassius gibelio (Bloch, 1782) 

У результаті досліджень нами встановлено, що нерест Carassius gibelio в 

95 % випадків відбувається на 113–139 день кожного року (в середньому, це 

відбувається на 125 добу) (табл. 4.5).  

 

Таблиця 4.5. Описові статистики подій нересту Carassius gibelio у період 1997–

2018 рр. (N = 84) 

Показники 
Середня±ст. 

помилка 

Персентиль Асиметрія

± ст. 

помилка 

Ексцес± 

ст. 

помилка 2.5 % 97.5 % 

Початок нересту (діб з початку 

року) 
125.58±1.07 113 139 0.36±0.26 –0.94±0.52 

Кінець нересту (діб з початку 

року) 
146.87±0.86 134 160 0.20±0.26 –0.54±0.52 

Тривалість нересту (діб) 21.29±0.78 9 33 0.16±0.26 –0.06±0.52 

Температура води на момент 

початку нересту (ºC) 
13.51±0.13 11.5 15.5 0.16±0.26 –0.23±0.52 

Кумулятивна температура води 

протягом нересту (ºC) 
252.10±6.45 165.6 361.4 0.09±0.26 –0.96±0.52 

 

За період досліджень нерест почав відбуватися у більш раннні терміни, про 

що свідчить статистично достовірний негативний коефіцієнт кореляції між 

часом початку нересту та порядковим номером року нересту (r = –0.24, p = 0.03). 

Розподіл часу початку нересту асиметричний зі зрушенням розподілу вліво (рис. 

4.14). Для розподілу характерний статистично достовірний негативний ексцес, 

що також свідчить про пріоритет нересту в більш ранній термін. Нерест в 95 % 

випадків закінчується на 134–160 добу від початку року. Закінчення нересту 

також має тенденцію до зрушення на більш ранній період протягом періоду 

досліджень (r = –0.25, p = 0.02). Розподіл симетричний і без значимого ексцесу. 

Нерест у 95 % випадків триває 9-33 доби. Тривалість нересту нелінійно 

змінювалася протягом періоду досліджень (рис. 4.15, А). Локальний мінімум 

тривалості нересту відзначено у 2004–2008 рр. Розподіл тривалості нересту 

симетричний й без ексцесу. Нерест Carassius gibelio в 95 % випадків починається 
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при температурі 11.5–15.5ºС. Цей показник піддається нелінійному тренду в часі 

з локальним мінімумом у період в 2008–2010 рр. (рис. 4.15, В). 

 
Рис. 4.14. Гістограми розподілу показників нересту Carassius gibelio: А – початок 

нересту (кількість діб з початку року); В – кінець нересту (кількість діб з початку 

року); С – тривалість нересту (кількість діб); D – температура води у момент 

початку нересту, °C; Е – кумулятивна температура протягом усього нересту, °C; 

вісь ординат – густина розподілу. 

 

Кумулятивна температура протягом нересту в 95 % випадків перебуває в 

діапазоні від 165.6 до 361.4ºС. Цей показник нелінійно змінювався протягом 

періоду дослідження. Його мінімум відмічено в період 2006-2009 рр. Кліматичні 

головні компоненти та типи озерних систем здатні пояснити 79 % варіювання 

часу початку нересту Carassius gibelio. Температурні головні компоненти 1, 2, 5 

і 6 характеризуються статистично достовірними регресійними коефіцієнтами. 

Для всіх зазначених головних компонент у переднерестовий період характерний 

період монотонної динаміки (рис. 4.16). Відмінності між компонентами 

полягають у різній тривалості цього періоду. Найбільш тривалі монотонні 

періоди характерні для головних компонент 1 і 2, трохи більш короткий 

110 130 150

0
.0

0
0

.0
1

0
.0

2
0

.0
3

0
.0

4
A

130 150 170

0
.0

0
0

.0
2

0
.0

4

B

5 15 25 35

0
.0

0
0

.0
2

0
.0

4
0

.0
6

C

11 12 13 14 15 16

0
.0

0
.1

0
.2

0
.3

0
.4 D

150 250 350

0
.0

0
0

0
.0

0
4

0
.0

0
8 E



63 

монотонний період для головної компоненти 5 і найменший – для головної 

компоненти 6. 
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Рис. 4.15. Тренд мінливості показників нересту Carassius gibelio у часі: вісь 

абсцис – послідовність років, вісь ординат – А – тривалість нересту; В – 

температура води на момент початку нересту, °C; С – кумулятивна температура 

протягом періоду нересту. 

 

Загальним для всіх компонентів є те, що зростаючий тренд температур, 

який маркірується кожним із цих факторів, сприяє більш ранньому настанню 

нересту в Carassius gibelio (табл. 4.6). Правильно і зворотне: у рік спадного 

температурного тренда час початку нересту Carassius gibelio переноситься на 

більш пізній період. Спостережуваний час початку нересту залежить від ступеня 

збігу спрямованості температурних трендів, які маркіруються кожної з головних 

компонент. Варто враховувати та обставину, що за своєю математичною 

природою головні компоненти є ортогональними, тобто незалежними змінними. 

Комбінація в даному році позитивних динамік головних 1, 2, 5 і 6 призводить до 

найбільш раннього нересту Carassius gibelio. Якісно така подія може бути 

охарактеризована як рання й дружна весна. Комбінація негативних динамік 

зазначених факторів відповідає пізній весні, у рік якої нерест Carassius gibelio 

буде починатися в пізній період часу. Статистично достовірними предикторами 

строків настання нересту є головні компоненти варіювання опадів 2 і 5. Для обох 

головних компонент у переднерестовий період характерна тенденція зниження 

опадів щодо середньорічного тренду, відмінності полягають у тривалості цього 

періоду. Для головної компоненти 5 цей період більш тривалий, ніж для головної 

компоненти 2. 
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Рис. 4.16. Траєкторія у часі температурних головних компонент 1, 2, 5 та 6 вісь 

абсцис – порядок діб з початку року; вісь ординат – ваги головних компонент. 

 

Позитивні знаки регресійних коефіцієнтів указують на те, що відзначені 

тренди сприяють збільшенню строків початку нересту. Інакше кажучи, дефіцит 

опадів у переднерестовий період відтерміновує час початку нересту. Головна 

компонента 2 указує на те, що період зниження опадів, який починається за 20 

днів до самої ранньої дати нересту Carassius gibelio здатний відсунути момент 

початку нересту цього виду риб. Головна компонента 5 указує на те, що 

зниження норми випадіння опадів у період з 60 днів до початку нересту відсуває 

на більш пізній період час початку нересту. Таким чином, інтенсивне потепління 

навесні при комбінації з підвищеною кількістю випадання опадів сприяють 

більш ранньому періоду нересту Carassius gibelio. Біотопічні особливості місць 

нересту виявляють статистично достовірний вплив на час початку нересту. 

Найбільш рано нерест Carassius gibelio спостерігається у водоймах Обухівських 

плавнів і Таромського уступу (рис. 4.17). Пізніше всього нерест наступає в руслі 

р. Дніпро. Кліматичні фактори та тип водойми визначають 70 % варіювання часу 

припинення нересту. Статистично значимий вплив на закінчення нересту 

виявляють температурні головні компоненти 3 і 6. Зазначені головні компоненти 

відбивають мінливість температурних режимів, які здебільшого відбуваються в 

зимовий період, тобто значно раніше, ніж нерест або переднерестовий період. У 

період нересту головні компоненти 3 і 6 практично не відрізняються від нуля. Це 

свідчить про те, що тривалість нересту визначається умовами й режимами 

зимівлі риб, що відбивається на їхньому репродуктивному й біологічному 

статусі.  
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Таблиця 4.6. Регресійна залежність часу початку, кінця та тривалості нересту, 

температури води під час початку нересту, кумулятивної температури протягом 

нересту Carassius gibelio від типу біотопу та головних компонент варіації 

температури та опадів (стандартизовані регресійні коефіцієнти, представлені 

тільки статистично вірогідні при p< 0.05) 

Предіктори 
Початок Кінець Тривалість 

Температура 

води 

Кумулятивна 

температура 

R2
a= 0.79 R2

a= 0.7 R2
a= 0.56 R2

a= 0.69 R2
a= 0.6 

Температурні головні компоненти 

Term1 –0.14 ± 0.07 – 0.28 ± 0.1 – 0.3 ± 0.1 

Term2 0.18 ± 0.08 – –0.28 ± 0.11 – –0.26 ± 0.11 

Term3 – 0.52 ± 0.16 – –0.44 ± 0.16 – 

Term4 – – 0.28 ± 0.14 – – 

Term5 0.28 ± 0.06 – –0.3 ± 0.09 – – 

Term6 0.23 ± 0.11 0.27 ± 0.13 – 0.64 ± 0.13 – 

Term7 – – – – – 

Term8 – – – – – 

Головні компоненти варіації опадів 

Precip1 – – – 0.52 ± 0.16 – 

Precip2 0.28 ± 0.07 –0.18 ± 0.08 –0.58 ± 0.1 – –0.38 ± 0.09 

Precip3 – – – –0.19 ± 0.09 – 

Precip4 – – – –0.82 ± 0.16 – 

Precip5 0.23 ± 0.11 – – 0.46 ± 0.14 – 

Тип біотопу 

Biotope 1 – 0.33 ± 0.12 – 0.84 ± 0.12 0.94 ± 0.14 

Biotope 2 –0.72 ± 0.1 –0.89 ± 0.12 – –0.36 ± 0.12 – 

Biotope 3 1.19 ± 0.1 0.85 ± 0.12 –0.68 ± 0.14 –0.6 ± 0.12 –0.5 ± 0.14 

Biotope 4 –0.59 ± 0.1 –0.3 ± 0.12 0.48 ± 0.14 – –0.55 ± 0.14 

Умовні позначки: Biotope 1 – водойми системи Миколаївського уступу; Biotope 2 – водойми 

системи Таромський уступу; Biotope 3 – руслова частина Дніпра; Biotope 4 – водойми системи 

р. Проточ та Обухівська заплава. 

 

Головна компонента 2 указує на те, що якщо відносне зменшення опадів 

відсуває терміни початку нересту, то цей же фактор сприяє більш швидкому 

закінченню нересту. Нерест найтриваліший у руслі р. Дніпро. Швидше за все 

нерест закінчується у водоймах Обухівських плавнів. Кліматичні головні 

компоненти та тип водойми визначають 56 % варіювання тривалості нересту. 

Статистично значимий вплив на тривалість нересту виявляють температурні 

головні компоненти 1, 2, 4 і 5 і головна компонента варіювання опадів 2. Між 

часом початку нересту і його тривалістю існує негативний кореляційний зв'язок 

(r = – 0.60, p< 0.001), тоді як кореляційний зв'язок з часом закінчення нересту 

статистично недостовірний (r = 0.16, p = 0.14). Таким чином, тривалість нересту 

більшою мірою залежить від часу початку нересту: чим раніше нерест 

починається, тим більше триває. Це пояснює протилежні знаки в регресійних 

коефіцієнтів у моделях для часу початку нересту та для тривалості нересту. 
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Рис. 4.17. Залежність часу початку нересту (І, кількість діб з початку року), кінця 

нересту (ІІ, кількість діб з початку року) та тривалості нересту (ІІІ, кількість діб), 

температури води під час початку нересту (IV, °C), кумулятивної температури 

протягом нересту (V, °C) Carassius gibelio від типу біотопу («вуса» – мінімум та 

максимум, «коробка» – перший та третій квантилі, горизонтальна лінія – 

медіана): I – водойми системи Миколаївського уступу; II – водойми системи 

Таромський уступу; III – руслова частина Дніпра; IV – водойми системи р. 

Проточ та Обухівська заплава. 

 

Найбільша тривалість нересту відзначена у водоймах Таромського уступу 

та Обухівських плавнів. Між часом початку нересту та температурою води на 

момент початку нересту немає кореляційної залежності (r = 0.09, p = 0.38). Проте, 

69 % варіювання температури води, при якій починається нерест, може бути 

описане за допомогою кліматичних предикторів і типу водойми. Температурні 

головні компоненти 3 і 6 є статистично достовірними предикторами температури 

води на момент початку нересту Carassius gibelio. Головна компонента 6 є 

1 2 3 4

1
1

5
1

3
0

1
4

5

I

1 2 3 4

1
3

0
1

4
5

1
6

0 II

1 2 3 4

5
1

5
3

0 III

1 2 3 4

1
1

1
3

1
5 IV

1 2 3 4

1
5

0
2

5
0

3
5

0

V



67 

статистично достовірним предиктором як для початку нересту і його тривалості, 

так і для температури води на момент нересту. Температура нересту також 

залежить від режиму випадання опадів, що підтверджується статистично 

достовірним впливом головних компонент варіювання опадів 1, 3, 4, 5. 

Найбільша температура води на момент початку нересту відзначений для водойм 

Миколаївського уступу, а найменша – у руслі Дніпра. Температура води на 

момент нересту Carassius gibelio зазнавала закономірної динамікиу річному 

аспекті. В середині нульових років відзначався локальний мінімум температур 

початку нересту. Найбільш константні температури початку нересту Carassius 

gibelio характерні для водойм Миколаївського уступу. Вкрай висока мінливість 

цього показника відзначена для водойм Таромського уступу й русла р. Дніпро. 

Тривалість нересту й кумулятивна температура в період нересту позитивно 

корелюють (r = 0.61, p< 0.01), що пояснює подібний перелік статистично 

достовірних предикторів для цих показників нересту Carassius gibelio. 

Кумулятивна температура характеризується біотопічною специфікою. 

Найбільший цей показник для водойм Миколаївського уступу, а найменший – 

для русла Дніпра.  

Кліматичні фактори та тип біотопу здатні пояснити 79.6 % варіювання часу 

початку нересту Carassius gibelio (рис. 4.18). Основна компонента варіювання 

часу початку нересту обумовлена типом біотопу (68.2 %). Важливу роль відіграє 

температурний режим повітря (14.4 %), трохи меншу роль відіграє режим опадів 

(5.8 %). Температурний режим і режим випадіння опадів взаємодіють, що 

визначає 2.7 % варіювання часу початку нересту. Взаємодія кліматичних 

факторів, яке має біотопічну специфіку, визначає 0.8 % варіювання цього 

показника нересту. Структура варіювання часу закінчення нересту на 70.3 % 

визначається кліматичними факторами та типом біотопу. Для цього показника 

нересту порівняно з часом початку більш важливим виявляється температурний 

режим (22.4 %), а роль режиму опадів знижується (1.6 %). Також збільшується 

роль взаємодії термічного режиму й режиму опадів. Тривалість нересту меншою 

мірою залежить від розглянутих факторів, ніж час початку або закінчення 

нересту (56.6 %). Це зменшення відбулося за рахунок зниження ролі типу 

біотопу (20.1 %). Слід зазначити, що істотну роль у варіюванні тривалості 

нересту відіграє режим опадів (22.4 %). Варіювання температури води на момент 

початку нересту на 69.3 % визначається екологічними факторами. Найбільшу 

роль у фракціонуванні варіації цього показника відіграє тип біотопу (34.9 %). 

Очевидно, на ритміку температурного режиму атмосфери накладається 

гідрологічний режим водойм, що створює специфічний для кожної водойми як 

температурний режим, так і режим рівня води у водоймі. Остання обставина 

виступає як стимул нересту, внаслідок чого нерест може відбуватися в різних 

водоймах при різній температурі води. Кумулятивна температура протягом 

нересту в ще більшому ступені визначається типом біотопу (41.7%). Роль 

режиму температури повітря для цього показника набагато більш істотна, ніж 

режим випадіння опадів. Найбільшу роль у варіюванні часу початку нересту 

відіграють температурні головні компоненти 5, 6 і 8 з головними компонентами 
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опадів і типу біотопу як коваріати (рис. 4.19). Цей результат ще раз підкреслює 

важливу роль температурного фактора в регуляції динаміки нересту Carassius 

gibelio.  

 
Рис. 4.18. Фракціонування варіації показників нересту Carassiusgibelio:I – 

компоненти варіації: [a] – температура, [b] – опади, [c] – тип біотопу, [a] + [b] – спільний вплив 

температури та опадів, [a] + [c] – спільний вплив температури та біотопів; [b] + [c] – спільний 

вплив біотопів та опадів, [a] + [b] + [c] – спільний вплив температури, опадів та типу біотопів; 

II – фракціонування початку нересту; III – фракціонування кінця нересту; IV фракціонування 

тривалості нересту; V – фракціонування температури води на початку нересту; VI – 

фракціонування кумулятивної температури протягом нересту. 

 

Облік як коваріат опадів і типу біотопу суттєво збільшує дисперсію часу 

закінчення нересту, яку пояснюють температурні головні компоненти. 

Найбільшу роль відіграє головна компонента 6. Тривалість нересту як показник 

має складну природу, про що свідчить велике число статистично значимих 

предикторів із числа температурних головних компонент – 2–7. Для головних 

компонент 2-6 облік коваріат суттєво збільшує пояснену дисперсію. 

[a] [b]

[c]

[a]+[b]

[a]+[c][b]+[c]
[a]+[b]+[c]

Residuals = Unexplained

I

0.144 0.058

0.682

0.027

      0.008

Residuals = 0.204

Values <0 not shown

II

0.224 0.016

0.500

0.051

      0.005

Residuals = 0.297

Values <0 not shown

III

0.220 0.224

0.201

   

      0.005

Residuals = 0.434

Values <0 not shown

IV

0.234 0.121

0.349

0.058

      0.003

Residuals = 0.307

Values <0 not shown

V

0.197 0.083

0.417

   

      0.007

Residuals = 0.393

Values <0 not shown

VI
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Температура води на момент початку нересту щонайкраще пояснюється 

температурною компонентою 6. Аналогічна ситуація спостерігається й для 

кумулятивної температури за період нересту. 

 
Рис. 4.19. Скейлограма впливу температурних головних компонент на параметри 

нересту Carassiusgibelio: ось абсцис – порядок температурних головних 

компонент; вісь ординат – налаштована пояснена варіація, R2
adj, I – початок 

нересту, II – кінець нересту; III – тривалість нересту; IV – температура води на 

початку нересту; V – кумулятивна температура протягом періоду нересту. 

 

Таким чином, облік коваріат – головних компонент варіювання опадів і 

типу біотопу – суттєво збільшує частку дисперсії, поясненої за допомогою 

окремих температурних головних компонент. Із усіх компонентів головна 

компонента 6 має найбільшу пояснювальну здатність і є постійним предиктором 

для всіх розглянутих характеристик нересту. Ця компонента відбиває 

високочастотну складову варіювання температурного режиму повітря з 

характерним періодом 20 і 45 діб. Серед головних компонент варіювання опадів 
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для описання характеристик нересту найбільше значення має головна 

компонента 2 (рис. 4.20).  

 
Рис. 4.20. Скейлограма впливу головних компонент варіювання опадів на 

параметри нересту Carassiusgibelio: ось абсцис – порядок головних компонент 

варіювання опадів; вісь ординат – налаштована пояснена варіація, R2
adj, I – 

початок нересту, II – кінець нересту; III – тривалість нересту; IV – температура 

води на початку нересту; V – кумулятивна температура протягом періоду 

нересту. 

 

Облік як коваріат температурних головних компонент і типу біотопу 

значно збільшує описову здатність цієї головної компоненти. Для опису варіації 

температури води на момент початку нересту важливу роль належить головній 

компоненті 4. Її пояснювальна роль найбільша без обліку коваріат, тому можна 

припустити, що у варіюванні температури води на момент початку нересту 

важлива роль належить взаємодії температурного режиму й режиму випадіння 

опадів. Для пояснення фенології нересту ми виходимо з того, що нерест наступає 
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після впливу деякого стимулу, але готовність до нересту визначається 

особливостями життя риб у значний період часу, який нересту передує. Після 

нересту в попередній рік у срібного карася спостерігається період спокою, після 

чого починається тривалий період формування статевих продуктів. Кормова база 

й кліматичні умови в цей період впливають на динаміку цього процесу. Наша 

гіпотеза полягає в тому, що регулярні патерни температури й випадіння опадів є 

керуючими факторами, які визначають особливості нересту. Окремі флуктуації 

кліматичних режимів можуть бути джерелом дезінформації як стимули для 

нересту. Наприклад, аномальні потепління наприкінці зими не можуть бути 

стимулом для нересту, тому що після цього буде випливати неминуча загибель 

потомства. Таким чином, тільки закономірна послідовність кліматичних режимів 

може виступати як керуючий фактор. Відхилення від загальносезонної динаміки 

ходу температур і опадів можуть бути представлені як регулярно повторювані 

коливальні процеси. Погоджені ритми представлені як головні компоненти. 

Температурні й осадові головні компоненти мають значну прогностичну 

здатність для пояснення часу настання початку, кінця й тривалості нересту. 

Важливою особливістю є те, що й температура води на момент початку нересту 

також може бути пояснена за допомогою кліматичних головних компонент. 

Критична температура розглядається як тригер, що запускає процес нересту. 

Наше дослідження показує, що цей показник є функцією кліматичних режимів. 

Очевидно, чутливість до температурного стимулу залежить від стану організму 

риби, що визначається особливостями умов життя за попередній період.  

Головні компоненти варіювання кліматичних режимів охоплюють 

тривалий період часу. Найбільш імовірно, що найбільше регулююче значення 

для визначення строків нересту мають події, які безпосередньо передують 

нересту. Швидка й дружна весна в комбінації з більшою нормою опадів 

стимулюють більш ранні строки настання нересту. Однак такі події узгоджені з 

динамікою кліматичних процесів на більш ранніх етапах – восени або на початку 

зими. І немає статистичних підстав відхилити гіпотезу про те, що особливості 

умов навколишнього середовища не впливають або не суттєво впливають на 

фенологію нересту риб. Як статистично, так і біологічно цілком реалістичною 

виглядає гіпотеза про те, що умови середовища впродовж життя риб після 

останнього нересту визначають фенологію нересту в поточному році. 

 

Висновки до розділу 

1. Досліджені види риб за особливостями реакції їх фенології на тренд часу 

розподілено на дві групи: види, нерест яких гальмується або види, нерест яких 

прискорюється (або залишається нейтральним). Протягом дослідження у 1997–

2018 рр. була встановлена тенденція до скорочення термінів початку і закінчення 

нересту двох видів риб – Esoxlucius і Carassius gibelio та не було встановлено 

статистично вірогідного тренду змін параметрів нересту для Perca fluviatilis. Для 

видів Bliccabjoerkna, Scardinius erythrophthalmus, Abramis brama та Rutilus rutilus 

була встановлена тенденція до збільшення термінів нересту. 
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2. Найважливішими предикторами початку нересту Esoxluciusє 

широкомасштабні та детальномасштабні складові температурних патернів, 

особливості динаміки випадіння опадів та особливості, які пов’язані з типом 

біотопу. Для термінів початку нересту опади не є значним чинником, а для 

термінів закінчення їх роль значно вища. Для пояснення варіації температури 

води на початку нересту найважливіше значення має детальномасштабна 

складова варіації опадів. 

3. Температура води на момент початку нересту Esoxlucius не залежить від 

середньорічної температури, тому її можна визнати інваріантною до 

кліматичних змін. Біотопи характеризуються специфікою за цим показником. За 

найменшої температури нерест починається у водоймах Таромського уступу (у 

середньому (5,1ºС). За трохи більшої температури починається нерест у 

водоймах Обухівських плавнів та гирлі р. Орель (у середньому 5,4 ºС). При 

середній температурі 6,0ºС починається нерест у водоймах Миколаївського 

уступу та русла р. Дніпро. 

4. Глобальний тренд потепління призводить до зсуву термінів нересту Perca 

fluviatilis на більш ранній період. Терміни закінчення нересту мають тенденцію 

до більш пізніх дат на фоні потепління клімату, внаслідок чого тривалість 

нересту збільшується по мірі того, як клімат теплішає. Температура води на 

момент початку нересту залишається інваріантною. За температурою води на 

момент початку нересту водойми розподілені на дві категорії. Це водойми 

Обухівських плавнів, гирла р. Орелі та Таромського уступу, де нерест 

починається за порівняно низької температури води – 7,4–7,6ºС. І водойми 

Миколаївського уступу та русла р. Дніпро, де нерест починається при 

температурі води 8,1–8,3ºС. Опади виконують підлеглу роль, яка обумовлена їх 

кореляцією з ритмікою температурних режимів, внаслідок чого виникає 

артефакт статистично вірогідної оцінки впливу. Виняток становить тривалість 

нересту, для якого слід визнати первинний характер ритміки випадіння опадів. 

5. Нерест Carassius gibelio найчастіше починається при температурі 

11.5–15.5ºС. Дефіцит опадів у переднерестовий період відтерміновує час початку 

нересту, а інтенсивне потепління навесні при комбінації з підвищеною кількістю 

випадіння опадів сприяють більш ранньому періоду нересту Carassius gibelio. 

Найважливішу роль у регуляції динаміки нересту Carassius gibelio  відіграють 

детальномасштабні складові температурних патернів. 
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РОЗДІЛ 5. 

ВІДГУК ФЕНОЛОГІЇ РИБ НА ГЛОБАЛЬНІ ЗМІНИ КЛІМАТУ: 

ГАЛЬМУВАННЯ ТЕРМІНІВ НЕРЕСТУ 

5.1. Фенологія нерест у плоскирки Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) 

За нашими результатами, нерест плоскирки починається у діапазоні від 29 

квітня до 23 травня (на 118–142 добу поточного року), а закінчується у діапазоні 

від 20 травня до 12 червня (на 139–162 добу). Таким чином, нерест триває 10–30 

діб (табл. 5.1). Розподіл характеристик нересту є переважно симетричним, так як 

коефіцієнти асиметрії значимо не відрізняються від нуля (рис. 5.1).  

 

Таблиця 5.1. Описові статистики термінів нересту Blicca bjoerknaу період 1997–

2015 рр. (N = 72) 

Характер

истики 

нересту 

Середнє±ст. 

помилка 

Міні

мум 

Ма

кси

мум 

Довірчий інтервал Асиметрія 

±ст. поми

лка 

Ексцес 

±ст. помилка 

K-S 

d 

p-

рівень 
–95 % + 95 % 

Триваліст

ь 
20.29±0.56 10 30 19.17 21.41 0.21±0.28 –0.57±0.56 0.09 0.51 

Кількість діб від кінця нересту минулого року 

Початок 345.42±0.70 335 358 336.00 357.00 0.12±0.28 –0.92±0.56 0.10 0.36 

Кількість діб від 1 січня кожного року 

Початок 130.56±0.55 118 142 129.45 131.66 –0.03±0.28 0.46±0.56 0.11 0.30 

Кінець 150.85±0.67 139 162 149.51 152.18 –0.05±0.28 –0.86±0.56 0.10 0.42 

Кількість діб після 1 січня з корекцією з урахуванням місячного циклу 

Початок 114.56±1.17 91 132 97.00 132.00 0.09±0.28 –0.78±0.56 0.11 0.35 

Кінець 134.85±1.17 110 156 118.00 155.00 0.29±0.28 –0.56±0.56 0.09 0.56 

Кількість діб після 1 січня з корекцією з урахуванням місячного напівциклу 

Початок 123.44±0.69 106 132 110.00 132.00 –0.83±0.28 0.26±0.56 0.15 0.10 

Кінець 143.18±0.75 127 156 130.00 156.00 –0.14±0.28 –0.04±0.56 0.07 0.81 

 

Виняток становить розподіл значень початку нересту з корекцією з 

урахуванням місячного напівциклу. В цьому випадку розподіл має тенденцію до 

зсуву вліво. Ексцес статистично вірогідно не відрізняється від нуля для 

розподілу тривалості нересту, термінів початку нересту за сонячним календарем 

та з урахуванням місячного напівциклу, а також термінів закінчення нересту з 

урахуванням місячного циклу та напівциклу. Для вказаних розподілів відповідно 

до критерію Колмогорова-Смірнова може бути прийнятий нормальний закон як 

найкраща модель. Від’ємний ексцес для розподілу термінів кінця нересту 

свідчить про тенденцію до його двовершинності. Модель суміші з двох 

гауссових розподілів досить добре описує такі спостереження. Для розподілу 

кількості діб від кінця нересту минулого року до початку нересту в поточному 

році статистика Колмогорова-Смірнова становить d = 0,05, р = 0,99 з 

параметрами розподілу – середні 339,48±0,29 (коефіцієнт суміші 0,37) та 

348,83±0,49 (коефіцієнт суміші 0,63). Розподіл кількості діб до кінця нересту за 

сонячним календарем також є сумішшю двох розподілів (d = 0,08, р = 0,75, 
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середні 148,19±0,49, коефіцієнт суміші 0,71 та 157,20±0,27, коефіцієнт суміші 

0,25).  

 
Початок                                                       Кінець 

 
Початок                                                       Кінець 

з корекцією з урахуванням місячного циклу  

 
Початок                                                       Кінець 

з корекцією з урахуванням місячного напівциклу 

 
          Кількість діб з кінця минулого нересту        Тривалість нересту  

Рис. 5.1. Гістограми характеристик термінів нересту Blicca bjoerknaу період 

1997–2015 рр. 
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Корекція термінів нересту з урахуванням місячного циклу дає оцінки, які 

мають розподіли, які є сумішшю двох нормальних розподілів. Зі вказаною 

корекцією статистика Колмогорова-Смірнова для початку нересту становить  

d = 0,06, р = 0,91, середні 110,25±0,80, коефіцієнт суміші 0,76 та 128,21±0,27, 

коефіцієнт суміші 0,24. Для кінця нересту становить d = 0,06, р = 0,94, середні 

128,93±0,69, коефіцієнт суміші 0,62 та 144,62±0,74, коефіцієнт суміші 0,38. 

Аналіз метеорологічних даних за період досліджень дозволив визначити 

тренди варіювання температури повітря, з якою корелює температура у 

водоймах. Цей зв’язок може бути лінійним, або при врахуванні витрат тепла на 

випарювання – більш складний нелінійний. Типовий хід температури протягом 

року характеризується наявністю двох гілок: висхідної та низхідної (рис. 5.2). 

 

 
Рис. 5.2. Типовий хід температур протягом року (як приклад наведено дані за 

1997 р.). Вісь абсцис – порядок декад з початку року, вісь ординат – середня 

температура за декаду, ºС. Експериментальні точки поєднані за допомогою 

сплайн-апроксимації. Прямі лінії позначають тренд температур висхідної гілки 

ходу температур (зліва) та низхідної гілки хода температур (справа), які оцінені 

за допомогою лінійної апроксимації (див. текст). Наведені аналітичні рівняння 

відповідних трендів та коефіцієнти детермінації. 

 

Для пояснення часу настання етапів нересту значення може мати хід 

температури цього року до моменту настання події (початок нересту, кінець 

нересту, тривалість нересту) та, вірогідно, хід температур минулого року. Події 

нересту цього року відбуваються цілком протягом висхідної гілки ходу 

температур, яку досить точно можна описати за допомогою лінійного рівняння 

виду: 

Y = b + a * X, 

де Y – середня декадна температура; X – порядок декад протягом І–VI місяців 

року, a та b – параметри рівняння.   

Аналогічне рівняння можна застосувати для низхідної гілки ходу 

температур для декад протягом VІI–XII місяців попереднього року. 
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Параметри регресії та коефіцієнти детермінації мають такий екологічний 

зміст. Для висхідної гілки регресійний коефіцієнт b тим менший, чим більший 

контраст температур взимку та влітку. У зв’язку з тим, що лінійна апроксимація 

є певною генералізацією природно синусоїдоподібного ходу температур, то слід 

мати на увазі, що найбільші температури влітку наближені до перелому ходу 

температур від збільшення до зменшення. Тому, коефіцієнт b більшою мірою 

буде залежати від мінімальних температур взимку і його слід інтерпретувати як 

маркер холодності зими. Така інтерпретація є тим більше обґрунтованою, бо 

мова йде про оцінку впливу на терміни нересту риб і процеси, які передують 

подіям нересту, мають важливість для їх пояснення. Зміна напрямку ходу 

температур відбувається вже після нересту, то значення для пояснення немає. 

Якщо розглядати коефіцієнт a поза екологічним контекстом, то безумовно, цей 

показник залежить як від холодності зими, так і від спекотності літа. Аналогічні 

міркування приводять нас до інтерпретації коефіцієнту a низхідної гілки як 

маркер спекотності літа. Порівняння коефіцієнтів висхідної гілки поточного 

року та низхідної гілки попереднього гілки дають коефіцієнт кореляції між цими 

параметрами лінійної регресії r = –0,10, p = 0,39. Такий результат підтверджує 

наше припущення про те, що коефіцієнт а низхідної гілки є маркером 

спекотності літа, тому що якби він був маркером холодності зими, то коефіцієнт 

кореляції параметрів гілок ходу температур, які є спільними для даної зими, був 

би статистично вірогідним. Крім того, відсутність кореляції свідчить про те, що 

ці коефіцієнти дають незалежну та додаткову інформацію про метеорологічні 

умови. Коефіцієнт a для висхідної гілки характеризує швидкість потепління 

протягом весни, тобто швидкість настання літа, а для низхідної – швидкість 

похолодання восени, тобто швидкість настання зими.  

Лінійна модель відображає загальний тренд потепління навесні та 

похолодання восени. У реальності хід температур має характер складного 

коливального процесу. Тому коефіцієнт детермінації лінійної регресії вказує на 

ступінь відповідності реального процесу лінійній моделі. Значні відхилення від 

загального тренду призводять до зниження коефіцієнту детермінації. Ці 

відхилення є наслідком перебігу процесів різкого потепління, які чергуються з 

періодами різкого похолодання. Чим більше таких явищ, тим менший коефіцієнт 

детермінації. Таким чином, для описання термінів настання подій нересту ми 

можемо дослідити характер впливу на них таких показників, як параметри 

регресійної моделі поточного року для висхідної гілки ходу температур та 

параметри для моделі попереднього року для низхідної гілки ходу температур 

(табл. 5.2). Важливим аспектом метеорологічних умов є кількість опадів. Для 

характеристики цього показника ми застосували їх кумулятивний подекадний 

рівень з початку року. Аналіз метеорологічних даних за період досліджень 

дозволив визначити тренди варіювання кумулятивного показника опадів. Ми 

розглянули динаміку опадів за поточний рік з початку року та за останнє півріччя 

минулого року накопичувальним підсумком з початку року (рис. 5.3). 
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Таблиця 5.2. Параметри регресійних моделей ходу температур протягом року 

Рік 

Параметри регресійної моделі 

Для висхідної гілки Для низхідної гілки 

a1 b1 R2
1 a2 b2 R2

2 

1997 1,96 –13,03 0,94 –1,57 24,83 0,90 

1998 1,74 –8,91 0,88 –1,94 29,00 0,88 

1999 1,62 –6,93 0,90 –1,84 29,38 0,89 

2000 1,71 –9,24 0,89 –1,57 26,75 0,91 

2001 1,36 –5,51 0,81 –2,18 32,40 0,93 

2002 1,62 –6,87 0,94 –2,16 31,66 0,94 

2003 1,95 –12,99 0,85 –1,54 25,87 0,90 

2004 1,45 –6,84 0,89 –1,46 25,27 0,88 

2005 1,61 –8,32 0,76 –1,67 28,33 0,90 

2006 2,06 –14,29 0,91 –1,58 27,70 0,87 

2007 1,61 –6,41 0,79 –1,88 30,51 0,92 

2008 1,75 –9,23 0,95 –1,76 29,09 0,87 

2009 1,81 –9,76 0,93 –1,71 28,81 0,91 

2010 2,01 –11,88 0,92 –1,77 30,55 0,86 

2011 2,04 –13,50 0,86 –1,72 28,51 0,90 

2012 2,21 –13,54 0,80 –1,92 31,44 0,94 

2013 1,79 –7,92 0,90 –1,65 27,33 0,90 

2014 1,68 –7,98 0,82 –1,76 28,67 0,90 

2015 1,78 –9,62 0,87 –1,77 28,90 0,90 

 

 
Попередній рік                      Поточний рік 

Рис. 5.3. Типовий хід кумулятивних опадів протягом року (як приклад наведено 

дані за 2015 р.). Вісь абсцис – порядок декад з початку року, вісь ординат – 

кумулятивні опади за декаду, мм. Прямі лінії позначають тренд кумулятивних 

опадів, які оцінені за допомогою лінійної апроксимації (див. текст). Наведені 

аналітичні рівняння відповідних трендів та коефіцієнти детермінації. 

 

y = 4.31x + 522.52

R² = 0.72
y = 20.52x - 22.05

R² = 0.90

0.0

100.0

200.0

300.0

400.0

500.0

400.0

420.0

440.0

460.0

480.0

500.0

520.0

540.0

-20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0



78 

Для пояснення часу настання етапів нересту, вірогідно, значення може 

мати хід накопичення опадів цього року до моменту настання події (початок, 

кінець та тривалість нересту) і хід накопичення опадів минулого року. 

Залежність показника кумулятивних опадів (накопичувальний підсумок опадів 

за весь час, включно з опадами у дану декаду) від часу досить точно можна 

описати за допомогою лінійного рівняння виду: 

Y = b + a * X, 

де Y – кумулятивні опади до моменту декади; X – порядок декад протягом І–VI 

місяців року, a та b – параметри рівняння.   

Аналогічне рівняння можна застосувати для ходу кумулятивних опадів для 

декад протягом VІI–XII місяців попереднього року. 

Параметри регресії та коефіцієнти детермінації мають такий екологічний 

зміст. Параметр a можна інтерпретувати як інтенсивність опадів протягом 

відповідного періоду, параметр  b – як кількість опадів на початок відповідного 

періоду. Лінійна модель відображає загальний тренд випадіння опадів навесні 

або восени попереднього року. У дійсності хід опадів має характер складного 

коливального процесу. Тому коефіцієнт детермінації лінійної регресії вказує на 

ступінь відповідності реального процесу лінійній моделі. Значні відхилення від 

загального тренду призводять до зниження коефіцієнту детермінації. Ці 

відхилення є наслідком перебігу процесів значного випадіння опадів, які 

чергуються з періодами посухи. Чим більше таких явищ, тим менший коефіцієнт 

детермінації.  

Таким чином, для описання термінів настання подій нересту ми можемо 

дослідити характер впливу на них таких показників, як параметри регресійної 

моделі динаміки кумулятивних опадів протягом першого півріччя поточного 

року та другого півріччя минулого року (табл. 5.3).  

 

Таблиця 5.3. Параметри регресійних моделей динаміки кумулятивних опадів 

Рік 

Параметри регресійної моделі 

Для першого півріччя поточного року Для другого півріччя попереднього року 

a1 b1 R2
1 a2 b2 R2

2 

1997 12,63 –20,14 0,96 22,08 413,13 0,98 

1998 13,36 –15,20 0,97 12,76 289,35 0,96 

1999 16,28 26,59 0,96 14,31 216,89 0,96 

2000 18,73 –26,01 0,97 12,86 359,76 0,89 

2001 10,81 –19,70 0,96 11,65 331,38 0,88 

2002 10,12 48,06 0,93 25,03 182,34 0,94 

2003 23,24 23,39 0,94 10,72 293,15 0,97 

2004 15,80 10,87 0,93 21,31 560,72 0,91 

2005 17,02 –7,82 0,98 12,32 318,58 0,89 

2006 6,87 24,25 0,88 13,60 284,10 0,96 

2007 15,68 –39,69 0,96 15,28 163,44 0,99 

2008 16,10 17,95 0,95 13,22 264,32 0,94 

2009 14,69 52,58 0,92 18,56 255,10 0,97 
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Рік 

Параметри регресійної моделі 

Для першого півріччя поточного року Для другого півріччя попереднього року 

a1 b1 R2
1 a2 b2 R2

2 

2010 11,29 5,27 0,92 14,09 338,76 0,96 

2011 11,15 7,40 0,97 6,75 289,93 0,95 

2012 10,57 39,85 0,94 21,66 222,72 0,96 

2013 20,52 –22,05 0,90 14,50 221,18 0,94 

2014 20,52 –22,05 0,90 4,31 440,57 0,72 

2015 12,63 –20,14 0,96 22,08 413,13 0,98 

 

Параметри регресійних моделей ходу температур та опадів 

характеризуються значним рівнем кореляції, що робить їх мультиколінеарними 

предикторами, що призводить до невизначеності параметрів регресійної моделі 

на їх основі. Аналіз головних компонент дозволяє знизити розмірність простору 

ознак та перейти до ортогональних змінних – факторів (табл. 5.4).  

 

Таблиця 5.4. Аналіз головних компонент кліматичних показників 

Параметри регресійних  

моделей 

Головні компоненти 

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Хід температур, висхідна гілка поточного року 

a1 – –0,96 – – – 

b1 – 0,96 – – – 

R2
1 –0,65 – – –0,54 – 

Хід температур, низхідна гілка попереднього року 

a2 0,94 – – – – 

b2 –0,94 –0,25 – – – 

R2
2 –0,28 – 0,76 –0,34 – 

Кумулятивні опади, поточний рік 

aw1 0,42 – –0,42 –0,39 – 

bw1 – –0,34 – 0,51 0,46 

Rw2
1 – – – –0,83 – 

Кумулятивні опади, попередній рік 

aw2 – – 0,79 – 0,40 

bw2 0,62 – – – –0,63 

Rw2
2 – – – – 0,95 

Статистики головних компонент 

Власні числа 3,63 2,17 1,80 1,20 1,10 

% загальної дисперсії 30,22 18,12 15,00 10,00 9,21 

Кумулятивний %  

загальної дисперсії 
30,22 48,34 63,34 73,34 82,55 

Перші п’ять головних компонент характеризуються власними числами, які 

переважають 1, які разом пояснюють 82,55 % дисперсії. Головна компонента 1 

найбільш чутлива до ходу температур попереднього року, варіативності 

температур та швидкості випадіння опадів поточного року та загальному рівню 

опадів за перше півріччя попереднього року. Головна компонента 2 віддзеркалює 
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динамічність температурних умов поточного року, температурні умови влітку 

минулого року та рівень опадів у зимовий період. Головна компонента 3 

найбільш чутлива до варіабельності температур у другому півріччі попереднього 

року, інтенсивності опадів у поточному та попередньому роках. Ця компонента 

чутлива саме до такого аспекту взаємозв’язку, коли інтенсивні опади наприкінці 

року супроводжуються порівняно меншими опадами навесні наступного року та 

навпаки. Головна компонента 4 вказує на мінливість температурного режиму 

протягом поточного та попереднього років, а також на динаміку опадів у 

поточному році. Головна компонента 5 найбільшою мірою чутлива до 

варіабельності опадів у попередньому році. Терміни початку нересту плоскирки 

статистично вірогідно можуть бути описані за допомогою головних компонент. 

Загальні лінійні моделі здатні пояснити 42–90 % варіабельності термінів 

настання нересту плоскирки (табл. 5.5).  

 

Таблиця 5.5. Загальні лінійні моделі залежності термінів нересту Bliccabjoerkna 

від кліматичних факторів (представлені тільки статистично вірогідні 

коефіцієнти; вплив типу біотопу в усіх випадках вірогідний при р< 0,05) 

Терміни нересту 

Предиктори  

PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 
Початок  

нересту 
Ra

2 

Тривалість 

-0.21±0.09 – – -0.37±0.09 – Не включений 0.45 

– – 0.21±0.08 -0.50±0.08 – -0.50±0.111 0.58 

– -0.16±0.07 – -0.32±0.06 – -0.70±0.092 0.72 

–0.36±0.08 – 0.17±0.08 -0.25±0.08 – -0.44±0.103 0.57 

–0.23±0.08 – – -0.18±0.09 – -0.56±0.114 0.60 

З моменту кінця 

попереднього 

нересту 

Початок  0.20±0.09 -0.40±0.09 – -0.25±0.09 – Не включений 0.42 

Кінець – -0.30±0.09 0.27±0.09 -0.59±0.09 – Не включений 0.46 

Кінець – – 0.18±0.07 -0.43±0.07 – 0.65±0.09 0.69 

За сонячним 

календарем 

Початок – -0.45±0.09 -0.24±0.09 – – Не включений 0.45 

Кінець – -0.24±0.06 – -0.25±0.06 – Не включений 0.77 

Кінець – -0.14±0.06 – -0.27±0.05 – 0.24±0.08 0.88 

З коригуванням 

за місячним 

календарем 

Початок -0.32±0.10 -0.40±0.10 – 0.27±0.10 – Не включений 0.36 

Кінець -0.43±0.08 -0.33±0.08 – – – Не включений 0.50 

Кінець -0.17±0.04 – 0.08±0.04 -0.12±0.04 – 0.79±0.05 0.90 

З коригуванням 

за напівмісячним 

періодом 

Початок – -0.39±0.08 -0.33±0.08 0.35±0.08 0.20±0.08 Не включений 0.52 

Кінець -0.26±0.07 – -0.24±0.07 – – Не включений 0.65 

Кінець -0.24±0.06 – – -0.17±0.06 – 0.52±0.09 0.77 

Умовні позначки: 1 – з моменту кінця попереднього нересту; 2 – за сонячним календарем; 3 – 

за місячним календарем; 4 – з коригуванням за напівмісячним календарем. 

 

Загальна лінійна модель з головними компонентами як предикторів здатна 

пояснити 45 % варіабельності тривалості нересту плоскирки. Тривалість нересту 

залежить від головних компонент 1 та 4. Урахування термінів початку нересту 

значно покращує прогностичні властивості регресійних моделей. Регресійні 

коефіцієнти для термінів початку нересту завжди від’ємні, що вказує на те, що 

чим пізніше розпочинається нерест, то тим він є більш швидкоплинним. 
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Найбільшу частку варіабельності тривалості нересту пояснює модель із 

застосуванням сонячного часу вимірювання початку нересту. Загальною 

особливістю для усіх моделей є присутність як статистично вірогідного 

предиктора головної компоненти 4. Інші ймовірні предиктори у моделей є 

різними.   

За допомогою кліматичних факторів може бути пояснено 45 % 

варіабельності початку нересту плоскирки за сонячними календарем. 

Статистично вірогідними предикторами є головні компоненти 2 та 3. Терміни 

кінця нересту більшою мірою залежать від кліматичних чинників, так як за їх 

допомогою може бути описано 77 % варіабельності цієї ознаки. Кінець нересту 

залежить від головних компонент 2 та 4. Урахування терміну початку нересту 

значно покращує прогнозні властивості моделі, яка здатна пояснити 88 % 

варіабельності часу кінця нересту. 

Точність пояснення варіабельності початку нересту з відліком від кінця 

попереднього нересту майже не відрізняється від аналогічної моделі за сонячним 

календарем. Відмінність полягає в іншому переліку статистично вірогідних 

предикторів. Варіювання термінів кінця нересту, оціненого за відліком з кінця 

минулого нересту, за допомогою кліматичних факторів пояснюється більш 

погано. Врахування початку нересту не дозволяє досягти якості моделі як із 

застосуванням сонячного календаря. 

Модель, яка описує варіювання кінця нересту з урахуванням терміну його 

настання з вимірюванням часу з коригуванням за місячним календарем, має 

найкращу пояснювальну здатність – 90 %. У межах цієї моделі найбільший 

внесок робить інформація про терміни настання нересту.  

Біотопи є статистично вірогідними предикторами в усіх моделях. Характер 

біотопічного розподілу термінів настання нересту є подібними в усіх способах 

оцінки часу, тому ми приводимо результати тільки для обліку часу за сонячним 

календарем (рис. 5.4). Найраніше нерест відбувається в Обухівських плавнях. У 

цьому біотопі тривалість нересту є найменшою. Потім нерест відбувається у 

водоймах Таромського уступу, після чого майже одночасно у водоймах 

Миколаївського уступу та в руслі р. Дніпро.  Тривалість нересту найбільша в 

руслі р. Дніпро. 

Терміни та місця нересту риб є пристосуванням до захисту від ворогів та 

забезпечення молоді їжею (Nikolskiy, 1974). Репродуктивний цикл коропових 

риб переважно регулюється температурою (Billard et al., 1978). Температура є 

фундаментальним фізичним регуляторним фактором у житті риб і цей вплив 

проявляє себе особливо відчутно у контролі всіх репродуктивних процесів від 

розвитку гамет, дозріванні, овуляції та сперміації, нересту, ембріогенезу, 

вилуплення до личинкового та ювенільного розвитку, а також виживання 

(Pankhurst and Munday, 2011). Для репродуктивно дозрілих дорослих особин 

температура звичайно розглядається як вторинний стимул по відношенню до 

фотоперіодичності у формуванні фаз у репродуктивному циклі, але має визначну 

роль у синхронізації фінальних стадій репродуктивної дозрілості (Pankhurst and 
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Porter, 2003). Сезонна варіабельність температури та опадів є важливим 

фактором виживання та розмноження риб (Kanno et al., 2015).  
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Рис. 5.4. Залежність термінів нересту Bliccabjoerkna від біотопу 
Умовні позначки: кільця – середнє значення, вертикальні риски – 95 %-й довірчий інтервал; 1 

– Миколаївський уступ; 2 – Обухівські плавні, гирло р. Оріль; 3 – русло Дніпра; 4 – 

Таромський уступ 

 

Результати наших досліджень свідчать про те, що в умовах заповідника 

плоскирка починає нереститися у водоймах заплави по досягненні температури 

води 14–15˚С.  В інших частинах ареалу нерест також спостерігається при 

температурі вищій 15ºС (Kottelat and Freyhof, 2007). У більшості випадків нерест 

масовий та відбувається у прибережній зоні. Відкладання ікри проходить на 

занурену водну рослинність. Дуже часто нерест можливо фіксувати візуально. 

Зазвичай у водоймах заповідника плоскирка нереститься двічі на рік (перший 

нерест відбувається у травні – початку червня, як виняток останні дні квітня, а 

другий – в кінці червня – початку липня). В інших ділянках ареалу плоскирка 

відкладає ікру також двома або трьома порціями (Tadajewska, 2000). Слід 

відзначити, що отримані під час дослідження дані дають змогу достовірно 

оцінювати лише перший нерест плоскирки. Найбільш ранній термін початку 

нересту під час проведення досліджень відмічено в 1997 році (29 квітня), 

найпізніший – у 2006 році (17–23 травня).  

Очевидно, що явище нересту визначається не тільки умовами у 

відповідний період, але й фізіологічним станом риб, який, у свою чергу, залежить 

від забезпеченості трофічними ресурсами та кліматичного режиму протягом 
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усього періоду від кінця попереднього нересту. Для вирішення питання пошуку 

залежності між термінами нересту та кліматичним режимом важливим є питання 

кількісного вираження динаміки кліматичних умов, яка характеризується 

часовими рядами відповідних показників, у нашому випадку – це температура 

повітря та опади.  Температура повітря у масштабі сезонних змін добре корелює 

з температурою води у водоймах (Mohseni and Stefan, 1999; Stefan and 

Preud’homme, 1993). Опади впливають на водний режим водойм та хімізм води 

в них (Jha et al., 2015; Liming Ye et al., 2013; Lin Ye and Grimm, 2013). 

Загальний багаторічний тренд зміни подекадних температур має чітко 

визначену синусоїдальну залежність. Але хід температур протягом періоду 

весняного збільшення, або протягом осіннього зменшення, може бути досить 

точно апроксимований лінійною моделлю. Параметри лінійних моделей для 

кожного року є досить добрими маркерами специфіки кліматичних умов, які 

застосовані як предиктори у регресійних моделях для пояснення термінів 

настання та тривалості нересту. Крім того, ці параметри можуть бути змістовно 

інтерпретовані, що допомагає для пояснення одержаних моделей. Параметри 

моделей віддзеркалюють такі аспекти динаміки кліматичних умов, як холодність 

зими або спекотність літа, темпи потепління навесні або темпи похолодання 

восени та ступінь нестабільності трендів потепління чи похолодання.  

Опади в умовах степової зони України у часі відбуваються спорадично. 

Характерні значні періоди без опадів, і ті, які спостерігаються у різні роки у різні 

строки. Тому для моделювання найкращим рішенням є застосування 

кумулятивних оцінок опадів. Цей показник монотонно збільшується з часом і 

підлягає описанню за допомогою безперервних функцій. Як предиктори ми 

застосували параметри лінійної моделі, а також показник R2, який вказує на 

рівень відповідності спостережуваних даних лінійній моделі.  

Параметри регресійних моделей динаміки температури та опадів досить 

сильно скорельовані, тому перед застосуванням у рамках загальної лінійної 

моделі впливу кліматичних факторів на терміни нересту плоскирки  вони були 

піддані аналізу головних компонент. Цей підхід дозволив виокремити п’ять 

головних компонент. Головна компонента 1 (PC 1) переважно чутлива до ходу 

температур минулого року, головна компонента 2 (PC 2) – до ходу температур 

поточного року, головна компонента 3 (PC 3) – вказує на обернену кореляція між 

інтенсивністю опадів поточного та минулого років, головна компонента 4 (PC 4) 

– чутлива до динаміки опадів поточного року, головна компонента 5 (PC 5) – до 

динаміки опадів минулого року.  

У період з нестійкими погодними умовами за варіабельністю 

температурних показників початок нересту реєструється у більш ранні строки. 

Його перебіг характеризується значною залежністю від природних умов. У разі 

значного похолодання він може перериватися. Здебільшого кількість плідників 

на місцях нересту незначна. Крім того, термін його протікання значно 

скорочується, а фенологічні дати його настання на різних біотопах наближені 

одна до одної. На відміну від цього, нерест, який відбувається в період «пізньої» 

весни, характеризується більш пізнім строком його настання. Спостерігаються 
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значні концентрації плідників на місцях нересту і термін його протікання значно 

розтягується у часі. Фенологічні дати його настання та закінчення у різних 

біотопах заповідника значно різняться у часі. 

Біотопи характеризуються статистично вірогідними особливостями у 

термінах початку та тривалості нересту. У межах ділянок заплави (водойми 

Таромського уступу та Обухівської заплави) та гирла р. Оріль, які 

характеризуються слабкою проточністю та загальною мілководністю, нерест 

настає раніше, а його протікання швидкоплинне. В межах інших ділянок 

акваторії заповідника, що характеризуються значними показниками проточності, 

а наявність мілководних ділянок, придатних для нересту, більш обмежена, 

спостерігаються більш пізні строки настання нересту плоскирки, його 

протікання у часі більш розтягнуте, а залежність від температурних факторів 

виражена більшою мірою, ніж на ділянках заплави. Очевидно, що варіювання 

температури повітря переломлюється через особливості водойм у специфічний 

температурний режим кожного окремого водоймища. Безумовно, не тільки 

специфічність фізичних умов, а також біотичні особливості впливають на 

перебіг нерестового процесу у плоскирки. 

Важливим аспектом дослідження динаміки природних процесів є 

процедура відліку часу. Антропоцентричний підхід диктує найчастіше 

застосування звичного для людини астрономічного хронометра, а саме – 

сонячного, який відповідає календарному способу вимірювання часу та 

фенологічних подій. Альтернативою може бути інший астрономічний або 

біологічний час. Сонячний час, а саме настання нового року, може коригуватися 

з урахуванням подій місячного циклу. Ми розпочинали відлік часу не з 1 січня 

кожного року, а з моменту настання першого молодика після 1 січня кожного 

року. Також була застосована корекція з урахуванням напівциклу місяця: відлік 

розпочинався з моменту молодика або повного місяця.  

Альтернативою астрономічному часу є біологічний час, або час між 

біологічними подіями. У нашому випадку це є час від кінця нересту в 

попередньому році до початку нересту в поточному році. Маркером біологічного 

часу також є час початку нересту в будь-якому вимірі, якщо він застосовується в 

моделях як предиктор. 

«Інваріантною» щодо способу вимірювання часу є тривалість нересту, яка 

змінюється залежно від  ходу температур у минулому році, різких змін 

температур навесні цього року та інтенсивності опадів минулого року (головна 

компонента 1) та кумулятивних опадів поточного року (PC 4). Додавання як 

предиктора часу настання нересту значно підвищує пояснювальні здатності 

моделі поза залежністю від способу вимірювання часу. Найбільший приріст 

відбувається для моделей, в яких застосовується вимірювання сонячного 

астрономічного часу.  Загальною особливістю для всіх моделей є висока 

прогнозна здатність головної компоненти 4 – динаміка опадів поточного року та 

нестійкість ходу температур у поточному та попередньому році. Якщо протягом 

весни та попередньої осені періоди потепління перериваються похолоданнями, 
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то це збільшує тривалість нересту. Як правило, це роки зі збільшеним рівнем 

опадів навесні.   

Варіабельність часу між кінцем попереднього нересту та подіями нересту 

поточного року може бути пояснена за допомогою кліматичних показників (42–

69 %). Для всіх моделей важливу роль має головна компонента 4. Для 

прогнозування початку нересту також має значення хід температур минулого 

року (PC1) та поточного року (PC  2), а для кінця нересту  – хід температур 

поточного року (РС 2) та перерозподіл опадів між поточним та минулим роками 

(РС 3) (або тільки РС 3 з урахуванням термінів початку нересту). Таким чином, 

«біологічний час» відліку термінів нересту є чутливим до кліматичних подій 

протягом цілого року від кінця попереднього нересту до нересту в поточному 

році. Тривалість оцінок часу за астрономічним календарем у два рази менша, ніж 

за біологічним календарем, але точність прогнозованих значень за кліматичними 

предикторами не набагато краща – 45–88 % за сонячним календарем. Модель для 

початку нересту за сонячним календарем, на відміну від переважної більшості 

інших моделей, як статистично вірогідного предиктора не містить РС 4. Початок 

нересту на сонячним календарем визначається РС 2 та РС 3. Для моделей кінця 

нересту важливе значення мають маркери кліматичних умов поточного року (РС 

2 та РС 4). Серед них є також показники температурного режиму взимку. 

Фенологія нересту риб порушується за умов короткої та теплої зими (Farmer et 

al., 2015). Скорочення тривалості зими призводить до того, що самиці не 

нерестують при звичайних для відповідного виду риб температурах 

(Collingsworth and Marschall, 2011; Hokanson, 1977). У роки з ранньою весною 

нерест може відбуватися  пізніше, ніж температура сягає оптимального для 

нересту значення, але у більш звичайний час для нересту (Farmer et al., 2015). 

Таким чином, виміри астрономічного часу за сонячними календарем вказують на 

аспекти варіювання термінів нересту, чутливі найбільшою мірою до варіювання 

кліматичних умов у рік нересту риб.  

Моделі з коригуванням за місячним календарем роблять більший акцент 

на варіабельності кліматичних умов, які описуються РС 1 – хід температур 

минулого року та варіабельність температур й інтенсивність опадів поточного 

року. Можна припустити, що місячні цикли коригують ритмічність природних 

процесів, внаслідок чого виникають певні послідовності кліматичних ритмів. 

Місячні ритми виступають як «proximatecauses» (Baker, 1938) та налаштовують 

ритміку нересту на певну динамічність кліматичних змін. 

Статистичний розподіл часу нересту з урахуванням місячного календаря є 

чітко бімодальним, що дозволило припустити наявність напівмісячної ритміки 

нерестових подій. Розподіл оцінок часу нересту з коригуванням за 

напівмісячним періодом дійсно є унімодальним та з позитивним ексцесом, що 

вказує на тяжіння термінів нересту до певного модального значення саме за 

напівмісячним календарем. Слід відзначити, що для єдиної моделі з обліком часу 

з урахуванням місячного напівциклу як статистично вірогідного предиктора 

виступає РС 5 – ритміка опадів минулого року.  
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Таким чином, аналіз наявних фенологічних даних та отриманих 

результатів дає змогу адекватно оцінювати екологічні особливості протікання 

нересту плоскирки у водоймах заповідника. Виявлена залежність терміну 

настання нересту, його закінчення та загальної тривалості від існуючих 

природних умов, особливо – впливу температурних факторів. Отримані 

результати в подальшому можуть мати значну цінність для загальної оцінки 

ефективності природного відтворення плоскирки в умовах наявних кліматичних 

змін. Це дасть змогу реально оцінювати загальний стан популяції плоскирки та 

прогнозувати рівень її природного поповнення не тільки в заповіднику, але й на 

прилеглих акваторіях Дніпровського (Запорізького) водосховища. Це дозволить 

розробляти та впроваджувати ефективні екологічні заходи щодо її охорони, 

відтворення та раціонального використання. 

Нерест плоскирки є функцією комплексу біоценотичних процесів, які 

керуються перебігом кліматичних умов протягом року. Одержані результати 

свідчать про те, що популяційна система риб має пам’ять стосовно річної 

динаміки кліматичних умов. Ця пам’ять має характер накопичувача певних змін, 

при досягненні критичного стану система реагує у вигляді важливого явища у 

життєвому циклі риб – нерестом. Глобальне потепління виражається у вигляді 

зсуву температурних кривих у бік збільшення. Слід відзначити, що 

кумулятивний характер реакції біологічних систем згладжує ці тренди. 

Безумовно, існує ймовірність того, що зміни фенології нересту можуть призвести 

до розсинхронізації з розвитком планктону та до каскадного ефекту по 

трофічних ланцюгах, який може мати наслідки для всієї екосистеми (Edwards and 

Richardson, 2004; Niiranen et al., 2013). Але той факт, що терміни настання 

нересту є функцією як абіотичної, так і біотичної складових, свідчить про те, що 

найбільш вірогідним сценарієм є все-таки синхронний характер змін внаслідок 

варіюванню температурного режиму. Безумовно, це стосується певного рівня 

глобального потепління клімату.  

 

5.2. Фенологія нересту Abramis brama (Linnaeus, 1758) 

У 95 % випадків нерест Abramis brama відбувається у діапазоні 108–129 

діб з початку поточного року (табл. 5.6). З тією ж вірогідністю нерест 

закінчується у діапазоні 125–141 діб. Нерест триває 7–23 діб. Початок нересту 

відбувається при температурі води у діапазоні 11.5–14.5ºС з вірогідністю 95 %. 

Кумулятивна температура протягом нересту становить 117.8–218.2ºС. Розподіл 

показників початку та закінчення нересту симетричний без ексцесів (рис. 5.5), 

що також підтверджують коефіцієнти асиметрії та ексцесу, які статистично 

вірогідно не відрізняються від нуля. Тривалість нересту має асиметричний 

розподіл із зсувом вліво, що вказує на те, що порівняно тривалий нерест є більш 

виключенням, ніж правилом – найчастіше нерест відбувається за порівняно 

короткий період. Розподіл температури води симетричний з від’ємним ексцесом, 

що вказує на те, що середня температура води на початку нересту 12.96±0.08ºС 

може розглядатися не тільки як умова, але і як стимул нересту. 

 



87 

Таблиця 5.6. Описові статистики характеристик нересту Abramis brama за період 

1997–2018 рр. (N = 84) 

Характеристики 
Середнє±ст. 

помилка 

Персентиль 
Асиметрія±ст. 

помилка  

Ексцес±ст

. помилка 
2.5 % 

97.5 

% 

Початок нересту (доба) 118.45±0.71 108 129 –0.04±0.26 –0.53±0.52 

Кінець нересту (доба) 133.11±0.56 125 141 –0.01±0.26 0.03±0.52 

Тривалість нересту (доба) 14.65±0.57 7 23 0.48±0.26 –0.06±0.52 

Температура води на 

початку нересту 
12.96±0.08 11.5 14.5 0.08±0.26 –0.43±0.52 

Кумулятивна температура 

протягом нересту 
164.42±3.46 117.7 218.2 0.13±0.26 –0.88±0.52 

 
Рис. 5.5. Гістограми розподілу часу початку нересту (А, вісь абсцис – кількість 

діб від початку року), кінця нересту (В, вісь абсцис – кількість діб від початку 

року), тривалості нересту (С, кількість діб), температури води на момент початку 

нересту (D, вісь абсцис в ºС), суми температур за час нересту (E, вісь абсцис в 

ºС) Abramis brama. Вісь ординат – щільність розподілу. 
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Кумулятивна температура також має симетричний розподіл з від’ємним 

ексцесом. Такий результат вказує на те, що для закінчення нересту рибам 

необхідна певна кількість енергії, швидкість витрат якої пропорційні 

температурі навколишнього середовища. Статистики нересту залежать від 

кліматичних режимів (табл. 5.7).  

 

Таблиця 5.7. Регресійні залежності часу початку, кінця, тривалості нересту, 

температури води на момент початку нересту, кумулятивної температури 

протягом нересту Abramis brama від типу біотопу і патернів варіювання 

температури та опадів (наведені стандартизовані регресійні 

коефіцієнти±ст.помилка, статистично достовірні при р< 0.05) 

Предиктори 

Початок 

нересту 

Кінець 

нересту 

Тривалість 

нересту 

Температура 

води в 

момент 

початку 

нересту 

Кумулятивна 

температура 

протягом 

нересту 

R2
a= 0.69 R2

a= 0.83 R2
a= 0.31 R2

a= 0.38 R2
a= 0.50 

Annual –1.42±0.33 –0.73±0.25 – – – 

Broad_1 1.05±0.23 0.52±0.18 –0.77±0.35 0.68±0.33 –0.65±0.30 

Broad_2 –0.98±0.28 – 1.12±0.42 –0.79±0.40 0.73±0.36 

Broad_3 –0.98±0.22 –0.48±0.17 0.72±0.33 –1.22±0.31 0.70±0.28 

Medium_1 – 0.28±0.11 0.53±0.23 – – 

Medium_2 – – –0.40±0.19 – –0.32±0.16 

Medium_3 –0.68±0.23 – – – – 

Fine_1 –0.91±0.14 –0.69±0.10 – –0.65±0.20 – 

Fine_2 0.66±0.22 – – – – 

Precip1 – 0.42±0.14 – 0.60±0.26 – 

Precip2 1.58±0.41 – –1.40±0.63 – – 

Precip3 0.90±0.20 0.65±0.15 – 0.81±0.29 –0.52±0.26 

Precip4 –0.70±0.18 – 0.64±0.27 –0.56±0.25 0.45±0.23 

Precip5 – – – –0.60±0.27 – 

Biotope 1 –0.34±0.10 –0.17±0.07 – –0.30±0.14 – 

Biotope 2 0.35±0.07 0.38±0.06 – 0.43±0.11 0.38±0.09 

Biotope 3 –0.52±0.07 –0.87±0.06 –0.26±0.11 –0.47±0.11 – 

 

Терміни початку та закінчення нересту змінюються разом із середньою 

річною температурою. Зв’язок від’ємний, що указує на те, що зі збільшенням 

температури терміни нересту зсуваються на більш ранній час протягом року. 

При цьому тривалість нересту від температури не залежить, як і кумулятивна 

температура. Очевидно, що тривалість нересту визначається більш локальними 

та обмеженими у часі факторами, ніж середня річна температура. Також 

тривалість нересту, ймовірно, більшою мірою залежить від ендогенних причин, 

обумовлених біологічним станом особин риб. Також від середньої річної 

температури не залежить температура води на момент початку нересту. Цей 

показник може виступати або як стимул, або як необхідна умова нересту, і саме 



89 

його стабільність (інваріантність) обумовила зсув термінів початку нересту на 

більш ранній період внаслідок потепління. Очевидно, що критична температура 

для нересту спостерігається раніше за умов потепління клімату. 

Кліматичні предиктори та тип біотопу визначають 69 % варіювання 

термінів початку нересту, у варіюванні яких особливу роль відіграють 

широкомасштабні складові патернів температури. Також певний внесок роблять 

і середньо- і детальномасштабні складові. Час початку нересту суттєво 

відрізняється між біотопами. Раніше нерест Abramis brama відбувається у 

водоймах Миколаївського уступу та руслі р. Дніпро, пізніше – у водоймах 

Обухівських плавнів та Таромського уступу (рис. 5.6).  

 
Рис. 5.6. Залежність часу настання початку (I, число доби від початок року), кінця 

(II, число доби від початку року) нересту, його тривалість (III, число доби), 

температури води в момент початку нересту (IV, ºС) і кумулятивної температури 

протягом усього нересту (V, ºС) Abramis brama від типу біотопу (вуса – мінімум 

і максимум, коробка – перший і третій квантиль, горизонтальна лінія – медіана): 

1 – Миколаївський уступ; 2 – Обухівські плавні, гирло р. Орель; 3 – русло Дніпра; 

4 – Таромский уступ. 
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Варіювання термінів закінчення нересту на 83 % визначаються ритмікою 

кліматичних умов та типом біотопу. Знак відповідних регресійних коефіцієнтів 

значною мірою повторює картину регресійної залежності для термінів початку 

нересту, що вказує на те, що початок та закінчення нересту подібним чином 

реагують на обставини навколишнього середовища. Формально, терміни 

закінчення нересту є функцією початку та тривалості нересту. Тривалість 

нересту зворотнім чином пов’язана з датою початку нересту. Коефіцієнт 

детермінації відповідної лінійної залежності становить 0,31.  

Тривалість нересту позитивно пов’язана з датою закінчення нересту, але 

цей зв’язок дуже незначний і характеризується коефіцієнтом детермінації 0,028 

(рис. 5.7).  
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Рис. 5.7. Залежність тривалості нересту Abramis brama (вісь ординат, доба) від 

часу настання початку (А) і кінця (В) нересту (доба від початку нового року).  

 

Таким чином, варіювання дати початку нересту є найголовнішим для 

визначення тривалості нересту. У свою чергу, кліматичні фактори та тип біотопу 

здатні пояснити 31 % варіювання тривалості нересту Abramis brama. Більш 

ранній нерест супроводжується більш раннім його закінченням та навпаки, але 

цей зв’язок не є повністю детермінованим і певна частина варіації тривалості 

нересту залежить від зовнішніх факторів. Характер впливу широкомасштабних 

складових варіювання температури на тривалість нересту протилежний 

характеру впливу на терміни початку нересту. Середньомасштабні складові 

мають значно більше значення у визначенні тривалості, ніж термінів початку або 

закінчення, але детальномасштабні складові у коливанні температурного режиму 

не здійснюють статистично вірогідного впливу на тривалість нересту. Також 

незначні відмінності між водоймами за тривалістю нересту Abramis brama. 

Кліматичні умови та тип біотопу здатні визначити 38 % варіювання температури 

води на момент початку нересту. Найголовнішими предикторами цього 

показника є широкомасштабні складові варіювання температурних режимів та 

режимів опадів. Також слід відзначити відмінності температури води за якої 

починається нерест у водоймах. За температури 12,55ºС починається нерест в 

Обухівських плавнях, за трохи більшої температури (12,80ºС) – у водоймах 

Таромського уступу. За температури 13,21ºС нерест починається в руслі р. 

Дніпро, а за найбільшої температури (13,44ºС) – у водоймах Миколаївського 
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уступу. Фактори середовища здатні пояснити 50 % варіювання кумулятивної 

температури. Важливими чинниками є широкомасштабні складові варіювання 

температури та опадів. Слід відзначити несуттєві відмінності за цим показником 

між водоймами. Фракціонування варіації показників нересту дозволило оцінити 

питоме значення різних джерел мінливості його фенології (рис. 5.8).  

 
Рис. 5.8. Фракціонування варіації параметрів нересту Abramis brama: I – 

компоненти варіації: [a] – температурні фактори, [b] – опади, [c] – водойма, [a]+[b] – 

взаємний вплив температури й опадів, [a]+[c] – взаємний вплив температури й типу водойми; 

[b]+[c] – взаємний вплив типу водойми й опадів, [a]+[b]+[c] – взаємний вплив усіх факторів; 

II – структура варіації часу початку нересту; III – часу кінця нересту; IV – тривалості нересту; 

V – температури води в момент початку нересту; VI – кумулятивної температури протягом 

усього нересту. 

 

Найважливішим у визначені термінів початку нересту є тип біотопу. Ця 

змінна визначає 32.5 варіації цього показнику. Практичне паритетне значення 

для визначення початку нересту мають температурний режим (28.8 %) та режим 

опадів (23.3 %). Незначний за модулем (0,08 %), але статистично вірогідний 

вплив взаємодії усіх досліджених складових варіації. Терміни закінчення 

нересту найбільшою мірою визначаються типом біотопу (59,8 %). Слід 
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відзначити, що для визначення тривалості нересту найбільше значення має 

температурний режим (25,0 %). Роль зовнішніх факторів у варіації температури, 

за якої починається нерест, незначна. Роль температурного режиму (13,4 %) та 

типу біотопу (10,7 %) практична паритетна. Роль температурного режиму 

найбільша для визначення варіації кумулятивної температури, хоч цей показник 

також зазнає впливу як типу біотопу, так і режиму опадів. 

Скейлограми дозволяють оцінити значення впливу перехресних факторів 

на вплив фактора, який цікавить (рис. 5.9).  

 
Рис. 5.9. Скейлограми впливу температурних компонентів на показники нересту 

Abramis brama: вісь абсцис – порядкові номери температурних головних 

компонент; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II – кінець нересту; III – 

тривалість нересту; IV – температура води на початку нересту;  

V – кумулятивна температура за період нересту. 

 

Урахування як коваріат опадів та типу біотопу значно підвищує 

пояснювальну здатність температурних складових варіювання середовища для 
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прогнозу термінів початку нересту. Особливо цей ефект проявляє себе для 

середньомасштабних компонент. Для термінів закінчення нересту найбільш 

суттєвий ефект має виокремлення інших факторів для широкомасштабних та 

детальномасштабних складових варіювання температури. Для тривалості 

нересту такий ефект найбільш чіткий для середньомасштабної складової 

діапазону коливальних режимів температури. Також роль температурних 

коливань стає більш чіткою при вичленуванні впливу типу біотопу та режиму 

опадів як для температури води у момент початку нересту, так і для кумулятивної 

температури. Аналогічний ефект ми спостерігаємо при аналізі впливу режиму 

опадів на показники нересту Abramis brama (рис. 5.10).  

 
Рис. 5.10. Скейлограми впливу компонентів варіювання опадів на показники 

нересту Abramis brama: вісь абсцис – порядкові номери температурних головних 

компонент; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II – кінець нересту; III – 

тривалість нересту; IV – температура води на початку нересту;  

V – кумулятивна температура за період нересту. 
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Врахування типу біотопу та температурних патернів як коваріат значно 

підвищує пояснювальне значення змінних, які відображають ритміку опадів.  

 

5.3. Фенологія нересту червоноперки Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 

1758) 

У ході проведених досліджень встановлено, що нерест червоноперки 

починався у період з 132 по 149 добу кожного року, а закінчувався з 140 по 156 

добу року при тривалості нересту 11–18 діб (табл. 5.8). У 95 % випадків 

температура води на початку нересту становила 11,5–17,5°С.  

 

Таблиця 5.8. Описові статистики характеристик нересту Scardinius 

erythrophthalmus за період 1997–2018 рр. (N = 84) 

Характеристики 
Середнє±ст. 

помилка 

Персентиль 
Асимметрія±

ст. помилка  

Ексцес±ст. 

помилка 
2.5 % 97.5 % 

Початок нересту (доба) 132.81±0.67 124 143 0.04±0.26 –0.72±0.52 

Кінець нересту (доба) 149.06±0.52 140 156 –0.50±0.26 –0.60±0.52 

Тривалість нересту (доба) 16.25±0.51 10 24 0.63±0.26 1.02±0.52 

Температура води на початку 

нересту 
14.66±0.18 11.5 17.5 –0.43±0.26 0.26±0.52 

Кумулятивна температура 

протягом нересту 
195.63±3.89 133.2 253.7 –0.04±0.26 –0.52±0.52 

 

Аналіз гістограм показників часу нересту свідчить про асиметричний 

характер розподілу термінів початку, кінця та тривалості нересту (рис. 5.11). Цей 

результат також підкреслюється статистиками асиметрії розподілів, які 

статистично вірогідно відрізняються від нульової альтернативи для усіх 

показників, за винятком кумулятивної температури. Терміни початку та кінця 

нересту характеризуються від’ємним ексцесом, що вказує переважання 

модальних значень термінів нересту. У свою чергу, тривалість нересту є 

бімодальною, на що вказує позитивний показник ексцесу. Середньорічна 

температура не є статистично вірогідним предиктором часу подій нересту 

Scardinius erythrophthalmus. Тип біотопу та кліматичні умови визначають 83 % 

варіювання часу початку нересту Scardinius erythrophthalmus (табл. 5.9). 

Найважливішим предиктором часу початку нересту є широкомасштабні складові 

температурних патернів та тип біотопів. Рівень прогнозованості термінів 

закінчення нересту за допомогою кліматичних предикторів ще вищий, ніж 

початку – 89 %, але кількість статистично вірогідних предикторів суттєво 

зменшується. Стає меншим значення широкомасштабної складової варіювання 

температурних режимів, а роль типу біотопів зростає. За допомогою кліматичних 

предикторів може бути пояснено 49 % варіювання тривалості нересту. Певною 

мірою, відповідний перелік предикторів є редукованим варіантом предикторів, 

які пояснюють терміни початку нересту. Також слід відзначити суттєве 
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зменшення ролі типу біотопу при визначенні тривалості нересту, що вказує на 

певну інваріантність тривалості нересту в різних водоймах. 

 
Рис. 5.11. Гістограми розподілу часу початку нересту (А, вісь абсцис – кількість 

діб від початку року), кінця нересту (В, вісь абсцис – кількість діб від початку 

року) і тривалості нересту (С, кількість діб),температури води в момент часу 

початку нересту (D, вісь абсцис в ºС), суми температур за час нересту (E, вісь 

абсцис у ºС) Scardinius erythrophthalmus. Вісь ординат – щільність розподілу. 

 

Важливим фактором, який визначає параметри протікання нересту, є тип 

біотопу і його особливості (Рис. 5.12). Раніше всього нерест відбувається в 

Обухівських плавнях, дещо пізніше – у водоймах Таромського уступу та руслі р. 

Дніпро, а найпізніше – у водоймах Миколаївського уступу. 

Тривалість нересту в різних типах водойм приблизно однакова, за 

винятком Миколаївського уступу, де тривалість нересту значно менша, ніж у 

інших біотопах. Графік розсіювання тривалості нересту залежно від часу 

настання його початку вказує на характер його розподілу, який наближений до 
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лінійної функції. Залежність від часу закінчення нересту має значно більший 

розкид даних (рис. 5.13). Такий результат вказує на те, що у визначенні 

тривалості нересту роль термінів початку має більше значення. 

 

Таблиця 5.9. Регресійні залежності часу початку, кінця та тривалості нересту 

Scardinius erythrophthalmus від типу біотопу, головних компонентів варіювання 

температури та випадання опадів (регресійні коефіцієнти±ст. помилка) 

Предиктори 

Початок нересту, 

 R2
a= 0.83, p–level 

<0.001 

Кінець нересту, 

 R2
a= 0.89, p–level 

<0.001 

Тривалість нересту, 

 R2
a= 0.49, p–level 

<0.001 

Середньорічна температура – – – 

Broad_1 0.54±0.17 – – 

Broad_2 0.49±0.21 0.35±0.17 – 

Broad_3 –0.61±0.16 – 0.60 

Medium_1 – – – 

Medium_2 –0.51±0.09 –0.38±0.07 – 

Medium_3 – – – 

Fine_1 –0.47±0.10 – 0.56 

Fine_2 – –0.36±0.13 – 

Fine_3 1.18±0.13 0.45±0.11 –1.06 

Precip1 – – – 

Precip2 1.08±0.15 – –1.26 

Precip3 – – – 

Precip4 – – – 

Precip5 –0.45±0.07 – 0.49 

Biotope 1 0.32±0.06 0.37±0.04 – 

Biotope 2 –0.63±0.06 –0.96±0.04 –0.23 

Biotope 3 0.55±0.06 0.63±0.04 – 

 

Регресійний аналіз дозволяє перейти до порівняння факторів за допомогою 

побудови моделі, яка характеризує взаємодію між температурою води на момент 

початку нересту й кумулятивної температури від типу біотопу, головних 

компонентів варіювання температури та динаміки опадів. Регресійний аналіз 

пояснює 74 % варіабельності температури води на момент початку нересту  за 

допомогою предикторів навколишнього середовища (Табл. 5.10).  

Температура залежить від коливання температурних режимів різного 

масштабного рівня, ритміки опадів та типу біотопу (рис. 5.14). Кумулятивна 

температура є майже інваріантною. Регресійна модель здатна пояснити тільки 33 

% варіювання цього показника з єдиним статистично вірогідним предиктором – 

тип біотопу. Найнижча температура води, за якої починався нерест, встановлена 

для водойм у системі Обухівських плавнів та гирла р. Орель. При дещо більш 

високій температурі починається нерест у водоймах Таромського та 

Миколаївского уступів. Найвища температура необхідна для початку нересту в 

руслі р. Дніпро. 
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Рис. 5.12. Залежність часу настання початку (А), кінця (В) нересту і його 

тривалість (С) Scardinius erythrophthalmus від типу біотопу (середнє значення й 

95%-й довірчий інтервал кількості діб для С такількість діб від початку 

поточного року для А і В): 1 – Миколаївський уступ; 2 – Обухівські плавні, гирло 

р. Орель; 3 – русло Дніпра; 4 – Таромський уступ. 

 

 
Рис. 5.13. Залежність тривалості нересту Scardinius erythrophthalmus (вісь 

ординат, доба) від часу настання початку (А) і кінця (В) нересту (доба від початку 

нового року).  

 

Кумулятивна температура утворює послідовність біотопів у порядку 

зменшення цього показника: Миколаївський уступ → Обухівські плавні та гирло 

р. Орель → русло Дніпра → Таромський уступ. Слід відзначити, що кумулятивна 

температура є значною мірою незалежним від дії зовнішніх чинників 
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показником, який вказує на те, що для закінчення нересту риба потребує певної 

кількості енергії, і як пойкілотермний організм енергетика риб значною мірою 

регулюється температурою зовнішнього середовища. 

 

Таблиця 5.10. Регресійні залежності температури води на момент початку 

нересту та кумулятивної температури протягом усього нересту Scardinius 

erythrophthalmus від типу біотопу та головних компонентів варіювання 

температури і випадіння опадів 

Предиктори 

Температура води  

у момент початку нересту, 

 R2
a= 0.74, p–level <0.001 

Кумулятивна температура  

води протягом нересту, 

 R2
a= 0.33, p–level <0.001 

Середньорічна температура – – 

Broad_1 – – 

Broad_2 – – 

Broad_3 0.20±-0.92 – 

Medium_1 – – 

Medium_2 0.11±-0.83 – 

Medium_3 – – 

Fine_1 – – 

Fine_2 – – 

Fine_3 0.17±0.57 – 

Precip1 – – 

Precip2 0.19±0.20 – 

Precip3 – – 

Precip4 – – 

Precip5 0.09±-0.48 – 

Biotope 1 – 0.32±0.11 

Biotope 2 0.07±-0.51 – 

Biotope 3 0.07±0.38 – 
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Рис. 5.14 Залежність температури води на момент початку нересту (А) і 

кумулятивної температури протягом усього нересту (В) Scardinius 

erythrophthalmus від типу біотопу (середнє значення й 95%-й довірчий інтервал 

в ºС, з кліматичними змінними у якості коваріат): 1 – Миколаївський уступ; 2 – 

Обухівські плавні, гирло р. Орель; 3 – русло Дніпра; 4 – Таромський уступ. 
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Фракціонування варіації характеристик нересту дозволяє встановити 

питоме значення різних джерел мінливості (рис. 5.15). Тип водойми є 

найголовнішим чинником варіювання часу початку нересту. Тип біотопу 

визначає 51.9 % варіації термінів початку нересту риб. Коливальні температурні 

процеси визначають 15.2 % варіації старту нересту. Роль опадів переломлюється 

через взаємодію з температурою (2.6 % варіації) та через взаємодію з 

температурою та типом біотопу (5.8 %). Для часу кінця нересту, порівняно з 

часом початку, збільшується роль біотопічної специфіки та зменшується роль 

температурних факторів. 

 
Рис. 5.15. Фракціонування варіації параметрів нересту Scardinius 

erythrophthalmus: I – компоненти варіації: [a] – температурні фактори, [b] – опади, [c] – 

водойма, [a]+[b] – взаємний вплив температури й опадів, [a]+[c] – взаємний вплив температури 

й типу водойми; [b]+[c] – взаємний вплив типу водойми й опадів, [a]+[b]+[c] – взаємний вплив 

усіх факторів; II – структура варіації часу початку нересту; III – часу кінця нересту; IV – 

тривалості нересту; V – температури води в момент початку нересту; VI – кумулятивної 

температури протягом усього нересту. 
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Статистично вірогідного рівня набуває роль опадів у регулюванні термінів 

закінчення нересту. Скейлограми впливу температури та опадів на показники 

нересту в Scardinius erythrophthalmus деталізують описані вище результати (рис. 

5.16).  

 
Рис. 5.16. Скейлограми впливу температурних компонентів на показники 

нересту Scardinius erythrophthalmus: вісь абсцис – порядкові номери 

температурних головних компонент; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II 

– кінець нересту; III – тривалість нересту; IV – температура води на початку 

нересту; V – кумулятивна температура за період нересту. 

 

Також певне значення мають взаємодії опадів та температури та опадів, 

температури та типу біотопу. Домінуючим чинником у визначенні тривалості 

нересту виступає варіювання температури, а роль бітопу суттєво зменшується. 

Динаміка опадів також впливає на тривалість нересту. На варіювання 

температури води, за якої починається нерест, найбільше впливає тип біотопу. 

Важливу роль також мають температурні патерни. Температурний чинник є 
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найголовнішим у визначенні варіювання кумулятивної температури протягом 

усього нересту. Широкомасштабні компоненти варіювання температури є 

найголовнішими  у визначенні термінів початку, кінця нересту та температури 

на початку нересту. Для термінів кінця нересту певне значення набуває також 

детальномасштабна складова варіювання температурного режиму, а для 

температури початку нересту – середньомасштабна складова. Опади впливають 

на термін кінця нересту, тривалість нересту, температуру води під час початку 

нересту та певною мірою – на кумулятивну температуру (рис. 5.17). 

 
Рис. 5.17. Скейлограми впливу компонентів варіювання опадів на показники 

нересту Scardinius erythrophthalmus: вісь абсцис – порядкові номери 

температурних головних компонентів; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, 

II – кінець нересту; III – тривалість нересту; IV – температура води на початку 

нересту; V – кумулятивна температура за період нересту. 

 

Слід відзначити, що вплив опадів на початок нересту незначний. Вплив 

опадів на показники нересту проявляє себе за умов урахування як коваріат 
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температури та типу біотопу. Вірогідно, що ступінь впливу температурних 

чинників або типу біотопу значно перевищує вплив опадів, тому для детекції 

ролі опадів у формуванні динаміки нересту Scardinius erythrophthalmus  

попередньо треба відфільтрувати результати впливу більш сильних чинників.  

5.4. Фенологія нересту плітки звичайної Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) 

Одержані результати свідчать про те, що початок нересту Rutilus rutilus у 

95 % випадків відбувається з 104 по 119 добу поточного року (табл. 5.11). Аналіз 

гістограм розподілу показників нересту свідчить про те, що варіювання термінів 

початку та закінчення нересту дуже близькі до нормального закону (рис. 5.18).  

 
Рис. 5.18. Гістограми розподілу часу початку нересту (А, вісь абсцис – кількість 

діб від початку року), кінця нересту (В, вісь абсцис – кількість діб від початку 

року), тривалості нересту (С, кількість діб), температури води в момент часу 

початку нересту (D, вісь абсцис в ºС), суми температур за час нересту (E, вісь 

абсцис в ºС) Rutilus rutilus. Вісь ординат – щільність розподілу. 

 

Нерест закінчується з тією ж вірогідністю в період з 115 по 129 добу. Таким 

чином, тривалість нересту становить 7–17 діб. У 95 % випадків нерест Rutilus 

rutilus починається при температурі води 8,8–11,0ºС. Кумулятивна температура, 
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в середньому, становить 113.63±4.17ºС. Розподіл тривалості нересту є 

асиметричним із зсувом вліво. Це свідчить про те, що хоч нерест іноді може 

тривати 17 діб, але найчастіше він відбувається у значно більш стислі терміни – 

біля 5–8 діб. 

 

Таблиця 5.11. Описові статистики характеристик нересту Rutilus rutilus за період 

1997–2018 рр. (N = 84) 

Характеристики 
Середнє±ст. 

помилка 

Персентиль Асиметрія

±ст. 

помилка  

Ексцес±ст. 

помилка 
2.5 % 97.5 % 

Початок нересту (діб) 111.46±0.53 104 119 –0.27±0.26 –0.69±0.52 

Кінець нересту (діб) 122.56±0.45 115 129 –0.22±0.26 –0.38±0.52 

Тривалість нересту (діб) 11.10±0.40 7 17 0.80±0.26 0.08±0.52 

Температура води на 

початку нересту, ºС 
9.70±0.07 8.8 11.0 0.18±0.26 –0.35±0.52 

Кумулятивна нересту, ºС 113.63±4.17 49.8 167.4 –0.08±0.26 –0.56±0.52 

 

Слід відзначити, що відсутністю асиметрії та ексцесу характеризуються 

розподіли температури води під час початку нересту та кумулятивної 

температури. Регресійний аналіз дозволяє описати 75 % варіювання термінів 

початку нересту Rutilus rutilus (табл. 5.12). Терміни початку нересту зворотно 

залежать від середньої річної температури. Це свідчить про те, що з тенденцією 

потепління клімату відбувається перенесення термінів початку нересту цього 

виду на більш ранній період протягом року. З термальних предикторів найбільше 

значення для прогнозування термінів початку нересту мають детальномасштабні 

складові. Певний вплив на динаміку початку нересту здійснюють опади. Біотопи 

характеризуються чітко вираженою специфікою термінів початку нересту Rutilus 

rutilus. Найраніше (в середньому, на 112 добу з початку року) нерест починається 

у водоймах Обухівських плавнів та гирла р. Орілі (рис. 5.19). Трохи пізніше (в 

середньому, на 114 добу) нерест починається у водоймах Таромського уступу. 

Майже одночасно (в середньому, на 117 добу) нерест починається у водоймах як 

Миколаївського уступу, так і руслі р. Дніпро. Терміни закінчення нересту якісно 

подібно залежать від кліматичних умов як і терміни початку. Особливість 

полягає у більшій ролі, яку в динаміці цього показника відіграють показники 

коливальної динаміки опадів порівняно з їх роллю для початку нересту. 

Очевидно, тим, що терміни початку та закінчення нересту змінюються 

синхронно, обумовлено те, що роль кліматичних чинників для тривалості 

нересту порівняно незначні. З їх допомогою можна пояснити 53 % варіювання 

цього показника. Роль біотопічної специфіки для визначення тривалості 

порівняно незначна. Тривалість нересту найменша у водоймах Обухівських 

плавнів та гирла р. Орель, а в інших водоймах тривалість нересту майже 

однакова. Слід відзначити також роль середньомасштабних патернів 

коливальної динаміки температурних патернів у визначенні тривалості нересту 

Rutilus rutilus.  
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Таблиця 5.12. Регресійні залежності часу початку, кінця, тривалості нересту, 

температури води на момент початку нересту, кумулятивної температури 

протягом нересту Rutilus rutilus від типу біотопу та головних компонент 

варіювання температури та випадіння опадів (наведені стандартизовані 

регресійні коефіцієнти±ст.помилка, статистично достовірні при р< 0.05) 

Предиктори 

Початок 

нересту 

Кінець 

нересту 

Тривалість 

нересту 

Температура 

води на 

момент 

початку 

нересту 

Кумулятивна 

температура 

протягом 

нересту 

R2
a= 0.75 R2

a= 0.84 R2
a= 0.53 R2

a= 0.46 R2
a= 0.72 

Annual –0.80±0.32 –0.51±0.24 – – 0.92±0.32 

Broad_1 – 0.39±0.17 – – – 

Broad_2 – –0.61±0.20 – – – 

Broad_3 –0.47±0.21 –0.68±0.16 – – – 

Medium_1 – – –0.39±0.19 – – 

Medium_2 0.29±0.12 – –0.46±0.15 – –0.42±0.12 

Medium_3 – – – – – 

Fine_1 –0.27±0.13 –0.31±0.10 – – 0.34±0.14 

Fine_2 0.67±0.21 – –0.80±0.27 – –0.64±0.21 

Fine_3 – 0.63±0.13 – 0.61±0.24 0.35±0.17 

Precip1 – 0.73±0.30 – – – 

Precip2 0.67±0.19 0.67±0.14 – 0.93±0.27 – 

Precip3 – –0.47±0.13 – – – 

Precip4 – – –0.49±0.23 – – 

Precip5 – –0.20±0.07 – – – 

Biotope 1 0.28±0.07 0.47±0.05 – 0.47±0.10 0.44±0.07 

Biotope 2 –0.45±0.07 –0.81±0.05 –0.32±0.09 –0.45±0.10 – 

Biotope 3 0.42±0.07 0.52±0.05 – – – 

 

Тривалість нересту кореляює як із термінами початку, так і закінчення 

нересту (рис. 5.20). Коефіцієнт кореляції дат початку та тривалості нересту (r = 

–0.58, p< 0.001) значно більший за модулем, ніж коефіцієнт кореляції дат 

закінчення та тривалості нересту (r = 0.24, p= 0.027). Це свідчить про те, що 

визначальним фактором тривалості нересту є терміни його початку. Кліматичні 

чинники та тип біотопу здатні пояснити 46 % варіювання температури води під 

час початку нересту. Поряд з детальномасштабним варіюванням температури та 

динамікою опадів найголовнішим чинником впливу температуру води на 

початку нересту є тип біотопу. Найменша температура, за якої починається 

нерест Rutilus rutilus, встановлена для водойм Обухівських плавнів та гирла р. 

Орель. Цей показник, у середньому, становить 9,4ºС. У водоймах русла р. Дніпро 

та Таромського уступу температура води на момент початку нересту практично 

однакова і становить 9,9 та 9,7ºС, відповідно. Нерест у водоймах Миколаївського 

уступу відбувається при найбільшій температурі, яка становить, у середньому, 

10,2ºС. 
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Рис. 5.19. Залежність часу настання початку (I, кількість діб від початку року), 

кінця (II, кількість діб від початку року) нересту, його тривалість (III, кількість 

діб), температури води на момент початку нересту (IV, ºС) і кумулятивної 

температури протягом усього нересту (V, ºС) Rutilus rutilus від типу біотопу (вуса 

– мінімум і максимум, коробка – перший і третій квантиль, горизонтальна лінія 

– медіана): 1 – Миколаївський уступ; 2 – Обухівські плавні, гирло  

р. Оріль; 3 – русло р. Дніпро; 4 – Таромський уступ. 

 

Кліматичні показники та тип біотопу здатні пояснити 72 % варіювання 

кумулятивної температури протягом періоду нересту. Цей показник позитивно 

корелює з середньою річною температурою. З урахуванням того, що тривалість 

нересту та температура початку нересту не залежать від середньої річної 

температури, можна припустити, що така залежність обумовлена тим, що сам 
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період нересту Rutilus rutilus припадає на інтервал різкого зростання температур, 

внаслідок чого за умов практично незмінної тривалості нересту зростає 

кумулятивна температура.  

Ймовірно, зростання кумулятивної температури може впливати на перебіг 

самого нересту та на динаміку росту молоді риб. Цей висновок підтверджується 

тим, що важливим предиктором кумулятивної температури є високочастотні 

коливання температурних режимів, що також можуть проявляти себе у вигляді 

періодів стрімкого зростання температури. Кумулятивна температура найменша 

у водоймах Таромського уступу та, у середньому, становить 87,4ºС. Трохи 

більший цей показник у водоймах Обухівських плавнів, гирла р. Оріль та русла 

р. Дніпро, де він набуває значення 111,9 та 119,1ºС, відповідно. А найбільший 

цей показник для водойм Миколаївського уступу, в середньому, 138,4ºС 
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Рис. 5.20. Залежність тривалості нересту Rutilus rutilus (вісь ординат, доба) від 

часу настання початку (А) і кінця (В) нересту (доба від початку нового року).  

 

Фракціонування варіації термінів нересту Rutilus rutilus дозволило 

встановити, що температурні чинники є найголовнішими для визначення 

термінів початку нересту. Вони визначають 22 % варіювання цієї ознаки, що 

трохи менше, ніж тип біотопу (25,5 %), але якщо врахувати взаємний вплив 

коливання температури та опадів (15,3 %), у такому випадку слід визнати 

перевагу саме температурного чинника (рис. 5.21). Роль опадів трохи менша 

(14,8 %). Слід відзначити, що вплив як температурних чинників, так і опадів, не 

залежать від типу біотопу. Для термінів закінчення нересту найголовніше 

значення має тип біотопу (42,3 %), а роль температури (13,3 %) та опадів (10,2 %) 

значно менша. Чинники статистично незалежні у своєму впливі на терміни 

закінчення нересту, для тривалості якого тип біотопу практично значення не має 

(вплив статистично вірогідний, але дуже незначний – 5,9 %). Температурні 

коливання (27,1 %) та коливання режиму опадів (22,1 %) суттєвим чином 

впливають на тривалість нересту. Важливим аспектом також є взаємодія 

коливальних процесів температури та опадів у їх впливі на тривалість нересту 

(16,2 %). Для варіювання температури води на момент початку нересту 

найважливішими є коливальні температурні процеси (22,2 %). Для кумулятивної 

температури коливання динаміки опадів є визначальним чинником (30,1 %). 
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Рис. 5.21. Фракціонування варіації параметрів нересту Rutilus rutilus: I – 

компоненти варіації: [a] – температурні фактори, [b] – опади, [c] – водойма, 

[a]+[b] – взаємний вплив температури й опадів, [a]+[c] – взаємний вплив 

температури й типу водойми; [b]+[c] – взаємний вплив типу водойми й опадів, 

[a]+[b]+[c] – взаємний вплив усіх факторів; II – структура варіації часу початку 

нересту; III – часу кінця нересту; IV – тривалості нересту; V – температури води 

на момент початку нересту; VI – кумулятивної температури протягом усього 

нересту. 

 

Скейлограми дозволяють візуалізувати результати обмеженого аналізу 

надлишковості впливу коливальних режимів різного масштабного рівня на 

показники нересту та оцінити значення перехресного впливу інших факторів 

(рис. 5.22, 5.23).  

[a] [b]
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0.220 0.148
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Values <0 not shown
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III
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IV
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Values <0 not shown

V

0.222 0.301

0.241

0.014

      
0.004

Residuals = 0.280

Values <0 not shown
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Рис. 5.22. Скейлограми впливу температурних компонентів на показники 

нересту Rutilus rutilus вісь абсцис – порядкові номери температурних головних 

компонент; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II – кінець нересту; III – 

тривалість нересту; IV – температура води на початку нересту; V – кумулятивна 

температура за період нересту. 

 

Урахування як коваріат типу біотопу та опадів суттєво підвищує 

пояснювальну здатність температурних предикторів для прогнозування часу 

початку нересту, особливо середньомасштабних з них. Аналогічна 

закономірність спостерігається і для термінів закінчення нересту. Для пояснення 

тривалості нересту облік як коваріат інших предикторів збільшує пояснювальну 

здатність детальномасштабних складових коливальних температурних процесів. 

Також слід відзначиити роль детальномасштабних складових у формуванні 

температури початку нересту та кумулятивної температури. Таким чином, 

показана важлива роль коливальних процесів, які мають практично річну 

тривалість.  
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Рис. 5.23. Скейлограми впливу компонентів варіювання опадів на показники 

нересту Rutilus rutilus: вісь абсцис – порядкові номери температурних головних 

компонент; вісь ординат – R2
adj, I – початок нересту, II – кінець нересту; III – тривалість 

нересту; IV – температура води на початку нересту; V – кумулятивна температура за період 

нересту. 

 

Формально можна здійснити спекулятивну спробу детально 

охарактеризувати ті кліматичні явища, які передують подіям нересту та з  їх 

особливостями зв’язати фенологію нересту. Як правило, це події різкого 

зростання температури або навпаки, повільного потепління, які 

супроводжуються опадами або навпаки, відбуваються у період локального 

інтервалу часу без опадів. Але відповідні явища мають пов’язані з ними 

кліматичні події, які відбувались раніше  на один або декілька періодів, а 

тривалість цих періодів залежить від частотних характеристик відповідних 

коливальних процесів. Тобто у нас немає формальних підстав як реальної 

причини розглядати саме ту подію, яка була безпосередньо ближчою  у часі до 
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події нересту, бо ця подія погоджена з певним лагом у часі з іншими. Тому 

неможливо сказати, що саме більш важливо для визначення певного часу 

настання деякої події нересту: різке потепління навесні, або різке похолодання 

взимку чи восени. Тому ми розглядаємо реагування фенології риб на коливальну 

динаміку кліматичних умов як цілісне явище. Очевидно, фенологія риб реагує на 

перебіг кліматичних умов як інформаційна машина, сприймаючи такі зміни 

переважно як інформаційні сигнали, а не як умови. Ця позиція підтверджується 

особливостями біологічних ефектів кліматичних процесів різного частотного 

діапазону. Амплітуда коливальних кліматичних процесів знаходяться у 

оберненій залежності від їх частоти: чим більша частота, тем менша амплітуда. 

Амплітуда пропорційна енергії, або силі впливу коливального процесу. 

Біологічні ефекти формально не залежать від амплітуди: фенологія нересту 

реагує як на низькочастотні високоамплітудні впливи, так і на високочастотні 

низькоамплітудні. Крім того, чутливість того чи іншого процесу може бути 

налаштована переважно на конкретний частотний діапазон джерела впливу. Такі 

закономірності формують основу функціонування біологічних систем 

організменного рівня організації, але їх існування у біологічних системах 

надорганізменного рівня організації потребувало доведення. 

 

Висновки до розділу 

1. Фенологія нересту плоскирки Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758) залежить від 

динаміки кліматичних умов протягом певного часу. Патерни варіювання 

кліматичних режимів, які виражені за допомогою багатовимірних головних 

компонент, є найбільш інформативними предикторами подій нересту. 

Оцінювання настання подій нересту в астрономічному та біологічному часі 

дають дещо різні моделі впливу кліматичних режимів. Практично для всіх 

моделей постійною компонентою є статистично вірогідний вплив головної 

компоненти, яка позначає варіабельність опадів протягом року, в який 

відбувається нерест. Моделі із застосуванням сонячного календаря найбільш 

чутливі до температурного режиму поточного року. Корекція часу з урахуванням 

місячного циклу дає оцінки подій, які реагують на варіювання температури та 

ритміки опадів протягом другого півріччя минулого року. Біологічний час 

чутливий до кліматичних впливів протягом часу з кінця нересту в минулому році 

до нересту в поточному році. 

2. Нерест Scardinius erythrophthalmus у досліджених біотопах за рідкісним 

винятком відбувається при температурі не нижче 14ºС. Для русла Дніпра 

граничною є температура 15ºС. Вказані температурні ліміти є умовою 

необхідною, але не достатньою для початку нересту. В деяких випадках нерест 

починається при температурі 18,3ºС. Ось чому діапазон дат початку нересту 

Scardinius erythrophthalmus становить 24 доби. Тобто не рідкістю є ситуація, коли 

температура води вже тривалий час перевищує граничний рівень, а нерест не 

відбувається. Ми припустили та знайшли підтвердження тому, що особливості 

коливальних процесів кліматичних умов – температури та опадів – протягом 

періоду, який передує часу нересту, значним чином впливає на перебіг подій 
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нересту. Переважне значення мають регулярні коливальні процеси температури 

середовища, також на початок нересту впливає ритмічність опадів. Але 

найважливішим чинником є тип біотопу. Фактично, у кожній водоймі 

спостерігається зсув термінів нересту на певний лаг порівняно із середнім рівнем 

за усіма водоймами разом. Слід відзначити, що патерни температури та опадів 

мають загальний характер та можуть виступати як спільні драйвери нересту для 

всієї метапопуляції Scardinius erythrophthalmus. Відповідно, роль коливальних 

патернів умов середовища можна розглядати як фактори налаштування 

популяцій на чутливість до певного рівня тригерного стимулу. Ймовірно, 

кожного року популяції зовнішніми коливальними ритмами налаштовуються на 

певне значення, припустимо, температури води. Час досягнення цього стимулу, 

як правило, має свій лаг залежно від типу біотопу, тому нерест починається у 

різних водоймах у різний час, але ці відмінності практично завжди постійні.  

3. Терміни початку та закінчення нересту Abramis brama змінюються 

разом із середньою річною температурою: зі збільшенням температури терміни 

нересту зсуваються на більш ранній час протягом року. Найголовнішими 

предикторами температури води під час початку нересту є широкомасштабні 

складові варіювання температурних режимів та режимів опадів. Урахування як 

коваріат опадів та типу біотопу значно підвищує пояснювальну здатність 

температурних складових варіювання середовища для прогнозу термінів початку 

нересту. Особливо цей ефект проявляє себе для середньомасштабних патернів.  

4. Терміни початку нересту Rutilus rutilus зворотно залежать від 

середньої річної температури: з тенденцією потепління клімату відбувається 

перенесення термінів початку нересту цього виду на більш ранній період 

протягом року. З термальних предикторів найбільше значення для 

прогнозування термінів початку нересту мають детальномасштабні патерни. 
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РОЗДІЛ 6. 

ВПЛИВ ЕКЗОГЕННИХ ТА ЕНДОГЕННИХ ФАКТОРІВ НА 

ФЕНОЛОГІЮ НЕРЕСТУ УГРУПОВАНЬ РИБ 

6.1. Порівняльний аналіз фенології нересту різних видів риб 

Кількість фенологічних спостережень нересту риб порівняно незначна 

(Parmesan, 2007). Дуже мала кількість досліджень була присвячена вивченню 

впливу кліматичних змін на фенологію прісноводних видів риб (Worthington et 

al., 1982). Мета даного дослідження – вивчити вплив температури на фенологію 

нересту угруповань риб та оцінити роль екзогенних та ендогенних факторів у 

часовому перекриванні ніш риб в угрупованні у різних типах водоймищ басейну 

р. Дніпро у межах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». Ми 

розглядаємо наступні гіпотези: 1). Як середня річна температура та коливальні 

патерни температури з різним особливим періодом здатні впливати на фенологію 

нересту риб як екзогенні фактори. 2). Перекривання екологічних ніш 

зменшується та роль ендогенних факторів у структуруванні угруповання 

збільшується у відповідь на глобальний тренд потепління клімату. Загальні 

терміни нересту для всіх досліджених видів риб коливається від 66–96 дня на 

року до 141–160 дня року. Загальна тривалість нересту 55–85 днів. Мінливість 

початку або закінчення періодів нересту є найвищою ближче до початку 

тотального періоду нересту або до його кінця (рис. 6.1). Важливо відзначити те, 

що мінливість часу початку нересту більша, ніж часу закінчення нересту (тест 

Уїлкоксона Z = 4,41, р<0,001). 
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Рис. 6.1. Залежність коефіцієнту варіювання часу початку нересту від середнього 

часу початку нересту і коефіцієнту варіювання часу закінчення нересту від 

середнього часу припинення нересту. Лінії – апроксимація поліномами другого 

порядку. 

Нерест Esox lucius відбувається першим серед усіх вивчених видів риб. 

Нерест Esoxlucius починається з 66 до 96 день кожного року і закінчується з 78 

до 113 дня року (табл. 6.1). Наступним відбувається нерест Percafluviatilis – від 

98 до 115 дня та припиняється у діапазоні від 124 до 103 дня. Далі відбувається 

нерест Rutilusrutilus. Початок нересту цього виду мав місце від 106 до 123 дня, 



113 

закінчення – від 115 до 131 дня року. Терміни початку нересту Abramis brama 

відбуваються від 113 до 134 день на рік. 

Таблица 6.1. Статистики часу початку та закінчення нересту риб природного 

заповідника «Дніпровсько-Орільський» (1998–2018 рр.) 

Species 
Біотоп

* 

Початок Кінець 

Mean CV Min Max Median Mean CV Min Max Median 

Blicca bjoerkna 

1 134.0 2.75 127 141 135 154.6 2.29 150 160 155 

2 127.7 1.95 122 131 128 143.8 1.55 141 148 143 

3 134.6 2.69 127 142 135 156.0 2.02 150 160 157 

4 130.1 2.83 122 138 131 148.5 1.92 144 154 148 

Total 131.6 3.34 122 142 131 150.7 3.79 141 160 150 

Carassius gibelio 

1 125.9 3.54 119 136 125 149.7 3.78 140 160 149 

2 119.0 4.69 113 132 117 140.4 4.16 130 153 139 

3 137.0 3.01 130 145 136 153.4 3.76 145 166 154 

4 120.0 5.04 112 131 118 145.0 4.61 137 160 143 

Total 125.5 6.98 112 145 125 147.1 5.22 130 166 147 

Scardinius 

erythrophthalmus 

1 136.1 3.27 127 144 136 151.4 1.53 148 156 151 

2 127.9 3.13 122 140 128 142.6 2.04 139 151 142 

3 138.2 2.87 132 146 138 153.0 1.67 148 157 153 

4 131.8 3.49 124 142 131 148.5 2.15 144 155 148 

Total 133.5 4.33 122 146 134 148.9 3.24 139 157 150 

Abramis brama 

1 121.7 3.87 112 130 122 135.2 2.06 129 139 135 

2 114.7 2.07 109 119 115 127.3 2.08 123 131 127 

3 122.8 3.89 115 131 123 136.7 2.12 130 141 137 

4 115.3 3.85 110 127 115 132.3 2.16 126 138 132 

Total 118.6 4.65 109 131 117 132.9 3.41 123 141 134 

Perca fluviatilis 

1 104.0 3.41 98 109 105 115.4 2.40 110 120 115 

2 98.2 2.98 94 104 98 107.7 2.81 103 113 108 

3 105.6 3.00 101 111 106 118.1 2.92 110 124 118 

4 99.9 3.42 94 107 100 110.8 2.19 106 114 110 

Total 101.9 4.33 94 111 101 113.0 4.41 103 124 113 

Rutilus rutilus 

1 112.9 3.35 106 119 114 125.0 1.88 120 130 125 

2 108.3 3.59 102 116 109 118.2 2.48 114 124 117 

3 113.9 3.47 108 119 115 125.3 1.86 122 131 125 

4 109.3 3.55 103 117 110 121.5 1.94 116 125 122 

Total 111.1 4.04 102 119 111 122.5 3.10 114 131 123 

Esox lucius 

1 79.9 6.83 67 89 80 96.2 5.43 86 104 97 

2 71.2 6.98 62 81 71 90.3 7.19 78 100 91 

3 86.5 4.27 80 92 86 107.0 4.59 97 113 108 

4 77.2 8.42 62 86 79 97.3 6.66 82 108 98 

Total 78.7 9.60 62 92 80 97.7 8.48 78 113 97 

* – 1 – водойми системи Миколаївського уступу; 2 – водойми системи Таромського уступу;  

3 – руслова частина Дніпра; 4 – водойми системи р. Проточ та Обухівська заплава. 

Нерест риб відбувається у вузьких діапазонах температури води, які є 

специфічними для кожного виду риб (табл. 6.2).  
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Таблиця 6.2. Описові статистики температури води, за якої відбувається початок 

нересту риб (1998-2018 рр.). 
Види таоцінка 

впливу біотопу за 

ANOVA 

Біотоп 

Початок 
Регресіятакореляціяз датою початку 

нересту Середн

я 
CV 

Міні

мум 
Максимум Медіана 

Blicca bjoerkna 

F = 6.52,  

p <0.001 

1 15.5 3.77 14.2 16.2 15.4 6.51+0.068*x, r = 0.58, p< 0.001 

2 14.8 4.62 13.6 15.8 15.1 4.61+0.082*x, r = 0.61, p< 0.001 

3 15.5 3.21 14.5 16.6 15.5 1.12+0.11*x, r = 0.78, p< 0.001 

4 15.2 3.51 14.1 16.1 15.2 4.93+0.079*x, r = 0.58, p< 0.001 

Carassius gibelio 

F = 5.41,  

p <0.001 

1 13.9 6.72 12.0 15.9 13.9 8.58+0.047*x, r = 0.33, p = 0.14 

2 12.8 6.43 11.5 14.7 12.6 2.61+0.086*x, r = 0.67, p< 0.001 

3 13.3 6.62 12.2 15.7 13.2 1.61+0.09*x, r = 0.49, p = 0.021 

4 13.7 8.69 12.0 16.0 13.4 1.04+0.10*x, r = 0.75, p< 0.001 

Scardinius 

erythrophthalmus 

F = 7.23,  

p <0.001 

1 15.8 7.36 14.3 18.1 15.5 –15.49+0.23*x, r = 0.78, p< 0.001 

2 15.2 7.08 13.0 17.5 15.0 –6.97+0.17*x, r = 0.62, p< 0.001 

3 16.7 6.76 15.1 18.3 16.9 –5.80+0.16*x, r = 0.54, p = 0.010 

4 15.7 5.70 14.0 17.1 15.5 –6.93+0.17*x, r = 0.69, p< 0.001 

Abramis brama 

F = 9.34,  

p <0.001 

1 13.4 4.66 12.5 14.9 13.4 1.77+0.092*x, r = 0.69, p< 0.001 

2 12.6 3.96 11.9 14.1 12.6 1.09+0.096*x, r = 0.47, p = 0.030 

3 13.3 5.42 12.0 14.5 13.3 –0.68+0.11*x, r = 0.67, p< 0.001 

4 12.8 4.63 12.1 14.1 12.4 2.80+0.083*x, r = 0.64, p< 0.001 

Perca fluviatilis 

F = 40.62,  

p <0.001 

1 8.2 3.96 7.5 8.6 8.1 4.47+0.034*x, r = 0.37, p< 0.095 

2 7.4 4.07 6.9 8.1 7.5 3.59+0.037*x, r = 0.36, p< 0.11 

3 8.3 3.00 7.8 8.6 8.3 3.37+0.048*x, r = 0.57, p = 0.007 

4 7.6 4.64 7.0 8.3 7.4 1.39+0.059*x, r = 0.58, p = 0.006 

Rutilus rutilus 

F = 7.63,  

p <0.001 

1 10.2 4.74 9.0 11.1 10.1 0.58+0.082*x, r = 0.64, p = 0.002 

2 9.4 6.59 8.7 10.8 9.0 –4.09+0.12*x, r = 0.67, p< 0.001 

3 9.9 4.58 9.1 10.7 9.9 1.17+0.073*x, r = 0.68, p< 0.001 

4 9.7 5.24 8.9 10.4 9.7 –3.98+0.121*x, r = 0.85, p< 0.001 

Esox lucius 

F = 14.31,  

p <0.001 

1 6.0 8.03 5.1 6.7 6.1 1.62+0.053*x, r = 0.59, p = 0.005 

2 5.4 11.69 4.3 6.6 5.1 0.80+0.060*x, r = 0.47, p = 0.03 

3 6.1 10.01 4.4 6.7 6.4 –3.17+0.10*x, r = 0.66, p< 0.001 

4 5.1 13.35 4.0 6.0 4.9 0.37+0.058*x, r = 0.56, p = 0.009 

* – 1 – водойми системи Миколаївського уступу; 2 – водойми системи Таромського уступу;  

3 – руслова частина Дніпра; 4 – водойми системи р. Проточ та Обухівська заплава. 

 

Терміни закінчення нересту мали місце з 123 до 141 дня на рік. Після ляща 

відбувається нерест Carassiusgibelio. Нерест цього виду починався з 114 до 136 

дня на рік і закінчувався від 130 до 160 дня на рік. Нерест Bliccabjoerkna 

починвся з 122 до 142 дня на рік і закінчувався з 141 до 160 дня на рік. Нерест 

Scardiniuserythrophthalmus починався з 126 до 150 дня на рік і закінчувався з 139 

до 157 дня на рік. Протягом періоду дослідження була встановлена тенденція до 

скорочення термінів початку і закінчення нересту Esoxlucius і Carassius gibelio 

(рис. 6.2).  
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Рис. 6.2. Динамика часу початку та закінчення нересту риб природного 

заповідника «Дніпровсько-Орільський» (1998–2018 рр.). 
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Була встановлена тенденція до збільшення термінів нересту 

Bliccabjoerkna, Scardinius erythrophthalmus, Abramis brama та Rutilus rutilus. Не 

було встановлено статистично вірогідного тренду змін параметрів нересту для 

Perca fluviatilis. Існують статистично вірогідні відмінності між водоймами за 

показниками температури води, в яких починається нерест відповідного виду 

риб. Крім того, температура води, при якій відбувається початок нересту, лінійно 

залежить від часу початку нересту, про що свідчать результати регресійного і 

кореляційного аналізу. 

 

6.2. Оцінка часової проекції перетинання екологічних ніш риб 

Встановлено часові перетинання між нерестом різних видів риб, які 

можуть бути оцінені за допомогою індексу середнього перекриття ніші Піанка. 

У багатьох випадках виміряний середній індекс перекриття ніш Піанка був 

статистично вірогідно відмінним від випадкових альтернатив (рис. 6.3). 

 
Рис. 6.3. Гістограми розподілу індексу перекривання екологічних ніш за Піанка 

в різних типах біотопів. 1 – водойми системи Миколаївського уступу; 2 – водойми системи 

Таромського уступу; 3 – руслова частина Дніпра; 4 – водойми системи р. Проточ та Обухівська 

заплава. 

 

Відхилення індексу Піанка від випадкової альтернативи не залежить від 

типу біотопу (табл.6.3).  
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Таблиця6.3. Залежність відхилення індексу перекривання екологічних ніш 

Піанка від випадкової альтернативи в залежності від температурних патернів та 

типу біотопу за результатами GLM-аналізу (R2 = 0.37, F = 4.74, p< 0.001). 
Предіктори F-ratio p-рівень Beta-регресійні коефіцієнти 

Константа 23.23 < 0.001 – 

Тип біотопу 0.87 0.46 – 

Широкомасштабні часові патерни 

RDA 1 0.43 0.52 –0.07±0.10 

RDA 2 9.47 < 0.001 –0.30±0.10 

RDA 3 1.26 0.27 –0.13±0.12 

Середньомасштабні часові патерни 

RDA 1 2.26 0.14 0.17±0.11 

RDA 2 0.02 0.89 0.02±0.11 

RDA 3 0.12 0.73 –0.03±0.10 

Детальномасштабні часові патерни 

RDA 1 0.09 0.76 –0.03±0.11 

RDA 2 0.13 0.72 0.05±0.14 

RDA 3 0.01 0.91 0.01±0.10 

 

Була встановлена тенденція зменшення індексу Піанка протягом періоду 

дослідження (рис. 6.4).  

 
Рис.6.4. Часовий тренд відхилень індексу Піанки від випадкової альтернативи 

(1998–2018 рр.). Абсциса – роки, ордината – відхилення індексу Піанки від випадкової 

альтернативи, лінія – лінійна апроксимація лінійного тренду (R2 = 0.32, p<0.001). 

 

Таким чином, не існує статистично вірогідної кореляції між середньою 

річною температурою повітря і рівнем перекриття екологічних ніш (r = 0.004,  

p = 0.977). Ступінь перекриття ніш залежить від широкомасштабних патернів 

варіювання температури (широкомасштабні компоненти RDA 2 і 3), 

середньомасштабних патернів  (RDA 1 і 3) і детальномасштабних патернів (RDA 

3). Існує від’ємна кореляція між часом початку і тривалістю нересту (табл. 6.4).  
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Таблиця 6.4. Залежність тривалості нересту від часу початку та типу біотопу за 

результатами GLM-аналізу 

Вид Початок 
Тип біотопу 

R2
a F-ratio p-level 

1 2 3 

Blicca bjoerkna –0.63±0.10 0.53±0.10 –0.97±0.11 0.74±0.10 0.52 24.10 < 0.001 

Carassius gibelio –0.68±0.13 0.27±0.11 –0.36±0.13 – 0.38 13.89 < 0.001 

Scardinius erythrophthalmus –1.07±0.10 0.29±0.09 –0.78±0.11 0.41±0.10 0.62 34.78 < 0.001 

Abramis brama –0.89±0.08 0.22±0.08 –0.74±0.08 0.44±0.08 0.68 45.21 < 0.001 

Perca fluviatilis –0.68±0.12 0.30±0.12 –0.67±0.13 0.68±0.13 0.33 11.43 < 0.001 

Rutilus rutilus –0.80±0.08 0.37±0.09 –0.69±0.09 0.32±0.09 0.60 31.98 < 0.001 

Esox lucius –0.57±0.14 – –0.39±0.15 0.49±0.16 0.17 5.12 < 0.001 

 

Таким чином, для подальшого статистичного аналізу, щоб уникнути 

мультиколінеарності між часом початку і закінчення нересту, які разои 

визначають тривалість нересту, як змінної часу закінчення ікрометання були 

використані залишки регресійних моделей, в яких час початку нересту і тип 

біотопу було застосовано як предиктори часу кінця нересту. В подальшому, 

матриця, яка містить дані для кожного з вивчених видів про початок нересту і 

залишки регресійних моделей, ми будемо називати як нерестову матрицю. 

Фракціонування варіації нерестової матриці за допомогою 

широкомасштабної, середньо- і детальномасштабної температурних часових 

компонент і тип біотопу показало, що ці предиктори можуть пояснити 62,9% від 

мінливості нерестової синхронізації (рис. 6.5).  

 
Рис. 6.5. Фракціонування нерестової матриці за допомогою широко-, середньо- 

та детальномасштабних патернів температури та типу біотопу. Умовні позначки: [a] 

– варіація пояснена виключно широкомасштабною варіабельністю температури; [b] – варіація 

пояснена виключно середньомасштабною варіабельністю температури; [c] – варіація пояснена 

виключно детальномасштабною варіабельністю температури;  [d] – варіація пояснена 

виключно типом біотопу. Перетинання еліпсів відповідає варіації, яка пояснена за допомогою 

взаємодії відповідних джерел варіації. Наведені виключно статистично вірогідні фракції 

варіації (p<0.001). 
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Тип біотопу має найбільш важливу роль у визначенні термінів нересту і 

пояснює 44,8% варіації нерестової матриці. Широкомасштабна температурна 

часова компонента пояснює 9,8% мінливості термінів нересту, 

середньомасштабна компонента – 7,5%, і детальномасштабна компонента – 

7,7%. Таким чином, різні за частотними і амплітудними характеристиками часові 

структури мають аналогічний вплив на терміни нересту. 

Аналіз головних компонент дозволив одержати з нерестової матриці п'ять 

головних компонент, чиї власні значення переважають 1 (табл. 6.5).  

 

Таблиця 6.5. Аналіз головних компонент нерестової матриці (N = 82, показані 

тільки статистично вірогідні кореляційні коефіцієнти) 
Змінні PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Початок нересту 

Blicca bjoerkna –0.78 0.33 – –0.23 – 

Carassius gibelio –0.73 0.28 – 0.34 – 

Scardinius erythrophthalmus –0.61 0.59 – –0.29 – 

Abramis brama –0.83 – –0.28 – – 

Perca fluviatilis –0.89 – – 0.24 – 

Rutilus rutilus –0.79 –0.29 – – – 

Esox lucius –0.62 – 0.53 0.37 – 

Закінчення нересту, залишки тренду 

Blicca bjoerkna – 0.23 –0.64 – –0.48 

Carassius gibelio 0.24 0.80 – – – 

Scardinius erythrophthalmus 0.31 0.59 – 0.46 – 

Abramis brama – 0.32 –0.61 – – 

Perca fluviatilis – – 0.36 – –0.84 

Rutilus rutilus – 0.23 –0.30 0.48 – 

Esox lucius – 0.23 –0.64 – –0.48 

Статистики 

Власне число 4.19 2.18 1.60 1.14 1.09 

% загальної варіації 29.94 15.58 11.42 8.14 7.79 

Кумулятивне власне число 4.19 6.37 7.97 9.11 10.20 

% кумулятивна загальна варіація 29.94 45.52 56.94 65.08 72.87 

 

Головна компонента 1 являє собою погоджені варіації дати початку 

нересту для усіх досліджених видів риб (рис. 6.6). Крім того, ця компонента 

вказує на те, що ранні дати нересту всіх видів риб співпадають з більш пізнім 

закінченням нересту Carassius gibelio та Scardinius erythrophthalmus.  

Головна компонента 2 є чутливою до синхронізації термінів закінчення 

нересту риб. Вона вказує, що закінчення нересту Perca fluviatilis знаходиться 

поза межами загальної синхронізації термінів нересту досліджених видів риб. 

Дата початку нересту таких видів, як Bliccabjoerkna, Carassius gibelio, Scardinius 

erythrophthalmus та Rutilus rutilus були узгоджені з часом закінчення нересту всіх 

видів риб.  
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Рис. 6.6. Часова динаміка головних компонент 1–5 нерестової матриці. Вісь 

абсцис – роки, вісь ординат – значення головних компонент. 

Головна компонента 3 є найбільш чутливою до дат закінчення нересту 

Esoxlucius, Blicca bjoerkna та Abramis brama. Головна компонента 4 є найбільш 

чутливою до часу закінчення нересту Scardinius erythrophthalmus та Rutilus 

rutilus. Головна компонента 5 є найбільш чутливою до закінчення часу нересту 
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Perca fluviatilis. Для головних компонент 1, 2 і 5 не встановлено статистично 

вірогідної лінійної тенденції варіювання у часі.  

Лінійна тенденція часової варіабельності була виявлена для головних 

компонент 3 і 4. Головні компоненти 1 і 2 є чутливими до умов навколишнього 

середовища, специфічних для кожного типу біотопу (рис. 6.7).  

 
Рис. 6.7. Відносна варіація головних компонент, яка обумовлена типом біотопу 

(у %). Метод: ANOVA, типISS, стовпчики позначають кумулятивний підсумок 

компонентів варіації. 

 

У свою чергу, головні компоненти 3, 4 і 5 практично не пов'язані з умовами 

середовища, специфічними для біотопів. Крім того, головні компоненти чутливі 

до температурних патернів різних масштабних шкал (табл. 6.6). Варіації часу 

нересту риб, представлені головними компонентами 1–5, визначають 47,9% 

мінливості перекриття екологічних ніш (табл. 6.7). Головні компоненти 3 і 4 

відображають основні структурні характеристики угруповань риб, що впливають 

на перекриття екологічних ніш. Середньорічна температура і часовий тренд 

визначають варіювання часу нересту, яке, у свою чергу, впливає на перекриття 

екологічної ніші. Це обґрунтовується тим, що вплив головної компоненти 4 на 

перекриття екологічної ніші не є статистично вірогідним, якщо температуру і 

часові патерни застосувати як коваріати. Таким чином, головна компонента 4 

відображає відгук нерестової активності у межах угруповання риб до дії 

зовнішніх чинників. Варто взяти до уваги те, що температурний тренд, який 

виступає у ролі коваріати, збільшує пояснювальну здатність головної 

компоненти 3 для описання рівня перекриття екологічних ніш. Це вказує на те, 

що головна компонента 3 залежить від внутрішніх факторів, які визначаються 

конкурентними взаємовідношеннями серед видів риб в угрупованні. 
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Таблиця 6.6. Інтерпретація головних компонент у термінах екологічних 

предикторів (косінус кута між головними компонентами та предикторами) 

Predictors 
Головні компоненти та пояснена варіація 

R2 p-level 
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 

Піанка* 0.32 –0.13 0.45 0.78 –0.26 0.51 <0.001 

Середньорічна 

температура 
0.38 0.29 0.44 –0.73 –0.20 0.23 <0.001 

Широкомасштабні температурні компоненти 

RDA 1 0.71 0.55 0.07 0.02 –0.43 0.15 0.03 

RDA 2 0.19 0.78 –0.12 –0.32 0.49 0.37 <0.001 

RDA 3 0.51 –0.13 0.51 0.45 0.51 0.11 0.10 

Середньомасштабні температурні компоненти 

RDA 1 0.37 0.18 –0.83 0.36 –0.14 0.15 0.02 

RDA 2 –0.12 –0.75 0.47 0.27 0.35 0.25 <0.001 

RDA 3 0.21 0.01 –0.97 –0.06 –0.08 0.18 0.01 

Детальномасштабні температурні компоненти 

RDA 1 –0.13 –0.55 –0.12 0.07 –0.81 0.15 0.03 

RDA 2 –0.13 –0.09 –0.03 –0.99 0.00 0.27 <0.001 

RDA 3 –0.12 0.49 0.32 0.72 0.35 0.08 0.29 

Symbols: * – Піанка – відхилення індексу Піанка від випадкової альтернативи 

 

Патерни температури визначають 18,5% мінливості перекривання ніш 

(табл. 6.8). Детально- та широкомасштабні патерни мають найважливішу роль 

для пояснення перекриття екологічних ніш. Вплив температури на перекриття 

ніш не є статистично вірогідним, якщо взяти до уваги нерестову матрицю як 

коваріату.  

 

Таблиця 6.7. Аналіз надлишковості впливу термінів нересту риб на індекс 

перекривання ніш Піанка 

Змінні впливу R2 p-value 
Умовна змінна: Температура* 

Умовна змінна:  

Температура+Час ** 

R2 p-value R2 p-value 

PC1 0.042 0.030 0.070 0.011 0.048 0.033 

PC2 –0.004 0.418 –0.010 0.616 –0.011 0.647 

PC3 0.093 0.006 0.196 0.001 0.077 0.004 

PC4 0.300 0.001 0.160 0.002 0.016 0.162 

PC5 0.024 0.069 0.000 0.325 0.083 0.010 

Total 0.479 0.001 0.389 0.001 0.218 0.001 

Умовні позначки: * – середньорічна температура; ** – послідовність років 

 

Отже, вплив температури на перекриття екологічних ніш 

опосередковується впливом температури на динаміку нерестових процесів 

окремих видів риб. Індекси кореляції є лінійними узагальненнями взаємозв'язку 

між змінними, які можуть мати більш складний і нелінійний характер. Це 
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припущення підтверджується відтворенням варіації індексу Піанка у просторі, 

який заданий діапазоном головних компонент 3 і 4 (рис. 6.8). 

 

Таблиця 6.8. Аналіз надлишковості впливу температурних патернів на індекс 

перекривання ніш Піанка 

Змінні впливу R2 p-value 
Умовна зміна: нерест* Умовна змінна: нерест+час** 

R2 p-value R2 p-value 

Broad 0.090 0.017 0.010 0.204 0.019 0.125 

Medium 0.031 0.151 –0.010 0.682 –0.009 0.635 

Fine 0.105 0.018 –0.014 0.819 –0.017 0.917 

Усього 0.185 0.003 0.024 0.221 0.022 0.204 

Умовні позначки: * – нерестова матриця; ** – послідовність років 

 

6.3. Порівняльний аналіз екзогенних та ендогенних факторів динаміки 

перетинання екологічних ніш риб. 

Зростання середньорічної температури є маркером глобальних змін 

клімату. У свою чергу, зміни термінів нересту риб можуть бути індикаторами 

змін клімату.  

 
Рис. 6.8. Варіація індексу Піанка у просторі головних компонент 3 та 4. Початок 

нересту: B_bjoerkna – Blicca bjoerkna, C_gibelio – Carassius gibelio, S_erythrophthalmus – 

Scardinius erythrophthalmus, A_brama – Abramis brama, P_fluviatilis – Perca fluviatilis, R_rutilus 

– Rutilus rutilus, E_lucius – Esoxlucius; закінчення нересту (залишки регресії): B_delta – Blicca 

bjoerkna, C_delta – Carassius gibelio, S_delta – Scardinius erythrophthalmus, A_delta – Abramis 

brama, P_delta – Perca fluviatilis, R_delta – Rutilus rutilus, E_delta – Esoxlucius. 



124 

Обґрунтовані дані показують, що глобальна середня температура 

підвищилася на 0,90 ± 0,05°С з середини 1950-х років, і збільшиться ще на 1–3°С 

до кінця цього століття (Muller et al., 2013; Hansen et al., 2010). Аналіз даних для 

України за останні 100–130 років показав щорічне збільшення температури на 

0,6 ± 0.2ºС/100 років, що приблизно співпадає з рівнем глобального потепління 

(Boychenko et al., 2016). Тим не менш, цей показник є очевидним тільки через 

великий проміжок часу. Інші аспекти потепління клімату, такі, як зміна ритму 

опадів, динаміка температурних умов, збільшення частоти і амплітуди 

кліматичних аномалій, здійснюють значний вплив на навколишнє середовище 

(Cai et al., 2014). В Україні було виявлено зниження амплітуди сезонного ходу 

температури на ~ 0.4–0.5ºС. Також встановлене значне потепління в холодний 

період року і навесні, але не було ніякого істотного потепління в літні місяці 

(Boychenko et al., 2016). В контексті значних коливань у навколишньому 

середовищі, які, в цілому, характеризуються поняттями зміни клімату (Füssel and 

Klein, 2006), вплив середньорічного підвищення температури на живі організми 

дуже важко виявити за відносно короткий часовий період (Parmesan, 2007; 

Woodward, 2009). 

Концепція фенології заснована на принципі, що біологічні системи здатні 

адаптуватися до повторюваних змін навколишнього середовища (Helm et al., 

2013b; Turner et al., 2010). Очевидно, що біологічні системи не можуть 

пристосуватися до непередбачуваних змін навколишнього середовища. Такий 

підхід робить актуальним пошук повторюваних моделей екологічних режимів і 

способів оцінки їх впливу на фенологію. Вплив температури на біологічні 

процеси у риб пов'язаний з їх відтворенням, визначенням статі, динамікою 

гаметогенезу, якістю гамет, плодючістю, віком, статевою зрілістю і тривалістю 

репродуктивного періоду (Alavi and Cosson, 2005; Billard, 1986; Billard et al., 

1978; Józef Domagała et al., 2013; Lahnsteiner and Mansour, 2012; Sandstrom et al., 

1995). Температура в помірних широтах підкоряється сезонній динаміці. Період 

температурних коливань складає один рік. Механізми річного хронометражу 

сприяють адаптації тварин до сезонних змін (Paul et al., 2008). Фенологічні події 

можуть бути пояснені коливальними процесами з більш високою, ніж рік, 

частотою і, отже, більш коротким періодом часу. DbMEM-підхід є досить 

гнучким методом виявлення з різномасштабних часових патернів (Dray et al., 

2006c). За допомогою цього методу були одержані широко-, середньо- і 

детальномасштабні температурні патерни. Встановлено, що ці моделі є найбільш 

чутливими до змін температури взимку і навесні, що є дуже важливим саме для 

описання температурного режиму до і під час нересту. Наші результати виявили 

узгоджену динаміку нересту видів риб, які можна пояснити багатьма факторами 

різного походження. Види розрізняються за рівнем чутливості їх фенології до 

змін клімату (Harrington et al., 1999; Hegland et al., 2009). За допомогою аналізу 

головних компонент було показано узгоджену динаміку часу нересту. Головні 

компоненти 1 і 2 є найважливішими для пояснення термінів нересту, що 

залежали від специфічних для біотопів умов. Цей результат обумовлений тим, 

що нерест кожного виду риб відбувається в різний час у різних водоймах системи 
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р. Дніпро. Відмінності в часі нересту між біотопами не мають лінійного часового 

тренду. Сайт-специфічні відмінності нересту між біотопами є узгодженими для 

всіх видів риб, і через це ці відмінності не впливають на перекриття екологічних 

ніш. Це вказує на те, що в різних водоймах є фіксований зсув часу нересту для 

всіх вивчених видів риб порівняно з середніми показниками для усієї водної 

системи, тому відносна послідовність нересту видів риб залишається 

інваріантною незалежно від типу водойми. Головні компоненти 3 та 4 

відображають фенологію зміни, які впливають на перекриття екологічних ніш 

риб. Як наслідок, різні види реагують на зміни середовища по-різному, та навіть 

незначні зміни клімату можуть викликати коливання відгуків, які дестабілізують 

встановлені моделі синхронії (Durant et al., 2007). Швидше за все, зміни 

перекриття ніш викликані як екзогенними, так і ендогенними факторами. 

Екзогенні температурні фактори специфічно впливають на нерестовий період 

різних видів риб. Різні реакції видів риб на однакові температурні сигнали 

призводять до змін перекривання ніш в угрупованні риб. Ендогенні чинники, які 

є результатом конкуренції між видами риб, призводять до непогоджених 

зрушень у часі нересту і, отже, до варіації перекриття екологічних ніш. 

Перекриття екологічних ніш демонструвало чітку тенденцію зниження  

протягом часу проведених досліджень. Цей результат показує, що відбувається 

зміна переважання факторів навколишнього середовища в часовій організації 

угруповання риб на переважання ролі конкуренції в угрупованні (Reinhardt et al., 

2013b; Tokeshi, 1986). Ця тенденція є монотонною протягом періоду 

дослідження, але слабко корелює з тенденцією середньої річної температури 

повітря. Це свідчить про те, що характер цієї тенденції пов'язаний з регулярними 

коливальними компонентами річного ходу температури, які можуть бути 

змодельовані за допомогою dbMEM-змінних. Складний характер дії 

температури на нерестову фенологію також підкреслює той факт, що між датою 

початку нересту і температурою води в цей день існує кореляція. Це вказує на те, 

що температура води є обмежуючим фактором для нересту риб, але не є 

тригером, який запускає нерестову активність. Якщо температура води нижче 

критичного значення, нерест не може статися, але досягнення води такої 

температури не запускає автоматично нерест ікри. Індуковані кліматом зміни 

фенології можуть мати позитивний або негативний ефект для популяцій (Forrest 

and Miller-Rushing, 2010). Очевидно, що динаміка властивостей середовища – це 

період, який передує нересту, визначає можливий момент його початку. Зміни в 

нерестовій фенології мають наслідки для структури і функціонування 

угруповання в цілому(Thomas F Turner et al., 2010). Збільшення часового 

перекриття нересту різних видів риб допомагає зменшити хижацтво на популяції 

виду, але одночасно зменшує трофічні ресурси, які потрібно ділити з іншими 

видами у випадку співпадіння часу появи молоді риб. Зменшення часового 

перекриття нересту може мати протилежний ефект. 

У період досліджень було встановлено, що з плином часу нерест 

раньонерестових видів риб став починатися раніше, а нерест пізньонерестових 

видів – пізніше. Цей факт також вказує на те, що збільшення середньорічної 
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температури не є основною причиною таких змін. Аналогічні результати були 

отримані при вивченні індукованих кліматом змін часу нересту плітки та ляща в 

Естонії (Nõges and Järvet, 2005). У відповідь на довгостроковий тренд збільшення 

температури води було виявлено, що дата нересту ляща зміщується в ранній 

період, але діапазон нерестової температури залишався незмінним, але на 

відміну для плітки не було встановлено ніякого зсуву часу нересту, при цьому 

початок нересту відбувався при більш високій температурі води. 

Ми використовували MEM-підхід для моделювання часової динаміки 

щорічної динаміки температури. Ми виходили з того, що фенологія є проявом 

адаптації життєвого циклу до повторюваних патернів варіацій середовища. Цей 

підхід показав, що існує велике різноманіття регулярних коливальних моделей 

динаміки температури, які впливають на фенологію нересту риб. Ці моделі 

мають різні частотні характеристики і відображають зміни осцилятора в річному 

ході температури різної періодичності. Амплітуда коливань зменшується зі 

збільшенням частоти відповідного процесу, але їх біологічна роль монотонно не 

залежить від амплітуди. Найбільш важливими з них є широкомасштабні і 

дрібномасштабні коливальні процеси. Сезонна температура і широкомасштабна 

складова зміни температури можуть бути ідентифіковані як «кінцеві» 

(ультимативні) чинники. Дрібномасштабні варіації температури можна 

розглядати як «безпосередні причини» (проксимальні), які безпосередньо діють 

як нерестові тригери. 

 

6.4. Висновок до розділу 

Було встановлено перекривання часу нересту досліджених видів риб. 

Встановлено тренд зменшення індексу перекривання ніш Піанки протягом часу 

досліджень. Зміни у перекриванні екологічних ніш викликані як екзогенними, 

так і ендогенними факторами. Оцінка ролі екзогенних факторів показує, що не 

існує статистично вірогідної кореляції між середньою річною температурою 

повітря і рівнем перекриття ніші, але ступінь перекриття ніші залежить від 

широко-, середньо- і детальномасштабних патернів варіювання температури. 

Ендогенні фактори є результатом конкуренції між видами риб, що призводить до 

зміни перекриття ніш. Роль ендогенних факторів для структурування 

угруповання риб демонструє збільшення у відповідь на глобальну тенденцію 

потепління клімату.  
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РОЗДІЛ 7. 

ЧАСОВА ДИНАМІКА УГРУПОВАНЬ МОЛОДІ РИБ 

7.1. Екологічні драйвери угруповань молоді риб 

Прісноводні екосистеми забезпечують блага і послуги, що мають 

найважливіше значення для людського суспільства, проте вони відносяться до 

числа найбільш значно змінених екосистем з величезною втратою 

біорізноманіття. До основних загроз біорізноманіттю прісноводних екосистем 

відносяться надмірна експлуатація ресурсів, забруднення води, фрагментація, 

руйнування або деградація середовища проживання їх мешканців, а також 

вторгнення чужорідних видів (Bondarev et al., 2022; Geist, 2011). 

Гідробудівництво та створення водосховищ докорінно змінюють гідрологічний 

режим природних водотоків. Відбувається переформатування природних 

екосистем та їх складових компонентів; фактично заново формуються природні 

угруповання їх мешканців. Саме тому гідробудівництво відіграє ключову роль в 

порушенні природних екосистем та їх біологічного різноманіття. (Dudgeon et al., 

2006; C. Nilsson et al., 2005; Poff et al., 2007; Vörösmarty et al., 2010). 

Гідробудівництво та, як внаслідок цього, деградація довкілля призводять до 

фрагментації водного середовища існування для більшості мешканців, 

скорочення генетичного обміну і зменшенню можливостей для компенсаційних 

міграцій, модуляції щільності популяції і повторної колонізації (Pavlova et al., 

2017). Кількість та розмір гребель значно зростали. Створення водосховищ 

досягло свого максимуму в 60–70 роках минулого століття в регіонах бореальної 

та помірної зон (Rosenberg et al., 2000). Швидкість будівництва все ще 

збільшується в економіках, що розвиваються. Наприклад, Китай, Центральна та 

Південна Америка (Anderson et al., 2006; Li et al., 2013; Stickler et al., 2013; Zhong 

and Power, 1996). Оцінки показують, що 85% найбільших річних систем у 

Сполучених Штатах, Канаді та Європі трансформовані завдяки будівництву 

гребель (Dynesius and Nilsson, 1994; C. Nilsson et al., 2005) для виробництва 

гідроелектричної енергії, іригації, постачання прісної води, контролю весняних 

паводків та відпочинку (Anderson et al., 2006; Pringle et al., 2000). Шляхом 

перетворення великих річок у резервуари для зберігання води, які морфологічно 

стають озерами (Renöfält et al., 2010; Rosenberg et al., 2000), греблі змінюють 

природний гідрологічний режим водних екосистем і гомогенізують динаміку 

водотоку в глобальному масштабі (Poff et al., 2007). У більш локальному 

масштабі, вгору за течією греблі, в результаті регулювання гідрологічного 

режиму виникають нові озерні місця проживання (Friedl and Wüest, 2002; Haxton 

and Findlay, 2009), а мінливість рівнів води стає значно відмінною від природних 

умов. Узимку рівень води значно знижується, штучно створюється затухання 

весняної повені (Kroger, 1973). Униз за течією від греблі сезонна та міжрічна 

величини і мінливість потоку води, як правило, знижуються (Friedman et al., 

1998; Graf, 2006). Ці гідрологічні модифікації і способи управління 

водосховищами, можуть змінювати режим температури води і динаміку 

покриття льоду, а також вплинути на осадові процеси і кругообіг поживних 

речовин (Baxter, 1977; Ostrofsky, 1978). Різкий спад рівня води може 
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спровокувати висихання, заморожування і ерозію літоральної зони (Furey et al., 

2006; Gaboury and Patalas, 1984). У результаті створення штучних водосховищ 

може бути змінена загальна зв’язність річкового ландшафту через фрагментацію 

флювіальної мережі. Таким чином ці зміни сприятимуть виживанню певних 

видів порівняно з іншими (Stanford et al., 1996; Zohary and Ostrovsky, 2011) 

унаслідок зміни якості, розмаїття та розподілу оселищ й перешкоджання руху 

мігруючих видів (Jansson et al., 2000; Lundqvist et al., 2008; Morita and Yamamoto, 

2002; Raymond, 1979), а також за рахунок збільшення сприйнятливості до 

колонізації чужорідних видів (Gehrke et al., 2002; Johnson et al., 2008).  

Річкові угруповання риб знаходяться в різноманітних екологічних умовах 

(Cunjak, 1996; Schlosser, 1982; Weber et al., 2009; Zhang et al., 2020). Молодь риб 

більш чутлива до навколишнього середовища, ніж більш дорослі риби (Schmutz 

et al., 2000). Порівняно з молоддю, угруповання дорослих риб є відносно більш 

стабільними (Matthews, 1986). Значні зміни в їх структурі відбуваються тільки 

через значний вплив середовища (Rask et al., 2020). Крім випадків жорсткого 

отруювання, зміни в угрупованнях дорослих риб зазвичай реєструються тільки 

після декількох років порушення (Matthews et al., 2013). З іншого боку, відповідь 

угруповань молоді на зміну середовища є відносно швидкою як на негативні, так 

і на позитивні впливи (Grift et al., 2003; Hohausová, 2000; Schmutz et al., 2000). 

Оцінка перспектив застосування в програмах моніторингу показала, що 

угруповання молоді риб можуть мати високу річну мінливість щільності та більш 

високу чутливість до дії екологічних факторів, ніж угруповання дорослих риб. 

Видовий склад угруповань дорослих риб схожий на видовий склад угруповань 

молоді, що вказує на те, що структура угруповання риб формується вже в ранній 

період індивідуального розвитку особин (Sandström and Karås, 2002). Личинкові 

та ювенільні фази розвитку риб є чутливими до абіотичних умов та також є 

індикатором успішності нересту та його ефективності на окремих акваторіях 

(Tucker et al., 2018). 

Моніторинг молоді риб (у тому числі й цьогорічок) може бути особливо 

корисним у великих та середніх за розмірами річках, де репрезантивний облік 

представників дорослих риб практично неможливий (Casselman et al., 1990). 

Молодь риб легше, ніж дорослих, відібрати у великих річках, тому вважається, 

що фактична структура рибних угруповань в певних місцях краще може бути 

оцінена за допомогою обловів молоді риб (Cattanéo, 2005). Деякі види, старші 

одного року, живуть у більш глибоких частинах рік і/або далеко від узбережжя, 

але молодь збирається на мілководді, поблизу узбережжя (Jurajda et al., 2001; 

Schiemer et al., 1991; Schlosser, 1987). Тут їх легше відібрати, незалежно від 

розміру річки. Уніфікований метод обліку і стратегію моніторингу за населенням 

молоді риб можна застосувати в межах усієї річки з аналогічною 

результативністю, але це неможливо для дорослої риби (Jurajda et al., 2010). 

Відзначимо, що тривалість сприятливих умов для відбору проб молоді риб в 

кінці літа набагато коротша, ніж період для відбору проб дорослих риб; тому цю 

обставину враховують при розробці успішної стратегії моніторингу. Моніторинг 

молоді не дає прямої інформації про вікову структуру популяцій риб. Облови 
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молоді риб є інструментом, який характеризує не тільки наявність нерестовищ 

на досліджуваній ділянці (Copp, 1992; Oberdorff and Hughes, 1992), а й надає 

характеристику екологічним функціям і цілісності усієї водойми (Garner, 1995; 

Oberdorff et al., 1993; Schiemer et al., 2003). Відбір проб молоді є корисним, хоча 

і недосконалим, методом для забезпечення чутливої оцінки екологічного стану 

водойм (Jurajda et al., 2010). Виявлено, що дрібнорозмірні види (коротша 

максимальна довжина тіла) є більш чутливими до втрати оселищ. Більш того, 

існують чіткі тенденції, які демонструють підвищену чутливість темпів 

зростання популяцій дрібнорозмірних видів як до втрати середовища існування, 

так і до змін у швидкості життєдіяльності на етапах, що передують дорослому 

життю. Це вказує на те, що переддорослий період являє собою критичний етап 

для подальшого відтворення цих видів і посилення важливості збереження 

середовища існування, які використовуються молоддю риб (van der Lee and 

Koops, 2016). Угруповання молоді риб були менш диверсифіковані і численні на 

більш змінених ділянках водойм (Latli et al., 2019). 

Втрата оселищ відбивається на показниках видового багатства та 

індикаторах різноманіття угруповань риб (Emmrich et al., 2014). Загальна 

чисельність угруповання, видове багатство та індекс різноманіття Шеннона 

широко застосовуються для характеристики стану угруповань молоді риб 

(Gozlan et al., 1999). Видове багатство та різноманіття угруповань риб після 

виконання проектів відновлення водойм демонструють тенденцію до зростання, 

але в більшості випадків не досягають рівнів, які спостерігалися до 

трансформації екосистем (Thomas et al., 2015). Багаторічне дослідження 

динаміки чисельності молоді риб у басейні р. Волга (1991–2009 рр.) показало, що 

на фоні скорочення чисельності молоді багатьох видів риб весняного 

розмноження відбувається збільшення чисельності та видового різноманіття 

видів з літнім розмноженням (Galanin et al., 2014). 

Створення каскаду водосховищ на р. Дніпро значно змінило його 

гідрологічний режим. Інтенсивне промислове виробництво та підприємства 

аграрного сектору є джерелом потрапляння в річку вкрай високої кількості 

різноманітних токсичних забруднюючих речовин. Висока щільність населення 

та застарілі технології очистки побутових та промислових стічних вод значно 

погіршують екологічний стан р. Дніпро. Створений у 1990 р. природний 

заповідник «Дніпровсько-Орільський» став осередком відновлення рибного 

населення водойм середньої течії р. Дніпро. Систематичні дослідження 

іхтіофауни на території, яка згодом стала заповідником (загальнозоологічний 

заказник «Таромський уступ» та орнітологічний «Обухівська заплава»), були 

розпочаті ще в 1970-х роках минулого століття під керівництвом С. Н. Тарасенко 

та В. Л. Булахова. Після створення заповідника моніторингові дослідження 

іхтіоценозу проводив науковий відділ, а з 1997 р. – науковий співробітник 

заповідника Д. Л. Бондарєв (один із співавторів статті). 

Метою цього розділу є встановити закономірності часової динаміки та 

визначити екологічні особливості формування угруповань молоді риб у різних 

типах водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» (1997–2015 
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рр.), а також оцінити роль заповідника як репродуктивного центру для рибного 

населення верхньої ділянки Дніпровського (Запорізького) водосховища, яка 

зазнає значного антропогенного впливу. 

 

7.2. Різноманіття угруповань 

За період досліджень в контрольних обловах установлено представників 

38 видів молоді риб. Основу чисельності угруповання складають такі види, як 

Rhodeus sericeus (Pallas, 1776), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758), Alburnus alburnus 

(Linnaeus, 1758), Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758) та Blicca bjoerkna 

(Linnaeus, 1758). Якщо розглядати біомасу угруповань, то до превалюючих видів 

також слід віднести Esox lucius (Linnaeus, 1758), Carassius gibelio (Bloch, 1782) та 

Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758). Стабільно в обловах зустрічаються Rhodeus 

sericeus (Pallas, 1776), Pseudorasbora parva (Temminck & Schlegel, 1846), Rutilus 

rutilus  (Linnaeus, 1758) та Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814). Проведений 

аналіз показав, що тип біотопу та рік як категоріальна змінна здатні пояснити 

18% варіації чисельності прибережних угруповань молоді риб (табл. 7.1). Тип 

біотопу, рік та їх взаємозв’язок є статистично вірогідними предикторами. Це 

свідчить про те, що чисельність угруповань риб демонструє реальні часові 

патерни, а чисельність угруповань риб суттєво розрізняється між типами 

біотопів та за наявності загальних часових трендів чисельності кожний з типів 

біотопів характеризується своїми особливостями часової динаміки.  

З моменту початку досліджень до 2004 р. спостерігалася стійка тенденція 

збільшення чисельності угруповань риб в обловах молоді риб (рис. 7.2). Після 

локального максимуму позначився тренд зниження чисельності, який відбувався 

до 2006–2008 рр. У подальшому чисельність угруповання дещо відновилася та 

знаходилася на стабільному рівні. Біотопи характеризувалися особливими 

відмінностями загального рівня чисельності та специфікою їх часового ходу. 

Найбільш високий рівень чисельності характерний для руслової частини р. 

Дніпро. Озерні екосистеми заплави р. Дніпро характеризуються значно меншим 

рівнем чисельності риб при обловах молоді риб. Серед озерних екосистем 

найбільша чисельність угруповань молоді встановлена для водойм Таромського 

уступу. Інші типи біотопів характеризуються подібним рівнем чисельності 

угруповань молоді. Тип біотопу та рік, як континуальна змінна, здатні пояснити 

11% варіації чисельності угруповання риб при обловах молоді риб. Взаємодія, 

яка позначається предиктором «Біотоп×Рік», є статистично вірогідною. Це 

вказує на наявність специфічної часової траєкторії чисельності угруповання для 

кожного типу водойми. Базовим для порівняння програмою обрані водойми 

Таромського уступу. За особливостями часової динаміки чисельності рибного 

населення від нього не відрізняються водойми Миколаївського уступу 

(регресійний коефіцієнт не є статистично вірогідним – 22.3±16.1). Регресійні 

коефіцієнти для гирла р. Оріль (43.3±16.1) та руслової частини р. Дніпро 

(62.5±17.1) свідчать про тенденцію більшого зростання чисельності молоді риб 

протягом часу досліджень швидше, ніж в інших екосистемах. Ці результати 

підтверджуються попарними коефіцієнтами кореляції часу та чисельності 
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угруповань молоді. Для гирла р. Оріль та руслової частини р. Дніпро 

підтверджена тенденція монотонного збільшення чисельності угруповань риб 

протягом періоду дослідження (коефіцієнт кореляції з часом r = 0.31, p < 0.008 

та r = 0.32, p < 0.001 відповідно). 

 

Таблиця 7.1. Загальна лінійна модель (GLM) впливу типу біотопу та року на 

чисельність і біомасу угруповань молоді риб  

Джерело впливу 

SS  

(сума 

квадратів) 

Ступінь 

вільності 

MS  

(середня 

сума 

квадратів) 

F-

відношення 
p-рівень 

Чисельність, Radj= 0.18, F = 2.41, p < 0.001 («Рік» – дискретна змінна) 

Вільний член 41650 1 41650 13698 < 0.001 

Біотоп 121 4 30.2 9.93 < 0.001 

Рік 144 18 8.02 2.64 < 0.001 

Біотоп×Рік 405 72 5.63 1.85 < 0.001 

Помилка 1517 499 3.04 - - 

Біомаса, Radj= 0.11, F = 9.31, p < 0.001 («Рік» – континуальна змінна) 

Вільний член 1.99 1 1.99 0.60 0.44 

Біотоп 53.9 3 17.97 5.44 < 0.001 

Рік 3.90 1 3.90 1.18 0.28 

Біотоп×Рік 116 4 28.98 8.77 < 0.001 

Помилка 1929 584 3.30 - - 

 

У водоймах Обухівських плавнів спостерігалася стійка тенденція до 

зменшення чисельності угруповань молоді (r = –0.37, p < 0.001). Для інших типів 

водойм лінійний тренд динаміки чисельності угруповань молоді не 

простежується. Між чисельністю та біомасою угруповань риб існує позитивний 

кореляційний зв’язок (r = 0.73, p < 0.001). Таким чином, коефіцієнт детермінації 

становить 0.52, тобто за наявності кореляційного зв’язку ці дві характеристики 

угруповання несуть значну кількість незалежної інформації. Найсильніший 

зв’язок між чисельністю та біомасою спостерігається для угруповань риб з 

Обухівських плавнів (r = 0.82, p < 0.001) та руслової частини р. Дніпро (r = 0.77, 

p < 0.001). Дещо менший зв’язок встановлений для угруповань з гирла р. Оріль 

(r = 0.71, p < 0.001) та Миколаївського уступу (r = 0.70, p < 0.001). Найнижчий 

рівень кореляції між чисельністю та біомасою угруповань риб установлений для 

водойм Таромського уступу (r = 0.61, p < 0.001). Тип біотопу та рік, як 

категоріальна змінна, здатні пояснити 14% варіації біомаси угруповання риб при 

обловах молоді риб (табл. 7.2). Тип біотопу, рік та їх взаємозв’язок є статистично 

вірогідними предикторами. Це свідчить про те, що біомаса угруповань риб 

демонструє реальні часові патерни, а біомаса угруповань риб суттєво 

розрізняється між типами біотопів; за наявності загальних часових трендів 

біомаси кожний з типів біотопів характеризується своїми особливостями часової 

динаміки. У період 1998–2002 рр. спостерігалася монотонна тенденція 

збільшення біомаси угруповань молоді (рис. 7.3). Після локального максимуму 
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2002 р. відбулося зниження цього показника, а з 2004 р. показники біомаси 

стабілізувалися на постійному рівні з щорічними відхиленнями від константного 

стаціонарного значення. Між часом та біомасою є статистично вірогідний 

кореляційний зв’язок (r = 0.10, p = 0.012), який підтверджує наявність часового 

тренду збільшення біомаси угруповань молоді.  
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Рис. 7.2. Динаміка чисельності угруповань молоді риб (екз./100 м2, 

логарифмований масштаб) у часі та залежно від типу водойми: А – динаміка у 

часі по водоймах (вісь абсцис – час, 1997–2015 рр.), біотопи: I – гирло р. Оріль; 

II – Миколаївський уступ; III – Обухівські плавні; IV – руслова частина р. Дніпро; 

V – Таромський уступ; В – динаміка у часі по всіх водоймам, С – розподіл 

значень по водоймах 
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Найбільш сильно лінійний тренд збільшення біомаси виражений для 

угруповань риб гирла р. Оріль (r = 0.36, p < 0.002) та для угруповань Таромського 

уступу (r = 0.30, p < 0.001). Відзначимо статистично вірогідний характер 

часового тренду біомаси для угруповань руслової частини р. Дніпро (r = 0.27, p 

< 0.001). Для водойм Миколаївського уступу та Обухівських плавнів у 2002–2004 

рр. реєстрували локальний максимум біомаси угруповань, який порушує 

лінійний тренд, встановлений для інших типів біотопів. Найбільша біомаса 

встановлена для руслової частини р. Дніпро. В озерних водоймах біомаса 

угруповань молоді значно менша. Видове багатство угруповань молоді риб 

статистично вірогідно залежить від типу біотопу та року як категоріальної 

змінної, які разом можуть пояснити 17% варіювання цього показника (табл. 7.3).  

 

Таблиця 7.2. Загальна лінійна модель (GLM) впливу типу біотопу та року на 

біомасу угруповань молоді риб  

Джерело впливу 

SS  

(сума 

квадратів) 

Ступінь 

вільностіі 

MS  

(середня 

сума 

квадратів) 

F–

відношення 
p–рівень 

Чисельність, Radj= 0.18, F = 2.41, p < 0.001 («Рік» – дискретна змінна) 

Вільний член 53615 1 53615 24526 < 0.001 

Біотоп 110 4 27.6 12.6 < 0.001 

Рік 98 18 5.44 2.49 < 0.001 

Біотоп×Рік 208 72 2.89 1.32 0.05 

Помилка 1091 499 2.19 – – 

Біомаса, Radj= 0.12, F = 10.20, p < 0.001 («Рік» – континуальна змінна) 

Вільний член 12.8 1 12.75 5.88 0.02 

Біотоп 22.0 3 7.34 3.39 0.02 

Рік 17.7 1 17.75 8.19 < 0.001 

Біотоп×Рік 39.1 4 9.77 4.51 < 0.001 

Помилка 1266 584 2.17 – – 

 

Додавання до переліку предикторів чисельності та біомаси угруповання 

значно збільшує пояснювальну здатність моделі до 67 %, при цьому роль 

взаємодії року та типу біотопу стає статистично не вірогідною. Кількість видів 

та чисельність угруповання риб корелюють позитивно між собою (r = 0.55, p < 

0.001). Графічний аналіз підтверджує наявність нелінійної залежності між 

кількістю видів в угрупованні та його чисельністю (рис. 7.4).  

Кількість видів збільшується зі зростанням чисельності до певного рівня, 

після чого відбувається вихід на плато: зростання чисельності не 

супроводжується суттєвим збільшенням кількості видів в угрупованні. Кількість 

видів також корелює з біомасою (r = 0.47, p < 0.001), що є тривіальним 

результатом унаслідок кореляції біомаси та чисельності угруповання. Більш 

інформативно дослідити здатність показника біомаси пояснити варіабельність 

видового багатства, яке не може бути поясненим залежністю від чисельності 

угруповання. Для цього ми дослідили вплив біомаси на варіювання залишків 
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регресійної моделі залежності кількості видів від чисельності угруповання (після 

лог-трансформації). 
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Рис. 7.3. Динаміка біомаси угруповань молоді риб (г/100 м2 у логарифмічному 

масштабі) у часі та залежно від типу водойми: А – динаміка у часі по водоймах 

(вісь абсцис – час, 1997–2015 рр.), біотопи: I – гирло р. Оріль; II – Миколаївський 

уступ; III – Обухівські плавні; IV – руслова частина р. Дніпро; V – Таромський 

уступ; В – динаміка у часі по всіх водоймах, С – розподіл значень по водоймам 

 

Залишок моделі демонструє статистично вірогідну кореляцію з біомасою 

(r = 0.11, p < 0.005). Це доводить, що видове багатство угруповання буде тим 

більше, чим більша його чисельність, а за умов рівності чисельності різноманіття 

буде більшим в угрупованні з більш високою біомасою. Отже, видове багатство 

угруповання риб є функцією як його чисельності, так і біомаси. Між часом та 

кількістю видів є позитивний кореляційний зв’язок (r = 0.16, p < 0.001), який 

свідчить про тенденцію до збільшення різноманіття протягом часу (рис. 7.5).  
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Таблиця 7.3. Загальна лінійна модель (GLM) впливу типу біотопу, року, 

чисельності та біомаси угруповань молоді риб на кількість видів в угрупованні 

Джерело впливу 

SS  

(сума 

квадратів) 

Ступені 

волі 

MS  

(середня 

сума 

квадратів) 

F-

відношення 
p-рівень 

Radj= 0.21, F = 2.69, p < 0.001 («Рік» – дискретна змінна) 

Вільний член 41120 1 41120 5870 < 0.001 

Біотоп 569 4 142.3 20.3 < 0.001 

Рік 352 18 19.6 2.79 < 0.001 

Біотоп×Рік 652 72 9.05 1.29 0.05 

Помилка 3496 499 7.01 - - 

Radj= 0.19, F = 16.05, p < 0.001 («Рік» – континуальна змінна) 

Вільний член 86 1 85.73 12.00 < 0.001 

Біотоп 61 3 20.33 2.85 0.04 

Рік 96 1 96.48 13.51 < 0.001 

Біотоп×Рік 199 4 49.69 6.96 < 0.001 

Помилка 4172 584 7.14 - - 

Radj= 0.67, F = 13.94, p < 0.001 («Рік» – дискретна змінна) 

Вільний член 33.37 1 33.37 4233.82 < 0.001 

Чисельність 3.33 1 3.33 422.94 < 0.001 

Біомаса 0.10 1 0.10 12.94 < 0.001 

Біотоп 0.08 4 0.019 2.45 0.05 

Рік 0.26 18 0.015 1.87 0.02 

Біотоп×Рік 0.67 72 0.009 1.17 0.17 

Помилка 3.98 505 0.008 - - 
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Рис. 7.4. Залежність кількості видів (S) від чисельності (А – логарифмовані 

значення log2Abund) та залишків регресійної залежності кількості видів від 

чисельності (Resid) від біомаси (В – логарифмовані значення log2Abund) 

угруповань молоді риб 
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Рис. 7.5. Динаміка кількості видів угруповання молоді риб (ось ординат: S – 

кількість видів): А – динаміка у часі по водоймах (вісь абсцис – час, 1997–2015 

рр.), біотопи: I – гирло р. Оріль; II – Миколаївський уступ; III – Обухівські 

плавні; IV – руслова частина р. Дніпро; V – Таромський уступ; В – динаміка у 

часі по всіх водоймах, С – розподіл значень по водоймам 

 

Між часом та залишком регресійної залежності кількості видів від 

чисельності, біомаси та типу біотопу, є кореляційний зв’язок (r = 0.16, p < 0.001). 

Це вказує на те, що часові патерни видового багатства є певною мірою 

незалежним процесом, хоч кількість видів є також функцією чисельності та 

біомаси угруповання, а також залежить від типу біотопу. Підкреслимо, що 

кореляція між залишками та часом значно відмінна для різних типів біотопів. 

Для гирла р. Оріль кореляція залишків від часу є найбільшою (r = 0.37, p < 0.002). 

Для руслової частини р. Дніпро та водойм Таромського уступу кореляція дещо 

менша (r = 0.16, p = 0.04 та r = 0.26, p < 0.001 відповідно). Для інших типів водойм 

статистично вірогідної кореляції не встановлено. Це вказує на наявність 

самостійного тренда збільшення видового багатства протягом часу в деяких 
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водоймах, який є незалежним від варіації чисельності та біомаси угруповання. 

Найвищим рівнем видового багатства характеризуються угруповання риб гирла 

р. Оріль та дещо нижчий рівень характерний для угруповань руслової частини 

р. Дніпро. Помірний рівень видового багатства властивий для Обухівських 

плавнів, а найменше видове багатство встановлене для водойм Миколаївського 

та Таромського уступів. Тип біотопу та рік разом здатні пояснити 19% 

варіювання індексу різноманіття Шеннона (табл. 7.4).  

 

Таблиця 7.4. Загальна лінійна модель (GLM) впливу типу біотопу, року, 

чисельності та біомаси угруповань молоді риб на індекс різноманіття 

угруповання за Шенноном 

Джерело впливу 

SS  

(сума 

квадратів) 

Ступінь 

вольності 

MS  

(середня 

сума 

квадратів) 

F-

відношення 
p-рівень 

Radj= 0.13, F = 1.94, p < 0.001 («Рік» – дискретна змінна) 

Вільний член 1698 1 1698 4973 < 0.001 

Біотоп 17 4 4.14 12.11 < 0.001 

Рік 15 18 0.83 2.44 < 0.001 

Біотоп×Рік 29 72 0.41 1.20 0.14 

Помилка 170 499 0.34 - - 

Radj= 0.10, F = 18.50, p < 0.001 («Рік» – континуальна змінна) 

Вільний член 4.93 1 4.93 13.97 < 0.001 

Біотоп 2.32 3 0.77 2.19 0.09 

Рік 5.45 1 5.45 15.45 < 0.001 

Біотоп×Рік 3.13 4 0.78 2.22 0.07 

Помилка 206 584 0.35 - – 

Radj= 0.21, F = 2.63, p < 0.001 («Рік» – дискретна змінна) 

Вільний член 17.42 1 17.42 56.10 < 0.001 

Біотоп 14.26 4 3.56 11.48 < 0.001 

Рік 12.09 18 0.67 2.16 < 0.001 

Біотоп×Рік 25.43 72 0.35 1.14 0.22 

Чисельність 12.79 1 12.79 41.18 < 0.001 

Біомаса 13.63 1 13.63 43.88 < 0.001 

Помилка 154.4 497 0.31 - - 

 

Взаємодія типу біотопу та року не є статистично вірогідним предиктором 

індексу Шеннона. Це вказує на наявність загального тренду варіювання 

різноманіття угруповань риб, який не залежить від типу біотопу. Додавання до 

переліку предикторів чисельності та біомаси збільшує пояснювальну здатність 

моделі до 29%. При цьому статистично вірогідним предиктором з доданих є 

тільки чисельність угруповання. Індекс Шеннона позитивно корелює з 

чисельністю угруповання (r = 0.27, p < 0.001). Рівень залежності індексу 

Шеннона від чисельності є різним для різних типів біотопів. Кореляція 

найбільша для угруповання з гирла р. Оріль (r = 0.41, p < 0.001). Трохи менша 

кореляція для угруповань Обухівських плавнів та Таромського уступу (r = 0.32, 



138 

p < 0.001 та r = 0.36, p < 0.001, відповідно). Середньому по вибірці рівню 

відповідає кореляція для угруповання з Миколаївського уступу (r = 0.27, p < 

0.001). І найменша кореляція індексу Шеннона та чисельності характерна для 

угруповання з руслової частини р. Дніпро (r = 0.19, p < 0.001).  

Графічний аналіз розкриває нелінійний характер залежності індексу 

Шеннона від чисельності угруповання (рис. 7.6).  
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Рис. 7.6. Залежність індексу різноманіття Шеннона від чисельності (лінія – 

регресія поліномом другого порядку H = 0.033+0.49*log2Abund–

0.0296*(log2Abund)2, максимального значення набуває при  

log2Abund = 8.28, або 310,2 екз./100 м2) (А) та залишків цієї поліноміальної 

регресійної залежності від біомаси (В) угруповань молоді риб 

 

При низьких та при високих значеннях чисельності різноманіття 

зменшується. Оптимальне значення чисельності угруповання, за якого 

різноманіття набуває найбільшого значення, становить 310,2 екз./100 м2. Біомаса 

та чисельність угруповання сильно корелюють, тому закономірним є результат, 

що біомаса, як і чисельність, сильно корелює з індексом Шеннона (r = 0.15, p < 

0.001). Щоб оцінити вплив на різноманіття саме біомаси, ми дослідили 

кореляцію залишків поліноміальної моделі впливу на різноманіття чисельності 

угруповання (після лог-трансформації) з біомасою угруповання. Встановлено 

статистично вірогідну кореляцію (r = 0.24, p < 0.001). Отже, головним драйвером 

різноманіття угруповання риб слугує його кількісне багатство, представлене як 

чисельністю, так і біомасою. Вплив чисельності на різноманіття за Шенноном є 

нелінійним, а вплив біомаси – лінійним: збільшення біомаси сприяє збільшенню 

різноманіття угруповання. Різноманіття за Шенноном демонструє тренд 

монотонного зростання протягом усього періоду досліджень (рис. 7.7). Між 

часом та індексом Шеннона існує статистично вірогідний кореляційний зв’язок 

(r = 0.18, p < 0.001), що підтверджує припущення про наявність часового тренда 

зростання різноманіття. У різних біотопах спостерігаються різні часові патерни 

варіювання різноманіття. У водоймах Таромського уступу та гирла р. Оріль цей 

часовий тренд найбільш чіткий (r = 0.35, p < 0.001 та r = 0.29, p < 0.001, 

відповідно). В інших водоймах флуктуації різноманіття більш високої частоти 

затіняють значення монотонного тренду. 
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Рис. 7.7. Динаміка індексу різноманіття Шеннона угруповання молоді риб (ось 

ординат, Н) у часі та залежно від типу водойми: А – динаміка у часі по водоймах 

(вісь абсцис – час, 1997–2015 рр.), біотопи: I – гирло р. Оріль; II – Миколаївський 

уступ; III – Обухівські плавні; IV – руслова частина р. Дніпро; V – Таромський 

уступ; В – динаміка у часі по всіх водоймах, С – розподіл значень по водоймам 

 

За рівнем різноманіття біотопи можуть бути розділені на три групи. До 

першої групи включені біотопи з найбільшим рівнем різноманіття: гирло 

р. Оріль та Обухівські плавні. До другої групи входять біотопи з помірним 

рівнем різноманіття: руслова частина р. Дніпро та Таромський уступ. 

Найнижчим рівнем різноманіття характеризуються водойми Миколаївського 

уступу. Тип біотопу та рік, як категоріальна змінна, можуть разом пояснити 11% 

варіювання індексу Пієлоу (табл. 7.5). Взаємодія типу біотопу та року не є 

статистично вірогідним предиктором варіювання індексу Пієлоу. Додавання 

чисельності та біомаси угруповання до переліку предикторів суттєво збільшує 

пояснювальну здатність моделі до 36%. Обидва додані предиктори є статистично 

вірогідними.  
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Таблиця 7.5. Загальна лінійна модель (GLM) впливу типу біотопу, року, 

чисельності та біомаси угруповань риб на індекс різноманіття угруповання 

молоді риб за Пієлоу 

Джерело впливу 

SS  

(сума 

квадратів) 

Ступінь 

вольності 

MS  

(середня 

сума 

квадратів) 

F-

відношення 
p-рівень 

Radj= 0.11, F = 1.74, p < 0.001 («Рік» – дискретна змінна) 

Вільний член 172 1 172 5596 < 0.001 

Біотоп 1.05 4 0.26 8.54 < 0.001 

Рік 1.38 18 0.08 2.51 < 0.001 

Біотоп×Рік 2.65 72 0.04 1.20 0.14 

Помилка 15.3 499 0.03 – – 

Radj= 0.06, F = 5.48, p < 0.001 («Рік» – континуальна змінна) 

Вільний член 0.17 1 0.17 5.27 0.02 

Біотоп 0.19 3 0.06 1.95 0.12 

Рік 0.20 1 0.20 6.24 0.01 

Біотоп×Рік 0.22 4 0.06 1.74 0.14 

Помилка 18.76 584 0.03 – – 

Radj= 0.36, F = 4.44, p < 0.001 («Рік» – дискретна змінна) 

Вільний член 5.83 1 5.83 265 < 0.001 

Біотоп 0.78 4 0.20 8.90 < 0.001 

Рік 0.75 18 0.042 1.89 0.01 

Біотоп×Рік 1.76 72 0.025 1.11 0.26 

Чисельність 4.18 1 4.18 190 < 0.001 

Біомаса 0.98 1 0.98 44.6 < 0.001 

Помилка 10.95 497 0.022 – – 

 

Між чисельністю та індексом різноманіття Пієлоу є від’ємна кореляція (r 

= –0.49, p < 0.001). Це вказує на те, що більш вирівняними за розподілом 

чисельності видів є малочисельні угруповання риб, а збільшення чисельності 

відбувається за рахунок обмеженої кількості видів, або в крайньому випадку – за 

рахунок одного виду-домінанта. Така кореляція встановлена для всіх типів 

водойм. Найбільшою за модулем вона є для водойм Миколаївського уступу (r = 

–0.67, p < 0.001), трохи меншою – для Обухівських плавнів та Таромського 

уступу (r = –0.50, p < 0.001 та r = –0.52, p < 0.001,  відповідно). Найменша 

кореляція встановлена для руслової частини р. Дніпро та гирла р. Оріль (r = –

0.29, p < 0.001 та r = –0.45, p < 0.001,  відповідно). Залишок лінійної регресії 

залежності індексу Пієлоу від чисельності угруповання має позитивну кореляцію 

з біомасою (r = 0.21, p < 0.001). Це свідчить про те, що вирівнянність 

угруповання, як структурна характеристика, має тісний зв’язок з біомасою 

угруповання. За умов рівної чисельності більша вирівнянність буде в 

угруповання, яке матиме більшу біомасу. 

Індекс Пієлоу на початковому етапі дослідження з 1997 до 2002 р. 

демонстрував тенденцію до зменшення, після чого тенденція перетворилася на 

зростання цього показника протягом часу (рис. 7.8). Між часом та індексом 
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Пієлоу існує позитивна кореляція (r = 0.12, p < 0.001). Відзначимо, що залишок 

лінійної регресії залежності індексу Пієлоу від чисельності угруповання має 

кореляцію з часом (r = 0.17, p < 0.001). Це вказує на те, що тренд до зростання 

індексу Пієлоу протягом часу є самостійною тенденцією різноманіття 

угруповання, яка не залежить від чисельності, хоч чисельність є суттєвим 

драйвером вирівнянності чисельності видів в угрупованні. Часовий тренд 

збільшення індексу Пієлоу найбільше проявляє себе у водоймах Таромського 

уступу (r = 0.25, p < 0.001) та гирла р. Оріль (r = 0.21, p = 0.05). Дещо менше 

помітна ця тенденція в русловій частині р. Дніпро (r = 0.14, p = 0.05). Для водойм 

Миколаївського уступу та Обухівських плавнів спостерігається стагнація цього 

показника (r = 0.15, p =0.18 та r = 0.02, p =0.89, відповідно). Найбільше 

різноманіття Пієлоу встановлене для угруповань риб у гирлі р. Оріль та 

Обухівських плавнів. В інших біотопах цей показник набуває менших значень.  

 

7.3. Просторова-часова динаміка угруповань молоді риб 

«Як змінюються угруповання у часі?»  і «як угруповання реагують на 

порушення?» – це два давніх, всеосяжних питання в екології, які виникли, 

принаймні, ще за часів Шелфорда (Shelford, 1911). Теоретичні підходи, які 

з'явилися в середині минулого століття до динаміки багатовимірного простору 

угруповань, забезпечили рамки, в яких екологи продовжують розглядати 

динаміку угруповань (Lewontin, 1969; MacArthur, 1955, 1960; May, 1973). 

Холлінг (Holling, 2013) підкреслив роль випадкових подій, здатність системи 

поглинати збурення або повертатися в попереднього стану після збурення, а 

також можливість зміни угруповання раптовими кроками. Використовуючи дані 

за тривалий період часу по угрупованням морських обростань, Сазерленд 

підкреслив реакцію на збурення і визнав наявність безлічі стабільних точок 

(Sutherland, 1974). Стабільність угруповання була визначена кількісно як 

стійкість до змін або пружність після збурення, та якісно як збереження видів в 

угрупованні (Connell and Sousa, 1983). Ґрунтуючись на довгострокових 

дослідженнях рослинних і тваринних угруповань прерій, Коллінз представив 

концепцію, згідно з якою реальні угруповання можуть існувати з плином часу в 

глобальній, вільно стабільній рівновазі (Collins, 2000). З початку 1970-х років 

ключовим напрямом у дослідженні динаміки угруповань було застосування 

багатовимірних підходів для описання часових змін реальних угруповань (T. F. 

H. Allen et al., 1977; T. F. H. Allen and Skagen, 1973). Доводиться, що для оцінки 

стабільності угруповань дуже результативним є дослідження траєкторії 

угруповання в багатовимірному просторі (Bloom, 1980; Hughes, 1990; Magalhães 

et al., 2007; Santos and Bloom, 1980; Vieira et al., 2004). Цей інструмент можна 

використовувати для виявлення альтернативних стабільних станів угруповання 

(Daufresne et al., 2007; Warwick et al., 2002), а також змін після пертурбацій 

(Adjeroud et al., 2009; Boulton et al., 1992; Muehlbauer et al., 2011). 
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Рис. 7.8. Динаміка індексу різноманіття за Пієлоу угруповання молоді риб у 

часі та залежно від типу водойми: А – динаміка у часі по водоймах (вісь абсцис 

– час, 1997–2015 рр.), біотопи: I – гирло р. Оріль; II – Миколаївський уступ; III 

– Обухівські плавні; IV – руслова частина р. Дніпро; V – Таромський уступ;  

В – динаміка у часі по всіх водоймах, С – розподіл значень по водоймам 

 

Для пояснення головних трендів динаміки синекологічних характеристик 

угруповань молоді риб у межах водойм природного заповідника «Дніпровсько-

Орільський» ми розглядаємо вірогідний вплив трьох джерел варіації: 

зарегульований стік р. Дніпро внаслідок створення каскаду водосховищ, 

евтрофікацію та заповідний режим. Очевидно, перші два джерела впливу є 

негативними, а створення охоронного режиму при заповіданні – позитивний 

чинник. Евтрофікація за напрямом свого впливу співпадає з негативними 

ефектами регульованого стоку та значно їх підсилює. Хоч це фактори різного 

походження, але наявні всі підстави їх об’єднати в один фактор – антропогенний 

тиск. Важливою проблемою лишається оцінити роль цих факторів у динаміці 

рибного населення дослідженої території.  
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Створення водосховища та регуляція стоку р. Дніпро по-різному 

проявляють себе в різних типах водойм заповідника залежно від їх типологічних 

особливостей. Також і фактор евтрофікації характеризується кількісною 

специфікою залежно від типу озерних систем. Найбільш динамічні зміни, 

пов’язані з будівництвом гребель, відбулися відразу після їх створення; нині 

динаміка процесів стабілізувалася та має спрямований, але дуже повільний 

характер. Техногенне навантаження та забруднення, потрапляння решток 

пестицидів та мінеральних добрив разом з ґрунтовими водами або поверхневим 

стоком, скид у водойми побутових стічних вод, які перенасичені органікою та 

біогенними елементами – усі ці явища збільшують свою інтенсивність останні 

десятиліття. Тому найвищого рівня прояву градієнти, пов’язані зі зміною 

водного режиму р. Дніпро та евтрофікацією, проявляють в системі озер 

заповідника, які мають зв’язок з річкою, але залежно від геоморфологічних 

особливостей озера відрізняються рівнем інтенсивності каскаду явищ, які 

викликані систематичною відсутністю повені, антропогенним забрудненням, 

добовою ритмікою рівня води, який штучно регулюється, швидкістю водотоку 

та інтенсивністю процесів седиментації. Очевидно, що типологічно відмінні 

озерні системи мають свої природні особливості рибного населення, тому сам по 

собі фактор «Біотоп» не може бути маркером впливу регульованого стоку р. 

Дніпро. Ми припускаємо, що антропогенний вплив унаслідок створення 

водосховища та регульованого водного режиму, а також евтрофікації  має 

накопичувальний ефект, тому інформативним маркером цього процесу може 

бути взаємодія фактора «Біотоп» та континуального фактора «Рік». Адекватна 

інтерпретація цього маркеру можлива за умов оцінки спрямованості відповідних 

ефектів, оскільки цей фактор може позначати аспекти мінливості структури 

населення риб, які пов’язані зі зворотними за своїм напрямом ефектами, тобто 

позитивним впливом заповідного режиму. Відзначимо, що він також може мати 

диференціальний прояв, залежно від типу озерної системи. Але найбільшу роль 

для маркування впливу заповідного режиму відводимо континуальній змінній 

«Рік», так як вважаємо, що позитивний вплив охоронного режиму на перших 

етапах створення заповідника може мати тотально позитивне значення. 

Очевидно, що природні особливості конкретної системи водойм описує змінна 

«Біотоп», а синхронні зміни в структурі населення протягом року, які викликані 

загальними для всіх типів водойм причинами кожного конкретного року, 

позначаються категоріальною  змінною «Рік». Специфіку відгуку на особливості 

екологічного оточення цього року рибного населення в межах конкретного типу 

водойм характеризує змінна «Біотоп*Рік». 

Наші результати свідчать про те, що для досліджуваної системи водойм у 

цілому не спостерігається тенденції зміни чисельності; цей показник є 

стаціонарним у часі. Тим не менш, для руслової частини р. Дніпро та 

безпосередньо близького до неї гирла р. Оріль встановлена тенденція збільшення 

чисельності угруповань молоді риб, тоді як в інших типах водойм стійкого 

тренду не встановлено, за винятком водойм Обухівських плавнів, де чисельність 

угруповань молоді постійно зменшувалася (Табл. 7.6). За показниками біомаси 
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також спостерігається тенденція до збільшення в указаних водоймах, а також у 

водоймах Таромського уступу. Збільшення показників чисельності та біомаси 

угруповань супроводжується зростанням кількості видів і різноманіття за 

Шенноном.  

 

Таблиця 7.6. Тенденції зміни показників угруповань молоді риб протягом 1997–

2015 рр. у водоймах природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» 

Водойма  

(або системи водойм) 

Чисельність 

угруповання 

Біомаса 

угрупов

ання 

Кількість 

видів в 

угрупован

ні 

Індекс 

Шеннона 

Індекс  

Пієлоу 

Гирло р. Оріль ↑ ↑ ↑ ↑ – 

Миколаївський уступ – – – – – 

Обухівські плавні ↓ – – – ↑ 

Руслова частина р. Дніпро ↑ ↑ ↑ – – 

Таромський уступ – ↑ ↑ ↑ ↑ 

Умовні позначки: ↑ – статистично вірогідний тренд збільшення показника протягом періоду 

досліджень; ↓ – статистично вірогідний тренд зменшення показника протягом періоду 

досліджень; – – відсутність статистично вірогідного тренду зміни показника протягом періоду 

досліджень 

 

Підкреслимо, що іхтіорізноманіття України продовжує зазнавати значної 

деградації внаслідок зміни умов існування господарською діяльністю людини 

(Scherbukha, 2004). Ретроспективний аналіз динаміки іхтіофауни Дніпра вказує 

на стрімке скорочення як чисельності, так і різноманіття населення риб від з 30-

х років минулого століття (Verlatiy et al., 2009). Динаміка чисельності цьоголіток 

Кременчуцького водосховища характеризується значним їх збільшенням після 

злиття водосховища, коли відбулося різке зниження чисельності цьоголіток, 

чисельність дещо відновилася та демонструвала стагнацію з 1985 по 2005 рік на 

рівні 1558–1805 екз./100 м2 (Kotovska, 2007). Таким чином, стійку динаміку 

збільшення чисельності, біомаси та різноманіття угруповань риб в русловій 

ділянці Дніпра та наближених до нього водоймах озерної системи природного 

заповіднику «Дніпровсько-Орільський» ми можемо пояснити результатом дії 

природоохоронного режиму цієї території.  

Зниження чисельності угруповань молоді в Обухівських плавнях 

пов’язуємо з інтенсивними процесами евтрофікації, які найбільш активні саме в 

системі цих водойм. Вплив евтрофікації на склад угруповань риб у водоймах є 

різноманітним. Дослідження свідчать про те, що під впливом евтрофікації 

зазвичай відбувається перехід у структурі угруповань риб від переважання 

корегонідів та окуня до домінування ципринідів (Hartmann, 1977; Persson et al., 

1991). Вплив мутності води може бути пов’язаний зі зменшенням тиску хижаків 

та, вірогідно, забезпеченням кращим живленням молоді на мілководді. Градієнти 

мутності води влітку можуть сприяти розвитку молоді риб. Більш мутні оселища 

можуть бути більш привабливими для молоді риб (Blaber and Blaber, 1980). У 

високоевтрофованих системах набувають переваги йорж та судак, що 

пояснюється результатом конкурентних алометрій, які походять від 
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відмінностей у здатності молоді риб добувати зоопланктон (Persson et al., 1991). 

За низької щільності добичі та відсутності зануреної рослинності циприніди є 

найбільш ефективними споживачами, тоді як окуні більш конкурентоспроможні 

в середовищах існування з високою структурною складністю (Persson, 1988; 

Persson et al., 1991, 1992; Winfield, 1986). 

Найбільшу активацію процесів евтрофікації саме в системі водойм 

Обухівської заплави ми пов’язуємо з будівництвом Орільського каналу. Ця 

штучна водойма дренує озера Обухівської системи, що в кінцевому рахунку 

сприяє накопиченню в них органіки та розвитку явищ дефіциту кисню. Із 

настанням явищ повені, вірогідність яких загалом знижена внаслідок 

регульованого стоку р. Дніпро загалом, фіксований рівень в Обухівський заплаві 

підтримується близьким розміщенням Орільського каналу. Водообмін та 

пов’язана з ним евакуація надлишкової органіки з озер значно обмежені. Застійні 

явища й постійне накопичення органічних залишків створюють несприятливі 

умови для життя та розвитку молоді риб. Оскільки макрофіти зазвичай 

пригнічуються в евтрофному середовищі, значні частини прибережних 

територій будуть менш укритими рослинністю. Як результат, трофічні ресурси 

для окуня легше виснажуються внаслідок конкуренції з ципринідами, і згодом 

збільшення розмірів та набуття окунем рибоїдних розмірів повинні 

уповільнитися. Якщо окунь не може досягти рибоїдних розмірів, виживання 

молоді плотви збільшиться, а отже, і сила їх конкурентної взаємодії з молоддю 

окуня (Persson et al., 1991). Іншим можливим поясненням зміни домінування є 

погіршення зорових умов в евтрофізованих водних об’єктах, що надає перевагу 

видам, оснащеним візуальними пристосуваннями, які підвищують їхню 

здатність до видобутку трофічних ресурсів у темному або напівтемному 

середовищі, як судак та йорж. Обидва види мають відбивний шар, tapetum 

lucidum, на сітківці, який підвищує світлочутливість у похмурих умовах (Ahlbert, 

1969; Ali et al., 1977). Крім того, йорж має добре розвинений орган бічної лінії, 

що дозволяє йому повноцінно годуватися, навіть у темряві (Bergman, 1988; 

Janssen, 1997). Циприніди також можуть ефективно здобувати їжу за низької 

інтенсивності світла (Dabrowski, 1982; Diehl, 1988; Townsend and Risebrow, 1982). 

У великих річках на успіх онтогенетичного розвитку риб в основному 

впливає наявність ресурсів і можливість видів адаптувати свій раціон 

харчування. Людина радикально змінила прісноводні оселища. Такі зміни 

можуть знизити доступність корму для ювенільних форм і, отже, вплинути на їх 

здатність досягати дорослого віку (Latli et al., 2019). Швидкість збільшення 

розмірів особин, яка залежна від конкуренції за трофічні ресурси, може 

призвести до смертності, яка залежна від щільності популяції. Уповільнення 

росту риб супроводжується збільшенням тривалості стадій розвитку риб, і 

смертність часто зменшується зі збільшенням розміру особин. Залежна від 

щільності смертність також опосередковано впливає на довгострокову 

стабільність популяцій (Houde, 1989; Shepherd and Cushing, 1980; Zhukov et al., 

2019). Молодь риб є ефективним інструментом оцінки екологічного статусу 

всього рибного угруповання. Молоді особини мешкають в специфічних для 
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даного виду середовищах, що відображають їх життєві вимоги (Copp and Peňáz, 

1988). Висока плодючість риб забезпечує значну чисельність на ранніх етапах 

життєвого циклу. Тому динаміка чисельності цих вікових компонентів 

популяцій підпадає під дію як факторів контролю, що не залежать від щільності, 

які відповідальні за мінливість популяції, так і під дію регулюючих факторів, що 

залежать від щільності, які стабілізують популяції (Cushing, 1974; Cushing and 

Henson, 2018; Zhukov et al., 2019). Ріст, що залежить від щільності, це не тільки 

обмеження темпів росту трофічними ресурсами. Скоріше мова йдеться про 

ситуацію, коли швидкість харчування індивідууму знижується за рахунок 

присутності інших членів тієї ж популяції, когорти або вікового класу, тобто 

внутришньокогортна конкуренція за трофічні ресурси зростає зі збільшенням 

щільності індивідуумів (Heath, 1992). Існує припущення, що динаміка 

ювенільних  фаз має найбільш важливе значення при встановленні рівня  

приросту популяцій прісноводних риб, того часу як динаміка личинкової стадії 

має більш важливе значення для динаміки приросту популяцій морських видів 

риб (E. Houde, 1994; Zhukov et al., 2019). На динаміку чисельності локальних 

популяцій риб впливають фактори середовища та сезонні міграції 

нестатевозрілих особин (Akin et al., 2003; Drake and Arias, 1991). Біотичні 

фактори можуть викликати формування патерни динаміки угруповань (Barry et 

al., 1996; Poulos et al., 2014). Маркерами біотичних чинників у динаміці 

угруповань тварин є індекси різноманіття. Наші результати свідчать про те, що 

індекс Шеннона та кількість видів значно корелюють з показниками багатства 

угруповань риб. Ця кореляція розкриває взаємозв’язок між різноманіттям та 

функціями угруповань. Водна рослинність також може впливати на взаємодію 

між видами риб завдяки створенню структурно складних оселищ (P. Levin et al., 

1997; Rozas and Odum, 1988). Чисельність деяких видів риб тісно пов’язана з 

рослинністю (Killgore et al., 1989; King and Sheridan, 2006; West and King, 1996). 

Молодь окуня та коропових риб надає перевагу оселищам з великою кількістю 

макрофітів, тоді як молодь судака та корюшки найчастіше зустрічається у 

відкритій воді (Sandström and Karås, 2002). Концептуально обґрунтована позиція 

про те, що обмеження зростання популяцій, яке залежить від щільності, за 

рахунок скорочення ресурсів кормової бази, швидше за все, буде відбуватися на 

пізній стадії розвитку личинок або молоді як морських, так і прісноводних риб.  

 

7.4. Висновок по розділу 

Створення заповідних територій та підтримання в них режиму збереження 

риб є важливим фактором відтворення чисельності, різноманіття та стійкості 

рибного населення на значно більшій території, ніж сама територія заповідника. 

Угруповання молоді риб вважаємо чутливим показником екологічного стану 

водойм. Вони реагують як на негативний вплив антропогенної діяльності, так і 

на позитивні заходи охорони біологічного різноманіття в заповідних територіях. 

Часові патерни динаміки угруповань молоді риб залежать від типу озерної 

системи та інтенсивності антропогенного впливу. В переважній більшості 

водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільский» встановлена стійка та 
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багаторічна тенденція зростання чисельності, біомаси та різноманіття 

угруповань молоді риб. Виняток становлять водойми Обухівських плавнів. У 

результаті високого антропогенного впливу через близькість до Орільського 

каналу в системі водойм Обухівських плавнів значно погіршені екологічні умови 

для розвитку молоді риб.  
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ВИСНОВКИ 

1. Встановлено, що за період досліджень (з 1998 по 2018 рік)  середня 

температура повітря в межах досліджуваної території демонструвала тренд 

зростання на 0,059ºС щороку. Особливості температурного режиму модельних 

водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» визначаються за 

найбільшим рівнем прогрівання та швидкістю прогрівання у весняний період. 

Найбільш швидко вода прогрівається у водоймах Миколаївського уступу та 

Обухівської заплави разом з гирлом р. Оріль, а більш повільно – в руслі  

р. Дніпро та у водоймах Таромського уступу. 

2. Динаміка температури повітря протягом року описується поліномом 

четвертого ступеня, залишки якого є специфічними для кожного року. Регулярні 

компоненти залишків тренда були виявлені за допомогою dbMEM-змінних та 

груповані у широко-, середньо- та детальномасштабні патерни. Особливість 

температурного режиму кожного полягає у певній комбінації температурних 

патернів з різними частотними характеристиками. Кумулятивні опади протягом 

року апроксимовані лінійною залежністю, залишки якої було розкладено на 

п’ять ортогональних коливальних складових, комбінація яких відтворює 

специфіку режиму опадів протягом конкретного року. Температурні патерни та 

патерни опадів можна застосувати як предиктори фенології нересту риб. 

3. Досліджені види риб за особливостями реакції їх фенології на тренд часу 

розподілено на дві групи: види, нерест яких гальмується або види, нерест яких 

прискорюється (чи залишається нейтральним). Протягом дослідження у 1997–

2018 рр. була встановлена тенденція до скорочення термінів початку і закінчення 

нересту двох видів риб – Esoxlucius і Carassius gibelio та не було встановлено 

статистично вірогідного тренду змін параметрів нересту для Perca fluviatilis. Для 

видів Bliccabjoerkna, Scardinius erythrophthalmus, Abramis brama та Rutilus rutilus 

була встановлена тенденція до збільшення термінів початку та кінця нересту. 

4. Найважливішими предикторами початку нересту Esox lucius є 

широкомасштабні та детальномасштабні складові температурних патернів, 

особливості динаміки випадіння опадів та особливості, які пов’язані з типом 

біотопу. Для термінів початку нересту опади не є значним чинником, а для 

термінів закінчення їх роль значно вища. Для пояснення варіації температури 

води на початку нересту найважливіше значення має детальномасштабна 

складова варіації опадів. Температура води на момент початку нересту Esox 

lucius не залежить від середньорічної температури, тому її можна визнати 

інваріантною до кліматичних змін.  

5. Глобальний тренд потепління призводить до зсуву термінів нересту Perca 

fluviatilis на більш ранній період. Терміни закінчення нересту мають тенденцію 

до більш пізніх дат на фоні потепління клімату, внаслідок чого тривалість 

нересту збільшується у міру того, як клімат теплішає. Температура води на 

момент початку нересту залишається інваріантною. За температурою води у 

момент початку нересту водойми розподілені на дві категорії. Це водойми 

Обухівських плавнів, гирла р. Орелі та Таромського уступу, де нерест 

починається за порівняно низької температури води – 7,4–7,6ºС. І водойми 
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Миколаївського уступу та русла р. Дніпро, де нерест починається при 

температурі води 8,1–8,3ºС.  

6. Нерест Carassius gibelio найчастіше починається при температурі 11.5–

15.5ºС. Дефіцит опадів у переднерестовий період відтерміновує час початку 

нересту, а інтенсивне потепління навесні при комбінації з підвищеною кількістю 

випадання опадів сприяють більш ранньому періоду нересту Carassius gibelio. 

Найважливішу роль у регуляції динаміки нересту Carassius gibelio  відіграють 

детальномасштабні складові температурних патернів. 

7. Фенологія нересту плоскирки Blicca bjoerkna залежить від динаміки 

кліматичних умов протягом певного часу. Патерни варіювання кліматичних 

режимів, які виражені за допомогою багатовимірних головних компонент, є 

найбільш інформативними предикторами подій нересту. Оцінювання настання 

подій нересту в астрономічному та біологічному часі дають дещо різні моделі 

впливу кліматичних режимів. Практично для всіх моделей постійною 

компонентою є статистично вірогідний вплив головної компоненти, яка позначає 

варіабельність опадів протягом року, в який відбувається нерест.  

8. Нерест Scardinius erythrophthalmus у досліджених біотопах відбувається 

при температурі не нижче 14ºС. Ми знайшли підтвердження тому, що 

особливості коливальних процесів кліматичних умов – температури та опадів – 

протягом періоду, який передує часу нересту, значним чином впливає на перебіг 

подій нересту. Переважне значення мають регулярні коливальні процеси 

температури середовища, також на початок нересту впливає ритмічність опадів. 

Але найважливішим чинником є тип біотопу. Фактично, у кожній водоймі 

спостерігається зсув термінів нересту на певний лаг порівняно із середнім рівнем 

за всіма водоймами разом. Патерни температури та опадів мають загальний 

характер та можуть виступати як спільні драйвери нересту для всієї мета 

популяції Scardinius erythrophthalmus.  

9. Терміни початку та закінчення нересту Abramis brama змінюються разом з 

середньою річною температурою: зі збільшенням температури терміни нересту 

зсуваються на більш ранній час протягом року. Найголовнішими предикторами 

температури води під час початку нересту є широкомасштабні складові 

варіювання температурних режимів та режимів опадів. Урахування як коваріат 

опадів та типу біотопу значно підвищує пояснювальну здатність температурних 

складових варіювання середовища для прогнозу термінів початку нересту. 

Особливо цей ефект проявляє себе для середньомасштабних патернів.  

10. Терміни початку нересту Rutilus rutilusтакож зворотно залежать від 

середньої річної температури: з тенденцією потепління клімату відбувається 

перенесення термінів початку нересту цього виду на більш ранній період 

протягом року, але для цього виду найбільше значення для прогнозування 

термінів початку нересту мають детальномасштабні патерни термальних 

предикторів. 

11. Було встановлено перекривання часу нересту досліджених видів риб. 

Виявлено тренд зменшення індексу перекривання ніш Піанки протягом часу 

досліджень. Зміни у перекриванні екологічних ніш викликані як екзогенними, 
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так і ендогенними факторами. Оцінка ролі екзогенних факторів показує, що не 

існує статистично вірогідної кореляції між середньою річною температурою 

повітря і рівнем перекриття ніші, але ступінь її перекриття залежить від широко-

, середньо- і детальномасштабних патернів варіювання температури. Ендогенні 

фактори є результатом конкуренції між видами риб, що призводить до зміни 

перекриття ніш. Роль ендогенних факторів для структурування угруповання риб 

демонструє збільшення у відповідь на глобальну тенденцію потепління клімату.  

12. Створення заповідних територій та підтримання в них режиму збереження 

риб є важливим фактором відтворення чисельності, різноманіття та стійкості 

рибного населення на значно більшій території, ніж сама територія заповідника. 

Угруповання молоді риб вважаємо чутливим показником екологічного стану 

водойм. Вони реагують як на негативний вплив антропогенної діяльності, так і 

на позитивні заходи охорони біологічного різноманіття в заповідних територіях. 

Часові патерни динаміки угруповань молоді риб залежать від типу озерної 

системи та інтенсивності антропогенного впливу. В переважній більшості 

водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільский» встановлена стійка та 

багаторічна тенденція зростання чисельності, біомаси та різноманіття 

угруповань молоді риб. Виняток становлять водойми Обухівських плавнів. У 

результаті високого антропогенного впливу через близькість до Орільського 

каналу в системі водойм Обухівських плавнів значно погіршені екологічні умови 

для розвитку молоді риб. 
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АНOТАЦІЯ 

 

 

Відповідно до уявлень В.І. Вернадського біосфера включає у себе область 

життя та інші структури Землі, які генетично пов’язані з живою речовиною. 

Сфера життя – біосфера є глобальним біотопом, який містить  глобальний 

біоценоз –  геомериду. Метафорою та одночасно продуктивним науковим 

концептом виступає те, що геомерида є єдиним організмом усієї Землі. 

Холістичне бачення філософії біології початку ХХ століття набуває особливого 

значення у час, коли глобальні зміни клімату викликають синхронізовані зміни 

в живих системах різного ієрархічного рівня. У сезонному світі організми 

адаптовані до погоджених періодичних змін, які викликані геофізичними 

циклами. Великез начення має розуміння динаміки фенологічних процесів та 

сезонної синхронізації  у контексті глобальних змін клімату. Організми мають 

різні механізми, які знаходяться в основі річних циклів, але загалом поєднують 

внутрішній годинник з інформацією від зовнішніх сигналів для підготовки до 

прогнозованих річних змін у їх навколишньому середовищі. Розмноження є 

важливим екологічним процесом, який забезпечує підтримання чисельності 

популяції та збереження виду. Пристосованість риб до умов розмноження та 

розвитку відображає основні екологічні умови водойм та вагомі риси інших 

стадій життєвого циклу виду. Фенологічні показники відтворення риб 

характеризують біологічний стан популяції, а також свідчать про 

мікроеволюційні процеси та відбивають явища популяційного гомеостазу, їх 

характер і спрямованість. Температура водного середовища є одним із 

найважливіших факторів, який впливає на розвиток риб. Температура також 

впливає на характеристики, які пов’язані з репродукцією риб, а саме визначення 

статті, на динаміку гаметогенезису, якість гамет, плодючість, вікову та статеву 

зрілість, а також на тривалість репродуктивного сезону. Зміни термінів нересту 

риб можуть бути індикаторами кліматичних змін. Підвищення температури 

внаслідок глобальних змін клімату стимулює зміни термінів нересту риб. У 

весняний період, який характеризується найсуттєвішими змінами на фоні 

глобального потепління клімату, відбувається нерест переважної більшості видів 

риб помірної зони. Зміни фенології нересту можуть призвести до 

розсинхронізації з розвитком планктону та до каскадного ефекту по трофічних 

ланцюгах, який може мати наслідки для всієї екосистеми. Дефіцит надійних 

довготривалих відомостей про нерест риб є причиною значно меншої кількості 

публікацій по фенології риб порівняно з фенологією птахів, метеликів та 

наземних рослин. Уcе вище зазначене дoзвoляє кoнcтатувати актуальніcть 

дослідження ролі екологічних факторів, які визначають перебіг подій нересту 

риб у модельних оселищах, представлених у межах природного заповідника 

«Дніпровсько-Орільський». 

Метoю рoбoти є вcтанoвити закoнoмірнocті впливу температурного 

режиму та режиму опадів на події нересту найбільш поширених видів риб 

водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський» за умов глобальних 
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змін клімату. Для дocягнення пocтавленoї мети в роботі вирішені такі завдання: 

вcтанoвлені закoнoмірнocті динаміки температурного режиму модельних 

водойм природного заповідника «Дніпровсько-Орільський»; визначені 

особливості річної динаміки ходу температур і випадіння опадів, розроблені 

підходи для застосування патернів температури та опадів як предикторів 

фенології нересту риб; оцінені тенденції змін або їх відсутність фенології 

нересту риб протягом значного періоду часу; визначені найважливіші 

предиктори подій нересту риб; оцінена роль глобального тренду змін клімату в 

мінливості термінів нересту досліджених видів риб; встановлені закономірності 

варіювання температури води на момент початку нересту риб; оцінено значення 

коливальних процесів кліматичних умов у перебігу подій нересту риб; визначена 

біотопічна складова у варіюванні фенології нересту риб; розроблені підходи для 

виокремлення значення температурного режиму, режиму випадіння опадів та 

типу біотопу в їх впливі на фенологію нересту риб; виявлені закономірності 

міжвидових взаємодій у динаміці нересту риб. 

Oб'єктом дocлідження є фенологія нересту найбільш поширених видів риб 

(Esox lucius Linnaeus, 1758, Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, Carassius gibelio 

(Bloch, 1782), Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), Abramis brama (Linnaeus, 1758), 

Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)) 

природного заповідника «Дніпровсько-Орільський». Предметом вивчення є 

закoнoмірнocті впливу температурного режиму, режиму випадіння опадів, типу 

біотопу та міжвидових взаємодій в угрупованні риб на фенологію їх нересту. 

Матеріали, що склали основу роботи, були зібрані на акваторії заповідника в 

1997–2018 рр. з урахуванням типології водойм. Достовірність та порівнюваність 

отриманих результатів забезпечена застосуванням для фіксації подій нересту 

стандартних методик та протоколів. Додатково фіксувались погодні явища, 

коливання рівня води та визначалася температура води у момент початку 

нересту. Для визначення біотопічних ососбливостей водойми заповідника 

розподілені на чотири групи: водойми системи Миколаївського уступу, водойми 

системи Таромський уступу, водойми руслової частинир. Дніпро та  водойми 

системи р. Проточ разом з водоймами Обухівської заплави. У роботі використані 

дані метеорологічної обсерваторії у м. Дніпро. Для аналізу даних застосовані 

методи описової статистики та багатовимірного аналізу даних. Аналіз карт 

власних векторів, заснованих на симетричній дистанції Морана (symmetric 

distance-based Moran’seigen vector maps analyses – MEM) був виконаний для 

одержання набору ортогональних часових змінних (dbMEM-змінних), які 

походять з вектора часу, що складається з 360 часових кроків від 1 липня 

попереднього року до 31 червня поточного року. dbMEM-змінні є лінійними 

комбінаціями у моделях RDA, що дозволяє витягувати часові структури з 

температурних часових рядів даних. Статистичну значимість RDA-осей було 

перевірено за допомогою пермутаційного тесту. Перекривання екологічних ніш 

в угрупованні було оцінено за допомогою розрахунку попарних індексів Піанка 

для всіх видів протягом одного року для кожного водоймища з використанням 

дат діапазону нересту від початку до кінця як маркерів використання часової 
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екологічної ніші кожним видом. У роботі вперше встановлені характеристики 

нересту (терміни початку, кінця, тривалість, температура води на момент 

початку нересту) для домінантних видів риб природного заповідника 

«Дніпровсько-Орільський» за тривалий (1997–2018 рр.) період часу; визначені 

типологічні особливості термічного режиму водойм природного заповідника 

«Дніпровсько-Орільський»; запропоновано  як детермінанти подій нересту 

розглядати коливальні складові температурного режиму та режиму випадіння 

опадів; встановлені частотні особливості впливу факторів середовища на події 

нересту видів риб; доведено вплив міжвидових взаємодій на фенологію нересту 

риб. Удocкoналенo прoцедуру встановлення взаємозв’язку між температурою 

повітря та температурою води у водоймах. Набула пoдальшoгo рoзвитку 

концепція перекривання екoлoгічних ніш Піанка. Встановлені залежності між 

температурою води та температурою повітря використовуються у практиці 

моніторингу екологічних режимів водойм природного заповідника 

«Дніпровсько-Орільський» для інтерполяції результатів точкових вимірювань. 

Одержані відомості про фенологію нересту домінантних видів риб заповідника є 

основою для порівняння результатів моніторингу репродукції риб 

Запорізьського водосховища. Методичні розробки можуть стати основою для 

розробки практичних протоколів оновленої Програми Літопису природи для 

заповідників та національних природних парків. 

Ключові слова: фенологія,  нерест, температура, опади, заповідник, 

патерни. 
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SUMMARY 

 

According to the representations of V. I. Vernadsky biosphere includes the area 

of life and other Earth structures that are genetically related to the living substance. 

The field of life – biosphere is a global biotop, which contains global biocenosis – 

Gemeride. The metaphor and at the same time productive scientific concept is the fact 

that Geomerida is the only organism of the whole Earth. The holyistic vision of the 

philosophy of biology of the early ХХ century acquires special significance at a time 

when global climate change causes synchronized changes in living systems of different 

hierarchical levels. In the seasonal world, organisms adapted to the agreed periodic 

changes, which are caused by geophysical cycles. It is important to understand the 

dynamics of phenological processes and seasonal synchronization in the context of 

global climate change. Organisms have different mechanisms that are at the heart of 

year cycles, but generally combine internal clocks with information from external 

signals to prepare for an estimated annual change in their environment. Reproduction 

is an important environmental process that ensures the maintenance of the population 

and the preservation of species. The suitability of fishes to the reproduction and 

development conditions reflects the main ecological conditions of reservoirs and the 

significant features of other stages of life cycle of the species. Fenological parameters 

of the reproduction of fish characterize the biological state of population, and also 

testify about microevolutionary processes and reflect phenomena of population 

homeostasis, their character and orientation. The temperature of the water environment 

is one of the most important factors influencing the development of fish. The 

temperature also influences the characteristics associated with fish reproduction, 

namely the definition of the article, the dynamics of the gamtogenesis, the quality of 

gamet, fertility, age and sexual maturity, as well as the duration of the reproductive 

season. Changes in the terms of spawning fish may be indicators of climate change. 

Increasing temperature as a result of global climate change stimulates changes in the 

terms of spawning fish. In the spring, which is characterized by the most significant 

changes in the background of global warming, there is a spawning of the overwhelming 

majority of the fish in the temperate zone. Changes in the phenology of spawning can 

lead to synchronising with the development of plankton and the cascade effect on 

trophic chains, which may have consequences for the entire ecosystem. Lack of reliable 

long-term information on spawning fish is the cause of significantly fewer publications 

on fenology of fish, compared to the phenological of birds, butterflies, and terrestrial 

plants. In the above, the current research of the role of environmental factors, which 

determine the course of events spawning of fish in model habitats, represented within 

the Dnieper-Oril Natural Reserve. 

The aime of the investigation is to find the regularities of the influence of the 

temperature regime and precipitation regime for the events of spawning of the 

dominant fish species of the Dnieper-Oillian nature Reserve in the conditions of global 

climate change. The purpose of the work is resolved by a special task: the regularities 

of dynamics of the temperature of model reservoirs of the Dnieper-Ortilian Natural 

Reserve were found; the specific features of annual dynamics of the tempranature and 
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precipitation were revealed and approaches for the application of temperature patterns 

and precipitation as predictors of the phenology of fish weredeveloped; the trends of 

change or the absence of fenology of spawning fish during a significant period of time 

were estimated; the most important predictors of fish spawning events were selected; 

the role of the global trend of climate change in variability of the teines of spawning 

species of fish was assessed;  the patterns of the varying temperature of water at the 

time of onset of spawning fish were detected; the value of oscillatory processes of 

climatic conditions is evaluated in the course of events of spawning fish was found; the 

biotophic component in the variation of the fenology of fish was determined; the 

approaches for the separation of temperature, precipitation and type of the biotop in 

their effect on spawning of uthe fishesweredeveloped; the regularities of interspecies 

interactions in spawning fish dynamics were identified. 

The object of the reseache is a spawning phenology of the dominant species 

(Esox lucius Linnaeus, 1758, Perca fluviatilis Linnaeus, 1758, Carassius gibelio 

(Bloch, 1782), Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758), Abramis brama (Linnaeus, 1758), 

Scardinius erythrophthalmus ( Linnaeus, 1758), Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)) of 

the Dniprovsko-Orilsky Nature reserve. The subject of the study is the regularitiesof 

the influence of temperature, rainfall regime, the type of habitat and interspecific 

interactions in the community on phenology spawning fish. The materials that formed 

the basis of the work were gathered in the waters of the reserve in the 1997-2018 

biennium based typology water. The reliability of the results obtained and 

porivnyuvannist provided for fixing using standard techniques spawning events and 

protocols. Additionally recorded, weather events, fluctuations in water level and water 

temperature was determined at the start of spawning. To determine biotopic 

ososblyvostey reserve reservoir divided into four groups: water systems Nicholas 

ledge, the ledge Taromske reservoir system, the reservoir of Sediment Transport p. 

Dnieper River and reservoir system was. Protoch with ponds Obukhov floodplain. We 

used the data in meteorological Dnipro sity observatory. For data analysis methods of 

the descriptive statistics and multivariate analysis were used. Analysis of the symmetric 

distance-based Moran's eigenvector maps analyses – MEM was performed to obtain a 

set of orthogonal time-variable  originating from the vector time, consisting of 360 time 

steps of 1 in July last year to 31 June this year. dbMEM-variables are linear 

combinations of models RDA, which allows you to extract temporal structure 

temperature time series data. Statistical significance RDA-axes were tested using 

permutatsiynoho test. Overlap ecological niches in the community was estimated by 

calculating pairwise Pianka index for all species of one year for each water body using 

spawning dates range from beginning to end as markers of the useageof the every 

species of time ecologicalniche.In work the first established characteristics of 

spawning (the timing of the beginning, end, duration, water temperature at the start of 

spawning) for dominant fish species of the Dnieper-Ortilian nature Reserve for Long 

(1997–2018) the period of time.The typological propertiesof the thermal regime of 

reservoirs of the Dnieper-Oril Natural Reserve were defined. It is proposed as 

determinants of events of spawning to consider vibrant components of the temperature 

and precipitation regime. The frequency features of influence of environment factors 
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on spawning events of fish species are set. The influence of interspecies interactions 

on phenology of spawning fish is proved. The approach for establishing the 

relationship between air temperature and temperature of water in reservoirs was 

propesed. It has become a tear with the overlap of the overlapping of ecolical niches 

Pìanka. The established dependencies between the temperature of the water and air 

temperature are used in the practice of monitoring of environmental regimes of the 

Dnieper-Orilsky Natural Reserve for interpolation of point measurement results. 

Obtained information about the phenology of spawning of the dominant species of fish 

in the reserve is the basis for comparison of the results of the monitoring of fish 

reproduction of Zaporizhzhya vodoshovŝa. Methodological developments can become 

the basis for the development of practical protocols for updated Chronicle program for 

Nature Reserves and national parks. 

Key words: fenology, spawning, temperature, precipitation, nature reserve, 

patterns. 
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