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Загалом зниження виловів цінних порід риби склало: осетрові у 6,4 
рази, судак -  51 раз, бичків -  у 62 рази відносно 1936 року.[6]

В останні роки у зв’язку з економічною кризою в країнах СНД має 
місце приріст виловів риби в Азовському морі. В 1994 році він склав 32000 
тон, за 9 місяців 1999 року підприємствами України ( що надали данні) виловлено 

11785тон.[7 ] і
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ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
РИБНИХ РЕСУРСІВ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Басейн Азовського моря охоплює площу 556 тис. кв. км і знаходиться 
на території двох держав: України та Росії. Приазовські райони обох держав 
добре освоєні в сільськогосподарському і промисловому відношеннях.

Щ е  недавно при плановому веденні рибного господарства у внутрішніх 
водоймах єдиної держави користувачі рибних ресурсів були практично 
знеособлені. Вилов риби, ї ї  переробка і реалізація рибної продукції 
здійснювалися одним відомством. Цінну продукцію, як правило, вивозили із 

району добування.
Території, які прилягають до узбережжя моря, не були зацікавлені в 

збереженні і раціональному використанні рибних багатств сзоїх регіонів. При 
економічному розвитку територій не враховувалися, іноді і не дотримувалися 
вимог щодо удержсння високої рибопродуктивності внутрішніх морів. Так, у 
результаті зміни гідрологічного режиму рік басейнів Азовського, Чорного морів 
в інтересах судноплавства, енергетики і сільського господарства були порушені 
умови відтворення найбільш цінної в харчовому відношенні фауни цих 
водоймищ. Різко зменшилися запаси таких промислових риб, як осетрові, рибець, 
тараня, лящ і багато інших. І це непоправні втрати [4].
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. зрєд проблем Азовського моря нойвожливішє місце в остонній чос 
займає питання підвищення його рибопродуктивності.

В умовах ринкової економіки ситуація, що склалася, може змінитися на
кроше.

Будь-яке адміністративне утворення (республіка, край, область), на 
акваторії якого добувають рибу та інші об'єкти морського промислу, отримує 
право використовувати їх і розпоряджатися ними з максимальною економічною 
вигодою для свого регіону.

Тому кожна територія, що зацікавлено в одержанні великого обсягу 
цінної рибної сировини, намагатиметься вжити всіх заходів для того, щоб 
підтримати високу рибопродуктивність експлуатованої морської водойми.

При спільних, здавалося б, інтересах складність полягає в тому, що береги 
морських^ басейнів поділяються у відповідності з межами адміністративних 
територій і часто належать різним країнам, а для мешканців водоймищ увесь 
басейн -  єдиний життєвий простір.

Сезонно-територіальний розподіл і міграції рибних стад визначаються 
виробленою віками пристосованістю  кож ного виду до гідрологічних 
особливостей конкретної водойми.

Басейн Азовського моря входить до адміністративних меж Запорізької, 
Донецької, Луганської, Харківської областей та республіки Крим у складі України, 
де проживає 11,5 млн. жителів. Більша частина басейну розташована на 
території Росії, зокрема, в Ставропольському та Краснодарському краях, 
одинадцяти областях і одній автономній республіці (Калмицькій). На цій території 
проживає близько 33,5 млн. чоловік. Області, що входять до басейну, е найбільш 
густозаселеними областями не тільки України, а й СНД. Більшість же 
промислових азовських риб -  осетрові, оселедець, рибець, судак, лящ, тараня 
та ін. -  нерестяться в ріках Дон і Кубань, а нагулюються та зимують по всій 
акваторії Таганрозької затоки і Азовського моря. Деякі види -  донський 
оселедець, камса та ін. — йдуть на зимівлю в Чорне море. Виникає, таким 
чином, проблема щодо використання цих ресурсів, враховуючи інтереси кожної 
території.

В умовах, що склалися, в багато разів зростає роль і відповідальність 
рибогосподарської науки. Перед нею постає завдання не тільки оцінити стан 
запасів і обгрунтувати можливий обсяг добування риби, а й запропонувати 
регіональні й справедливі квоти вилову для адміністративних територій.

З а га л ь н о п р и з н а н и й  принцип  р а ц іо н а л ь н о го  викори стання  
самовідтворюваних ресурсів водоймищ — вилучення частини нерестового стада 
кожного виду без підриву репродукційного фонду, тобто від вилову повинна 
охоронятися вся статевонезріла частина стада, а також частина плідників, 
необхідна для відтворення нового покоління.

Враховуючи чисельність особин кожного виду, фізіологічний стан популяції, 
умови розмноження і життя, визначається гранична величина промислового 
улучення нерестової популяції -  ліміт вилову кожного виду. Планується 

ожливий улов залежно від району, строків і видів лову. 
е ^  басейні Азовського моря в сучасних умовах і, безперечно, в перспективі 
_ кономіка рибного господарства може підтримуватися за рахунок відтворення 

ксплуатації стада осетрових. У всіх випадках погіршення гідробіологічного 
жиму моря, як показала практико, осетрові меншою мірою, ніж інші види в
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Азовському морі, зазнають негативного впливу. Зважаючи на певний 'запас 
міцності' осетрових щодо екологічних змін в басейні, а також значні резерви 
кормової бази для них, можна зробити висновок, що розвиток осетровою 
господарства — найбільш надійний напрямок формування сировинних ресурсів 
Азовського моря на основі промислового відтворення.

Для раціонального ведення осетрового господарства найвигідніше 
відновлювати переважно зрілих риб, коли досягається найбільша товарна маса 
і оптимальний вихіїї, ікри складає близько 10-12 А улову.

З урахуванням закономірностей нерестового ходу зрілих осетрових в 
Азовському морі їх можна добувати в нерестових ріках і вузькій прибережній 
зоні Таганрозької затоки і кубанського узбережжя. На більшій частині 
узбережжя України, в деяких місцях Краснодарського краю, а також у відкритому 
морі вилов осетрових недоцільний.

Вилов інших риб у районах, де промисел осетрових не ведеться, можливий 
тільки в тому випадку, якщо не завдається шкода стаду осетрових.

Сировинні ресурси басейну можна зберегти лише при дотриманні 
єдиних принципів їх відновлення та використання. На басейні повинні діяти 
єдині Правила риболовства і єдиний орган, який регулює всі питання охорони 
і раціонального використання рибних запасів. При такому порядку 
використання сировинних ресурсів у басейні Азовського моря управлінські 
структури рибного господарства України і Росії, захищаючи інтереси державної 
власності, повинні реалізувати частину ресурсів, охороняти їх і при необхідності 
штучно відтворювати [2].

У перспективі треба зробити так, щоб Азовське море зберегло своє 
важливе рибопромислове значення. А запаси риби, які зменшилися за 
післявоєнні роки в зв'язку з реконструкцією Дону, Кубані та інших річок, а 
також у зв'язку з інтенсивністю лову були відроджені, а потім збільшені. Для 
цього необхідно продовжувати реконструкцію старих та будувати нові рибоводні 
заводи та штучні нерестовища, ширше використовувати для вирощування 
малька риб водосховища, які утворені на ріках, що впадають в Азовське море 
-  Берда (Бердянське), О біточна (Андріївське, Салтичівське), Лозоватка 
(Коларівське), Молочна (Чернігівське, Новоказанковате, Кайнікулакське) та ін.

[3] .
Комплекс цікавих заходів для охорони рибних ресурсів заплановано 

здійснити в зоні Краснодарського водосховища. Насамперед у греблі будується 
рибоприймальник, а поблизу спеціальний рибоводний завод. Для осетрових 
передбачено упорядкування штучних нерестовищ в руслі Кубані, нижче греблі 

[ 1].
Як і раніше особливої уваги для збереження рибних ресурсів моря 

заслуговують заходи, спрямовані на нормалізацію гідрологічного режиму 
приазовських лиманів та плавнів, річок України, Краснодарського краю та 
Ростовської області з метою підтримки в них умов, сприятливих для нересту та 
вигодування малька найбільш цінних промислових риб. Для цього важливо, 
щоб в річки, лимани та море не скидались неочищені стічні води міст, 
промислових підприємств Приазов'я, баластні води суден [2].

За стан водоймищ, водостоків, заплавних земель, берегових зон, якість 
водного середовища повинні нести відповідальність території під контролем 
науково-промислагої ради басейну. Ці заходи необхідно здійснювати за
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рахунок коштів підприємств, які у будь-якій формі використовують водні ресурси 
водоймищ і негативно впливають на середовище поширення рибних стад.

Інакше Азовське море, як джерело біологічних ресурсів, буде втрачене 
вже в недалекому майбутньому.
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СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ 
МОЛОЧНОГО ЛИМАНА

Северо-Западное Приазовье является одним из самых богатых на 
различного типа ландшафты регионом юга Украины. Среди них особое место 
занимают водно-болотные угодия (ВБУ), имеющие, согласно Рамсарской 
конвенции, ранг международного значения. В Северо-Западном Приазовье 
от Геническа до устья реки Берды имеется более ста соленых водоемов 
значительно меняющие свои размеры и соленость воды в течении года 
(Алексеев, 1979}. Одним из таких водоемов является Молочный лиман.

Его значение условно можно свести к следующему: ВБУ с уникальным 
биологическим разнообразием; ландшафтный заказник международного 
значения; рыбо-хозяйственный водоем; место отдыха и оздоровления 
населения. В настоящее время Молочный лиман может потерять значение 
по выше указанным аспектам. Это связано с исторически сложившейся 
спецификой водоема. Суть последней заключается в том, что в силу 
естественных процессов лимон пять столетий тому назад вступил в стадию 
закрытого существования, т.е. превратился в соленое озеро. В середине 
нашего столетия осуществлено искусственное соединение его с Азовским 
морем, что значительно активизировало жизненные процессы лимана. 
Недостаточная связь с морем, наблюдаемая в последнее время, из-за 
постоянного заиливания протоки и ряда других факторов способствует резким 
Колебаниям гидрологического и гидрохимического режимов в короткие 
промежутки времени с тенденцией полной изоляции и образования соленого 
озера. Таким образом, современное экологическое состояние Молочного 
лимана обусловлено, с одной стороны, естественным процессом превращения 

соленое озеро, а с другой - антропогенным поддержанием его полуоткрытого 
состояния.

В основу настоящего сообщения положены материалы, собранные в
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