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Відомо, що оз. Кирилівське входить до системи озер Опечень, котрі є старицями
р. Почайна. Вказане озеро постійно зазнає антропогенного впливу, оскільки розміщене у
високоурбанізованому районі м. Київ. Джерелами забруднення озера є поверхневий стік, а
також р. Сирець, що приймає стічні води низки промислових підприємств; токсиканти
надходять з грунтовими та зливовими водами із житлових масивів Оболонь, Куренівка та
Сирець. В основному це сполуки азоту, хлоридів, сульфатів, нафтопродуктів, важких металів та
СПАР [1, 2, 3, 4]. Крім того про погіршення якості води також можуть свідчити проведені
дослідження на угрупованнях фітопланктону [5, 6] та бактеріопланктону [7]. Також у водоймі
відсутні макрофіти з плаваючим листям, зокрема глечики жовті (Nuphar lutea, Smith), що може
вказувати на несприятливі екологічні умови озера. Враховуючи нестабільність водної системи
та наявність у водоймі застійних зон [4, 8], де відбувається накопичення у донних відкладах
токсикантів різної хімічної природи, зокрема алюмінію, свинцю та цинку [9], це у подальшому
сприятиме вторинному забрудненню водойми. Разом із кліматичними змінами це неминуче
відображатиметься на водних тваринах, зокрема рибах. Враховуючи вищесказане, доцільно
прогнозувати зміни якісного та кількісного складу іхтіоценозу, а також трансформація
структури популяцій риб у віковому та статевому аспекті. Крім того, за таких умов риби
періодично зазнають стресу, що посилює їх метаболічні процеси.
Метою наведених досліджень є вивчення якісного складу іхтіофауни озера
Кирилівське.
Дослідження проводили у 2012 – 2016 рр. Відлов риб проводили з використанням
гачкових та сіткових знарядь лову. Так, зокрема, збір іхтіологічного матеріалу на озері
Кирилівське у 2012 р. проводили згідно отриманого дозволу від 31.05.2012 № ДАРТ 024
на здійснення науково-дослідного безквотного лову молоді і дорослих риб. Видову
приналежність визначали за допомогою визначника [10].
Порівняно з даними 1996 – 2005 рр. [11, 12] у видовому складі риб відбулись істотні
зміни. Так співробітниками інституту гідробіології НАН України [13] у 2012 р. було
зареєстровано декілька нових видів, зокрема щуку, судака та щипавку звичайну. У
подальшому було виявлено ще ряд нових представників іхтіофауни. Так нині у озері
нараховується 26 видів риб, які належать до родин Коропових, Окуневих, Щукових,
Колючкових, Іглицевих, Головешкових і Бичкових. Зокрема, трапляються плітка (Rutilus
rutilus (L.)), краснопріка (Scardinius erythrophthalmus (L.)), лящ (Abramis brama (L.)),
плоскирка (Blicca bjoerkna (L.)), лин (Tinca tinca (L.)), вівсянка неповнолінійна (Leucaspius
delineatus (Heckel)), верховодка звичайна (Alburnus alburnus (L.)), гірчак звичайний (Rhodeus
amarus (Bloch)), карась сріблястий (Carassius auratus gibelio (Bloch)), окунь (Perca fluviatilis
L.), судак звичайний (Sander lucioperca (L.)), йорж звичайний (Gymnocephalus cernua (L.)),
щука (Esox lusius L.), колючка триголкова (Gasterosteus aculeatus L.), колючка мала південна
(Pungitius platygaster (Kessler)), головень (Squalius cephalus (L.)), в’язь (Idus idus (L.)), пічкур
звичайний (Gobio gobio (L.)), бичок пісочник (Neogobius fluviatilis (Pallas)), бичок цуцик
(Proterorhinus marmoratus (Pallas)), ротан головешка (Perccottus glenii Dybowski), іглиця
пухлощока (Syngnathus abaster Risso), сазан (Cyprinus carpio L.), бичок-кругляк (Neogobius
melanostomus (Pallas)), в’юн (Misgurnus fossilis (L.)), щипавка звичайна (Cobitis taenia L.).
Згідно з отриманими даними, найпоширенішою екологічною групою за типом
нерестового субстрату були фітофіли, які складали 53,8%. Літофіли складали 11,5%,

індиференти – 11,5%, псамофіли – 7,6%, гніздові – 7,6%, яйцеживородні – 3,8%,
остракофіли також 3,8%.
За характером живлення найчисельнішою була група бентофагів, яка складала
57,6%, еврифаги – 15,3%, хижаки – 11,5%, планктофаги – 11,5%, рослиноїдні – 3,8%.
Фітофіли та бентофаги набули найбільшої представленості серед екологічних груп
через більш сприятливі умови для їх існування. Очевидно, це пов’язано з достатньою
кількістю організмів бентосу, а також досить високим рівнем пластичності та еврифагії у
виборі кормових організмів.
Враховуючи той факт, що в’язь і головень є річковими видами, можна припустити,
що вони є залишками материнських популяцій, які мешкали до трансформації річки
Почайна в озерні системи. Як відомо, прямого гідравлічного зв’язку з Дніпром у озер
системи Опечень немає [3], тому потрапляння до водойми риб із річки є малоймовірним.
Не з’ясовано, яким чином і за яких обставин до водойми потрапила іглиця пухлощока –
солонуватоводний представник понтокаспійського комплексу. Тому враховуючи, що
озера системи Опечень, зокрема Андріївське, Кирилівське та Йорданське, з’єднані між
собою низкою колекторів, доречно припустити вільний обмін іхтіофауною між
зазначеними водоймами. Ці водойми можна вважати деградованою річкою, де проходять
повноцінні сукцесійні процеси і відбувається відтворення іхтіофауни різних екологічних
та систематичних груп. Незважаючи на нестабільні екологічні умови, які склалися у озері
Кирилівське, у складі його іхтіофауни представлені види, що значно розрізняються за
стійкістю до токсичного забруднення. Це може вказувати на наявність повноцінного
іхтіоценозу, який увібрав у себе представників реофільної та лімнофільної, аборигенної та
інвазивної іхтіофауни. Зміни якісного та кількісного складу іхтіофауни оз. Кирилівське
свідчать про коливання рівня антропогенного навантаження на цю водойму.
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