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УДОСКОНАЛЕННЯ БІОТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ОБОРОТНИХ ВОД РИБНИЦЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ 

 

Природокористування без урахування екологічних обмежень веде до комплексного порушення стану 

навколишнього природного середовища, трансформації природних екосистем. Це, у свою чергу, 

погіршує якість природних ресурсів і умови життя людини. Особливо структуру актуальною ця 

проблема є для прісноводних екосистем, як і є джерелом водних та біотичних ресурсів, осередками 

біорізноманіття, проте поступово деградують умовах незбалансованої господарської діяльності. Сьогодні 

Україна формує нові засади розвитку вітчизняної аквакультури. Суть її полягає у запровадженні 

ефективних ринкових механізмів виробництва, застосування новітніх ефективних ресурсозаощадних 

технологій вирощування живої риби та інших гідробіонтів. 

Технології інтенсивного вирощування риби у замкнутих штучно створених аквасистемах – 

установках із замкнутим водопостачанням (УЗВ) та системах з оборотним водопостачанням (СОВ) 

вважають найперспективнішими, оскільки вони характеризуються найвищим виходом продукції з 

одиниці виробничих площ при мінімальних обсягах скиду забруднень у природні водойми. 

Технологію багатостадійного біологічного очищення оборотної води УЗВ розроблено на базі 

прогресивних підходів до процесів очищення господарсько- побутових стічних води та відновлення 

якості води у рибництві – принципу біоконвеєра і концепції інтегрованої мультитрофічної аквакультури 

(ІМТА). Таким чином, в процесі очищення оборотної води УЗВ основна частина характерних забруднень 

трансформується у біомасу кормових організмів, що залучаються до відновлення кондицій забрудненої 

води. Така біотехнологія поетапного видалення залишків кормів та метаболітів риб дозволяє надати воді 

найвищих кондицій якості, що є вкрай важливим у системах оборотного водопостачання, забезпечує 

часткову конверсію незасвоєних рибами цінних компонентів корму, внаслідок чого знижуються витрати 

на утилізацію утворених відходів та очищення води в цілому. 

Запропоновано використання для біологічного очищення представників водних рослин та 

безхребетних, які характеризуються високим біотрансформаційним потенціалом і мають кормову 

цінність для риб; встановлено умови їх культивування в очисних спорудах для найбільш ефективної 

деструкції забруднюючих речовин, визначено послідовність процесів їх трансформації у технології 

багатостадійного біологічного очищення оборотної води УЗВ. 

Для підвищення ефективності видалення з оборотної води нерозчинених забруднень запропоновано 

поетапну їх трансформацію очисними агентами, а також розділення оборотної води на основний потік на 

концентровану мулово - фекальну суміш. Відповідно, у біореакторі І ступеня відбувається процес 

мінералізації та укрупнення нерозчинених забруднень та біоплівки, що розвивається на поверхні 

інертного носія («Вія» або площинне завантаження). За необхідності доочищення води за БСК5, ХСК та 

завислими речовинами рекомендовано влаштовувати біореактор ІІ ступеня, де поряд з гетеротрофною 

мікрофлорою на поверхні інертного носія культивуються представники вищих ракоподібних – креветки. 

Мінералізація грубодисперсних забруднень мулово - фекальної суміші забезпечується у затопленому 

біофільтрі, в біоценоз якого включені водні олігохети. Відповідно до розроблених схем деструкції 

нерозчинених та розчинених органічних сполук за участю гетеротрофної мікробіоти та цільових груп 

очисних агентів (молюсків, олігохет та ракоподібних) забезпечується трансформація основної частини 

нітроген - та фосформістких сполук у біомасу вказаних кормових організмів. 

Відповідно до технологічних особливостей основних об'єктів індустріального рибництва та умов 

формування забруднень оборотної води УЗВ розроблено схеми очищення, що забезпечують повторне 

використання води на рівні 95% і вище. Обґрунтовано ефективність використання розробленої технології 

очищення оборотної води при вирощуванні декоративних гідробіонтів, а також зникаючих, цінних видів 

іхтіофауни з метою подальшої інтродукції їх у природні водойми. 

Переваги багатостадійної технології очищення оборотної води пов’язані з можливістю ефективного 

залучення до видалення специфічних забруднень цільових груп гідробіонтів, які володіють високим 

очисним потенціалом та одночасно мають кормову цінність для риб. Основними очисними агентами, 

яких варто долучити до процесів відновлення якості води, є вищі водні рослини, черевоногі молюски, 

вищі ракоподібні та олігохети. 


