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Географічне розташування Ізраїлю між континентальними плитами, на шляху маршрутів міграції 
та торгівлі, розвинена гідрографічна мережа, що охоплює води різних типів, різноманітність кліматичних 
зон ― все це сприяло формуванню унікальної іхтіофауни, яка поєднує представлені види, характерні як для 
африканського континенту, Середземноморського басейну та басейну Червоного моря, так і для Леванту 
(Сирії, Палестини та Лівану) з Центральною Азією. Загалом вони зосереджені в найбільших прісноводних 
природних водоймах цієї країни — в річках Йордан та Яркон і озері Кінерет (Тиверіадське море). Сучасна 
прісноводна аборигенна іхтіофауна Ізраїлю налічує близько 32 види риб з 8 різних родин і вирізняється висо
ким рівнем ендемізму (близько 12 видів). Більшості ендемічних видів, за даними МСОП (Міжнародного сою
зу охорони природи та природних ресурсів), присвоєно статус «під загрозою». Традиційно, аборигенні види 
риб є основними об’єктами промислу і місцеве рибництво та рибальство на 40 % забезпечує споживання 
риби, а деякі аборигенні декоративні види є окремою статтею експорту Ізраїлю. Сьогодні на державному 
рівні триває робота щодо відновлення чисельності й ареалів існування популяцій прісноводних риб, проте 
істотні коливання кількості опадів та інтенсивне сільське господарство суттєво її ускладнюють.

Стаття, представлена організатором та учасниками навчального курсу «Інтенсивне ставове 
рибництво», який відбувся в Ізраїлі в грудні 2016 р., є комплексним оглядом прісноводної аборигенної іх
тіофауни Ізраїлю. Зокрема, у статті наведено систематичний стан та короткий опис з ілюстраціями 
морфо-біологічних особливостей всіх видів риб, аборигенних для прісних водойм цієї країни (за винятком 
видів, які вважаються зниклими, та тих, що використовуються в аквакультурі України).
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The uniqueness of the fish fauna of Israel is due to a complex of factors — most notably its location at the 
crossroads of continents, migration and trade routes and developed hydrographic network, which includes various 
types of water bodies and a variety of climatic zones. It is represented as species peculiar to the African continent, 
the Mediterranean basin and the Red Sea basin, as well as to the Levant (Syria, Palestine and Lebanon) with 
Central Asia. At the same time, the freshwater ichthyofauna of Israel over the last 5 decades is characterized by a 
rapid increase in the number of introduced species (from 14 to 18 species) and the reduction of endemic species. 
Most representatives of the endemic ichthyofauna, according to the IUCN (International Union for Conservation 
of Nature and Natural Resources), have been given the status of “under threat”. Nowadays, at the state level work 
on restoration of the strength and the habitats of freshwater fish populations is ongoing, but sharp fluctuations in 
rainfall and intensive agriculture significantly complicate them. It should be noted that some native species of fish 
are traditional target species and 40 % of fish consumption is provided by the local fishery and fishing, and some 
native ornamental species are an essential article of Israel’s exports. This article refers to the main freshwater fish 
species that were introduced in Israel, but its main purpose is to provide basic information on the native freshwater 
ichthyofauna. Thus, filed brief description of modern freshwater native ichthyofauna consisting of about 32 species 
from 8 different families, and characterized by high levels of endemic (near 12 species). The main habitats of repre
sentatives of the aforementioned ichthyofauna are such natural reservoirs as the rivers Jordan and Yarkon, the Sea 
of Galilee (Sea of Tiberias), the hydrological characteristics of which are given in the article.

The work written by the organizer and participants of the training course “Intensive Pond Fish Culture”, 
which was held in Israel in December 2016, is a comprehensive review of the indigenous freshwater ichthyofauna 
of Israel. In particular, the article presents a systematic position and a brief description with illustrations of the 
morphological and biological characteristics of all fish species that are indigenous to freshwater reservoirs of this 
country (with the exception of species that are considered extinct or are widely used in aquaculture of Ukraine).
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Географическое расположение Израиля на стыке континентов, миграционных и торговых путей, 
развитая гидрографическая сеть, включающая в себя водоёмы разных типов, разнообразие климатических 
зон способствовали формированию уникальной ихтиофауны, которая представлена как видами свойствен
ными африканскому континенту, Средиземноморскому бассейну и бассейну Красного моря, так и Леванту 
(Сирии, Палестине и Ливану) с Центральной Азией. Основными местами обитания её представителей яв
ляются наибольшие пресноводные естественные водоёмы этой страны: реки Иордан и Яркон, а также озе
ро Кинерет (Тивериадское море). Современная пресноводная аборигенная ихтиофауна Израиля состоит из 
около 32 видов из 8 различных семейств и отличается высоким уровнем эндемизма (порядка 12 видов рыб). 
Большинству эндемичных видов рыб, по данным МСОП (Международного союза охраны природы и природ
ных ресурсов), присвоен статус «под угрозой». Следует отметить, что именно аборигенные виды рыб явля
ются традиционными объектами промысла, при этом местное рыбоводство и рыболовство на 40 % удов
летворяет внутренний спрос на рыбу. Кроме того, некоторые аборигенные декоративные виды являются 
существенной статьёй экспорта Израиля. В наши дни на государственном уровне проводятся работы по 
восстановлению численности и ареалов обитания популяций пресноводных аборигенных видов рыб, однако 
резкие колебания количества осадков и интенсивное сельское хозяйство существенно их усложняют. 

Статья, представленная организатором и участниками учебного курса «Интенсивное прудовое 
рыбоводство», который состоялся в Израиле в декабре 2016 г., является комплексным обзором пресно
водной аборигенной ихтиофауны Израиля. В частности, в статье приводится систематическое поло
жение и краткое описание с иллюстрациями морфо-биологических особенностей всех видов рыб, абори
генных для пресных водоёмов этой страны (за исключением видов, которые считаются исчезнувшими 
или повсеместно используются в аквакультуре Украины). 

Ключевые слова: РЫБОЛОВСТВО, АКВАКУЛЬТУРА, ЭНДЕМИЧНЫЕ ВИДЫ РЫБ 
ИЗРАИЛЯ, РЕКА ИОРДАН, РЕКА ЯРКОН, ОЗЕРО КИНЕРЕТ

У водоймах нашої планети налічується 
приблизно 30 тисяч видів риб. З них в Ізраїлі 
представлені 586, тобто близько 2 % світо-
вої іхтіофауни. Більшість з них — морські та 
солонуватоводні, поширені в Середземному 
і Червоному морях. У нечисленних прісних во-
доймах цієї країни зосереджено лише близько 
6 % її іхтіофауни. Кількісне порівняння прісно-
водної іхтіофауни Ізраїлю з іхтіофауною інших 
країн наведено у табл. 1.

Таблиця 1
Прісноводна іхтіофауна країн світу
Freshwater ichtyofauna of the world

Країна / Country Прісноводні риби, види
Freshwater fish, species

Республіка Казахстан / The Republic of Kazakhstan 94
Республіка Узбекистан / The Republic of Uzbekistan 74
Грузія / Georgia 76
Україна / Ukraine 116
Велика Британія / Great Britain 98
Держава Ізраїль / The State of Israel 59
РФ / RF 389
США (без Аляски та Гавайских островів) / USA (without Alaska and Hawaiian Islands) 946
Австралійський Союз / Commonwealth of Australia 338

Дослідження прісноводної іхтіофауни 
Ізраїлю розпочалось понад 300 років тому, 
зокрема одні з перших комплексних описів 
датовані кінцем XIX ст. Втім, основна увага 
дослідників тривалий час була присвячена 
такому ендемічного виду, як галілейська ти-
ляпія (Tilapia galileae). Цікавість до вивчення 
гідроекосистем та іхтіофауни зросла вже після 
створення держави Ізраїль у зв’язку з госпо-
дарським освоєнням водойм країни [28].
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Так, з метою розвитку аквакультури та 
забезпечення продовольчої безпеки у прісні 
водойми Ізраїлю за останні півстоліття були 
інтродуковані господарсько цінні види риб. 
За даними професора Менахема Горена (Тель-
Авівський університет), іхтіофауна внутріш-
ніх водойм Ізраїлю представлена 32 абори-
генними видами риб з 8 родин та 14–16 інтро-
дукованими [77]. Інший ізраїльський іхтіолог 
Олександр Чарнецький описує 39 абориген-

них видів та 18 інтродукованих [30]. На основі 
інформації, наданої базою даних FishBase, ге-
нерується список з 51 виду прісноводних риб, 
які трапляються в Ізраїлі, з яких 36 абориген-
них і 15 інтродукованих (табл. 2).

Основною тенденцією зміни прісно-
водної іхтіофауни Ізраїлю впродовж останніх 
5 десятиліть є стрімке збільшення числа ви-
дів-інтродуцентів поруч з одночасним скоро-
ченням чисельності ендеміків. За даними різ-

Таблиця 2
Інтродуковані види риб, що використовуються в аквакультурі Ізраїлю 

Introduced fish species, which are used in aquaculture of Israel

№ Ряд 
Order 

Родина 
Family

Вид 
Species

Комерційне 
використання 

Commercial use 

1 Атериноподібні 
(Atheriniformes)

Атеринові
(Atherinopsidae) Одонтестес бонаренсіс (Odontesthes bonariensis) Промисловий

Industrial 

2 Вугреподібні 
(Anguilliformes)

Вугреві
(Anguillidae) Річковий або європейський вугор (Anguilla anguilla) Промисловий

Industrial 

3

Коропоподібні 
(Cypriniformes)

Чукучанові 
(Catostomidae) Великоротий буфало (Ictiobus cyprinellus) Промисловий

Industrial 

4

Коропові 
(Cyprinidae)

Карась (Carassius carassius) Промисловий
Industrial 

5 Білий амур (Ctenopharyngodon idella) Промисловий
Industrial 

6 Чорний амур (Mylopharyngodon piceus) Промисловий
Industrial 

7 Короп (Cyprinus carpio) Промисловий
Industrial 

8 Білий товстолоб (Hypophthalmichthys molitrix) Промисловий
Industrial 

9 Плямистий товстолоб (Hypophthalmichthys nobilis) Промисловий
Industrial 

10 Катла або індійський короп (Catla catla) Промисловий
Industrial 

11

Окунеподібні
(Perciformes)

Цихлові
(Cichlidae)

Цихліда-тапір (Labeotropheus fuelleborni) Декоративний
Decorative

12 Ломбардо (Maylandia lombardoi) Декоративний
Decorative

13 Золотий папуга або мбуна (Melanochromis auratus) Декоративний
Decorative

14 Тиляпія марочир (Oreochromis macrochir) Промисловий
Industrial

15 Тиляпія мозамбікська (Oreochromis mossambicus)  Промисловий
Industrial

16 Трофеопс трофеопс (Tropheops tropheops) Декоративний
Decorative

17 Лососеподібні
(Salmoniformes)

Лососеві 
(Salmonidae)

Кіжуч (Oncorhynchus kisutch) Промисловий
Industrial

18 Райдужна форель (Oncorhynchus mykiss) Промисловий
Industrial

19 Коропозубоподібні 
(Cyprinodontiformes)

Пецилиєві 
(Poeciliidae)

Пецилія веліфера (Poecilia velifera) Декоративний
Decorative

20 Гамбузія західна або міссіпська (Gambusia affinis) Промисловий
Industrial
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них авторів, їх кількість становить від 14 до 
40 видів і може перевищувати число абориген-
них риб [81]. Більшість із видів-інтродуцентів 
були завезені у першій чверті ХХ ст., сьогодні 
зустрічаються епізодично, оскільки не здатні 
утворювати стійких популяцій і без постійно-
го вселення зникають із природних водойм [67, 
180]. Своєю чергою, більшість ендемічних ви-
дів, у зв’язку з обмеженим ареалом існування 
та вразливістю до антропогенного навантажен-
ня, належать до рідкісних видів або видів, що 
зникають. Наприклад, відомий рід цихлідових 
Tristramella охоплює мешканця озера Кіне-
рет, ендеміка Ізраїлю — вид Tristramella sacra 
з невизначеним статусом: база даних FishBase 
визначає його як такий, що «є на межі зник-
нення», а у Червоній книзі висловлюється при-
пущення про його повне вимирання. Інший 
представник цього роду, Tristramella simonis 
intermedia, був ендеміком озера Хула, але вна-
слідок проведення меліораційних робіт з 1950 
до 1958 рр. для збільшення площі орних земель 
і боротьби з малярією він вимер [75]. Безліч 
видів і підвидів прісноводних риб, ендемічних 
для іхтіофауни Ізраїлю, вимерли внаслідок про-
ведення меліоративних робіт. Прикладами мо-
жуть слугувати види Oxynoemacheilus galilaeus 
та Mirogrex hulensis, які колись були ендемі-
ками озера Хула. Mirogrex hulensis, що нале-
жав до родини коропових (Cyprinidae), був 
описаний як окремий вид у 1973 р., а останній 
випадок виявлення його в дикій природі дату-
ється 1975 р., на підставі чого він вважається 
вимерлим. Oxynoemacheilus galilaeus з родини 
баліторові (Balitoridae) тепер існує в єдиній 
природній водоймі — в озері Музайріб в Сирії, 
де його популяція є в критичному стані через 
відведення води [136].

Найчисельнішим видовим розмаїттям 
характеризується іхтіофауна найбільших річок 
Ізраїлю Йордану (26 аборигенних видів риб) 
і Яркону, а також найбільшого озера — Кіне-
рету (19 аборигенних видів риб). Йордан бере 
свій початок у гірському масиві Хермон (14 км 
на північ від озера Хула). Його витік утворе-
ний злиттям трьох річок — Ель-Хасбані (Хас-
бані, Снір), Баніас (Хермон) та Ліддані (Дан), 
що несуть свої води зі схилів гори Хермон 
і становлять 77 % вод басейну Йордану [145]. 

Русло Йордану тягнеться з півночі на південь, 
на північному сході — по дну грабена Ель-Гор 
або Йорданської рифтової долини, через до-
лину Хула та озеро Кінерет.

Від долини Хула до озера Кінерет Йор-
дан протікає у вузькій базальтовій ущелині зі 
значним ухилом (1,2 %). Залишок шляху до 
впадання у Мертве море річка тече аллювіаль-
ною рівниною, яку іноді затоплює, утворюючи 
численні меандри. Середній ухил — 1,85 м/км, 
а на ділянці від озера Хула до озера Кінерет — 
17,6 м/км [184]. У її нижній течії розташова-
ний природний кордон між Ізраїлем і Йорда-
нією. Загалом Йордан є найбільшою водною 
артерією регіону довжиною 252 км та площею 
близько 1700 км. Завдяки гідротехнічним спо-
рудам річка має практично постійний стік (за 
винятком коротких паводків), утім, вона не-
судохідна [103]. Найпотужнішою притокою 
Йордану є р. Ярмук [121].

Після запуску Загальноізраїльського во-
допроводу в 1964 р. підживлення Йордану зни-
зилось, а далі забір води з оз. Кінерет та прито-
ків Йордану посилився, що призвело до обмі-
ління. Водночас до Йордану потрапляло дедалі 
більше промислових, сільськогосподарських та 
побутових стічних вод [14]. Крім того, в нього 
були відведені сильно мінералізовані джерела 
з оз. Кінерет, щоб знизити рівень мінералізації 
останнього, оскільки до 2005 р. він був голо-
вним резервуаром прісної води в Ізраїлі [132]. 
Таким чином, екосистема Йордану зазнала іс-
тотного антропогенного навантаження. Лише 
введення в дію найбільших опріснювальних 
заводів в Ізраїлі в 2003–2015 рр. дозволило на 
сьогодні майже повністю припинити відкачу-
вання прісної води з озера.

Усі перераховані вище чинники згубно 
позначилися на стані іхтіофауни. У наші дні 
у своїй верхній течії ця річка вирізняється ви-
сокою якістю води (рівень мінералізації ніколи 
не перевищує 20 мг хлоридів на літр), а нижче 
за течією — від озера Кінерет — мінералізація 
води перевищує чинні в країні нормативи для 
сільськогосподарського використання [178]. 
Тому Національне управління з водних ресур-
сів внесло 30-кілометрову ділянку русла Йор-
дану від греблі Дганія до моста Нахараім до 
першочергового списоку відновлювальних за-



75

The Animal Biology, 2018, vol. 20, no. 1

ходів. Управління з проблем Кінерету і Йордану 
проведело необхідні обстеження та розробило 
генеральний план робіт, головна мета якого — 
«перетворити Йордан на живу повноводну річ-
ку» [95]. Завдяки високому рівню води в озері 
Кінерет і виходу на планову потужність опріс-
нювальних споруд у 2013 р. почали виконувати 
програму робіт. Крім того, було очищено тери-
торії вздовж берегів і розпочато роботи з від-
новлення чисельності та видового різноманіття 
флори і фауни. На сьогодні з Кінерету в річку 
скидається 6 млн м³ води на рік, а в прибереж-
них населених пунктах будують очисні спору-
ди для використання у сільському господарстві 
очищених вод замість взятих з річки. Це дозво-
ляє заощадити на водозаборі з Йордану близько 
30 млн м³ на рік. Усі ці роботи проводять в коор-
динації з Йорданським Хашимітським Королів-
ством, де створено Національну раду з очищен-
ня р. Йордан, але фінансування на цьому етапі 
надходить з Ізраїлю [136].

Річка Яркон протікає у центральній 
частині країни і бере початок з джерел у фор-
теці Антипатриду (Афек), біля м. Рош-ха-Аїн. 
У м. Тель-Авів річка впадає у Середземне море. 
Довжина річки — 27,5 км. Яркон протікає через 
сім міст і є другою серед найбільших річок Із-
раїлю. У Тель-Авіві, за 1,5 км до впадання Яр-
кону в Середземне море, у нього впадає р. Ая-
лон [4]. Водоносний басейн р. Яркон — один 
із основних джерел експлуатації ґрунтових вод 
Ізраїлю, простягається від Західного хребта на 
сході до узбережжя Середземного моря на захо-
ді. Північ басейну межує з краєм Ізраїльської 
долини та з південним схилом гори Кармель. 
Південь басейну межує з горою Синай. Ба-
сейн представлений карстовими карбонатними 
породами та породами осадового походжен-
ня [18]. Середнє значення природного поповне-
ння запасів оцінюється в 355 млн м3 на рік з ко-
ефіцієнтом варіації 31 %. Пропускна здатність 
басейну (всмоктувальні та нагнітальні сверд-
ловини) коливається від 304 до 484 млн м3 на 
рік, за винятком сухого періоду 1998–1999 рр., 
коли було викачано 611 млн м3. З 2000-х рр. 
використовуються сотні свердловин басейну, 
пробурених біля підніжжя центрального хреб-
та. На сході території басейну товщина водо-
носного горизонту зменшується, тоді як далі на 

захід необхідно свердлити дуже глибоко і про-
никати крізь шари, що вкривають водоносний 
горизонт. У свердловинах висока якість води 
та низька концентрація хлоридів — до 300 мг/л 
для 85 % видобутої води. Посилення викорис-
тання водоносного басейну р. Яркон може при-
звести до збільшення солоності води з наси-
чених сіллю шарів [101].

З 1950-х рр. Яркон ставав дедалі забруд-
ненішим, особливо після будівництва у його 
гирлі електростанції Редінг. Після того, як води 
з верхів’я річки були спрямовані в пустелю 
Негев Загальноізраїльським водопроводом для 
використання в іригації, стан її екосистеми ще 
дужче погіршився. Крім того, безперервне ски-
дання стічних вод викликало катастрофічні змі-
ни в екосистемі [61]. Тому в 1988 р. було ство-
рено Управління р. Яркон з метою системного 
відновлення її ресурсів, що здебільшого вдало-
ся: якість води покращилася після будівництва 
сучасних очисних споруд в Хід ха-Шарон і Ра-
мат ха-Шарон. У наші дні ця річка відновила 
свою первісну глибину та природну потужність 
потоку, а за чисельністю іхтіофауни вона на 
другому місці серед прісноводних водойм Із-
раїлю [60].

Озеро Кінерет або Генісаретське озеро 
(інші назви — Галілейське море, Тиверіадське 
озеро) розташоване на північному сході краї-
ни. На сьогодні це найнижче прісноводне озе-
ро на Землі — дзеркало його вод розташоване 
в середньому на позначці 211 м нижче рівня 
моря. Через динаміку рівня води змінюються 
й інші параметри цього географічного об’єкту 
[5]. Так, коливання площі зареєстровані в меж-
ах 6 %, а глибини — 20 %. У табл. 3 наведені 
основні лімнологічні дані озера [136].

Максимальний обсяг води сягає понад 
4 км3. Підживлення озера здійснюється за раху-
нок 15-ти річок, які стікають з Голанських висот, 
сезонних опадів і геотермальних джерел [58]. 
Якщо зима дощова й озеро заповнюється во-
дою повністю, то за допомогою зливних спо-
руд греблі надлишки води спускають у Мертве 
море. Однак дощі в Ізраїлі бувають рідко, а озе-
ро Кінерет є важливим джерелом прісної води, 
тому за рівнем води у ньому ретельно стежать. 
Так, до середини 80-х рр. рівень води 212 м 
вважався «червоною межею» — мінімальною 
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позначкою, за якої якість води залишається 
стабільною, а кількість дозволяє задовольняти 
потреби суспільства [39]. У середині 80-х рр. 
вона була опущена на 1 м, хоча це і виклика-
ло заперечення деяких фахівців. Коли рівень 
води опускається нижче від «червоної межі», 
забір води з озера припиняється, а екологія Із-
раїлю зазнає кризи. Крім «червоної», існує ще 
так звана «чорна межа»: якщо вода опуститься 
нижче від неї, забір стане фізично неможливим, 
оскільки водозабірні труби опиняться у повітрі, 
над водою [19]. Система водозабірних труб для 
потреб країни була запущена в 1964 р., досяга-
ючи 130 км; відтоді вона постійно вдоскона-
люється та подовжується. Складна інженерна 
система Загальноізраїльского водопроводу пе-
реносить води озера Кінерет у щільно заселену 
центральну частину країни та на її посушли-
вий, пустельний південь [20]. Питна вода про-
ходить додаткове очищення: через відкритий 
канал вона потрапляє на очисну станцію і вже 
звідти перерозподіляється по всій країні.

Іншим показником важливого статусу 
озера Кінерет є наявність складної системи 
каналів, які повинні відводити солону воду 
з його термальних джерел у нижню течію 
р. Йордан [70]. Останні, розташовані по бере-
гах озера, несуть води, багаті сіркою та різними 
солями, з температурою 40–60 °С. Хоча вони 
активно використовуються з лікувально-про-
філактичною метою, їх води можуть похитну-
ти гідрохімічний склад озера, що й обумовлює 
необхідність відводу [192].

Велика частина прісноводного про-
мислового рибальства Ізраїлю зосереджена 

в оз. Кінерет. Іхтіофауна озера налічує 27 видів, 
з яких 19, що належать до 6 родин, є абориген-
ними [144]. Традиційними об’єктами промислу 
в ньому є три аборигенні види риб, що відрізня-
ються спектрами живлення: дамаський вусань 
(Capoeta damascina) — детритофаг; довгого-
ловий вусань (Barbus longiceps) — бентофаг; 
великолускатий вусань (Carasobarbus canis) — 
хижак [150]. Промисловий вилов цих видів риб 
коливається від 12 до 80 т на рік [113, 133].

Перераховані вище водні об’єкти є осно-
вними водоймами, в яких мешкає більшість 
прісноводних видів риб Ізраїлю, дані про яких 
в україно- та російськомовних джерелах пред-
ставлені недостатньо.

Мета аналітичного огляду — надати 
узагальнену інформацію щодо сучасного стану 
аборигенної прісноводної іхтіофауни Ізраїлю 
та її морфо-біологічних особливостей (акцен-
туючи увагу на нетипових для української іхтіо-
фауни видах), отриману як «з перших рук» від 
керівників і співробітників науково-дослідних 
станцій, експертів дорадчої служби, Асоціа-
ції рибоводів Ізраїлю під час проходження на-
вчального курсу «Intensive pond fish farming» 
(«Інтенсивне ставове рибництво») 04–22 груд-
ня 2016 р., так і з відкритих джерел. Ці дані бу-
дуть корисні як рибоводам-практикам, так і ак-
варіумістам, а також представникам державних 
органів управління галуззю та вченим у різних 
областях біологічних наук. У цьому огляді 
основну увагу приділено прісноводним абори-
генним видам риб Ізраїлю, які не використову-
ються в аквакультурі України. Їх перелік із за-
значенням таксономічного положення і статусу, 

Таблиця 3 
Морфометрична характеристика озера Кінерет (за рівня води –209 м)
Morphometric characteristics of the Kineret lake (for –209 m water level)

Параметр / Parameter Числовий вираз 
Numeric expression

Площа, км2  / Area, km2 170
Довжина, км / Length, km 21
Ширина, км / Width, km 13
Об’єм, км3 / Volume, km3 4
Максимальна глибина, м / Maximum depth, m 45
Середня глибина, м / Average depth, m 25,6
Протяжність берегової лініїї, км / Coastline length, km 53
Площа водозабору, км2 / Water intake area, km2 2730
Об’єм води, яку приносять впадаючі річки, км3 / The volume of water brought by flowing rivers, km3 0,8
Об’єм води, яка витікає з озера, км3 / Volume of water coming out from the lake, km3 0,547
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Таблиця 4
Прісноводні аборигенні види риб Ізраїлю

Native freshwater fish species of Israel

№ Ряд 
Order

Родина 
Family

Вид 
Species

Статус 
МСОП
IUCN 
status

Коммерційне 
використання 
Commercial use

1

Коропоподібні 
(Cypriniformes)

Коропові 
(Cyprinidae)

Йорданський лящ або лящ Лісснера
(Acanthobrama lissneri) CR –

2 Ярконський лящ 
(Acanthobrama telavivensis) VU –

3 Кінеретська сардинка  
(Acanthobrama terraesanctae) NE Промисловий

Industrial

4 Дамаський вусань  
(Capoeta damascina) NE Промисловий

Industrial

5 Великолускатий вусань  
(Carasobarbus canis) NE Промисловий

Industrial

6 Довгоголовий вусань  
(Luciobarbus longiceps) NE Промисловий

Industrial
7 Гарра горенсіс (Garra ghorensis) EN –
8 Гарра нана (Garra nana) NT –

9 Гарра руфа (Garra rufa) NE Промисловий
Industrial

10 Псевдофоксінус друсенсіс  
(Pseudophoxinus drusensis) EN –

11 Псевдофоксінус кервiлеї  
(Pseudophoxinus kervillei) NE Декоративний

Decorative

12

Nemacheilidae

Ангорська палія  
(Oxynoemacheilus angorae) NE Декоративний

Decorative

13 Сирійська кам’яна палія  
(Oxynoemacheilus insignis) NT –

14 Галілейська палія  
(Oxynoemacheilus galilaeus) CR –

15 Лівійська палія  
(Oxynoemacheilus leontinae) NE Декоративний

Decorative

16 Леопардовий бичок (Oxynoemacheilus 
panthera) EN –

17 Тигровий бичок  
(Oxynoemacheilus tigris) CR –

18

Коропозубоподібні 
(Cyprinodontiformes)

Коропозубі 
(Cyprinodontidae)

Aphanius dispar richardsoni NE Декоративний
Decorative

19 Aphanius mento NE Декоративний
Decorative

20 Aphanius fasciatus NE Декоративний
Decorative

21

Окунеподібні
(Perciformes)

Собачкові 
(Blenniidae) Прісноводна собачка (Salaria fluviatilis) NE Декоративний

Decorative

22

Цихлідові 
(Cichlidae)

Астатотиляпія флавія  
(Astatotilapia flaviijosephi) EN –

23 Тиляпія червона (Coptodon zillii) NE Промисловий
Industrial

24 Тиляпія золота (Oreochromis aureus) NE Промисловий
Industrial

25 Тиляпія нільська (Oreochromis niloticus) NE Промисловий
Industrial

26 Тиляпія галілейська  
(Sarotherodon galilaeus) NE Промисловий

Industrial

27 Трістаммела симоніс  
(Tristramella simonis) VU –
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присвоєного Міжнародним союзом охорони 
природи та природних ресурсів (МСОП), пред-
ставлений у табл. 4.

МСОП (англ. International Union for 
Conservation of Nature and Natural Resources, 
IUCN) — міжнародна некомерційна організа-
ція, що займається висвітленням проблем збе-
реження біорізноманіття планети. Їй присвоєно 
статус «спостерігача» при Генеральній Асамб-
леї ООН. МСОП заснований у 1948 р. зі штаб-
квартирою в м. Гланде (Швейцарія) й об’єднує 
82 держави (у тому числі й Україну в особі 
Міністерства екології та природних ресурсів), 
111 урядових установ, більше 800 неурядових 
організацій і близько 10000 вчених та експертів 
з 181 країни світу. З 1963 р. МСОП веде міжна-
родний список видів тварин і рослин, що опи-
нились під загрозою (Червона книга). Розріз-
няють такі ступені загроз:

1) зниклі — EX;
2) зниклі в дикій природі — EW;
3) у критичній небезпеці — CR;
4) у небезпеці — EN;
5) в уразливому становищі — VU;
6) близькі до уразливого становища — NT;
7) опинились під найменшою загрозою — LC;
8) даних недостатньо — DD;
9) загроза не оцінюється — NE.

Як випливає з даних табл. 4, з 28 абори-
генних прісноводних видів риб Ізраїлю 18 ви-
дів комерційно використовуються людиною, 
а з них 10 видів становлять основу промислових 
уловів і 8 широко використовуються в акваріу-
містиці (декоративні види) [147]. Ще 11 видів 
риб не мають комерційної цінності та потребу-
ють охорони і штучного відтворення, зокрема 
3 — «близькі до уразливого становища», 2 — 

Таблиця 5
Аборигенні прісноводні риби Ізраїлю, що використовуються в аквакультурі України

Native freshwater fish species of Israel which are used in aquaculture of Ukraine

№ Ряд / Order Родина / Family Вид / Species
1 Осетроподібні (Acipenseriformes) Осетрові (Acipenseridae) Стерлядь (Acipenser sturio)
2 Атериноподібні (Atheriniformes) Атеринові (Atherinidae) Феринка (Atherina boyeri)
3 Сомоподібні (Siluriformes) Кларієві (Clariidae) Кларієвий сом (Clarias gariepinus)
4

Кефалеподібні (Mugiliformes) Кефалеві (Mugilidae)

Сингіль (Liza aurata)
5 Кефаль-головань (Liza ramada)
6 Гостроніс (Liza saliens)
7 Лобань (Mugil cephalus)
8 Кефаль-губач (Chelon labrosus)

«в уразливому становищі», 4 — «у небезпеці» 
і 3 — «у критичній небезпеці».

Слід зазначити, що декоративні види 
риб є важливою статтею експорту в Ізраїлі. На-
приклад, у 2005 р. було продано 9,5 млн золотих 
рибок, а також 9 млн теплолюбних акваріум-
них риб. Прибуток від продажу декоративних 
рибок (13 млн доларів США) становив 12,5 % 
вартості промислової риби, проданої у тому 
ж році [191].

Державну політику Ізраїлю в сфері 
управління водними живими ресурсами здійс
нює Департамент рибного господарства Мі-
ністерства сільського господарства, який кон-
тролює як промисел, так і відновлення запасів 
прісноводної іхтіофауни. В останні десятиліття 
триває активна робота з відновлення чисель-
ності популяцій аборигенних видів риб у при-
родних ареалах існування [33].

Було створено 120 заповідників і націо-
нальних парків загальною площею 2000 км2, 
що охоплюють водно-болотні угіддя та приле-
глі до морської берегової лінії території. Серед 
видів, які перебувають під охороною, — Nema-
chelius dori (долина Бейт-Шеана), Nemacheilus 
panthera (Голанські висоти) та Garra ghorensis 
(прісноводні джерела у південній частині Мерт-
вого моря, заповідник Неот Ха-Кикар) [73]. 
Умови проживання рідкісних і нечисленних 
видів суворо контролюються, регулярно про-
водяться заходи з їх штучного відтворення для 
подальшої реституції. Наприклад, оз. Кінерет 
регулярно зарибнюють молоддю різних ви-
дів тиляпій, а мальками ярконського колючо-
го ляща (Acanthobrama telavivensis) зарибню-
ють прибережні річки, з яких він практично 
зник [32].
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Під аборигенними видами мають на 
увазі ті, які виникли або з давніх часів живуть 
на цій території, часто реліктові чи ендемічні, 
які при аналізі флори чи фауни об’єднуються 
в особливу групу геноелементів. Серед або-
ригенних прісноводних риб Ізраїлю є 8 видів, 
яких широко використовують в аквакультурі 
України, тому ми обмежимося лише згадкою 
про них (табл. 5).

Водночас слід зазначити, що риби з ро-
дин кефалей і атерин належать не стільки до 
прісноводних, скільки до солонуватоводних 
видів, які характеризується високим ступенем 
евригалійності.

Нижче ми детально розглянемо пред-
ставників лише прісноводної аборигенної іхті-
офауни Ізраїлю, яким не надано статусу «зни-
клих у дикій природі» або «зниклих», і тих, які 
не використовуються в аквакультурі України.

Результати й обговорення

Рід Колючі лящі (Acanthobrama) — 
родина коропових (Cyprinidae), ряд коропо-
подібних (Cypriniformes), надряд остаріофізи 
(Ostariophysi), інфраклас костисті (Teleostei), 
підклас новопері (Neopterygii), клас промене-
пері риби (Actinopterygii) [47, 98, 182].

Йорданський лящ або Колючий лящ 
Лісснера, Аcanthobrama lissneri (Tortonese, 
1952). Нативний ареал існування — Ізраїль, 
Йорданія, Палестина [47, 137]. Прісноводний, 
бенто-пелагічний вид, поширений у річках 
і озерах з повільною течією [11, 56]. Середня 
довжина — 8 см, може досягати 12 см. Тіло 
подовжене та стисле з боків [105, 106]. Аналь-
них м’яких променів — 12–16. Глоткових 
зубів — 5, вони гладкі та гачкуваті [16, 21]. 
Нерестує з січня по квітень [57, 141].

довж 1950–1970 рр. відбувалося зниження його 
чисельності, а через посуху 1999 р. вид опинив-
ся на межі зникнення [43]. У тому ж році в рам-
ках спільного проекту Управління р. Яркон, Уні-
верситету Тель-Авіву й Управління природи та 
національних парків Ізраїлю почалися роботи з 
відновлення чисельності цього виду риби [42, 
76]. Як наслідок, вже у 2006 р. на 12-ти ділянках 
були зареєстровані стабільні популяції [74, 78]. 
Ендемік системи р. Яркон в Ізраїлі [66]. Субтро-
пічний, бенто-пелагічний вид [72]. Тіло стис-
ле з боків, сріблястого забарвлення з темною 
бічною смугою довжиною до 20 см. Спинних 
колючок — 2–3, спинних м’яких променів — 
7–8 [42], анальних шипів — 3, анальних м’яких 
променів — 11–14. Рот субтермінальний, ниж-
ня щелепа розташована під кутом 25–40°, глот-
кових зубів — 5–5. Статева зрілість настає на 
2-му році життя, нерестує на різних типах суб-
стратів [49].

Аcanthobrama lissneri

Ярконський лящ, Acanthobrama telaviv
ensis (Goren, Fishelson & Trewavas, 1973). Впро-

Acanthobrama telavivensis

Кінеретська сардинка, Acanthobrama, 
раніше — Mirogrex terraesanctae (Steinitz, 1952). 
До середини XX ст. цей вид разом з деякими ін-
шими колючими лящами розглядали як місце-
вий різновид верховодок, вони ж уклейки (Al
burnus sellal) [153]. Ці риби описані як окремий 
вид Acanthobrama terraesanctae ізраїльським 
біологом Хайнцем Штайніцем у 1952 р. [163]. 
У 1973 р., опираючись на той факт, що у пред-
ставників цього виду істотно більше зябрових 
тичинок, ніж в інших видів колючих лящів 
(20–28 проти 12–15), Ґорен, Фішельзон і Тре-
верс запропонували розглядати його як єдиний 
вид окремого роду Mirogrex — M. terraesanctae 
[118]. Остаточна класифікація ще не встановле-
на, на частині біологічних ресурсів він фігурує 
як Acanthobrama terraesanctae, а на інших — 
як Mirogrex terraesanctae.

Ендемік озер Кінерет (Ізраїль) та Му-
зайріб (Сирія) — прісноводний, субтропічний, 
бенто-пелагічний вид [133]. Невелика (хоча для 
свого роду одна з найбільших) риба з подовже-
ним тілом, довжина якого в середньому стано-
вить 14 см, але може досягати 25 см [187]. Як 
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правило, самиці більші за самців. Довжина го-
лови становить від 25 до 29 % стандартної до-
вжини (без хвостового плавця), висота тіла від 
21,5 до 26 % стандартної довжини [111]. Колір 
сріблястий або синювато-сталевий, верх голо-
ви темно-сірий, у передній частині зябрових 
кришок є темна пляма, а їх кінцівки жовтуваті. 
Основи черевних та анального плавців, як і час-
тина хвостового, також жовтуваті, втім, вони 
червоніють у шлюбний період. Живе до 25 ро-
ків [37, 38]. Живиться зоопланктоном, переваж-
но веслоногими (Copepoda) та гіллястовусими 
(Cladocera) ракоподібними [65, 69, 113]. Нерес-
тує з листопада по березень, у період дощів на 
Близькому Сході, на мілководді (на глибині до 
30 см), ікра літофільна [188]. Оскільки висота 
рівня води в озерах, де мешкає A. terraesanctae, 
від року до року може значно варіювати, кіль-
кість придатних для нересту місць також різ-
ниться, що призводить до значних флуктуацій 
чисельності популяції [37, 58]. Після викльову 
личинки деякий час залишаються на мілковод-
ді, звідки поступово зносяться течією, утворю-
ючи зграї у верхніх шарах води над великими 
глибинами [167].

перих (Neopterygii), класу променеперих риб 
(Actinopterygii) [27, 64]. Азіатські храмулі — 
еволюційні гексаплоїди (2n=150), тобто до їх 
геному входять три диплоїдні геноми [82]. До-
слідження гена в мтДНК, що кодує цитохром-b, 
виявило, що вони належать до монофілетичної 
групи, яка виникла через аллополіплоїдизацію 
від тетраплоїдних (2n=100) євразійських вуса-
нів роду Luciobarbus Heckel 1843 в середньому 
міоцені близько 14 млн років тому [22, 116, 174].

Поширений в річках та озерах Близького 
Сходу (Ізраїль, Кіпр, Єгипет, Ірак, Іран, Йорда-
нія, Ліван, Сирія) і Туреччини. Прісноводний, 
субтропічний, бенто-пелагічний вид [3]. Серед-
ня довжина — близько 30 см, може вироста-
ти до 50 см. Спинних колючок — 4, спинних 
м’яких променів — 8. Оптимальна температура 
води — 15–26 °C [105]. Живиться, зіскрібаючи 
з каменів роговим «скребком» нижньої губи 
водорості, безхребетних і детрит. Взимку при-
пиняє живлення та залягає в ями. Йому при-
таманний дуже довгий кишечник, що переви-
щує довжину тіла у 5–10 разів, і велике число 
зябрових тичинок для фільтрації їжі. Вистилка 
очеревини (перитонеум) має темний, майже 
чорний колір. Нерест з січня по березень, ікра 
літофільна [53, 164].

Acanthobrama terraesanctae

Рід вусачі або марени (Barbus) з підро-
дини Barbinae, родини коропових (Cyprinidae), 
ряду коропоподібних (Cypriniformes), надряду 
остаріофізи (Ostariophysi), інфракласу костис-
ті (Teleostei), підкласу новопері (Neopterygii), 
класу променепері риби (Actinopterygii). Слід 
зазначити, що одні з найпоширеніших аква-
ріумних риб — барбуси, з 1822 року виділені 
в окремий рід Puntius (Hamilton) [108].

Дамаський вусань, Capoeta damascina 
(Valenciennes, 1842), з роду азіатських храмуль 
(Capoeta), підродини Barbinae, родини коропо-
вих (Cyprinidae), ряду коропоподібних (Cypri
niformes), надряду остаріофізів (Ostariophysi), 
інфракласу костисті (Teleostei), підкласу ново-

Capoeta damascina

Великолускатий вусань (Carasobarbus 
Canis) вперше був описаний при виявленні 
в р. Йордан і віднесений до роду Barbus, але 
пізніше зарахований до родів Luciobarbus та 
Labeobarbus [82, 127]. У наш час він належить 
до роду Barbus, підроду Carasobarbus [80, 172]. 
Мешкає в річках і озерах Ізраїлю, Йорданії та 
Сирії. Прісноводний, субтропічний, бенто-пе-
лагічний вид [93]. Середня довжина близько 
25 см, однак може досягати і 66 см. Спинних 
колючок — 4, спинних м’яких променів — 10. 
Для нього характерне звужене спереду, іноді 
майже загострене, рило, гладка нижня губа без 
серединної частки. Передня пара вусів відсут-
ня чи рудиментарна [125]. У бічній лінії — від 
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29 до 35 лусочок і зазвичай 12 лусок навколо 
найменшої окружності хвостового стебла. Не-
розгалужений промінь спинного плавця ко-
ротший за голову. Живиться безхребетними 
та дрібною рибою [128]. Співвідношення риб 
у раціоні збільшується зі збільшенням довжи-
ни тіла. Надає перевагу кінеретській верхо-
водці (Mirogrex terraesanctae) [157]. Нерестує 
у червні–вересні на мілководді (на глибині до 
30 см), ікра літофільна [105].

басейну Мертвого моря). Реофільний, бенто-
пелагічний вид [162]. Максимальна довжи-
на — 10 см. Каріотип диплоїдний, становить 
2n=50. Спинний плавець налічує 10–11 проме-
нів, анальний — 8–9 [162]. Усі плавці, прозорі, 
окрім хвостового — він сірий. Уздовж основи 
спинного плавця є чорна смуга [89]. Рот смок-
тальний, зуби глоткові, розташовані у три ряди: 
2,4,5–5,4,2 [186]. Поліфаг. Їжу зішкрібає гостри-
ми зроговілими краями щелеп і всмоктує [90]. 
Стравохід веде прямо до сфінктера кишечни-
ку [193]. Цим рибам притаманний статевий 
диморфізм, самці відрізняються від самиць 
кольором і розміром. Нерест у кінці весни — на 
початку літа. Середній діаметр ікринки близько 
1,77 мм, плодючість — від декількох сотень 
до тисячі залежно від розміру самиці.

Carasobarbus canis

Довгоголовий вусач, Luciobarbus longi
ceps (Valenciennes, 1842). Найбільш генетично 
близькими видами для нього є марена звичайна 
(Barbus barbus) та марена дніпровська (Barbus 
borysthenicus). Мешкає в річках та озерах Ізраї-
лю, Йорданії та Сирії. Прісноводний, субтро-
пічний, бенто-пелагічний вид. Середня довжи-
на близько 30 см, але може виростати до 70 см. 
Тіло витягнутої форми, хвостовий плавець дво-
лопатевий. Самиці виглядають більшими через 
опукле черевце. Під час нересту забарвлення 
самця стає яскравішим. Живиться донними 
безхребетними, віддаючи перевагу хірономі-
дам (Chironomidae) і олігохетам (Oligochaeta). 
Нерестує з січня по березень на мілководді (на 
глибині до 30 см), ікра літофільна.

Barbus longiceps

Рід Garra, підродина Labeoninae, роди-
на коропових (Cyprinidae), ряд коропоподіб-
них (Cypriniformes), надряд остаріофізи (Os
tariophysi), інфраклас кісткові (Teleostei), під-
клас новопері (Neopterygii), клас променепері 
риби (Actinopterygii) [120, 165].

Garra ghorensis. Нативний ареал існу-
вання — Ізраїль та Йорданія (південна частина 

Garra ghorensis

Garra nana, Hemigrammocapoeta nana 
(Heckel, 1843). Ареал існування — Ізраїль, 
Йорданія, Сирія, Туреччина. Субтропічний, 
бенто-пелагічний вид з високою толерантністю 
до солоності води. Поширений в озерах, ста-
вах і річках з повільною течією, серед каменів 
і рослинності. Забарвлення тулуба — сріблясто- 
сіре. Середня довжина — 7 см, максимальна дов-
жина — 12 см. Рот нижній, за спектром жив-
лення — поліфаг [59].

Garra nana
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Garra rufa (Heckel, 1843). Нативний аре-
ал існування — Середній Схід (Ізраїль, Туреч-
чина, Сирія, Ірак та Іран) [94]. У наші дні набув 
широкої популярності у санаторно-курортному 
лікуванні та косметичних салонах для пілінгу 
тіла, педикюру та симптоматичного лікування 
псоріазу [175]. Ці риби об’їдають шкіру на псо-
ріатичних бляшках, не чіпаючи здорових діля-
нок [84]. Субтропічний, бенто-пелагічний вид. 
Утворює зграї щонайменше по 4–5 особин. 
Максимальна довжина — 15 см. Забарвлення 
тіла і плавців варіює, але більшість риб ма-
ють темну блакитну пляму, як правило, більш 
виражену у молоді [41]. Зазвичай біля основи 
центральних променів спинного плавця є ряд 
темних плям, а кінчик верхньої лопаті хвосто-
вого плавця чорний [98]. Спинних колючок — 
4, спинних м’яких променів — 8 [63]. Дві пари 
вусів. Поліфаг, основу раціону якого становлять 
діатомові та зелені водорості, коловертки, оліго-
хети, личинки комах і тихоходки. Нижня губа 
модифікована, утворює клейкий диск, який до-
зволяє рибі чіплятися за поверхні в турбулент-
них умовах, верхня губа малого розміру. Краї 
щелепи (верхній і нижній) зроговілі й викорис-
товуються для «відшкрябування» елементів 
живлення від субстрату [138]. Притаманний 
статевий диморфізм — самиці помітно товсті-
ші за самців, зате в останніх є великі плями на 
голові та рилі. Нерест з квітня по листопад, 
ікра літофільна [1, 189].

жина — 10 см. Забарвлення сріблясто-сіре 
з темною смугою, що проходить уздовж сере-
дини тулуба. Спинних колючок — 2–3, спин-
них м’яких променів — 7, анальних шипів — 
2–3, анальних м’яких променів — 6. Нерест 
з квітня по червень.

Garra rufa

Рід Pseudophoxinus з підродини Leucis
cinae, родини коропових (Cyprinidae), ряду ко-
ропоподібних (Cypriniformes), надряду остарі-
офізи (Ostariophysi), інфракласу кісткові (Te
leostei), підкласу новопері (Neopterygii), класу 
променепері риби (Actinopterygii) [107, 109].

Pseudophoxinus drusensis (Pellegrin, 
1933). Поширений у водоймах Ізраїлю та Си-
рії. Поліфаг. Надає перевагу неглибоким во-
доймам, зарослим рослинами, з кам’янистим 
дном і повільною течією. Максимальна дов-

Pseudophoxinus drusensis

Pseudophoxinus kervillei або Pseudo
phoxinus libani (Pellegrin, 1911). Ендемічний 
для Лівану субтропічний та бенто-пелагічний 
вид, який зустрічається в Ізраїлі, Йорданії та 
Сирії. Надає перевагу мілководдям зарослих 
рослинністю, але неевтрофних водойм. Се-
редня довжина — 7 см, може досягати 10 см. 
Поліфаг. Нерест з лютого по квітень [12].

Pseudophoxinus kervillei

Рід Nemacheilus або Oxynoemacheilus 
з підродини Nemacheilinae, родини палій (Bali
toridae), ряду коропоподібних (Cypriniformes), 
надряду остаріофізи (Ostariophysi), інфракласу 
кісткові (Teleostei), підкласу новопері (Neoptery
gii), класу променепері риби (Actinopterygii) [51].

Ангорська палія, Nemacheilus angorae 
або Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 
1897). Поширена у водоймах Ізраїлю, Йорда-
нії, Лівану, Сирії та Туреччини. Субтропічний, 
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бенто-пелагічний вид з високою толерантніс-
тю до солоності води. Надає перевагу вкритим 
галькою мілководдям річок і струмків. Макси-
мальна довжина — 8,5 см [91]. Спинних ко-
лючок — 2, спинних м’яких променів — 7–8, 
анальних шипів — 2, анальних м’яких проме-
нів — 5 [139]. Притаманний статевий димор-
фізм, самиці більші від самців. Поліфаг [9].

Nemacheilus angorae

Сирійська кам’яна палія, Oxynoema
cheilus insignis (Heckel, 1843). Мешкає в Ізра-
їлі, Йорданії, Лівані, Сирії та Палестині. На-
дає перевагу вкритим галькою мілководдям 
водойм з повільною течією. Середня довжи-
на — 8 см, максимальна — 12 см [55].

Nemacheilus insignis 

Галілейска палія, Nemacheilus galilaeus 
або Oxynoemacheilus galilaeus (Günther, 1864). 
Поширена у водоймах Ізраїлю та Сирії. Віддає 
перевагу евтрофним водоймам з повільною 
течією, болотам або озерам. Досягає довжини 
8 см. Кінець хвостового плавця майже пря-
мий. Уздовж тіла розкидані від 7 до 11 темних 
плям. Статевий диморфізм відсутній [10].

Nemacheilus galilaeus

Лівійська палія, Nemacheilus leontinae 
або Oxynoemacheilus leontinae (Lortet, 1883). 
Поширена в Ізраїлі, Йорданії, Лівані, Сирії. 
Бенто-пелагічний, субтропічний вид. Надає 

Nemacheilus leontinae

перевагу евтрофним водоймам з повільною 
течією. Середня довжина — 6,5 см.

Леопардовий бичок, Oxynoemacheilus 
panthera або Orthrias panthera. Поширений 
в Ізраїлі, Лівані, Сирії, Іраку, Туреччині. Тулуб 
злегка стиснутої форми. Забарвлення жовту-
вато-біле з безліччю темних плям. Бічна лінія 
неповна. Досягає довжини 8 см. Має три пари 
сенсорних вусиків: 1-ша — біля ротового отво-
ру, інші дві розташовані в кінці рила [102].

Nemacheilus panthera

Тигровий бичок, Oxynoemacheilus tigris 
або Orthrias tigris (Heckel, 1843). Зустрічається 
в Південно-Західній Азії та на Близькому Сході. 
Субтропічний та бенто-пелагічний вид [130].

Oxynoemacheilus tigris

Рід Aphanius — родина коропових (Cy
prinidae), ряд коропоподібних (Cypriniformes), 
надряд остаріофізи (Ostariophysi), інфраклас 
кісткові (Teleostei), підклас новопері (Neopterygii), 
клас променепері риби (Actinopterygii) [26, 50].

Aphanius dispar richardsoni, підвид 
Aphanius dispar Rüppell, 1829. Прісноводний 
ендемік регіону Мертвого моря. Відрізняєть-
ся високою толерантністю до солоності води 
(до 160 г/л) [169]. Середня довжина становить 
близько 7 см. Йому притаманний статевий ди-
морфізм — самиці більші за самців і відрізня-
ються забарвленням: у них прозорі плавці, а ту-
луб золотисто-коричневого забарвлення з тем-
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на темно-синє. Поліфаг, проте в його раціоні 
переважають нитчасті водорості. Схильний 
до канібалізму [85]. Ікра клейка, інкубаційний 
період може трохи змінюватися залежно від 
температури, але зазвичай становить від 10 до 
14 діб [25]. Утворює гібриди з Aphanius dispar 
richardsoni та Aphanius dispar [72].

Aphanius dispar

♀

♂

ними плямами чи смугами на боках. У самців 
під час нересту губи та плавці синіють. Спин-
них м’яких променів — 8–11, анальних м’яких 
променів — 9–11. Надає перевагу мілководдям 
[104]. Поліфаг, проте в його раціоні переважа-
ють нитчасті водорості, за скрутних умов стає 
каннібалом. Нерестує з квітня по вересень. Ікра 
клейка, інкубаційний період може трохи варі-
ювати залежно від температури, але зазвичай 
становить від 10 до 14 діб [117].

Aphanius dispar — найпоширеніший 
представник роду. Його ареал розповсюджу-
ється на південь від середземноморських зон 
Єгипту й Ізраїлю, розташованих уздовж узбе-
режжя Червоного моря (Єгипет, Судан, Ери-
трея, Джибуті та західна Саудівська Аравія), 
у затоках Аденській, Аравійській (Сомалі, 
Ємен і Оман) і Перській (Об’єднані Арабські 
Емірати, Бахрейн, Катар, Східна Саудівська 
Аравія й Іран) [83]. Викопні риби, які були 
виявлені в пластах плейстоцену (від 11,6 до 
5,3 млрд років тому) [145]. 

Aphanius mento (Heckel, 1843). Натив-
ний ареал існування — вздовж узбережжя 
Ізраїлю, Йорданії, Сирії, Лівану і Туреччи-
ни [96]. Населяє різні біотопи, зокрема при-
бережні лагуни, болота, зрошувальні канали, 
невеликі озера та річки. Поширений як у пріс-
ній, так і в солонуватій воді, полюбляючи за-
рості водяної рослинності [181]. Середня дов-
жина — 7 см. Йому притаманний статевий 
диморфізм — самиці більші за самців і від-
різняються забарвленням. Так, у них прозорі 
плавці, а на тулубі є білі та сріблясті плями. 
У самців сині плями утворюють вигнуті сму-
ги, а забарвлення сірувато-коричневе. Під час 
нересту вони змінюють забарвлення тулуба 

Aphanius mento

Aphanius fasciatus (Valenciennes, 1821). 
Нативний ареал існування — Албанія, Алжир, 
Боснія, Герцеговина, Хорватія, Єгипет, Греція, 
Ізраїль, Італія, Ліван, Лівія, Мальта, Марокко, 
Чорногорія, Словенія, Іспанія, Сирія, Туніс 
і Туреччина [176]. Відрізняється високим сту-
пенем евригалійності і толерантності до якос-
ті води. Так, недалеко від м. Ель-Агейла в Лівії 
він мешкає в теплих джерелах, що містять ви-
сокий рівень сульфату кальцію та сірководню, 
що робить їх непридатними для існування 
інших видів риб [177]. Надає перевагу озе-
рам, болотам і прибережним лагунам [124]. 
Тримається дна, де харчується безхребетними 
та рослинами. Максимальна довжина тіла — 
8 см. Анальних м’яких променів — 9, в груд-
ному плавці — 14–15. Забарвлення змінюєть-
ся від синьо-сірого до сіро-сріблястого, може 
коливатись залежно від ареалу існування. Цим 
рибам притаманний статевий диморфізм — 

♀

♂

Aphanius fasciatus
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у самців блідо-жовтий хвостовий плавець 
з широкою темною смугою, крім того, самиці 
більші за самців [115]. Нерестує біля дна, ікра 
фіто- та літофільна, інкубаційний період 10–
15 днів. Молодь схильна до канібалізму. Самці 
на період нересту стають агресивно-територі-
альними. Тривалість життя коротка [117].

Собачка прісноводна, Salaria fluviatilis 
(Asso, 1801) з роду Salaria, родини собачкові 
(Blenniidae), підряду собачковидних (Blennioi
dei), ряду окунеподібних (Perciformes), надряду 
акантопері (Acanthopterygii), інфракласу кос-
тисті (Teleostei), підкласу новопері (Neopterygii), 
класу променепері риби (Actinopterygii) [15]. 
Дуже поширений в Албанії, Алжирі, Боснії, 
Герцеговині, Хорватії, Франції, Греції, Ізраїлі, 
Італії, Йорданії, Лівані, Марокко, Португалії, 
Чорногорії, Іспанії, Швейцарії, Сирії та Туреч-
чині. Надає перевагу водоймам з кам’янистим 
субстратом і сильною течією. Середня довжи-
на тіла — 8 см, максимальна — 15 см. Забарв-
лення тулуба зеленкувате або буре з темними 
плямами на спині, які іноді нагадують вер-
тикальні смуги, розтягнуті у верхній частині 
тулуба, з боків і ззаду. Черево жовтуватого за-
барвлення. Анальний плавець має білу смуж-
ку, оточену темними плямами. Грудні плавці 
великі, веслоподібні. Хижак, основу раціону 
якого становлять безхребетні, особливо комахи 
та їх личинки. Йому притаманний статевий ди-
морфізм — у статевозрілих самців є м’ясистий 
гребінь на голові. Статева зрілість настає у віці 
1 року. Нерест за температури води вище 18 °С. 
Самець перед нерестом будує гніздо, в яке са-
миця відкладає ікру; плодючість становить від 
300 до 1200 ікринок. Після запліднення ікри 
самець охороняє гніздо, в якому можуть бути 
ікринки від декількох самок на різній стадії роз-
витку. Розвиток ембріонів триває близько тиж-
ня. Личинки — пелагічні. Собачки прісноводні 
живуть до 5 років, однак самиці після нересту 
часто гинуть [48].

Astatotilapia flaviijosephi (Lortet, 1883) 
з роду Astatotilapia, родини цихлових (Cichli
dae), підряду губановидних (Labroidei), ряду 
окунеподібних (Perciformes) інфракласу кос-
тисті (Teleostei), підкласу новопері (Neop
terygii), класу променепері риби (Actinoptery
gii) [40]. У результаті забруднення вод вид став 
рідкісним і потребує охорони. Нативний ареал 
існування — Ізраїль, Йорданія, Сирія. Середня 
довжина — 7 см, може досягати 13 см. Прісно-
водні бенто-пелагічні риби. Живуть на мілко-
водді серед каменів і рослинності [156]. Їм при-
таманний статевий диморфізм — самці більші 
за самиць. Хижак, основою раціону якого є ли-
чинки комарів-дзвінців (Chironomidae), мало-
щетинкові черви (Oligochaeta), рачки-бокоплави 
(Amphipoda), черевоногі молюски (Gastropo
da) [157]. Нерестує з квітня по липень. Розви-
ток ембріонів проходить у роті самки, там же 
перебувають і личинки до досягнення довжини 
8–9 мм [179].

Salaria fluviatilis

Astatotilapia flaviijosephi

Тиляпія червона, Tilapia zillii або Cop
todon zilli (Gervais, 1848) з роду тиляпій (Tila
pia), підродини (Pseudocrenilabrinae), родини 
цихлових (Cichlidae), ряду окунеподібних (Per
ciformes) інфракласу костистих (Teleostei), під-
класу новопері (Neopterygii), класу променепері 
риби (Actinopterygii) [45]. Цей вид у 1848 р. був 
описаний Жерве як Acerina zillei, і в подаль-
шому отримував численні синонімічні назви, 
а згодом його віднесли до роду Tilapia. У наш 
час в одних біолого-іхтіологічних довідкових 
матеріалах він, як і раніше, фігурує як Tilapia 
zillii, а в інших — вже як Coptodon zillii. Між-
народним союзом охорони природи він розгля-
дається як синонім Tilapia guineensis.

Поширений у водоймах Африки та пів-
денно-західної Азії [140]. Стандартна довжина 
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(без хвостового плавця) — 30 см, може дося-
гати 40 см. Максимальна відома маса тіла — 
300 г, максимальний вік — 7 років [143]. Тіло 
буро-оливкового забарвлення з райдужно-
блакитним блиском, без розгалужених темних 
вертикальних смуг на боках, грудина рожева. 
При збудженні на боках з’являється поздовжня 
темна смуга. Спинний, анальний і хвостовий 
плавці буро-оливкового кольору, з жовтими 
плямами, на спинному й анальному плавцях — 
вузька помаранчева облямівка. Черевний пла-
вець у молодих особин жовтуватий або сірува-
тий, без плям, з віком темнішає та вкривається 
плямами. Характерна «тиляпійна» пляма ши-
рока, захоплює область останнього шипа до 
четвертого м’якого променя спинного плавця, 
поруч з ним є жовта смуга. Губи яскраво-зелені 
[17, 173]. T. zillii веде придонний спосіб життя в 
прісних або солонуватих (з солоністю до 45 ‰) 
водоймах, як правило, на глибинах від 1 до 
7 м, полюбляючи зарослі водоростями зони. 
Личинки часто трапляються на межі вкритих 
рослинністю зон, а молодняк — в місцях сезон-
ного затоплення [131]. В основному червона ти-
ляпія — це денна риба, що іноді утворює зграї; 
поліфаг [34, 160], розмножується цілий рік (за 
t води 20 °C і вище). Самки відкладають клейку 
ікру, до 1000 ікринок за один раз, на дні водо-
йми та в місцях з дрібними каменями чи піском 
і густою рослинністю на субстраті. Кладку 
охороняють обоє батьків [2, 100, 149].

лює Північну (Алжир, Лівія, Марокко, Туніс) 
і Західну Африки (Сахель, Судан, тропічні 
ліси гвінейського регіону), а також Близький 
Схід [46]. У 1961 р. вона була завезена до США, 
де пізніше завдала значної екологічної шкоди 
й була оголошена інвазивним видом [86, 87, 
152]. Зважаючи на виняткову толерантність до 
зниження температури (витримує діапазон тем-
ператур від 8 до 41 °С) та солоності води (до 
45 %), часто використовується для акліматиза-
ції в Європі [123, 166].

Середня довжина — 20 см, але досягає 
45 см і маси 2,7 кг. Живе до 5 років. Зябрових 
тичинок — 18–26, 3 анальних і 16 спинних ко-
лючок [134]. Статевий диморфізм яскраво ви-
ражений — самиці набагато менші за самців. 
Поліфаг, основний корм — планктон [126, 160]. 
O. aureus має диплоїдне (2n) хромосомне число 
44 та гаплоїдне/гаметне (n) 22, з легкістю утво-
рюючи гібриди з іншими видами тиляпій [36, 
184]. Для нересту потребує температури води 
хоча би +20 °C. Крім того, для неї бажаний 
тривалий світловий день; короткий здатний 
пригнічувати нерест. Нерестує на мілковод-
дях, вкритих рослинністю, в нерестових ямах, 
які будують і захищають самці: за допомогою 
плавців і рота вони викопують ями глибиною 
до 60 см, діаметром 4–6 м. Після цього розпо-
чинається шлюбний ритуал із пощипуванням 
і розворотом хвоста [31]. Плодючість — від 160 
до 1600 ікринок залежно від розміру самиць. 
Коли ікра запліднена, вони ховають її у ротовій 
порожнині, де ембріони розвиваються близько 
3 діб. У цей час самці відновлюють нерестову 
діяльність з іншими самицями. Личинки пере-
бувають у ротовій порожнині самиці до до-
сягнення довжини 1 см, потім впродовж 5 днів 
пливуть поруч з її головою, а при найменшій 
небезпеці ховаються в роті [35].

Tilapia zillii

Рід Oreochromis з родини цихлових 
або цихлід (Cichlidae), підряду губановидних 
(Labroidei), ряду окунеподібних (Perciformes), 
надряду акантопері (Acanthopterygii), інфра-
класу костисті (Teleostei), підкласу новопері 
(Neopterygii), класу променепері риби (Acti
nopterygii) [29, 173].

Золота або ізраїльська тиляпія, Oreo
chromis aureus. Нативний ареал існування охоп- Oreochromis aureus
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Нільська тиляпія, Oreochromis niloticus, 
з роду Oreochromis, родини цихлових (Cichli
dae). Нативний ареал нільської тиляпії охоплює 
тропічні та субтропічні області північно-схід-
ної, центральної та західної Африки і Близького 
Сходу. Широко поширена в басейнах річок Ніл 
і Нігер, в озерах Танганьїка, Барінго, Крейтер, 
Ківу, Рудольф, Тана, зустрічається в р. Яркон 
(Ізраїль) [7]. Інтродукована у водойми багатьох 
країн світу, зокрема таких країн і регіонів, як 
Південна Африка, Азія, Південно-Східна Азія, 
Латинська Америка, США. Максимальна дов-
жина тіла — 60 см, найбільша маса — 4,3 кг, 
найдовша тривалість життя — 9 років [185]. 
Тіло стисле з боків, вкрите циклоїдною лус-
кою [97]. Спинний плавець довгий, з 16–17 
жорсткими та 11–15 м’якими гіллястими про-
менями. Жорстка і м’яка частини спинного 
плавця не розділені. Анальний плавець з трьо-
ма жорсткими і 10–11 м’якими променями. 
Висота хвостового стебла дорівнює його дов-
жині. Хвостовий плавець усічений. Опуклість 
на верхній частині рила відсутня. На першій 
зябровій дузі є 27–33 зябрових тичинок. Бічна 
лінія переривчаста [23]. У нерестовий період 
з’являється шлюбне забарвлення, особливо 
явно виражене у самців. Спина та боки на-
бувають світло-помаранчевого забарвлення, 
а черево — помаранчево-червоного; на ниж-
ній щелепі з’являється червоно-помаранчева 
пляма. Черевні, спинний і анальний плавці за-
барвлюються в червоний колір, а на хвостово-
му плавці з’являються численні чорні смужки 
[24]. Поліфаг, основним кормом якого є макро-
фіти, однак, до складу раціону входять фіто-
планктон, зелені (Chlorophyta) та синьо-зелені 
водорості (Cyanobacteria), а також діатомові 
водорості (Diatomeae або Bacillariophyceae), 
личинки повітряних комах, водні комахи й ікра 
риб [99]. Спостерігається сезонна зміна спек-
тру харчування. Може слугувати біологічним 
меліоратором, контролюючим чисельність ма-
лярійних комарів [170]. Статевого дозрівання 
досягає у віці 5–6 місяців. Нерест відбувається 
за температури води понад 24 °С. Самець бу-
дує гніздо, викопуючи хвостом невелику ямку 
в грунті, й охороняє нерестову територію [142]. 
Спостерігається залицяння самця за найзрі-
лішою самицею. Після відкладання кількох 

Oreochromis niloticus

пор цій ікри й її наступного запліднення, самка 
збирає ікру в ротову порожнину та віддаляєть-
ся від гнізда [114]. Плодючість становить від 
100 до 1500 ікринок залежно від розміру сами-
ці. У цей час самець у тому ж гнізді запліднює 
ікру іншої самиці. Ікра розвивається в ротовій 
порожнині 3–4 доби. Личинки тримаються там 
же або поруч з її головою впродовж 1–2 тижнів, 
до повного розсмоктування жовткового міхура. 
У цей час самиця припиняє живлення [168]. 
Навіть після переходу на активне живлення ли-
чинки можуть при небезпеці ховатися в ротовій 
порожнині або під зябровими кришками [13]. 
У тих частинах ареалу існування, де температу-
ра в зимові місяці опускається нижче оптиму-
му, нерест припиняється. У тропічних областях 
нерест триває цілий рік [6].

Тиляпія галілейська, Sarotherodon gali
laeus Linnaeus, 1758, синоніми — Sparus gali
laeus, Tilapia galilaea, з роду Sarotherodon, роди-
ни цихлових (Cichlidae), підряду губановидних 
(Labroidei), ряду окунеподібних (Perciformes), 
надряду акантопері (Acanthopterygii), інфракла-
су костисті (Teleostei), підкласу новопері (Neop
terygii), класу променепері риби (Actinoptery
gii) [119]. До другої половини XX ст. галілей-
ську тиляпію зараховували до великого роду Ti
lapia. У роботах 1960-х і 1970-х рр. з нього були 
виокремлені кілька менших груп, однією з яких 
і став рід Sarotherodon, вперше описаний як са-
мостійний таксон у 1973 р., до якого в наш час 
належить і галілейська тиляпія. У 1990-тих рр. 
аналіз ДНК підтвердив відмінності видів роду 
Sarotherodon як від представників роду влас-
не тиляпій (Tilapia), так і від видів генетично 
ближчого роду Oreochromis [129, 155].

Екваторіальна, тропічна та субтропіч-
на прісноводна риба, поширена в Північній 
і Центральній Африці до 15° південної широти, 
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Sarotherodon galilaeus

♀

♂

а також на Близькому Сході в системі р. Йор-
дан і прибережних річках Ізраїлю [110]. Веде 
придонний спосіб життя на глибинах від 5 м, 
в основному у відкритій воді, хоча молодь 
і статево зрілі особини в шлюбний період тра-
пляються і вздовж берега. Територіальний вид, 
що іноді може утворювати зграї. Надає пере-
вагу температурі води від 22 °C до 28 °C, про-
те витримує зниження температури до 9 °C. 
Галілейська тиляпія — середня за розмірами 
(для цихлід) риба. Середня довжина її тіла на 
момент досягнення статевої зрілості становить 
19,1 см, мінімальна — близько 16 см [52]. Мак-
симальна зафіксована довжина тіла становить 
41 см при масі особини 1,6 кг. Середня висота 
тіла дорівнює 45 % від довжини (може варіюва-
ти від 43 % до 56 %) [190]. Основний колір тіла 
зазвичай блідо-жовтий або сірувато-зелений, 
у деяких екземплярів зустрічаються характерні 
темні вертикальні смуги нерегулярної форми 
та неоднорідної насиченості у верхній частині 
тіла (до 2/3 висоти). Статевий диморфізм у за-
барвленні тіла відсутній, у тому числі і в шлюб-
ний період [148]. Довжина голови становить 
від 32,5 % до 39 % від загальної довжини тіла. 
Рот маленький, довжина нижньої щелепи ста-
новить менше 1/3 від загальної довжини голо-

ви. Масивна глоткова кістка (близько 40 % від 
загальної довжини голови — порівняльні роз-
міри спостерігаються лише ще в кількох видів 
тиляпій) оснащена вузькими однобугоркови-
ми зубами. Великі спинний, анальний, грудні 
та черевні плавці, а також хвостовий плавець 
слабко виражені. Планктонофаг [39]. У шлюб-
ний період утворює тимчасові пари, в яких як 
самці, так і самиці виношують ікру у ротовій 
порожнині [8].

Tristramella simonis (Günther, 1864) з ро-
ду Tristramella з родини цихлових або цихлід 
(Cichlidae), підряду губановидних (Labroidei), 
ряду окунеподібних (Perciformes), надряду 
акантоперих (Acanthopterygii), інфраклассу 
кісткові (Teleostei), підкласу новопері (Neop
terygii), класу променепері риби (Actinopter
ygii) [154]. Поширена у водоймах Ізраїлю та 
Сирії. Субтропічний, бенто-пелагічний вид. 
Середня довжина — 15 см, максимальна — 
25 см. Поліфаг. Нерест з березня по серпень, 
порційний.

Tristramella simonis

Відповідно, описані вище види риб є 
беззастережно наявними нині у прісноводних 
природних водоймах Ізраїлю. Слід зазначити, 
що з огляду на георафічні і гідрографічні осо-
бливості цієї країни, є ряд солонувато-водних 
або евригалійних видів, яких, залежно від 
іхтіологічної школи, класифікують як прісно-
водних або морських. Крім того, опис пріс-
новодної іхтіофауни Ізраїлю істотно усклад-
нюється великою кількістю видів і підвидів, 
статус яких є дискусійним — «зниклі» або 
«є на межі зникнення». Саме тому у статті 
описані біолого-морфологічні характеристики 
27 видів риб з 5 родин, приналежність яких 
до прісноводної аборигенної іхтіофауни Ізраї-
лю є беззаперечною. 
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Висновки

Комплекс географічних, кліматичних, 
гідрологічних та екологічних факторів обумовив 
унікальність аборигенної прісноводної іхтіо-
фауни Ізраїлю, яка характеризується великою 
кількістю ендемічних видів. Саме серед них 
найбільша кількість видів, які є вразливими 
і потребують захисту та реституції, оскільки 
через низку еколого-біологічних особливос-
тей їм важче протистояти антропогенному 
навантаженню. Наприклад, під час проведен-
ня меліораційних робіт зникли такі ендемічні 
для Ізраїлю види, як Oxynoemacheilus galilaeus 
і Mirogrex hulensis.

Загалом для прісноводної іхтіофауни 
цієї країни характерне поступове зменшення 
чисельності й ареалів існування аборигенних 
видів з одночасним збільшенням кількості видів-
інтродуцентів. Однак слід зауважити, що біль-
шість інтродуцентів, завезених в ХХ ст., не 
утворюють стійких популяцій, а завершення їх 
акліматизації неможливе з низки причин. За різ-
ними даними, в аквакультурі Ізраїлю викорис-
товується від 14 до 20 інтродукованих видів риб 
з 7 різних родин. Цікаво, що близько 10 з них 
культивуються і в Україні. Наприклад, рослин-
ноїдні риби далекосхідного комплексу — білий 
товстолоб (Hypophthalmichthys molitrix), стро-
катий товстолоб (Hypophthalmichthys nobilis), 
білий амур (Ctenopharyngodon idella), чорний 
амур (Mylopharyngodon piceus) або кларієвий 
сом (Clarias gariepinus). Крім того, для прісно-
водної іхтіофауни цих двох країн є загальни-
ми близько 7 видів риб з 3 родин: осетрових 
(Acipenseridae), атеринових (Atherinidae) і ке-
фалевих (Mugilidae). Однак класифікація пред-
ставників останніх двох родин суперечлива, 
тому що деякі джерела відносять такі еврига-
лійні види до солонувато-водних або морських.

Прісноводна аборигенна іхтіофауна Із-
раїлю закономірно зосереджена в трьох най-
більших природних водоймах країни — річках 
Йордан і Яркон, а також оз. Кінерет (Тиверіад-
ському морі). З початку ХХ ст. їх екологічний 
стан невпинно погіршувався, передусім через 
спорудження Загальноізраїльського водопро-
воду й інтенсифікації сільського господарства, 
зокрема і в пустелі Негев. Лише з кінця 80-х рр. 

минулого сторіччя Департамент рибного гос-
подарства Міністерства сільського господар-
ства активно почав запроваджувати заходи 
з захисту ареалів існування та реституції або-
ригенних прісноводних видів риб. Наприклад, 
проводяться роботи з охорони та відновлення 
чисельності популяцій Nemachelius dori, Nema
cheilus panthera та Garra ghorensis. Крім того, 
регулярно зарибнюють водойми молоддю про-
мислових риб, зокрема тиляпій.

Підсумовуючи вищенаведену інформа-
цію про 27 видів риб з 5 родин, можна узагаль-
нити, що лише 17 видів комерційно використо-
вуються людиною, з яких 10 видів становлять 
основу промислових уловів і 7 широко вико-
ристовуються в акваріумістиці (декоративні 
види). Інші 11 видів риб не мають комерційної 
цінності й потребують охорони і штучного від-
творення. Так, за даними МСОП 3 види «близь-
кі до уразливого становища», 2 — «в уразливо-
му становищі», 4 — «у небезпеці» і 3 — «у кри-
тичній небезпеці».

Загалом для прісноводної аборигенної 
іхтіофауни Ізраїлю характерні великі (до 20 см), 
субтропічні, бенто-пелагічні види. Їхнє забарв-
лення найчастіше неяскраве, а статевий димор-
фізм добре помітний. За спектром живлення 
вони поліфаги, надають перевагу водоймам із 
кам’янистим дном (ікра найчастіше літофіль-
на). У багатьох з них спостерігали турботу про 
нащадків у тих чи інших формах: від охорони 
яйцекладу до інкубації та підрощування молод-
няку у ротовій порожнині.

Таким чином, прісноводна абориген-
на іхтіофауна Ізраїлю потребує поглиблено-
го вивчення як приклад гідроекосистеми, що 
постраждала від антропогенного впливу та 
досить успішно відновлюється завдяки помір-
кованій природоохоронній політиці держави. 
Досвід подібного процесу буде корисний у ба-
гатьох країнах, в тому числі і в Україні.

Подяка:

Автори статті вдячні Агентству з роз-
витку міжнародного співробітництва при Мі-
ністерстві закордонних справ держави Ізраїль 
(MASHAV) за можливість взяти участь у на-
вчальному курсі «Інтенсивне ставове рибни-
цтво». Відомі дослідники та співробітники 
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наукових підрозділів Міністерства сільського 
господарства та розвитку сільських територій 
Тетяна Зак, Маргарита Смирнова, Шинан Хар-
паз, Ілля Островський, Володимир Драбкин, 
Цві Сновськи, Гай Рубінштейн забезпечили 
вичерпну базу лекцій і наукову літературу, без 
яких написання цієї статті було б неможливим. 
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