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Актуальність
Система державного управління водними ресурсами
України є недостатньо ефективною і ґрунтується переважно
на адміністративно-галузевому підході. Водна політика
Європейського Союзу (ЄС) та стратегія управління
природними водами опирається на басейновий підхід.
Отже, на сьогодні перед нашою країною стоїть завдання
розробити ряд керівних документів, які мають
встановлювати рамки діяльності щодо впровадження в
практику державного моніторингу, управління річковими
басейнами та підготовки програми заходів для досягнення
доброго екологічного стану відповідно до вимог та
зобов’язань Додатку ХХХ Угоди про асоціацію між Україною,
з однієї сторони, та Європейським Союзом та його
державами-членами, з іншої сторони. Виконання такої
роботи має ґрунтуватися, перш за все, на результатах
наукових досягнень екологічного менеджменту та
врахуванні національних особливостей нашої держави.

Метою

роботи є обґрунтування показників і
визначення алгоритму цілісної оцінки природної та
антропогенної складових річкових і лиманних екосистем
України для використання їх в моніторингу та управлінні
спрямованого на відновлення і підтримку гідроекологічного
стану водних об’єктів.

Об'єкт дослідження:
річкові та лиманні екосистеми України.

Предмет дослідження:
гідрологічні, гідроморфологічні, гідробіологічні та
гідрохімічні характеристики як показники гідроекологічного
стану водних об'єктів.

Найбільш вагомі елементи наукової новизни:
– розроблено алгоритм цілісної оцінки та проведено
відбір ключових показників діагностики стану водних
екосистем;
– розроблено та запропоновано ряд інтегральних
індексів – природної стійкості, ступеню штучного впливу та
забруднення річкової екосистеми;
– удосконалено методи визначення механізмів впливу
гідрологічних умов на хімічні та біологічні процеси в
екосистемах штучно створених крупних водних об’єктів і
прилеглих до них річкових ділянок;
– на основі біоіндикаційних властивостей фітопланктону,
здійснено оцінку якості води річкових та лиманних систем;
– проведено аналіз просторової структури водних
екосистем з урахуванням водообмінних процесів;
– з використанням геоінформаційних технологій (ГІСтехнологій) на основі даних дистанційного зондування Землі
та натурних вимірів (методом "in situ") був проведений
просторовий аналіз стану наземно-аквальних комплексів
екосистем лиманів;
– розроблено пріоритетні заходи та рекомендації для
покращення екологічного стану водойм та водотоків.

Результати досліджень можуть
бути використані у сфері екологічної водної політики
при: запровадженні програм моніторингу якості води,
підготовці “Планів управління річковими басейнами” та
програми заходів для досягнення доброго екологічного стану
річок і лиманів, запровадженні планів управління ризиками
затоплення стосовно оцінки та зниження потенційного впливу
несприятливих наслідків для навколишнього середовища
(Директиви №2000/60/ЄС, №2007/60/ЄС, №2008/56/ЄС). А
також при прийнятті рішень щодо: можливості нормування
антропогенного навантаження; визначення найуразливіших та
чутливих ділянок і зон в різнотипних водних об’єктах;
підготовці пріоритетних відновлювальних заходів; ліквідації,
реконструкції чи будівництва гідротехнічних споруд. Робота
впроваджувалась в рамках науково-дослідних проектів для
прогнозування стану водних екосистем при реконструкції
Каховської гідроелектростанції (ГЕС) та оптимізації роботи
Дністровського гідроенергетичного комплексу. Також під час
виконання роботи були підготовлені рекомендації для органів
місцевого самоврядування (Комінтернівський р-н, Кілійський
р-н, Одеська обл.) та орендарів Дофинівського лиману.

ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА ЯКОСТІ ВОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Вміст розчиненого у воді кисню як ключовий
показник стану річкових екосистем

Концентрація
розчиненого кисню у воді
під час різких попусків
може сягати критичних
значень

Розподіл розчиненого
кисню з глибиною та по
довжині Дністровського
водосховища

ІНДИКАТОРНІ ПОКАЗНИКИ СТАНУ ТА ЯКОСТІ ВОДНОГО
СЕРЕДОВИЩА
Вміст розчиненого у воді кисню як ключовий
показник стану лиманних екосистем
Рівень повної аноксії

Дофіновський
лиман
Критичний рівень

Водосховище Сасик

Добовий хід
розчиненого у воді
кисню в літній
період в лиманах
північно-західного
Причорномор’я

Рівень ризику гіпоксії

Тилігульський лиман

МЕХАНІЗМИ ВПЛИВУ ГІДРОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ НА ІНШІ
АБІОТИЧНІ ТА БІОТИЧНІ КОМПОНЕНТИ

Співвідношення між чисельністю синьозелених
водоростей (частка від загальної кількості
фітопланктону, %) та швидкістю течії (υ) в
Дністровському водосховищі в літній період

Зв’язок чисельності фітопланктону
та температури води в літній період

Водосховище
Сасик

Зв'язок прозорості води з
кількістю завислих речовин

ІНДИКАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОБІОНТІВ ЯК ПОКАЗНИКИ
CТАНУ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ

Розподіл найбільш показових індикаторів водоростей по акваторії водосховища
Сасик (на карту водойми нанесено найбільш показові групи індикаторів,
переважання видів певної групи; значення показників більше середнього)

СТАТИСТИЧНЕ КАРТУВАННЯ ЗА ДАНИМИ БІОІНДИКАЦІЇ

Статистичне картування значень розподілу температури водосховища Сасик: температура
води за даними натурних спостережень (a), евритермні види (б), індикатори помірного
температурного режиму (в), теплолюбиві види (г) (за допомогою програми Statistica 12)

ІНДИКАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГІДРОБІОНТІВ ЯК ПОКАЗНИКИ
CТАНУ ВОДНОЇ ЕКОСИСТЕМИ
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Розподіл видів водоростей-індикаторів
органічного забруднення вод по течії в
середній частині річки Південний Буг:
1-сапрофіли, 2-еврсапроби, 3-сапроксени

Розподіл видів водоростей-індикаторів якості
4 вод за рівнем трофності: 1-оліго-евтрофних, 2гіпертрофних, 3-евтрофних, 4-мезотрофних, 57 мезоевтрофних, 6-олігомезотрофних та 7оліготрофних

ОПТИМІЗАЦІЯ СТАНЦІЙ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ НА
РІЧЦІ ПІВДЕННИЙ БУГ ЗА ГІДРОБІОЛОГІЧНИМИ
ПОКАЗНИКАМИ

Поділ річки на ділянки виконаний на
основі Евклідової відстані (на рівні
70 %).

ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ
З ВИКОРИСТАННЯМ ІНТЕГРАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ
Межі статус класів
індексів природної
стійкості лиманів
північно-західного
Причорномор‘я
Природна
стійкість
(ІПС)

Екологічний
потенціал
(ESC)

0,37 ≤ ІПС≤
0,48

Дуже
низький
(Bad)
Низький
(Poor)

0,49 ≤ ІПС≤
0,55

Задовільний
(Moderate)

0,56 ≤ ІПС≤
0,70

Добрий
(Good)

ІПС≥0,71

Відмінний
(High)

ІПС ≤ 0,36

ПРОСТОРОВЕ МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНИХ
ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ТА СТАНУ ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
№ горизонту

Глибина, м

1

0-0,3

ІП м, од.
35,48

2

0,3-1

22,5

3

1-1,4

7,26

4

1,4-1,8

6,10

5

1,8-1,9

4,96

6

1,9-2,1

1,89

7

2,1-2,6

1,17

8

2,6-3,3

19,43

9

3,3-4

111,54

10

4-4,5

106,31

Сумарна екологічна активність (S/Wм)
флористичної структури фітобентосу
Вклад популяцій у біомасу фітоценозу,
Enteromorpha intestinalis
Cladophara vagabunda
Ceramium tenuissimum
Polysiphonia denudate
Polysiphonia elongate
Bryopsis plumose
Callithamnion corymbosum
Chaetomorpha linum
Goniotrichum elegans
Chondria capillaris
Enteromorpha prolifera
Ulotrix implexa
Zostera noltii
Cladophora sp.
Cladophora vadorum
Ectocarpus confervoides
Cyanoprocaryota
Bryopsis hypnoides

Просторовий розподіл структурних та морфофункціональних показників угруповань
бентносних форм водяної рослинності прибережної частини Тилігульского лиману

ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВОДОЗБОРУ

Просторовий розподіл коефіцієнта
антропогенної
перетворюваності
природно-територіальних комплексів
на локальних водозбірних ділянках
Тилігульського лиману

Просторовий розподіл коефіцієнта
питомої площі ставків на локальних
водозбірних площах Тилігульского
лиману

ПРОСТОРОВИЙ РОЗПОДІЛ ПОКАЗНИКІВ
АНТРОПОГЕННОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВОДОЗБОРУ

Просторовий розподіл коефіцієнту
антропогенного навантаження на
водозбірну площу Дофіновського
лиману

Перетвореність водозбірної площі
Слабко перетворена
Перетворена
Середньо перетворена
Сильно перетворена
Дуже сильно перетворена
Трансформована

ПРІОРИТЕТНА СТРУКТУРА ЗАХОДІВ ДЛЯ
ПІДТРИМКИ ТА УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЧНИМ СТАНОМ
РІЧКОВИХ ТА ЛИМАННИХ СИСТЕМ
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