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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 293 с., 45 рис., 28 табл., 110 джерел. 

ДЕЛЬТА ДУНАЮ, ТРАНСКОРДОННИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ, 

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ, ГЕОІНФОРМАЦІЙНА 

СИСТЕМА, ТЕМАТИЧНІ ЕЛЕКТРОННІ КАРТИ, ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНІ 

РОБОТИ, ПРІОРИТЕТНІ РЕЧОВИНИ, КОМПЕНСАЦІЙНІ ЗАХОДИ. 

Об’єкт дослідження – екологічний стан дельти Дунаю. 

Мета роботи – проведення транскордонного екологічного моніторингу 

української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної 

системи з можливістю поповнення та накопичення бази даних щодо показників 

екологічного стану української частини дельти Дунаю. 

На поточному ІV етапі даної НДР виконано оцінку сучасного стану масивів 

поверхневих вод ділянки дельти Дунаю на території України за період досліджень 

2000-2021 рр., розроблено пропозиції щодо попередження негативного впливу на 

довкілля дельти Дунаю, у тому числі в транскордонному контексті, удосконалено 

геоінформаційну систему (ГІС) екологічного моніторингу, зокрема, розроблено 

підсистему відображення інформації та тестування ГІС і створено за допомогою 

ГІС тематичні інтерактивні карти української частини дельти р. Дунай.  

У рамках ІV етапу даної НДР було виконано оцінку впливу на довкілля 

наземного складування донних відкладень вздовж рукавів дельти Дунаю та 

коригування Програми моніторингу за результатами оцінки, а також визначення 

хімічного стану масиву поверхневих вод р. Дунай в межах України за 

пріоритетними речовинами відповідно до ВРД.  

Використання науково-технічної продукції здійснюється Замовником – 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України. 

 

 

 

ЗМІСТ 
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ВСТУП 

 

Басейн р. Дунай належить до основних джерел прісної води в Україні, є 

одним з  унікальних плавнево-літоральних ландшафтних комплексів світу, які 

мають велике значення у біосфері. З урахуванням суттєвого господарського 

значення та зростаючого антропогенного навантаження існує необхідність 

постійного моніторингу екологічного стану дельти Дунаю, розроблення й 

впровадження заходів, спрямованих на підтримання стійкості екосистеми. 

Підвищення антропогенного навантаження на екосистему української ділянки  

дельти Дунаю – як в результаті виконання будівельних робіт з розчищення бару 

гирла Бистре й поглиблення русла, так і внаслідок інтенсифікації руху водного 

транспорту – об’єктивно створює певні загрози для навколишнього природного 

середовища.  

Проблеми дельти Дунаю викликають занепокоєність урядів як України, так і 

сусідніх країн, вимагають подальшого розвитку транскордонного співробітництва. 

З цієї точки зору впровадження (вдосконалення) в українській частині дельти 

Дунаю системи моніторингу, яка відповідає міжнародним стандартам та вимогам 

європейського законодавства, дає об’єктивну картину стану екосистеми ділянки 

басейну, є також надзвичайно актуальним.  

У Законі України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної 

політики України на період до 2030 року» [1] зазначено, що однією з 

першочергових задач у найближчі роки є створення інтегрованої системи 

державного моніторингу і довгострокових наукових досліджень стану всіх 

складових навколишнього природного середовища, нормативно й технічно 

забезпеченої відповідно до вимог права Європейського Союзу. Реалізація 

Основних засад (стратегії) державної екологічної політики дасть змогу перейти на 

систему комплексного державного моніторингу стану навколишнього природного 

середовища та удосконалити систему інформаційного забезпечення процесу 

прийняття управлінських рішень. [1] 

У 2002 р. Україна ратифікувала Конвенцію про охорону ріки Дунай  і є 
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однією з 13 повноправних сторін-країн Конвенції. Україна бере участь у роботі 

Міжнародної комісії із захисту р. Дунай (МКЗД), яка відіграє роль координуючого 

органу та органу впровадження Конвенції та Водної Рамкової Директиви ЄС (ВРД) 

у басейні Дунаю. 

З метою встановлення та обмеження транскордонного впливу господарської 

діяльності у дельті Дунаю (як на території України, так і території Румунії) було 

запропоновано створити єдину (міжнародну) комплексну систему моніторингу із 

залученням до її створення та реалізації фахівців з боку України та Румунії, а також 

міжнародних експертів європейських країн. У рамках роботи спільної 

тристоронньої координаційної комісії представників України, Румунії та 

Республіки Молдова у 2016 р. та у подальші роки було досягнуто домовленості 

щодо проведення спільних моніторингових робіт за розробленою Програмою 

комплексного екологічного моніторингу.   

З метою вирішення основних проблем моніторингу якості вод в Україні 

доцільно враховувати досвід розроблення та впровадження Програми 

комплексного екологічного моніторингу довкілля при відновленні глибоководного 

суднового ходу (ГСХ) «Дунай – Чорне море» у 2004-2006 рр., що дозволило 

отримати великий обсяг натурних даних для об’єктивної оцінки впливу на 

навколишнє природне середовище першої черги робіт з відновлення ГСХ, 

визначити пріоритетні напрямки, на яких моніторингові роботи мають бути 

посилені, оптимізувати комплекс моніторингових робіт у цілому.  

За підсумками українсько-румунських консультацій у 2015 р., з урахуванням 

рекомендацій Комісії Еспо у 2006 р. та пропозицій Всесвітнього фонду природи 

Сторони дійшли до визнання необхідності проведення двостороннього 

моніторингу дельти р. Дунай відповідно до створеної Програми спільного 

транскордонного моніторингу екологічного стану дельти Дунаю. 

На підставі співробітництва у рамках кількох зустрічей тристоронньої 

координаційної комісії 2011-2017 рр. УКРНДІЕП було розроблено і надано до 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Проект міжнародної 
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Українсько-Румунсько-Молдовської програми екологічного моніторингу дельти 

Дунаю реалізація якої запропонована у три етапи: 

І. Формування міжнародного транскордонного моніторингу на основі 

існуючих національних систем моніторингу відповідно до цілей стратегії 

транскордонного моніторингу.  

ІІ. Удосконалення мережі спостережень і матеріально-технічної бази, 

оптимізація регламенту спостережень у відповідності зі стратегією міжнародної 

Українсько-Румунсько-Молдовської Програми екологічного моніторингу. 

ІІІ. Реалізація міжнародної Українсько-Румунсько-Молдовської Програми 

екологічного моніторингу в запланованих обсягах, визначених стратегією 

Програми моніторингу. 

У Програмі визначені завдання й показники успішності реалізації кожного 

етапу для забезпечення переходу до наступного. При завершенні кожного етапу 

пропонується здійснення критичного аналізу та оцінки ефективності Програми на 

предмет її відповідності вимогам інформаційного забезпечення міжнародних 

органів басейнового управління та розроблення рекомендацій з її вдосконалення. 

Виконання даної НДР «Транскордонний екологічний моніторинг української 

частини дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи» 

розраховано на 4 роки та складається з чотирьох етапів.  

На І етапі виконано оцінку сучасного екологічного стану масиву поверхневих 

вод дельти Дунаю на території України за гідрохімічними й гідробіологічними 

показникам і критеріями за сучасними методиками та класифікаціями, у тому числі 

за груповими й комплексним екологічним індексами, моніторинг стану іхтіофауни. 

Також були розроблені головні вимоги до геоінформаційної системи (ГІС) 

екологічного моніторингу української частини дельти Дунаю для наочного 

відображення та аналізу результатів спостережень, визначена її структура, 

створена інтерактивна електронна карта української частини дельти Дунаю, 

інформаційно пов’язана з базою даних щодо його екологічного стану. [2] 

На ІІ етапі було здійснено аналіз екологічних процесів у дельті Дунаю та у 

прибережній частині моря з використанням космічних знімків, визначено 



80 

 

транскордонний вплив на екологічний стан української частини дельти Дунаю, 

проведено моніторинг наземних і прибережних екосистем на території 

Дунайського біосферного заповідника виконано збір і внесення до бази даних 

інформації щодо показників якості поверхневих вод української частини дельти 

Дунаю, розроблено блоки аналітичної підсистеми ГІС, що забезпечують 

комплексну оцінку та прогнозування якості річкової води. [3] 

На ІІІ етапі узагальнено моніторингові дані стосовно оцінки сучасного 

екологічного стану масиву поверхневих вод дельти Дунаю на території України, 

розроблено блоки аналітичної підсистеми ГІС, що забезпечують оцінку та 

прогнозування якості річкової води в районах точкових джерел забруднення, 

створено математичну модель переносу забруднюючих речовин у дельті Дунаю 

при аварійному забрудненні річкової води, розглянуто питання коригування 

Програми моніторингу за результатами проведених досліджень та міжнародних 

зобов’язань України. [4]  

На поточному ІV етапі з урахуванням результатів проведених досліджень 

розроблено пропозиції щодо попередження негативного впливу на довкілля дельти 

Дунаю, у тому числі в транскордонному контексті, удосконалено геоінформаційну 

систему (ГІС) екологічного моніторингу, зокрема, розроблено підсистему 

відображення інформації та тестування ГІС і створено за допомогою ГІС тематичні 

карти української частини дельти р. Дунай.  

Також було заплановано організацію та проведення комплексного 

екологічного моніторингу за узгодженою з Румунською стороною програмою, але 

домовленостей з цього питання на даний час досягнуто не було. У поточному звіті 

представлені результати моніторингових досліджень УКРНДІЕП на українській 

частині дельти Дунаю у 2021 р. 

У рамках ІV етапу даної НДР було виконано оцінку впливу на довкілля 

наземного складування донних відкладень вздовж рукавів дельти Дунаю та 

коригування Програми моніторингу за результатами оцінки, а також визначення 

хімічного стану масиву поверхневих вод р. Дунай в межах України за 

пріоритетними речовинами відповідно до ВРД.  
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1 ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЕКОЛОГІЧНОГО МОНІТОРИНГУ 

ДІЛЯНКИ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

1.1 Аналіз результатів натурних досліджень української частини дельти 

р. Дунай у 2021 р. 

1.1.1 Результати гідрологічного моніторингу 

Згідно з результатами комплексного екологічного моніторингу, проведеного 

на українській частині дельти Дунаю у 2021 р. [1, 2], середні місячні рівні води у І 

півріччі 2021 р. по посту Рені були вищі за багаторічні значення на 19-138 см. У 

лютому спостерігався високий зимовий паводок, максимальний рівень по посту 

Рені досяг позначки 427 см над “0” поста. Максимальні рівні води були вищими за 

середні багаторічні значення. Льодових явищ у зимовий період не спостерігалось. 

У квітні на українській ділянці річки Дунай рівні води були відносно 

стабільні. В першій декаді травня, внаслідок значної кількості опадів в басейні 

Дунаю, на річці сформувалась дощова паводкова хвиля. На початку червня 

дощовий паводок досяг свого максимуму - 384 см над “0” поста Рені, після чого 

рівні води поступово знижувались. У 3 кварталі спостерігалось зниження рівнів 

води. Середні місячні рівні води на ГП-І Рені за звітний період були нижчі за 

багаторічні значення на 21-71 см. 

В Чорне море за перше півріччя 2021 року надійшло з Дунаю 122 куб. км 

води, що відповідає середній витраті води 7830 куб. м/с. Максимальні 

середньодобові витрати води у вершині дельти Дунаю (10900 куб. м/с) 

спостерігались у лютому, на піку зимового паводку, мінімальні (4310 куб. м/с) – від  

початку січня, а у 3 кварталі – у вересні (3050 куб. м/с). 

Середня витрата води рукава Бистрого у першому півріччі склала 1450 

куб.м/с, за січень-вересень – 1260 куб.м/с.  Таким чином, за І півріччя через рукав 

Бистрий у море було винесено 22,6 куб. км води, або 18,5 % загального припливу у 

дельту на замикаючому створі Дунаю, а у січні-вересні – 29,7 куб. км води (18,7 %). 
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Максимальні значення витрати води склали 1960 куб. м/с, мінімальні (625 куб.м/с) 

– у вересні. 

 Стік завислих наносів Дунаю у січні-вересні 2021 р. склав 13,9 млн. тон, з 

яких 2,59 млн. тон, або 18,6 % від загальної кількості пройшло по рукаву Бистрому. 

Максимальна середньодобова витрата завислих наносів у гирлі рукава Бистрого 

(2300 кг/с) зафіксована у січні. 

Проблема заносимості морського підхідного каналу, як і раніше, потребує 

проведення додаткових експедиційних досліджень за спеціальною програмою. 

 

1.1.2 Результати гідрохімічного моніторингу  

Лабораторний аналіз проб води проводився у лабораторії, яка пройшла аудит 

на відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005. Отримані 

результати надійні та можуть бути використані для ведення бази даних 

гідрохімічних і гідрофізичних показників. 

У відібраних пробах кількість завислих речовин була меншою від 

багаторічних значень. Також величини перманганатної та біхроматної 

окислюванностей у І півріччі 2021 р. вказували на зменшення вмісту органічних 

сполук у порівнянні з багаторічним періодом. Таке ж порівняння концентрацій 

вуглекислого газу, азоту нітритного, кремнію, хлоридів, сульфатів, магнію, суми 

лужних металів та мінералізації (у 3 кварталі – азоту нітритного, амонійного, 

головних іонів та мінералізації) свідчить про їх зменшення у водах дунайської 

гирлової області.  

У І півріччі було відмічено зростання концентрацій азоту нітратного, 

кальцію, величини БСК5 у порівнянні з середньою величиною ретроспективного 

багаторічного періоду, у 3 кварталі – вуглекислого газу, перманганатної та 

біхроматної окислюванностей та кремнію.  

Кількість розчиненого в дунайській воді кисню була більшою від 

багаторічних значень через відносно прохолодну воду в першому кварталі.  

З речовин-забруднювачів, що були знайдені в дунайській воді у звітному 

періоді, нафтопродукти та СПАР не досягали рівнів ГДК, хоча відмічалось 
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збільшення величини їх концентрацій у порівнянні з середніми багаторічними  

величинами. 

Концентрація фенолів перебувала на рівні багаторічних та складала 1 ГДК. 

Величина рН, концентрації азоту нітритного, фосфорних сполук, знаходились 

практично на однаковому рівні середніх багаторічних значень. На 2 мкг/дм3 в 

порівнянні з багаторічним значенням зменшився вміст хрому шестивалентного, 

середня концентрація якого у січні-вересні 2021 р. складала 4 ГДК. 

Величина рН, концентрації азоту амонійного, фосфорних сполук, 

гідрокарбонатів знаходились практично на рівні  середніх багаторічних значень .  

Результати проведеного моніторингу підтверджують відсутність впливу 

експлуатації ГСХ «Дунай-Чорне море» на гідрологічний та гідрохімічний режим 

дельти Дунаю, у т. ч. в трансграничному аспекті. 

 

1.1.3. Результати гідробіологічного моніторингу  

Гідробіологічний аналіз досліджених ділянок української частини дельти 

Дунаю здійснювався за загальновизнаними методиками та визначниками.  

У ході аналізу проб фітопланктону, відібраних 24 – 25 травня 2021 р. у 12 

створах р. Дунай, було виявлено 110 видових і внутрішньовидових таксонів з 8 

відділів водоростей. Найбільшого видового різноманіття (55 таксонів) досягали 

діатомові (Bacillariophyta), друге місце (31 вид) посідали Зелені (Chlorophyta). 

Кількість видів у створах коливалася від 26 до 50. Відмічалося помітне коливання 

чисельності фітопланктону (4,5 - 48,12 млн. кл/дм3) і більш однорідний розвиток 

біомаси (1,065 – 2,75 мг/дм3). За біомасою в усіх досліджених створах переважали 

діатомові, друге місце в 11 з 12 проб посідали синьозелені. Близько половини з 55 

виявлених видів-індикаторів сапробності відносились до β-мезосапробної зони 

(«помірно забруднені води»).  

Зона сапробності, клас і категорія якості води, визначені згідно з Методикою 

екологічної оцінки якості поверхневих вод [3] за індексом сапробності (у межах 

1,57 - 1,63) та за біомасою фітопланктону, співпадали для половини досліджених 

створів – від Рені до Вилкове та рук. Очаківський 17 км – і відповідали ІІ класу, 3 



84 

 

категорії: «добрі» за станом якості вод, «досить чисті» за ступенем 

чистоти/забрудненості, β'-мезосапробній зоні. У рукавах Бистрий, 

Старостамбульський та створі рук. Очаківський 6 км розвиток біомаси 

планктонних водоростей відповідав сусідній, більш забрудненій, 4 категорії, ІІІ 

класу – «задовільні», «слабко забруднені», β''-мезосапробній зоні, наближаючись 

до нижньої (більш чистої) границі. В цілому кількісний та якісний склад 

фітопланктону розглянутих створів у травні 2021 р. відповідав пізньо-весняному 

сезону й типу досліджених водойм. 

У ході аналізу проб фітопланктону, відібраних 5 – 6 липня 2021 р. у 12 створах 

р. Дунай, було виявлено 84 видові та внутрішньовидові таксони з 8 відділів 

водоростей. Найбільше видове різноманіття (34 таксони) спостерігалося, як і у 

травні, серед діатомових, друге місце посідали зелені (26 видів). Кількість видів 

планктонних водоростей у створах коливалася від 14 до 42. Спостерігалося помітне 

коливання чисельності фітопланктону (19,9 – 79,63 млн. кл/дм3 і більш однорідний, 

порівняно невисокий для літнього сезону, розвиток біомаси (0,773 мг/дм3 – 

1,96 мг/дм3), між якими у більшості випадків спостерігалася кореляція. За 

розвитком біомаси фітопланктону у двох досліджених створах (вище Рені та рук. 

Бистрий 0 км) переважали діатомові, в інших десяти – синьозелені. Половина з 42 

виявлених видів-індикаторів сапробності відносились до β-мезосапробної зони 

(«помірно забруднені води») – 21 вид. 

 У липні 2021 р. зона сапробності, клас і категорія якості води, визначені 

згідно з Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод [3], за індексом 

сапробності (у межах 1,59 – 1,69) та за біомасою фітопланктону співпадали для 11 

з 12 досліджених створів і відповідали ІІ класу, 3 категорії: «добрі» за станом якості 

вод, «досить чисті» за ступенем чистоти/забрудненості, мезо-евтрофні, β'-

мезосапробна зона. У створі вище Рені розвиток біомаси планктонних водоростей 

відповідав сусідній, більш чистій, 2 категорії, ІІ класу: «дуже добрі» за ступенем 

якості вод, «чисті» за ступенем чистоти/забрудненості, мезотрофні, α-

олігосапробна зона.  
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В цілому фітопланктон досліджених створів р. Дунай у травні й липні 2021 р. 

був представлений діатомово-хлорококовим комплексом, а його кількісний та 

якісний склад відповідав сезонам відборів і типу досліджених водойм.  

За результатами визначень концентрацій хлорофілу «а» фітопланктону 

досліджені води у травні 2021 р., у середньому, за класифікацією, запропонованою 

УКРНДІЕП відповідали рівню мезотрофних, а за класифікацією по індексу TSI 

мезотрофним із переходом у оліго-мезотрофні. За вмістом хлорофілу «а» 

мікроводоростей донних відкладів досліджені води відповідали в середньому 

мезотрофним із переходом у евтрофні. Водночас, просторовий розподіл вмісту 

хлорофілу «а» у донних відкладах не суперечив виявленим раніше тенденціям. При 

цьому, виявлено тенденцію до зниження пігментного індексу D430:D665 у донних 

відкладах по мірі наближення до морського краю дельти, і водночас до збільшення 

цього показника у фітопланктоні.  

У липні 2021 р. концентрації хлорофілу «а» фітопланктону відповідали в 

середньому оліготрофним водам із переходом у мезотрофні. Вміст хлорофілу «а» у 

донних відкладах дослідженої акваторії відповідав у середньому мезо-евтрофним 

водам.  Порівняно з величинами, отриманими за попереднім відбором проб, у 

середньому по дослідженій акваторії концентрації хлорофілу «а» фітопланктону 

знизилися, натомість вміст цього пігменту у донних відкладах майже не змінився. 

Зоопланктон за видовим різноманіттям та показниками кількісного 

розвитку під час досліджень характеризувався як дуже бідний. 

Внаслідок обробки проб зоопланктону у травні 2021 р. в 12 створах було 

виявлено і визначено 13 видів зоопланктону, з яких: Rotatoria – 5 видів, Cladocera – 

4 та Copepoda – 4 види, у липні 2021 р. – 12 видів, з яких: Rotatoria – 5 видів, 

Cladocera – 4 та Copepoda – 3 види.  

Кількість видів у пунктах дослідження коливалась у широких межах: від 2 

видів (рук. Бистрий 0 км) до максимального показника – 9 видів (вище Кілії) у 

травні та від 2 видів (рук. Бистрий 0 км) до 8 (нижче Ізмаїлу). Із загальної кількості 

виявлених видів в обидва сезони Keratella quadrata була виявлена  одночасно в 11 

пунктах, Nauplii – в 10, а Copepodae – у 8 і 9 пунктах відповідно у травні та липні.  



86 

 

Як чисельність, так і біомаса зоопланктону формувались головним чином за 

рахунок копеподит. У кількісному розвитку зоопланктону на досліджених ділянках 

домінуюча роль належала різним таксономічним групам організмів, серед яких 

найбільш помітного розвитку досягали представники типу Rotatoria, ряду Copepoda 

(за рахунок нестатевозрілих особин,  представлених Nauplii та Copepodae), ряду  

Cladocera.   

За чисельністю зоопланктон у травні й липні 2021 р. відносився до ротаторно-

копеподітного типу. Загальна чисельність у травні коливалася від 128 екз/м3 

(Бистрий 0 км) до 7560 екз/м3 (рук. Очаківський 17 км), у липні – від 120 екз/м3 

(рук. Старостамбульський 4 км) до 9860 екз/м3 (рук. Очаківський 17 км)   

Загальна біомаса у травні варіювала від 0,12 мг/м3 (р. Бистрий 0 км) до 

72,214 мг/м3 (р. Очаківський 17 км), у липні – від 0,24 мг/м3 (р. Бистрий 0 км) до 

82,326 мг/м3 (рук. Очаківський 17 км).   

 Сапробіологічний стан р. Дунай за розвитком зоопланктону у травні та липні 

2021 р. був відносно благополучним, але загальне видове багатство залишалось на 

невисокому рівні. Види-індикатори відносились переважно до β-сапробної зони. 

Індикація сапробності вод Дунаю за зоопланктоном дозволяє віднести українську 

частину ріки у травні й липні 2021 р. до β’-мезосапробної зони, 3 категорії якості 

вод – «досить чисті», з індексами сапробності на різних ділянках у межах 1,5-1,8.  

Як і раніше, відмічались значні коливання показників угруповання 

зообентосу за різноманіттям і кількісними показниками розвитку по пунктах 

досліджень. Це свідчить як про неоднорідність місць мешкання, так і про 

нестабільність умов існування бентосних організмів. У той же час, порівняння 

отриманих даних з результатами попередніх досліджень показує, що в першу чергу 

це обумовлено природними факторами (температурою та швидкістю течії води, 

структурою ґрунтів та ін.), а не антропогенним впливом, у тому числі проведенням 

днопоглиблювальних робіт. У травні 2021 року у складі проб макрозообентосу 

було виявлено 6 великих таксонів. Найбільша різноманітність зообентосу була 

встановлена у пункті R01 - 2 км вище м. Рені. В інших створах було виявлено лише 

2-3 великих таксони зообентосу. 
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У липні 2021 р. було виявлено та визначено 5 великих таксонів донних 

безхребетних. Найбільша різноманітність зообентосу була виявлена на точках R07  

(вище м. Кілія) та R13/9  (р. Бистрий, 9 км), де було знайдено по 3 великих таксони. 

Мінімальна кількість таксонів зообентоса було знайдено в точках R06  (1 км нижче 

м. Ізмаїл) та R15 (р. Старостамбульський, 4 км) по 1 таксону. На інших точках було 

виявлено по 2 таксони. Встановлено збільшення поширення, чисельності та біомас 

усоногих раків (Сirripedia Balanidae).  

 

1.1.4. Оцінка екологічного стану гирлових ділянок рукавів Кілійської 

дельти за принципами ВРД за результатами експедиції, проведеної ІГБ у 

червні 2021 р. 

Згідно з результатами експедиції, проведеної ІГБ у червні 2021 р. [4], літній 

період в цілому та переважно на окремих гирлових ділянках характеризувався 

більшим видовим багатством (у порівнянні з осіннім періодом 2020 р.) всіх 

досліджених угруповань за виключенням фітопланктону, загальне видове 

багатство якого восени було вищим. Серед всіх досліджених гирлових ділянок 

водотоків відрізняється гирло рукава Циганка, яке характеризується найменшою 

кількістю видів загалом, зокрема альгофлори та бентосних безхребетних і вищими 

показниками видового багатства в осінній період для альгофлори та молоді риб. 

Кількісні показники в сезонних дослідженнях не мали загального 

направленого тренду змін. Так в літній період зареєстровано зростання біомаси 

мікрофітобентосу рукава Восточний, фітопланктону та мікрофітобентосу рукавів 

Циганка і Старостамбульський. Напротивагу цьому, біомаса фітопланктону 

рукавів Бистрий і Восточний влітку була нижчою за осінній період 2020 р., а 

біомаса мікрофітобентосу рукава Бистрий у різні сезони достовірно не 

відрізнялась. 

Загальна чисельність бентосних безхребетних збільшувалась від осені до літа 

в рукавах Восточний, Циганка та Старостамбульський, а біомаса зростала лише в 

рукавах Восточний та Циганка. Зменшення обох кількісних показників влітку 
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зареєстроване в рукаві Бистрий, така ж динаміка характекрна для біомаси 

бентосних безхребетних рукава Старостамбульський.  

Для водних макрофітів разом зі збільшенням видового багатства в літній 

період, спостерігається і зростання загальних площ заростання.  

У залежності від сезону суттєво змінюється і структура рибного населення: 

якщо восени у загальному вилові за чисельністю переважали представники родини 

бичкових та голкових, то влітку - представники родини коропових. Відповідно 

змінюються і домінанти за чисельністю на окремих ділянках: різні види бичкових 

в рукавах Восточний, Циганка та Старостамбульський замінюються на 

представників коропових (гірчак, ялець та верховодка відповідно). Лише в рукаві 

Бистрий в обидва сезони кількісно домінує карась сріблястий.  

Влітку за станом фітопланктону та водними макрофітами гирло рукава 

Бистрий належить до ІV класу (поганий стан), за мікрофітобентосом – до ІІІ 

(задовільний стан), а за структурою бентосних безхребетних та молоді риб – до ІІ 

(добрий стан). За загальними результатами екологічногно стану гирло рукава 

Бистрий належить до IV класу (поганий екологічний стан) – влітку. 

 

1.1.5 Мікробіологічні дослідження акваторії дельти  Дунаю за 

автохтонною і алохтонною мікрофлорою та індикаторами фекального 

забруднення (травень, липень 2021 р.) 

У травні 2021 р. були проведені мікробіологічні дослідження проб води, 

відібраних з різних ділянок дельти Дунаю (рукава Бистрий 9 км) і рукава 

Кілійський (біля м. Ізмаїл, нижче м. Кілія та вище м. Вилкове).  

Кількість сапрофітних автохтонних бактерії (які властиві біотопу 

досліджуваних водних об’єктів) відповідала їх вмісту для даного сезону. Але 

коефіцієнт самоочищення майже на всіх ділянках складав менше «4» (за винятком 

ділянки рукава Бистрий), що свідчить про порушену екологічну рівновагу й 

повільні процеси відновлення водних екосистем.  
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Вміст ЛКП і коліфагів перевищував допустимі норми. На ділянках рукава 

Кілійського –  вище м. Вилкове та нижче м. Кілія – відмічалися ентеробактерії, 

характерні для родини Salmonela.  

За мікробіологічними індикаторними показниками найбільш забрудненою 

визначена акваторія  рукава Кілійський вище м. Вилкове.  

У липні 2021 р. для дослідження процесів відновлення й самоочищення у 

водних об’єктах, а також встановлення ступеня мікробіологічного забруднення 

досліджуваної акваторії Дунаю в пробах води визначали наявність сапрофітних 

мікроорганізмів, які належать до різних таксономічних груп та біологічних агентів, 

які належать до санітарно-показової мікрофлори і відносяться до антропогенного 

фактору. 

В результаті досліджень встановлено, що кількість сапрофітних автохтонних 

бактерій (які властиві біотипу досліджуваних водних об’єктів) збільшилась 

порівняно з весняним періодом, але відповідала їх вмісту для даного сезону. 

Відмічено, що коефіцієнт самоочищення на ділянках рукава Бистрий, 9 км і 

Кілійський (біля м. Ізмаїл) складав «4» і більше, що свідчить про позитивну 

тенденцію до відновлення природного стану водних об’єктів. На ділянках р. 

Кілійський, що вище м. Вилкове, нижче м. Кілія, а також вище м. Рені коефіцієнт 

співвідношення складав менше за «4», що свідчить про наявність постійних джерел 

забруднення, які викликають порушення екологічної рівноваги водних екосистем.  

Вміст ЛКП і коліфагів був вище допустимих Українським законодавством 

норм. Майже на всіх ділянках, що досліджувались, спостерігалось значне 

перевищення небезпечних бактерій – лактозо позитивної кишкової палички і 

велика кількість умовно-патогенних ентеробактерій. Звертає увагу збільшення 

вірусів – паразитів кишкової палички – коліфагів. Значне перевищення їх вмісту 

спостерігається в пробах води рукава Кілійського вище м. Вилкове, нижче м. Кілія 

і біля м. Ізмаїл. Також на цих ділянках виявлені мікроорганізми, які характерні для 

родини Salmonela.  

Найбільш сприятливий стан водного об’єкта відмічений вище м. Рені, який 

за ступенем забруднення за оціночним показником ЛКП можна віднести до 
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«допустимого». Інші об’єкти, що досліджувались, – до «високого» ступеня 

забруднення. 

В результаті дослідження зроблено висновок про досить значну 

забрудненість ділянок дельти р. Дунай за мікробіологічними показниками [5], що 

свідчить про постійне антропогенне навантаження на ці водні об’єкти. 

 

1.1.6 Оцінка якості води за рівнем токсичності 

За результатами еколого-токсикологічної оцінки стану поверхневих вод 

р. Дунай, серед 12 проб води, відібраних у липні 2021 р., 2 виявили хронічну 

токсичність. Дві проби води (р. Дунай нижче м. Ізмаїл, нижче м. Кілія), які чинили 

хронічну токсичну дію на тест-об’єкти – церіодафнії, за токсикологічним 

показником не відповідали встановленому нормативу (КНД 211.1.4.056-97. 

Методика визначення хронічної токсичності води на ракоподібних Ceriodaphnia 

affinis Lilljeborg. 26 [6]) і відносились до 2 класу якості –  «слабко забруднені».   

За результатами біотестування 10 проб води за ступенем забрудненості 

віднесено до І класу якості – «вода чиста» (р. Дунай вище м. Рені, вище м. Кілія, 

вище м. Вилкове, рук. Очаківський, рук. Бистрий та рук. Старостамбульський). 

 

1.1.7 Екологічна й водогосподарська оцінка якості води української 

ділянки дельти Дунаю у першому півріччі 2021 р. 

Оцінка якості поверхневих вод української ділянки дельти Дунаю 

здійснювалася на основі аналізу таких гідрохімічних та гідрофізичних показників: 

- компоненти сольового складу: (сума іонів, гідрокарбонати, хлориди, 

сульфати, іони магнію, кальцію, натрію);  

- показники трофо-сапробіологічного стану: завислі речовини, прозорість, 

розчинений кисень, рН, розчинені органічні речовини (за показниками ХСК, 

перманганатної окислюваності й БСК5), сполуки головних біогенних елементів 

(азот амонійний, азот нітратний, азот нітритний, фосфати);  
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- специфічні речовини: нафтопродукти, СПАР, феноли (оскільки частота 

визначення у ході моніторингу концентрацій важких металів менша, у цьому 

аналізі вони не розглядалися). 

Екологічна оцінка стану вод виконувалася за “Методикою екологічної оцінки 

якості поверхневих вод ...” [3]. Для цього отримувалися блокові індекси екологічної 

оцінки по кожному пункту й часу відбору за двома варіантами: шляхом 

усереднення категорій показників у блоці та шляхом вибору найгіршої у блоці 

категорії. Індекс загальної екологічної оцінки знаходився як середнє блокових 

індексів. Після цього отримані індекси осереднювалися по виборці (пункти чи 

сезони). Таким чином, оцінка проводилася за середніми величинами й за середніми 

з найгірших величин.  

Водогосподарська оцінка проводилася за нормативами якості води для 

господарсько-побутових потреб [7] та рибного господарства [5, 8].  

Також, проводилася оцінка якості води за нормами, встановленими в межах 

міжнародної програми моніторингу Дунаю TNMN [9]. 

У таблицях 1.1 і 1.2 наведені результати екологічної оцінки, відповідно, за 

середніми й середніми з найгірших показників за півріччя у цілому та по місяцях. 

Також, загальна оцінка й сезонна динаміка індексів екологічної оцінки 

представлені графічно, відповідно, на рис. 1.1 і 1.2. 

Для порівняння отриманих у першому півріччі 2021 року індексів екологічної 

оцінки були визначені відповідні індекси за перші півріччя інших років 

спостереження (рис. 1.3). 

Просторовий розподіл по досліджуваній акваторії рівнів якості води за 

індексами екологічної оцінки представлений на рис. 1.4. 

У таблицях 1.3 – 1.5 наведено результати оцінки якості води, відповідно, за 

класифікацією TNMN, рибогосподарськими та господарсько-побутовими 

нормативами. 

 

Таблиця 1.1 – Індекси екологічної оцінки за середніми значеннями показників 

 

Місяці 1 2 3 4 5 6 1 півріччя 



92 

 

Загальна оцінка 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5 

Блокові індекси 

Індекс сольового складу 1,6 1,4 1,3 1,5 1,4 1,3 1,4 

Індекс трофо-сапробності 3,4 3,5 3,4 3,6 3,2 3,3 3,4 

Індекс специфічних 

речовин 
2,1 2,4 2,4 2,4 2,8 3,2 2,6 

Середні індекси за показниками 

Сума іонів 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Хлориди 2,9 2,1 2,0 2,5 2,1 2,0 2,3 

Сульфати 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Завислі  речовини 6,3 5,4 4,8 4,3 3,9 5,1 5,0 

Прозорість 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Показник рН 2,8 2,9 3,3 3,5 3,6 3,4 3,2 

Розчинений кисень 1,0 1,0 1,0   1,1 1,6 1,1 

Насичення киснем 3,0 3,1 3,0   2,4 2,7 2,8 

БСК5 3,4 3,9 3,7 3,6 3,7 3,7 3,7 

Окислюваність 

перманганатна 
1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 

ХСК 2,4 2,5 2,1 2,3 2,0 2,1 2,2 

Азот амонійний 1,4 1,9 1,6 1,6 1,4 1,2 1,5 

Азот нітритний 4,0 4,1 4,1 3,6 3,0 3,4 3,7 

Азот нітратний 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 5,8 6,0 

Фосфати 3,5 3,4 3,2 3,0 3,2 3,0 3,2 

Нафтопродукти 2,0 2,1 1,8 2,1 1,8 2,2 2,0 

СПАР 2,2 3,1 3,4 2,9 3,1 3,0 2,9 

Феноли 2,1 2,1 2,1 2,2 3,6 4,4 2,7 

 

 

Таблиця 1.2 – Індекси екологічної оцінки за середніми з найгірших значень 

показників 

 

Місяці 1 2 3 4 5 6 1 півріччя 

Загальна оцінка 4,3 4,0 4,1 4,2 4,2 4,4 4,2 

Блокові індекси 

Індекс сольового складу 2,9 2,1 2,0 2,5 2,1 2,0 2,3 

Індекс трофо-сапробності 6,9 6,9 6,9 6,9 6,9 6,8 6,9 

Індекс специфічних 

речовин 
2,9 3,1 3,4 3,1 3,6 4,4 3,4 

Найгірші індекси за показниками 

Сума іонів 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Хлориди 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 2,0 3,0 

Сульфати 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
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Завислі  речовини 7,0 6,0 5,0 6,0 5,0 6,0 7,0 

Прозорість 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 

Показник рН 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Розчинений кисень 1,0 1,0 1,0   2,0 3,0 3,0 

Насичення киснем 3,0 4,0 3,0   4,0 4,0 4,0 

БСК5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 

Окислюваність 

перманганатна 
1,0 1,0 2,0 1,0 1,0 2,0 2,0 

ХСК 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,0 3,0 

Азот амонійний 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Азот нітритний 5,0 5,0 5,0 4,0 3,0 4,0 5,0 

Азот нітратний 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

Фосфати 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 3,0 4,0 

Нафтопродукти 3,0 3,0 2,0 3,0 2,0 3,0 3,0 

СПАР 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 4,0 

Феноли 4,0 3,0 4,0 3,0 5,0 5,0 5,0 

 
Рис. 1.1 – Усереднена екологічна оцінка якості води української ділянки дельти 

Дунаю за 1 півріччя 2021 р. 
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Рис. 1.2 – Сезонна динаміка індексів екологічної оцінки якості води української 

ділянки дельти Дунаю за 1 півріччя 2021 р. 
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Рис. 1.3 – Порівняння індексів екологічної оцінки якості води української ділянки 

дельти Дунаю за перші півріччя різних років спостереження
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Рис. 1.4 – Просторовий розподіл індексів екологічної оцінки якості води 

української ділянки дельти Дунаю за 1 півріччя 2021 року 

Таблиця 1.3 – Оцінка якості води за класифікацією TNMN 

Показники 

Місяці 1 

піврічч

я 2021 

Середнє за час 

спостережень 

1 2 3 4 5 6 
У 

цілому 

1 

півріччя 

Середній індекс TNMN 1,44 1,33 1,33 1,38 1,22 1,33 1,33 1,36 1,27 

Показник рН 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Розчинений кисень 1 1 1   1 1 1 1 1 

БСК5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Окислюваність 

перманганатна 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ХСК 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Азот амонійний 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Азот нітритний 2 2 2 2 1 2 2 2 2 

Азот нітратний 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Фосфати 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Таблиця 1.4 – Кратність показників якості води рибогосподарським ГДК 

Показники 
Місяці 

1 

півріччя 

2021 

Середнє за час 

спостережень 

1 2 3 4 5 6 У цілому 1 півріччя 

рН 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 

Розчинений 

кисень 0,56 0,55 0,55   0,66 0,74 0,60 0,67 0,61 

БСК5 0,70 0,91 0,88 0,78 0,85 0,86 0,83 0,65 0,70 

ХСК 0,30 0,29 0,27 0,29 0,24 0,26 0,27 0,36 0,37 

Хлориди 0,11 0,10 0,09 0,11 0,10 0,09 0,10 0,25 0,21 

Сульфати 0,22 0,38 0,34 0,36 0,38 0,28 0,32 0,55 0,54 

Магній 0,41 0,40 0,29 0,33 0,32 0,30 0,34 0,43 0,43 

Кальцій 0,31 0,28 0,29 0,31 0,29 0,25 0,29 0,28 0,30 

Азот 

амонійний 0,19 0,24 0,21 0,20 0,19 0,15 0,20 0,25 0,24 

Азот нітритний 0,78 0,80 0,81 0,58 0,39 0,57 0,66 1,16 1,17 

Азот нітратний 0,20 0,20 0,21 0,19 0,13 0,13 0,18 0,13 0,15 

Фосфати 0,07 0,07 0,07 0,06 0,07 0,06 0,07 0,07 0,07 

Нафтопродукти 0,24 0,33 0,20 0,33 0,22 0,42 0,29 0,15 0,10 

СПАР 0,03 0,08 0,11 0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 

Феноли 0,65 0,53 0,65 0,59 1,65 2,35 1,07 1,45 1,38 

 

Таблиця 1.5 – Кратність показників якості води господарсько-побутовим ГДК 
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Показники 
Місяці 

1 

півріччя 

2021 

Середнє за час 

спостережень 

1 2 3 4 5 6 У цілому 1 півріччя 

рН 0,93 0,94 0,95 0,95 0,96 0,95 0,95 0,94 0,94 

Сума іонів 0,34 0,35 0,31 0,36 0,35 0,30 0,34 0,49 0,39 

Розчинений 

кисень 0,37 0,37 0,37   0,44 0,49 0,40 0,45 0,41 

БСК5 0,70 0,91 0,88 0,78 0,85 0,86 0,83 0,65 0,70 

ХСК 1,00 0,98 0,89 0,96 0,81 0,86 0,92 1,21 1,22 

Хлориди 0,10 0,08 0,08 0,09 0,08 0,08 0,08 0,21 0,18 

Сульфати 0,04 0,08 0,07 0,07 0,08 0,06 0,06 0,11 0,11 

Магній 0,33 0,32 0,23 0,26 0,26 0,24 0,27 0,35 0,34 

Азот 

амонійний 0,06 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,07 0,08 0,08 

Азот нітритний 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02 

Азот нітратний 0,18 0,18 0,19 0,17 0,12 0,12 0,16 0,12 0,13 

Фосфати 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,04 0,04 

Нафтопродукти 0,04 0,05 0,03 0,05 0,04 0,07 0,05 0,02 0,02 

Феноли 0,65 0,53 0,65 0,59 1,65 2,35 1,07 1,45 1,38 
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За наявною гідрохімічною інформацією, у цілому за півріччя, в середньому 

по дослідженій акваторії, води української ділянки дельти Дунаю відповідали 

рівню якості:  

– за середніми рівнями показників – між 2 і 3 категоріями екологічної оцінки 

(чисті – достатньо чисті);  

– за середніми з найгірших рівнів показників – 4 категорії екологічної оцінки 

(слабко забруднені). 

Найгірша якість води за екологічними нормативами при цьому 

спостерігалася за блоком показників трофо-сапробіологічного стану:  

- за середніми рівнями показників – 3 категорія з переходом у 4 (достатньо 

чисті води з переходом у слабко забруднені);  

- за середніми з найгірших рівнів показників – 7 категорія екологічної оцінки 

(дуже брудні). 

Слід проте зауважити, що найгірша якість вод за цим блоком спостерігалася 

за прозорістю (7 категорія навіть за середніми рівнями показників) та вмістом 

завислих речовин (5 категорія за середніми рівнями показників, 7 за середніми з 

найгірших), що може бути відображенням не тільки антропогенного впливу, але й 

специфічних природних умов.  

Принаймні, на вході до української ділянки дельти (вище Рені) за прозорістю 

води також відповідали 7 категорії навіть за середніми рівнями показників, а за 

вмістом завислих речовин – 5 категорії за середніми рівнями показників і 6 

категорії за середніми з найгірших.  

Можливо, при встановленні локальних екологічних нормативів слід окремо 

дослідити питання природних рівнів цих показників. 

Проте, у цьому блоці це не єдині показники з високими категоріями 

екологічної оцінки.  

Перш за все слід відзначити вміст нітратного азоту: стабільна 6 категорія, 

(брудні води), як за середніми, так і за середніми з найгірших рівнів показників, 

причому як у цілому по акваторії, так і на вході до української ділянки дельти 

Дунаю (вище Рені).  
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Високими були також концентрації нітритного азоту. В цілому по акваторії 

відзначено 4 категорію з переходом у 3 (слабко забруднені води з переходом у 

достатньо чисті) за середніми рівнями показників і 5 категорію (помірно забруднені 

води) за середніми з найгірших. Вище Рені, при цьому, також відзначено за цим 

показником 4 категорію з переходом у 3 за середніми рівнями показників і 4 

категорію за середніми з найгірших. 

Протягом першого півріччя відзначене погіршення якості води за блоком 

показників вмісту специфічних речовин, що зумовлене, перш за все, зростанням 

концентрацій фенолів (від 2 категорії у січні до 4 з переходом у 5 у червні за 

середніми рівнями), хоча в цілому за півріччя за середніми рівнями показників (3 

категорія з переходом у 2) забруднення за вмістом фенолів було нижче, ніж за 

вмістом СПАР (3 категорія).  

Порівняно з першими півріччями попередніх років, індекси загальної 

екологічної оцінки та блоку трофо-сапробності знаходилися на рівні, близькому до 

середнього за час спостережень, блоку вмісту специфічних речовин – були дещо 

вищими, а блоку сольового складу – дещо нижчими.  

Відчутних тенденцій у просторовому розподілі індексів екологічної не 

помічено, хоча слід зауважити, що у районі рук. Бистрий відзначено найнижчі рівні 

індексів загальної оцінки та блоку трофо-сапробності.  

Якість вод української ділянки дельти Дунаю за класифікацією TNMN 

знаходилася між 1 і 2 класами. 

Середні концентрації фенолів перевищували рибогосподарські та 

господарсько-побутові ГДК.  

Середні концентрації нітритного азоту перевищували рибогосподарські ГДК. 

У цілому за І півріччя 2021 р., води української ділянки дельти Дунаю за 

середніми рівнями показників відповідали екологічній оцінці якості між 2 і 3 

категоріями (чисті – достатньо чисті), а за середніми з найгірших рівнів показників 

– 4 категорії (слабко забруднені). 

 Якість вод української ділянки дельти Дунаю за класифікацією TNMN 

знаходилася між 1 і 2 класами. Перевищення рибогосподарських ГДК відзначено 
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за середніми концентраціями фенолів і нітритного азоту, а господарсько-побутових 

ГДК – фенолів. 

 

1.1.8 Контрольні спостереження в процесі експлуатації ГСХ Дунай – 

Чорне море (морська частина)  

У І та ІІ півріччі 2021 року продовжувались контрольні спостереження на 

узмор’ї з метою отримання даних, необхідних для розрахунків компенсаційних 

платежів [1, 2]. 

На морських станціях відмічалась стратифікація вод з гетеротермією і 

гетерохаліністю, високі амплітуди коливань солоності та температури 

спостерігались на ст. 19 (11.0‰ і 7.8˚С відповідно), максимальний вертикальний 

градієнт солоності (14.5‰) зареєстровано на ст. 7-2 в гирлі Бистре. 

Навесні 2021 р. на узмор’ї Дунаю вміст нітратного азоту у воді досягав 1521 

мкг∙л-1, фосфору мінерального – 34.4 мкг∙л-1, концентрації фосфатів не 

перевищували 40 мкг∙л-1, що характерно для гіпертрофного стану вод. 

У травні 2021 р. в донних відкладеннях з важких металів у найбільшій 

концентрації був присутній цинк (максимум 112 мг∙кг-1, II клас якості). 

Концентрації ртуті не перевищували 0.1 мг∙кг-1, що відповідає класу якості А. 

Якість донних відкладень за рівнем забруднення нафтовими вуглеводнями 

відповідала гарному класу якості – А. 

В пригирловій області р. Дунай середня біомаса кормового фітопланктону у 

районі днопоглиблення була у 4 рази більшою, а в районі дампінгу в 2,6 разів 

меншою, порівняно з фоновим районом. Основу біомаси фітопланктону складали 

діатомові (65.24%) та динофітові (27.72%) водорості. Частка ціанопрокаріот в 

загальній біомасі фітопланктону складала в середньому 3.59%. В цей період 

фітопланктон пригирлової області р. Дунай, в основному, був кормовим. 

У травні 2021 р. у складі зоопланктону були зареєстровані організми 17 

таксонів. Найбідніший його таксономічний склад відмічений в районі 

днопоглиблення, в районі дампінгу та на фонових станціях він був подібним і 

багатшим. Найвищі середні значення чисельності, біомаси загального та кормового 
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зоопланктону відмічені на фонових станціях (22031.5±5376.2 екз·м-3, 284.16±92.81 

мг·м-3 та 184.12±45.71 мг·м-3), найнижчі – в районі днопоглиблення (993.4±268.1 

екз·м-3, 15.41±4.69 мг·м-3, біомаса повністю відносилась до кормового компоненту). 

В районі дампінгу дані показники становили 10589.1±910.8 екз·м-3, 92.77±17.71 

мг·м-3 та 89.91±17.93 мг·м-3 відповідно.  

У травні 2021 р. на узмор’ї Дунаю чисельність та біомаса мейобентосу в 

районах днопоглиблення та дампінгу були невисокі, мейобентос отримував 

масового розвитку в більш віддалених ділянках від району будівництва ГСХ. 

Домінування гарпактикоїд і поліхет в районі дампінгу ґрунту і на фонових станціях 

сформувало найвищу середню біомасу кормового мейобентосу, яка сягала 2088.3 

мг∙м–2. 

Навесні 2021 р. у пригирловому узмор’ї р. Дунай у складі макрозообентосу 

зареєстровано 49 таксонів. Найменші показники чисельності (124±63 екз∙м-2), 

загальної біомаси макрозообентосу (1.845±1.048 г∙м-2) та біомаси його кормового 

компоненту (1.840±1.042 г∙м-2) зареєстровані в районі днопоглиблення, найвищі 

загальні чисельність макрозообентосу та біомаса кормового компоненту – у зоні 

дампінгу (2552±683 екз∙м-2 та 125.246±25.469 г∙м-2), загальна біомаса – на фонових 

станціях (221.013±42.646 г∙м-2). 

На узмор’ї Дунаю Mytilus galloprovincialis траплялась у травні лише на 

фонових станціях. Причиною її низької ззустрічальності може бути відсутність на 

досліджених станціях твердих фракцій ґрунту. Anadara kagoshimensis була 

відмічена в районі дампінгу (цьоголітки та річники з середньою довжиною стулок 

3.19 мм) та на фонових станціях (з середньою довжиною 10.77 мм). Mya arenaria в 

період дослідження не траплялась. Ймовірною причиною зниження структурних 

показників двостулкових молюсків у ПЗЧМ може бути гіпоксія, що викликає 

зниження темпів їх росту і високу загибель. 

У ІІ кварталі 2021 р. у пригирловому узмор’ї р. Дунай біомаса кормового 

фітопланктону на фонових ділянках моря становила 0.253±0.057 г·м-3, в районі 

днопоглиблення – 1.022±0.111 г·м-3, в районі дампінгу ґрунту – 0.097±0.030 г·м-3. 

Біомаса кормового зоопланктону на фонових ділянках була 0.184±0.046 г·м-3, в 
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районі днопоглиблення – 0.015±0.005 мг·м-3, в районі дампінгу – 0.090±0.018 г·м-3. 

Біомаса загального кормового зообентосу на фонових станціях сягала 41.109±8.390 

г·м-2, в районі днопоглиблення – 2.093±1.157 г·м-2, в районі дампінгу ґрунту – 

126.058±25.515 г·м-2. 

На двох полігонах авандельти Дунаю у травневому відборі у складі 

угруповань фітоперифітону було виявлено 9 видів водоростей, з яких на полігоні 

Усть-Дунайськ – 6 видів, а в районі гирло Бистре – 5. В структурі фітоценозів Усть-

Дунайськ переважали зелені водорості (67%). У практично рівних відсотках були 

представлені червоні и колоніальні діатомові водорості 16 і 17 (%), відповідно. В 

структурі фітоценозів гирло Бистре, однаковий відсоток (40%) складали червоні і 

зелені водорості і решта (20%) приходилась на синьозелені.  

У травні 2021 р. значення показника питомої поверхні флористичного складу 

(S/Wx) фітоперифітону, який відображає екологічну активності рослинних 

угрупувань, на буях гирло Бистре була вище в 1.4 рази, ніж на полігоні Усть-

Дунайська та склала 261.27±6.11 та 181.51±12.43 (м2 кг-1) відповідно. Інтенсивність 

автотрофного процесу, яку відображають середні значення індексів поверхні на 

буях гирло Бистре також була вище у 2.5 рази порівнянню з Усть-Дунайським та 

склала 38.17 та 14,87 (од.) відповідно.  

Інтенсивність автотрофного процесу на шпорі з боку ріки була вище в 1.7 

рази, ніж з боку моря та склала відповідно 35.81 і 20.76 (од.). 

Наявність більш високої інтенсивності автотрофного процесу, за морфо- 

функціональними показниками фітоценозів, та присутність у структурі угруповань 

синьозелених водоростей – індикаторів високого трофічного стану, спостерігалось 

лише на ділянках, які безпосередньо омивались річковими водами – буї гирла 

Бистре, та шпора з боку річки. На основі цього факту можливо затверджувати, що 

в середні травня 2021 р. в акваторіях авандельти Дунаю, річкові води були 

джерелом підвищеної концентрації біогенних речовин, які стимулювали первинно-

продукційний процес. 

У травні 2021 р. абсолютні значення індикатору екологічної активності 

флористичного складу (S/Wx) фітоперифітону, були більш високі для району гирла 
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Бистре, у порівнянні з Усть-Дунайском – 261.3 і 181.5 (м² кгˉ¹) відповідно. В 

середньому регіон авандельти Дунаю, у відповідності до стандартів Водної 

рамкової Директиви, за індикатором (S/Wx)  характеризувався категорією 

екологічного статус класу – «Середній» («Moderate»). 

Згідно з прогнозами, в ІІІ кварталі 2021 р. у донних відкладах з важких 

металів у найбільшій концентрації може бути присутній цинк (максимум 112 мг∙кг-

1, що відповідатиме II класу якості). Концентрації ртуті, можливо, не 

перевищуватимуть 0.1 мг∙кг-1 (клас якості А). Якість донних відкладень за рівнем 

забруднення нафтовими вуглеводнями може відповідати гарному класу якості А. 

Для розрахунку збитків при відновленні ГСХ «Дунай-Чорне море» у ІІІ 

кварталі 2021 р. прогнозується, що біомаса кормового фітопланктону на фонових 

ділянках моря може бути 734 мг·м-3, у зоні днопоглиблення – 1057 мг·м-3, а в зоні 

дампінгу ґрунту – 954 мг·м-3, кормового зоопланктону – 80 мг·м-3, 55 мг·м-3 і 

74 мг·м-3, загального кормового зообентосу – 100839 мг·м-2, 28235 мг·м-2 і 

82688 мг·м-2 відповідно. 

 

1.1.9 Результати іхтіологічного моніторингу.  

Іхтіологічний моніторинг здійснювався за спільною Програмою Інституту 

морської біології НАН України та Дунайського біосферного заповідника (2019-

2023) власними силами ІМБ НАНУ [1, 2]. 

Іхтіофауна річки Дунай відрізняється багатством видового складу. У районі 

дельти виявлено 89 видів риб, що належать до 30 сімейств. У промислових уловах 

зустрічається до 40 видів, але основу виловів складають 10-15 видів. 

Окрім аборигенних видів частикових риб, велику частину року присутні 

виробники й памолодь прохідних видів – осетрових, дунайського оселедця. Нижні 

ділянки річки Дунай є їх міграційними шляхами до місць нересту. Личинки цих риб 

потім пасивно скачуються по цих ділянках вниз до моря. Скат личинок зазвичай 

відбувається з квітня до серпня, максимальна його інтенсивність – наприкінці 

травня – початку червня. 
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Одним з основних чинників, що визначають умови життя і розмноження риб, 

є рівенний режим річки. У зв'язку з будівництвом дамб була не тільки втрачена 

частина нерестовищ, але і зменшився паводок, що погіршило умови нересту. Зараз 

нерест частикових риб відбувається головним чином у Кілійському гирлі дельти. 

Тут зосереджені чагарники м'якої водної рослинності, що є нерестовим субстратом 

фітофільних видів риб. На всьому протязі української ділянки р. Дунай є невеликі 

лугові ділянки, що заливаються, де відбувається нерест сазана, карася, ляща, судака 

та ін. 

За спектром живлення більшість видів риб Дунаю відносяться до бентофагів 

і хижаків. Памолодь всіх видів риб споживає зоопланктон. Рослиноїдні риби - білий 

амур і товстолобик – є споживачами фітопланктону. 

Дунайський прохідний оселедець Alosa pontica (A. immaculata) є 

найважливішим промисловим об'єктом у пониззі  р. Дунай, вилов інших видів риб 

на його тлі є незначним.  

На нерест оселедець заходить до річок, що обумовлює особливості його 

промислу в Азово-Чорноморському басейні. Основу живлення оселедця складають  

ракоподібні і риби. Одним з найбільш важливих факторів, які визначають 

чисельність нерестового стада дунайського оселедця є фактор водності річки 

Дунай та її окремих гирл. Підвищення рівня та збільшення витрат води в період 

нерестового ходу оселедця, що збігається з весняним паводком, здатне 

стимулювати захід додаткового числа дорослих особин оселедця з резервної 

частини популяції. Про інтенсивність заходу плідників оселедця в річку Дунай 

можливо судити, головним чином, за величиною промислових уловів. Улови 

оселедця на українській ділянці р. Дунай варіюють за роками, іноді в значних 

масштабах.  

За даними досліджень останніх років в уловах, окрім оселедця (56 % – 82 %), 

відзначалися: сазан, карась срібний, лящ, судак, сом, рибець, рослиноїдні, щука, 

білизна, плоскирка. 

У 2021 році (станом на 1 вересня) вилов складав 469 тонн, що на 120 т більше 

річного вилову 2020 року.  
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Незважаючи на те, що офіційний промисел оселедця був завершений у червні 

2021 р., в 3 кварталі хід оселедця тривав до кінця липня. Риба заходила в річку 

спорадично невеликими косяками. У цей період спостерігалася значна 

варіабельність вікових і розмірно-масових характеристик оселедця.  

В уловах промислових плавних сіток (32-45 мм) в Старостамбульському 

гирлі в 3  кварталі (липень-серпень) крім оселедця було відзначено 7 видів 

частикових риб (плоскирка європейська, сом звичайний, судак, рибець звичайний, 

верховодка, лящ, короп). При цьому за чисельністю і біомасою переважала 

плоскирка. В якості прилову в цих знаряддях лову зрідка фіксувалися 

червонокнижні стерлядь та севрюга. 

В уловах дрібновічкових сіток відзначалося 11 видів риб (плоскирка, лящ, 

верховодка, карась срібний, бичок пісочник, плітка, окунь, рибець, йорж 

смугастий, білизна́, білоглазка). Переважним видом як за чисельністю, так і по масі 

також була плоскирка. Подібна ситуація в цілому є характерною для нижньої течії 

Дунаю в цей період року. 

Іхтіофауна прилеглої до Дунаю акваторії Чорного моря (піівнічно-західна 

частина Чорного моря – ПЗЧМ) за своїм складом є перехідною, в якій присутні як 

морські види риб (пелагічні – атерина, кефалі, ставрида, шпрот, а також типові 

мешканці піщаних, мулистих і черепашкових ґрунтів – бички, камбала глоса), так і 

прісноводні (головним чином сімейство коропових).  

Шельфова зона є найважливішим місцем нагулу і нересту значної кількості 

видів риб, забезпечуючи створення тут продуктивних трофічних ланцюгів. Висока 

й різноманітна кормова база у даному районі привертає планктонофагів, що, у свою 

чергу, обумовлює часту наявність тут хижаків - акули катран, осетрових та ін. 

Разом з традиційними промисловими видами, тут часто присутні як рідкісні, так і 

зникаючі види, занесені до Червоної книги України. Серед них - чорноморський 

лосось, деякі види бичків, осетрові. 

В даний час район ПЗЧМ, що прилягає до дельти р. Дунай, практично не 

використовується для тралового промислу шпроту. Найбільший розвиток тут в 

останні роки отримали лов камбали калкан сітками і видобуток рапани драгами 
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Хижняка. У прибережній зоні певне значення має сезонний промисел рибця і 

чорноморської кефалі (3 квартал). Однак ефективність прибережного сіткового 

промислу дуже залежить від погодних умов (напряму й сили вітру). Через наявність 

переважаючих несприятливих вітрів можливості для лову кефалі в авандельті 

Дунаю в 3 кварталі 2021 р. були вельми обмежені. 

За результатами облову мілководь авандельти в районі гирла Бистре 

дрібновічковими знаряддями лову (multimesh gillnets, малькова волокуша) в серпні 

зареєстрована молодь 15 видів риб – як морських (бичок пісочник, лобань, 

гостроніс), так и прісноводних (лящ, плоскирка, верховодка, карась срібний, плітка, 

окунь, рибець, йорж смугастий, білизна́, сом, краснопірка). Частка прісноводних 

видів становила 97 %, а морських - менше 3%. Домінувала у вибірці молодь ляща - 

до 50 % від загальної чисельності й біомаси уловів.  

У ході моніторингових робіт 2021 р. проаналізовано результати науково-

дослідних та промислових ловів для оцінки стану популяцій основних 

промислових видів риб р. Дунай. Днопоглиблювальні роботи викликають 

короткострокове підвищення концентрацій завислих речовин у воді. Дослідження, 

які проводяться у рамках екологічного моніторингу при експлуатації ГСХ, 

свідчать, що основна дія днопоглиблення й складування ґрунтів при підтримці 

паспортних характеристик морського підхідного каналу ГСХ має вплив на кормову 

базу риб, у меншій мірі – на умови їх відтворення та ранню памолодь. Ця дія 

обмежена головним чином локальними ділянками у період виконання робіт.  

Прямий вплив розробок ґрунту і дампінгу на іхтіофауну відносно невеликий, 

якщо дані роботи не проводяться в місцях нересту риб у нерестовий період. Для 

мінімізації негативного впливу робіт на іхтіофауну доцільно знижувати об'єми 

днопоглиблювальних робіт під час спеціалізованої державної заборони на лов риби 

до об'ємів, необхідних для забезпечення безпеки судноплавства. 

Ділянки робіт у передгирловій частині р. Дунай частково (ділянка розробки ґрунту) 

знаходяться в 5-ти кілометровій зоні, де відповідно до “Режиму рибальства в 

басейні Чорного моря ” на 2021 рік діють вимоги правил рибальства для річки 

Дунай. 
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Розраховані компенсаційні платежі за вплив на водні біоресурси (рибне 

господарство) днопоглиблювальних робіт у І кварталі 2021р. складали 

85044,56 грн., у ІІ кварталі – 9212,97 грн. Компенсаційні кошти за проведені роботи 

(за збитками, спричиненими рибному господарству) найбільш доцільно 

спрямовувати на придбання й монтаж заводу з розведення цінних видів риб 

(осетрових, коропових). Досвідом експлуатації таких заводів доведена їх 

доцільність та економічна ефективність у поновленні чисельності  популяцій 

рідкісних видів риб. 

Подальші заплановані днопоглиблювальні роботи необхідно виконувати 

згідно з пропонованою в ОВНС технологією та з урахуванням заходів, 

спрямованих на зниження негативного впливу на водні біологічні ресурси. 

В цілому, роботи щодо відновлення та підтримання ГСХ і навігації не 

виключають можливості використання різних ділянок його траси для ведення 

промислу риби.  

У 2021 р. днопоглиблювальні роботи щодо відновлення та підтримання ГСХ 

мали обмежений ділянками робіт вплив на іхтіофауну та не мали транскордонного 

впливу.   

 

1.1.10 Результати моніторингу наземних та прибережних екосистем 

Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ)  

У травні й липні 2021 р. у відповідності до Програми комплексного 

екологічного моніторингу продовжувалися роботи з моніторингу рослинних і 

тваринних угруповань на території Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ) [1, 

2]. Істотного прямого впливу експлуатації ГСХ Дунай - Чорне море на стан 

рослинних і тваринних угруповань ДБЗ виявлено не було, розвиток рослинності, 

стан популяцій іхтіофауни, герпетофауни, орнітофауни та теріофауни 

обумовлювався, головним чином, гідрометеорологічними факторами. 
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1.1.11 Аналіз динаміки руслових процесів і завислих речовин у дельті 

Дунаю та прибережній частині Чорного моря за матеріалами космічних 

зйомок 

Для аналізу динаміки берегової смуги та розподілу завислих речовин у дельті 

Дунаю у 2021 р. створена база даних космічних знімків, проводиться їх обробка та 

дешифрування. Аналіз розподілу завислих речовин західної частини акваторії 

Чорного моря в районі дельти р. Дунай показав, що загальний напрям виносу 

завислих речовин – південний та південно-східний, в окремі періоди берегова течія 

та вітропотік зносить їх у північно-східному напряму. У зоні дампінгу аномалій 

фототону, пов’язаних з відвалом ґрунту, не спостерігалося, за виключенням 5 

серпня, де на знімку присутній відірваний струмінь завислих речовин у межах 

периметру зони, але причиною цього може бути й зміна напрямку виносу з гирла 

Бистрого [1, 2, 10]. 

  

1.1.12. Моніторинг морського гідровідвалу ґрунту в умовах експлуатації 

ГСХ Дунай – Чорне море 

Експлуатаційні днопоглиблювальні роботи виконувалися на баровій частині 

морського підхідного каналу ГСХ «Дунай-Чорне море» самовідвізним землесосом 

«Інгульський» загальним обсягом 50645,0 м3 (впродовж 1 кварталу 2021 р.),   

26947,0 м3 (у 2 кварталі), 42684,2 м3 (у 3 кварталі). Днопоглиблювальні роботи щодо 

відновлення паспортних глибин на ГСХ проводилися з технологічними перервами, 

з урахуванням середньої добової продуктивності землесосу "Інгульський", у 2 

кварталі 2021 р. – у період з 16.06 до 29.06 впродовж 14 діб, у  3 кварталі – з 01.07 

до 19.08., тривалість проведення робіт склала 28 днів. Складування ґрунтів 

здійснювалося на морський підводний відвал методом вільного скидання. Роботи 

велися поза термінами нерестових заборонних періодів 2021 року. 

Аналіз результатів натурних спостережень, виконаних на акваторіях 

днопоглиблення і складування ґрунтів в останні роки, показав, що за фізико-

механічними характеристиками ґрунти, що надходять у відвал, близькі до 

техногенних донних відкладень акваторії відвалу.  
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26 травня 2021 р. було виконано контрольний промір глибин на морському 

відвалі ґрунтів днопоглиблення. У відповідності з методикою НД 31.7.002-2005 в 

Autocad Civil3D за результатами проміру побудовано ЦМР. Побудовані профілі з 

кроком 100 м, які відповідають промірним галсам, за ЦМР і профілями визначено 

залишкову ґрунтомісткість (NET VOLUME) - 6482462 м3. Обчислена за ЦМР ГІС 

(метод призм) залишкова ґрунтомісткість дорівнює 6633490 м3. Осереднена 

залишкова ґрунтомісткість морського гідровідвалу ґрунтів днопоглиблення 

морської барової частини ГСХ визначена на рівні 6613439 м3. Загальна залишкова 

ґрунтомісткість гідровідвалу станом на 1 липня 2021 року, з урахуванням 

складованих ґрунтів днопоглиблення МПК складає близько 6620979 м3. Залишкова 

ґрунтомісткість гідровідвалу станом на початок 3 кварталу, з урахуванням 

складованих після проміру  ґрунтів, складала: 6613439 м3 – 26947 м3 =  6586492 м3. 

Після виконання робіт 3 кварталу залишкова ґрунтомісткість гідровідвалу 

дорівнювала: 6586492 м3 – 42684,2 м3 = 6543808 м3. 

З використанням прогнозних розрахунків та результатів натурних 

контрольних спостережень на узмор’ї Дунаю, а також з урахуванням фактичних 

об'ємів днопоглиблення, розраховано величини компенсаційних платежів за збиток 

компонентам навколишнього середовища. У першому кварталі 2021 р. ця величина 

досягала 103000,00 грн., у т. ч. за забруднення водного середовища – 17955,44 грн., 

за негативний вплив на рибні ресурси – 85044,56 грн. У другому кварталі величина 

платежів становила 24371,14 грн., у т. ч. 15158,17 грн. і 9212,97 грн. за вплив на 

водне середовище та рибні ресурси відповідно. У 3 кварталі розрахований обсяг 

компенсаційних платежів за збиток компонентам навколишнього середовища 

складав 27129,05 грн., у т. ч. за забруднення водного середовища – 24010,03 грн.   

Аналіз морфологічних умов ділянки морського відвалу та обсягів 

складованих ґрунтів днопоглиблення свідчить про доцільність використовуваної 

технології утилізації ґрунтів – збереження їх в межах запроектованої ділянки 

акваторії морського підводного відвалу та нерозповсюдження ґрунтів за її межами. 

Це дозволяє зробити висновок про відсутність транскордонного впливу робіт зі 

складування ґрунтів на прилеглі акваторії ПЗЧМ. 
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Таким чином, за результатами робіт не виявлено суттєвих впливів 

експлуатації ГСХ «Дунай – Чорне море» та робіт з підтримки паспортних 

характеристик морського підхідного каналу на українську частину дельти Дунаю, 

а також транскордонного впливу морського відвалу ґрунтів, розробки та 

складування ґрунту.  

 

 

1.2 Оцінка сучасного стану масивів поверхневих вод ділянки дельти 

Дунаю на території України за період досліджень 2000-2021 рр.  

 

Оцінювання стану навколишнього природного середовища необхідне з точки 

зору дотримання природоохоронного законодавства та ведення державної політики 

у галузі екологічної безпеки та раціонального природокористування, а також є 

основою для оцінки впливу діяльності людини на довкілля з екологічних позицій. 

З політичної точки зору оцінка стану навколишнього середовища необхідна 

виходячи з транскордонного характеру екологічних проблем і необхідності 

виконання міжнародних домовленостей. 

В результаті аналізу впливу на навколишнє середовище дельти р. Дунай 

впроваджених робіт, пов’язаних з проектом  «Створення глибоководного 

суднового ходу  р. Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти», на підставі 

матеріалів комплексного екологічного моніторингу 2004-2021 років [1, 2, 10 – 31 

та ін.] було встановлено наступне. 

Аналіз екологічних процесів у дельті Дунаю за період 2000-2021 рр. згідно з 

наявною інформацією, у тому числі з використанням космічних знімків КА Landsat 

і КА Sentinel 2, свідчить про сезонні коливання змін берегової лінії Дунайського 

гирла зі збереженням загальної форми структурних елементів. Зберігається 

загальна тенденція висування морського краю Кілійської дельти на ділянці від 

гирла рукава Потапівського до гирла рукава Циганського. Найбільш суттєві зміни 

берегової лінії відмічені на ділянках затоки Таранів, острову Пташиний та островів 
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Нова Земля. 

На південному  краї коси Пташиної відмічається її зміщення у бік берега в 

межах природної еволюції. Вплив днопоглиблювальних робіт на морфодинамічні 

процеси обмежується лише ділянкою узбережжя, прилеглою до гирла рукава 

Бистрий, та навіть на цій ділянці не є значним, а вплив дампінга ґрунту, як і 

днопоглиблювальних робіт у русловій частині, є локальним. Транскордонного 

впливу днопоглиблення та дампінгу ґрунтів на морський відвал, який 

розташований на відстані 8 км від морського краю дельти, на акваторію Румунії не 

зафіксовано. Це підтверджується, зокрема, результатами визначення концентрацій 

завислих та забруднюючих речовин на фонових станціях моніторингу. 

За результатами комплексного екологічного моніторингу встановлено, що 

перерозподіл стоку у Дунайській дельті залежить від низки природних і 

антропогенних чинників, серед яких найбільш значний вплив мало проведення 

багаторічних гідротехнічних робіт. 

Найбільш суттєвий вплив на перерозподіл стоку на цій території спричинило 

проведення комплексу багаторічних масштабних гідротехнічних робіт 

Румунською стороною, і в результаті вже в 2003 р. частка Кілійського рукава від 

стоку Дунаю у вершині дельти знизилась до 52 % порівняно з 70 % на початку 

минулого століття, у 2009 р. - до 50 %, у 2015 р. - до 47,1 %. Аналіз матеріалів 

вимірів витрат води за період 2005-2016 рр. свідчить про збереження багаторічної 

тенденції зменшення водоносності рукавів Кілійської системи, пов’язаної з 

транскордонним впливом значних гідротехнічних робіт у румунській частині 

дельти. Крім того, втрати стоку води Кілійського рукава на ділянці від 

Ізмаїльського Чаталу (вершина дельти Дунаю) до Вилкове складають до 120 м3/с, 

що пов’язано із заповненням придунайських озер і водозабором на господарсько-

побутові потреби. 

В цілому розвиток морської Кілійської дельти перебуває під впливом 

постійного зменшення стоку у витоку Кілійського рукава. Зменшення стоку 

Кілійської системи головним чином позначається на водності Очаківського рукава. 

Скорочення стоку Очаківського рукава викликано головним чином природною 
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тенденцію розвитку водотоку й припиненням днопоглиблювальних робіт у рукаві 

Прорва та З’єднувальному каналі. 

Сучасну еволюцію рукава Бистрий визначають як зменшення стоку у верхів’ї 

Кілійської дельти Дунаю, так і проведення гідротехнічних робіт з поглиблення 

цього рукава. Як показує аналіз даних вимірювань, ці зміни мають ефект 

компенсації. Багаторічні гідрологічні дослідження в дельті та на узмор’ї Дунаю 

показали, що процес нарощування стоку у рукаві Бистрий спостерігається останні 

50 років і дещо підсилився завдяки гідротехнічнім роботам  на його барі, 

починаючи з 2004 р. У цілому за останні роки стік рукава Бистрий (винос води і 

наносів) змінився незначно. Те ж відноситься і до Старостамбульського рукава. 

Проведення гідротехнічних робіт на барі рукава Бистрий не викликало змін 

тенденцій перерозподілу стоку у розвилках основних рукавів дельти: Кілійського, 

Тульчинського, Сулінського та Георгіївського, а також не змінило природних 

тенденцій розвитку водотоків Кілійської дельти: рукава, які знижували стік 

(Очаківський та система його водотоків, Старостамбульський, нижче витоку 

рукава Бистрий і система його водотоків, окрім рукава Циганського) продовжили 

його зниження. Активні рукава (Бистрий і Циганський) збільшували стік, а 

експлуатаційні днопоглиблювальні роботи на барі призвели до того, що процес 

природного наростання стоку підсилився. Підтримання прохідних глибин у гирлі 

рукава Бистрий на рівні 5-7 м не змінює динаміку основних рукавів дельти.  

В цілому тенденції збільшення/зменшення частини стоку рукавів із 

зростанням водності Дунаю збереглися. 

Прогнозні розрахунки показують, що вирішальним фактором, який визначає 

динаміку водності основних рукавів дельті Дунаю при будь-яких будівельних 

роботах, залишиться розвиток Георгіївського рукава. Скорочення його довжини у 

1981-1992 рр. з 109 до 76 км (на 30 %) шляхом будування каналів з незакріпленим 

руслом й до теперішнього часу призводить до збільшення поперечного перерізу 

каналів-спрямлень і активізації Георгіївського і Тульчинського рукавів. 

Передбачається, що у майбутньому, при підтримці судноплавних умов в 

рукаві Бистрий та на перекатах Кілійського рукава, у верхів’ї дельти Дунаю й на 
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великих водотоках Кілійського рукава встановиться відносна рівновага у 

перерозподілі стоку. 

Аналіз матеріалів змін витрат води за 2 останні десятиліття свідчить про 

збереження багаторічної тенденції зменшення водоносності рукавів Кілійської 

системи, пов’язаної з транскордонним впливом значних гідротехнічних робіт у 

румунській частині дельти. У той же час, рукав Бистрий продовжує нарощувати 

стік. 

Згідно з результатами гідрохімічних досліджень води дельтової частини р. 

Дунай в останні роки залишалися наднормативно забрудненими завислими 

речовинами, органічними речовинами, нітратами й металами. Наднормативне 

забруднення річкової води за гідрохімічними показниками, особливо за марганцем, 

та забруднення донних відкладів металами відмічалося вже з транскордонної 

ділянки  - вище м. Рені - тобто, до кордону з Україною. В цілому протягом періоду 

спостережень за показником марганець спостерігалася тенденція до погіршення 

якості води, а за іншими показниками - тенденція до покращення якості води. 

Екосистеми дельти Дунаю складають своєрідний комплекс, обумовлений 

різноманіттям  ландшафтів і перехідним (екотонним) місцезнаходженням між 

великою рікою та Чорним морем. Водні екосистеми дельти – прісноводні, а в 

авандельті Кілійського рукава ще й солонуватоводні, які розвиваються у водотоках, 

лиманах, численних озерах і кутах. Специфічною екосистемою узмор'я є контактна 

зона Дунаю та Чорного моря, куди з величезними водними масами Дунаю, окрім 

завислих і розчинених біогенних речовин, щорічно виноситься від 100 до 200 тисяч 

тонн прісноводного планктону та інших організмів, які гинуть і осідають на дно, 

створюючи запаси органічних речовин. Це явище має вирішальне значення для 

процесів формування біологічної продуктивності північно-західної частини 

Чорного моря та живих ресурсів власне Дунаю з прохідним способом відтворення 

популяцій (зокрема, осетрові риби та дунайський оселедець). 

В цілому аналіз гідробіологічних досліджень української частини дельти 

Дунаю показав, що істотних змін у структурі угруповань гідробіонтів і загальних 

тенденціях рівня забруднення дунайської води у період, що минув від початку 
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роботи ГСХ Дунай – Чорне море, не відбулося. Виключенням були пункти відбору 

проб у районі роботи земснарядів із поглиблення рукава Бистрий, де відмічалося 

значне збіднення фауни безхребетних і порушення структури донних угруповань. 

[32, 33] 

Згідно з наявними даними мережі спостережень національної 

гідрометслужби України [34, 35 та ін.] водотоки басейну р. Дунай не належать до 

найбільш забруднених водних об’єктів України. Протягом двох останніх 

десятиліть екологічний стан української частини р. Дунай за основними 

гідробіологічними показниками був стабільним, відносно благополучним і 

відповідав головним чином ІІІ класу якості вод (помірно забруднені), в окремих 

випадках - ІІІ-ІV (між помірно забрудненими та забрудненими) та ІV класу 

(забруднені води). 

Вивчення стану основних гідробіологічних показників прісноводної частини 

української ділянки дельти р. Дунай проводилось УКРНДІЕП у межах виконання 

моніторингових досліджень на постійних пунктах спостережень (0-131 км) від м. 

Рені до рук. Бистрий, 0 км (рук. Кілійський, Бистрий, Очаківський, 

Старостамбульський) на протязі 2004-2021 рр. У період 2004 - 2012 рр. і в окремі 

наступні роки ІГБ НАНУ виконувались комплексні гідроекологічні обстеження 

основних рукавів української частини дельти Дунаю і кутів - гідрологічно 

пов’язаних з рукавами слабко проточних водойм, що знаходяться поза основною 

течією (Ананькін, Делюків, Потапів та ін.) - у зоні впливу траси ГСХ.  

Аналіз режиму днопоглиблення об'єктів ГСХ “Дунай - Чорне море” за 

останні роки показав, що, не дивлячись на зниження об'єму робіт, площі 

пошкодження донних угруповань залишаються досить високими, однак 

днопоглиблення не позначається негативно на донних біоценозах суміжних 

районів та їх планктонних комплексах. Негативна дія виражається у вилученні 

разом з ґрунтом і засипці при складуванні ґрунту донних організмів, проте видовий 

склад і частково біомаса зообентосу після закінчення протягом деякого часу 

відновлюється.  
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Результати досліджень фітопланктону української частини дельти Дунаю, 

виконані УКРНДІЕП та ІГБ НАНУ, показали помітну різноманітність видового 

складу фітопланктонних угруповань у межах гирлової області Дунаю, з більшою 

однорідністю у рукавах і значно вищими показниками - як загальної кількості 

видів, так і кількісного розвитку - в кутах, а також чутливість до локальних змін у 

гідрологічному й гідрохімічному режимах. Було встановлено, що склад 

фітопланктону рукавів значною мірою залежить від надходження водоростей з 

кутів, в яких для розвитку планктонної альгофлори формуються більш сприятливі 

умови, обумовлені головним чином гідрологічними особливостями та характером 

розвитку вищої водної рослинності.  

Флористичний спектр фітопланктону характеризувався як діатомово-

хлорококовий у весняний та осінній періоди, хлорококово-діатомовий влітку й 

діатомовий у зимовий. У переважній більшості досліджених створів найвищого 

кількісного та якісного розвитку досягали реофільні діатомові водорості, 

характерні для річкового фітопланктону. У меншій кількості зустрічалися 

представники інших відділів – більш активно у кутах (зокрема, зелені, синьозелені, 

евгленові та золотисті). Відмічена загальна тенденція зростання кількості видів 

планктонних водоростей в останні роки, відмінність характеру її сезонної динаміки 

у кутах та рукавах, а також між окремими кутами. Разом з тим, спостерігалося 

пригнічення вегетації планктонних водоростей верхніх ділянок рукавів протягом 

усього періоду досліджень через високу каламутність і швидкість течії. 

Склад фонових видів проточних ділянок на протязі періоду досліджень 

залишався майже без змін, практично в усіх рукавах зустрічались види родів 

Stephanodiscus і Сyclotella, Melosira granulata (Ehrenberg) Ralfs , sp., також 

практично в усіх пунктах - Nitzschia tryblionella Hantzsch, Diatoma vulgare Bory, 

Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh.  

До складу фітопланктону досліджених створів, крім типово планктонних, 

постійно входили як перифітонні (частина видів з родів Gomphonema, Cocconeis), 

так і бентосні форми (представники родів Surirella, Amphora та ін.). Більшість 

виявлених видів водоростей належали до прісноводно-солонуватоводних, причому 
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кількість солонуватоводних представників збільшувалась головним чином у 

створах рук. Бистрий, 0 км і 1 км: Cymatopleura solea (Breb.) W. Sm., Navicula 

halophila (Grun.) Cl., Navicula humerosa Breb., Navicula salinarum Grun., Nitzschia 

holsatica Hust., Surirella ovata var. salina (W. Sm.) Hust., Peridinium bipes Stein, 

типово морський вид Synedra gaillonii (Bory) Ehr., Nitzschia obtusa var. 

scalpelliformis Grun. та деякі інші. 

 Також відмічалася певна кількість видів фітопланктону, характерних як для 

України, так і країн Західної Європи: Cymbella austriaca Grun., Oscillatoria ucrainica 

Vladimir., Dinobryon bavaricum Imhof., Navicula hungarica Grun. з різновидами, 

Nitzschia hungarica Grun., Nitzschia holsatica Hust., Raphidocelis danubiana (Hind.) 

Marv. et al., Scenedesmus intermedius var. balatonicus Hortob.  

На прикладі розвитку фітопланктону в рукаві Бистрий, де відмічалося значне 

збільшення його видового багатства та показників кількісного розвитку у пункті 

спостережень, розташованому в морській частині, зроблено припущення, що при 

виході дунайської води на узмор’я, зменшенні каламутності та швидкості течії 

створюються сприятливі умови для розвитку водоростей, чому сприяє, можливо, й 

екотонний ефект у зоні змішування прісної та солонуватої вод.  

На протязі років досліджень за видовим складом та показниками кількісного 

розвитку в усі сезони виділявся фітопланктон нижньої течії рукава Восточний (біля 

кордону), що пояснюється збагаченням за рахунок потрапляння водоростей з 

Ананькіна кута через систему проток і каналів та підтверджує залежність складу 

фітопланктону рукавів значною мірою від надходження з водойм, що знаходяться 

поза основною течією (кути), в яких формуються більш сприятливі умови для 

розвитку планктонної альгофлори.  

Зверталася увага на масовий розвиток синьозелених в окремі сезони: у куті 

Бистрому - навесні, Делюковому - влітку, Ананькіному та Бистрому – восени, що 

свідчить про можливе погіршення стану цих водойм. 

Загалом кількісний та якісний склад планктонної альгофлори розглянутих 

створів української частини р. Дунай під час усіх проведених досліджень 

відповідав сезонам відборів і типу водойм. Незважаючи на істотну мінливість 
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показників фітопланктону конкретних створів, відмічалася достатня близькість 

середньобагаторічних значень структурних і функціональних характеристик 

планктонних водоростей, що свідчить про певну стійкість екосистеми дельти 

Дунаю. В останні роки спостерігалося деяке підвищення видового різноманіття 

фітопланктону, а також поступове зростання кількісного розвитку синьозелених, 

що може пояснюватися підсиленням процесів евтрофікації.  

В цілому за результатами аналізу розвитку фітопланктону не були 

встановлені суттєві негативні впливи господарської діяльності на території 

України, зокрема, будівництва та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море, на 

екологічний стан дельти Дунаю. Основними факторами, що визначають якісний 

склад і кількісні показники розвитку планктонних водоростей, були температура 

води, водний режим, вміст у воді завислих і токсичних речовин.  

Зоопланктон пониззя Дунаю у період від 80-х років ХХ ст. до 2004 р. в 

цілому характеризувався як ротиферно-копеподний, основу якого складали 

коловертки (Rotatoria) та гіллястовусі ракоподібні (Cladocera), з невисоким якісним 

і кількісним розвитком. У зоопланктоні Дунаю в межах України у період 1981-1982 

і 1987 рр. було виявлено  49 видів (68 внутрішньовидових таксономічних одиниць) 

коловерток, 18 (21) - веслоногих, 36 (42) - гіллястовусих і личинки дрейсени. [33, 

36] У той період було зроблено висновок, що на динаміку кількісного розвитку 

зоопланктону Дунаю, крім температури й швидкості течії, помітно впливає 

кількість мінеральних і органічних зависей: їх висока концентрація порушує 

сезонний цикл розвитку організмів даної групи та створює несприятливі умови у 

першу чергу для фільтраторів – гіллястовусих ракоподібних. Зависі негативно 

впливають також на коловерток, однак високий вміст органічної речовини у 

дунайській воді сприяє їх значному розвитку, тому саме вони у більшості випадків 

визначають рівень розвитку тваринного планктону ріки. [36] 

Протягом усього періоду спостережень 2004-2021 рр. зоопланктон району 

досліджень української ділянки р. Дунай характеризувався відносною бідністю 

якісного й кількісного розвитку, найвищі показники відмічались у весняний період: 

наприклад, у квітні 2010 р. кількість видів організмів даної групи коливалася на 
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рівні 10-15 видів, у 2017 р. було визначено 15 видів [32], у липні 2021 р. – 5 великих 

таксонів.  

Співставлення характеристик зоопланктонного угруповання у різні роки 

досліджень, виконане УКРНДІЕП, показало, що в цілому зоопланктон р. Дунай мав 

схожий видовий склад, співвідношення основних груп, низький рівень кількісного 

розвитку та категорію трофності. Домінуючий комплекс видів формували 

представники родини брахіонід (з коловерток, зокрема Keratella quadrata), також 

ювенільні стадії ракоподібних і, з статевозрілих - Cyclops vicinus. В цілому по 

створах за кількістю таксонів у значній мірі переважали коловертки. Майже усі 

види належали до найбільш розповсюджених мешканців прісних і солонуватих 

вод.[14]. Результати аналізу підтверджують висновки щодо подібності видового 

складу даної групи організмів протягом останніх років і відсутності істотного 

впливу на них як природних, так і антропогенних чинників.  

Порівняння показників розвитку зоопланктону прісноводної ділянки дельти 

Дунаю за 2 останні десятиріччя свідчить про невелику тенденцію до зниження його 

біомаси. У той же час, середня чисельність та біомаса донних безхребетних мали 

близькі значення, а структура угруповання істотно відрізнялась (у 2005 р. за 

біомасою домінували науплії Cirripedia, в останні роки - Noctiluca scintillans). [32]  

Згідно з дослідженнями Одеської філії інституту біології південних морів 

НАНУ (ОфІнБПМ), виконаними у Придунайському районі північно-західної 

частини Чорного моря,  в цілому розвиток зоопланктону був подібним у різні роки, 

з тенденцією до зниження розвитку. Було зроблено висновок стосовно негативного 

впливу на розвиток зоопланктону каналу Дунай-Чорне море: у 2014 р. мінімальні 

показники біомаси відмічалися на каналі, у той час, як максимальні - у зоні 

дампінгу (некормовий зоопланктон) та на фонових станціях (кормовий 

зоопланктон) [14]. У серпні 2017 р. весь морський зоопланктон був представлений 

кормовими для риб організмами з досить однорідним просторовим розподілом і 

найбільшою біомасою в районі дампінгу; в листопаді, навпаки, відмічався 

неоднорідний розподіл зоопланктону з найвищою біомасою на фонових станціях, 

мінімальною – в районі днопоглиблення, приблизно 80 % біомаси складав 
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некормовий компонент. [32] Крім того, у 2014 р. спостерігався спалах розвитку 

нещодавнього вселенця у північно-західній частині Чорного моря Oithona davisea, 

який складав основу чисельності кормового зоопланктону і майже витіснив 

аборигенний вид Oithona minuta. [14] 

У ході досліджень бентосу рукавів дельти Дунаю та основного русла ріки на 

протязі 1987 - 1989 рр. було відмічено загалом 87 видів і форм безхребетних, що 

свідчило про деяке зменшення порівняно з серединою ХХ ст. (99 видів и форм) [36, 

37] внаслідок істотного спрощення  структурних характеристик ценозів, що 

пов’язано з підсиленням антропогенного навантаження на екосистему ріки, у 

першу чергу токсикогенного характеру (збільшення вмісту нафтопродуктів, 

важких металів та інших токсикантів), внаслідок чого домінувати почали стійкі до 

забруднення види – зокрема, представники малощетинкових і багатощетинкових 

черв’яків. Наприкінці ХХ ст., згідно з наявними даними, було зроблено висновок, 

що на українській ділянці Дунаю організми макрозообентосу не спричиняють 

значного впливу на внутрішньоводоймові процеси формування якості води 

порівняно з підсистемою планктону та вищої водної рослинності. [36] 

Згідно з результатами досліджень останнього десятиліття були відмічені 

певні зміни та закономірності на рівні угруповань макрозообентосу, зокрема: 

- опріснення прилеглих до дельти естуарних зон призвело до змін у видовому 

складі макрозообентосу: солонуватоводна фауна заміщувалась прісноводною, у 

зонах з непостійним сольовим складом води зменшилась кількість нерухливих 

видів (наприклад, молюсків) та понто-каспійських реліктових (більшість 

ракоподібних), але загалом кількісні характеристики макрозообентосу не зазнали 

істотних змін;  

- у баровій частині рукаву Бистрий (особливо у мілководних водоймах, які 

добре прогріваються) складаються сприятливі умови для розвитку понто-

каспійської фауни (головним чином, дрібних ракоподібних), яка відзначається 

високою продуктивністю. Протягом періоду досліджень кількість цих видів по 

рукавах та водоймах пониззя дельти змінювалась у дуже незначних межах, що 
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опосередковано свідчить про незначні зміни умов зовнішнього середовища 

досліджених водних об’єктів. 

Ділянки перекатів у руслі Кілійського рукава, де зосереджено основний обсяг 

робіт з днопоглиблення як на першому етапі відновлення ГСХ, так і на етапі його 

повного розвитку, головним чином мали слабко розвинений зообентос, оскільки 

для цих ділянок характерні підвищені швидкості течії та періодичне 

перевідкладення донних наносів (переважно піску). Результати посезонних 

досліджень макрозообентосу, проведених у рамках Комплексного екологічного 

моніторингу Інститутом гідробіології НАНУ з жовтня 2004 р. до листопада 2005 р. 

свідчили про його бідність у кількісному відношенні незалежно від здійснення на 

цих ділянках днопоглиблювальні робіт або їх відсутності. [16] 

Дослідження, виконані Науково-виробничим об’єднанням "НООСФЕРА" у 

травні та вересні 2008 р., показали відсутність макрозообентосу на станції дампінгу 

в обидва сезони (внаслідок звалювання ґрунту від днопоглиблення) та бідність 

кількісних і якісних показників його розвитку у межах МПК: 3 таксони у травні, 6 

– у вересні, причому   чисельність і біомаса організмів бентосу збільшувалася у 

напрямку послідовного віддалення станцій від району днопоглиблення у бік берега. 

У районі МВҐ на відміну від стану навесні цього ж року макрозообентос мав більш 

багатий видовий склад (11 видів), високі чисельність і біомасу. [16]  

Загалом по пунктах досліджень спостерігалися значні коливання показників 

угруповання макрозообентосу за кількістю видів, видовим складом і кількісними 

показниками розвитку, як і у попередні роки. Це свідчить про неоднорідність місць 

мешкання та нестабільність умов існування бентосних організмів, що обумовлено, 

в першу чергу, природними факторами (структура ґрунтів, швидкість течії тощо). 

[32]  

Порівняння досліджень макрозообентосу на окремих ділянках 

Придунайського району моря у період 2004–2014 рр., виконаних ІМБ НАН 

України, показало, що найменші показники кількості таксонів (6), середньої 

чисельності та біомаси були характерні для ділянки днопоглиблення, найвищі - для 

фонових станцій. [14] Зверталася увага, що в останні роки загальна кількість 
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таксонів донних організмів і таксонів основних систематичних груп змінювались 

мало. Було зроблено висновок, що основними природними чинниками, що 

формують склад і розподіл кількісних показників бентосу безпосередньо біля 

гирла, слід вважати низьку солоність придонного шару води та характер донних 

відкладень. На ділянці днопоглиблення (3 станції, донні відклади були 

представлені дрібним щільним піском, місцями замуленим, та мулом) прісноводні 

форми були відсутні (або зустрічаються випадково), а представники евригалінного 

морського комплексу відмічалися рідко - як правило, види, найбільш толерантні до 

низької солоності води. [14] 

В результаті досліджень стану макрозообентосу як складової моніторингу 

рослинних і тваринних угруповань берегової лінії та плавнів Дунайського 

біосферного заповідника при експлуатації глибоководного судового ходу Дунай-

Чорне море, науковцями ДБЗ було зроблено висновок, що антропогенний вплив на 

процеси дельтоутворення відбувається шляхом зміни біотопів, характерної як для 

активної приморської зони дельти, так і внутрішніх водойм. Перерозподіл 

річкового стоку на користь тих чи інших русел призводить до прискореного 

розмиву одних та утворення інших ділянок суші переднього краю дельти. В цілому 

на даному етапі для макрозообентосу в рукавах і солонуватоводних затоках 

існують сприятливі умови, але зневоднення дрібних каналів поступово зменшує 

коефіцієнт водообміну в зарослих прісноводних кутах. Солонуватоводні затоки на 

барових частинах усіх рукавів дуже швидко міліють та заносяться мулом і піском, 

нові прісноводні кути утворюватися не будуть при зникненні існуючих, що 

становить загрозу біорізноманіттю не лише макрозообентосу, але й інших 

гідробіонтів. [14] 

Згідно з моніторинговими дослідженнями ДБЗ 2017 року відмічалося 

величезне значення для збереження біорізноманіття дельти новоутвореної 

мілководної (глибиною від 5 до 50 см) водойми на баровій частині гирла Восточне. 

Незважаючи на досить тимчасовий характер, різноманітні умови (нестабільна 

солоність, багато органіки та ін.) створюють можливість для адаптації та 

розселення багатьом як солонуватоводним, так і прісноводним видам 
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макрозообентосу, а також сприяють розвитку рослинності (переважно занурених 

макрофітів). [38, 39] 

За результатами гідробіологічних досліджень зроблено висновок щодо 

слабкого розвитку бентосу у межах МПК внаслідок періодичного відкладання й 

перевідкладання донних наносів та повторюваних днопоглиблювальних робіт і 

втрати значення цієї ділянки для нагулу риби. Однак, площа цієї ділянки у 

порівнянні з усією площею барової зони рукава Бистрий складає лише близько 5 %, 

а у порівнянні із зоною нагулу у межах узмор’я дельти висування Кілійського 

рукава – менше 0,5 %. На трасі морського підхідного каналу (МПК) розвиток фіто- 

і зоопланктону під час проведення днопоглиблення не мав значних відмінностей 

від такого на інших ділянках узмор'я рукава Бистрий, а макрозообентос, як і у 

попередніх дослідженнях, характеризувався збідненим видовим складом, 

невисокими середніми кількісними показниками. 

Таким чином, вплив повторюваних експлуатаційних днопоглиблювальних 

робіт у межах МПК на кормову базу риб є локальним і не може розцінюватися як 

імовірний значний у транскордонному аспекті. [16]  

У межах МВҐ відзначено мозаїчність розвитку бентосу, яку слід вважати 

наслідком нерівномірного звалювання ґрунту в межах звалища у часі (що 

відповідає проектним рішенням щодо послідовного почергового заповнення 

території звалища) і про відносно швидке відновлення бентосу після дампінгу, 

завдяки чому вплив дампінгу на розвиток бентосу є локальним, не має ознак 

кумуляції та не може розцінюватися як імовірний значний у транскордонному 

аспекті. [16] 

В цілому результати багаторічних гідробіологічних досліджень дозволяють 

стверджувати, що прямий вплив відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне 

море на угруповання фітопланктону, зоопланктону та бентосу відсутній, окрім 

локальних порушень структури угруповань у місцях безпосереднього проведення 

гідротехнічних робіт. За результатами моніторингу відмічено тенденцію відносно 

швидкого відновлення донних біоценозів на окремих ділянках по завершенні робіт. 

Локальне й короткочасне збільшення концентрації завислих речовин у місцях  
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днопоглиблення та дампінгу суттєво не впливає на стан планктонних угруповань. 

[3]  

Результати комплексу досліджень, виконаних за період від початку робіт з 

відновлення судноплавства в українській частині дельти Дунаю, вказують на 

відсутність істотних транскордонних впливів на іхтіо- та орнітофауну. Оцінка 

впливів експлуатаційного днопоглиблення та дампінгу на кормову базу риб 

Дунайського узмор'я також свідчить про їх локальність, що не може відобразитися 

на загальній біопродуктивності району та мати транскордонний характер.  

У районі дельти виявлено близько 89 видів риб, які належать до 30 родин. У 

промислових уловах зустрічається до 40 видів, але основу складають 10-15 видів, 

серед яких провідне місце впродовж останніх років займав дунайський оселедець 

(56-82 %). Улови оселедця на українській ділянці р. Дунай варіюють за роками, 

іноді в значних масштабах. В уловах також зустрічалися лящ (2 %), сазан (4,7 %), 

судак, сом, рибець і рослиноїдні (по 1-1,5 %), щука, білизна, плоскирка (до 0,5 %), 

карась (близько 9 %).  

Результати іхтіологічного моніторингу свідчать, що за період експлуатації 

ГСХ в цілому не встановлено суттєвого впливу робіт, пов’язаних з діяльністю щодо 

відновлення суднового ходу, на стан популяцій прохідних та туводних видів риб і 

на умови їх нересту. Встановлено, що в цілому умови для нересту як прісноводних, 

так і морських видів риб у районі проведення днопоглиблювальних робіт на узмор’ї 

гирла Бистре та зоні дампінгу суттєво не погіршилися. Шумові ефекти і підвищена 

каламутність води не спричинили будь-якої помітної дії на заходження прохідних 

видів риб та пов'язані з цим промислові операції. 

Здійснення судноплавства на акваторії ГСХ Дунай – Чорне море сприяє 

збільшенню проходження до місць нересту плідників прохідних видів риб, в першу 

чергу оселедця, який нереститься на румунсько-болгарській ділянці ріки. Це 

пов’язано з поглибленням барової частини гирла Бистре, що дозволяє оселедцю 

безперешкодно здійснювати нерестову міграцію з моря у гирло ріки, не зважаючи 

на погодні умови; також із встановленням навігаційних знаків у руслі ріки, що веде 
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до зменшення кількості придатних для промислу місць; а також з тим, що при 

проходженні суден по русловій частині ГСХ промисел риби припиняється. 

Проведені дослідження показали, що вплив робіт з відновлення ГСХ 

безпосередньо на молодь риб менше, ніж на кормову базу. Оцінка такого впливу як 

локального підтверджується, зокрема, даними міжрічної динаміки вилову риби, які 

свідчать про відсутність кумуляційного впливу на рибні ресурси за період 

експлуатації ГСХ. Морський підхідний канал розташовується у зоні змішування 

прісних річкових і морських вод, де створюються несприятливі умови для нересту 

більшості аборигенних видів риб. У зв'язку з цим днопоглиблювальні роботи, які 

тут відбуваються, не спричиняють впливу на відтворення рибних запасів. 

Незначний збиток (зважаючи на невелику площу, що піддається впливу) може 

завдаватися відтворенню калкана і чорноморської кефалі лише у районі здійснення 

дампінгу ґрунту і не має транскордонного характеру.  

Таким чином, впливи днопоглиблення й складування ґрунтів при відновленні 

ГСХ на іхтіофауну мали локальний характер і складалися з впливу на кормову базу 

риб та, у меншій мірі, на їхню ранню молодь. Локальний характер впливу 

обумовлюється тим, що бентосні угруповання досить швидко відновлюються, а 

планктонні - достатньо динамічні.  

Моніторингові спостереження на території ДБЗ показали, що в результаті 

обміління затоки Бистре коса Пташина стала доступною для наземних хижаків і 

кабанів, у зв'язку з чим колоніальні поселення наземно-гніздових птахів 

перемістилися на сусідні коси - Таранову та Нову Землю. Аналіз ретроспективних 

даних свідчить, що у дельті Дунаю має місце багаторічний перерозподіл поселень 

колоніальних птахів на значних територіях, а за останні три десятиріччя на 

українській частині дельти Дунаю основні місця багаторічних колоніальних 

поселень птахів змінювались декілька разів. Головною причиною зникнення 

колоніальних поселень птахів з тієї чи іншої приморської коси є її з’єднання з 

прилеглим островом в результаті природного розвитку переднього краю дельти. Ці 

дані свідчать про наявність процесів адаптації орнітофауни до факторів впливу та 

мінливих факторів середовища. 
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Відокремити вплив відновлення та експлуатації ГСХ на масові сезонні 

скупчення птахів та їх розподіл на зимівлі від природних змін практично 

неможливо. За висновками фахівців ДБЗ, вони головним чином обумовлені 

природними факторами (гідрометеорологічні умови року, зміни конфігурацій 

приморських кіс в результаті природного розвитку переднього краю дельти, 

проникнення хижаків на місця гніздування тощо).  

Передбачений проектом комплекс пом’якшувальних заходів дозволив 

запобігти значному транскордонному кумулятивному впливу ГСХ Дунай – Чорне 

море у період експлуатації на риб і птахів дельти Дунаю за умов коригування цього 

комплексу на стадії післяпроектного аналізу згідно з результатами систематичних 

досліджень проявів кумуляції впливів. 

За результатами проведеного у рамках імплементації висновків Комісії із 

запиту комплексу поглиблених досліджень, імовірні транскордонні впливи на 

довкілля від реалізації проекту ГСХ Дунай – Чорне море на повний розвиток, а 

саме: на гідрологічний режим, морфодинаміку дельти, якість річкової та морської 

води, кормову базу риб, місця нагулу й нересту, міграційні потоки осетрових і 

дунайського оселедця, місця мешкання, чисельність популяцій і біорізноманіття 

птахів, включаючи особливо цінні та вразливі види, були оцінені як локальні та 

обмежені, тобто такі, що не призведуть до значних змін основних параметрів 

навколишнього природного середовища і втрати біорізноманіття дельти Дунаю.  

Видовий склад, біотопічний розподіл, населення та сучасний охоронний 

статус видів батрахо- і герпетофауни територій ДБЗ, розташованих у районі 

гирла Бистре та о. Єрмаків, підтвердили наявність описаних раніше видів 

земноводних та плазунів, їх біотопічний розподіл. Істотного прямого впливу 

експлуатації ГСХ Дунай - Чорне море на стан популяцій ссавців фауни ДБЗ 

виявлено не було. Наявні факти реєстрації обережних рідкісних видів у 

безпосередній близькості до ГСХ свідчать про помірний рівень турбування ссавців 

з боку суднохідного гирла.  
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Вища водна рослинність 

На думку дослідників української частини дельти Дунаю кінця ХХ – початку 

ХХІ ст. [33, 36] своєрідність акваторій української ділянки Дунаю та 

придунайських озер полягає в тому, що основним домінуючим компонентом 

природних екосистем гирлової області й ландшафтно-утворюючим елементом 

біоти є вища водна та прибережна рослинність, яка істотно впливає на усі форми 

життя. До будівництва ГСХ вища водна рослинність була представлена у низов’ях 

української частини Дунаю 158 видами. 

Водно-болотні угіддя дельти Дунаю є унікальною екосистемою 

загальноєвропейського значення і відіграють дуже важливу роль у збереженні 

біорізноманіття регіону, країни та світу. Білатеральний біосферний заповідник у 

дельті Дунаю (БЗДД) складається з природоохоронних територій румунської 

частини дельти та Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ) на території 

України. Велика кількість тепла, води та висока родючість ґрунтів сприяють 

розвитку багатої рослинності, у тому числі вологолюбної, яка заселяє плавні, 

береги водотоків і водойм. У той же час, тваринне населення плавневих екотопів 

характеризується бідністю та суттєво відрізняється від високопродуктивних 

екотопів заток і узмор’я дельти Дунаю. [36]  

Згідно з дослідженнями фахівців ДБЗ у 2004 р. [40] відмічено негативний 

вплив будівництва ГСХ по гирлу Бистре на окремі види рідкісних і зникаючих 

рослин (Trapa natans, Aldrovanda vesiculosa, Nymphoides peltata, Leucojum aestivum). 

У той же час, спорудження судноплавного каналу позитивно впливає на 

формування угруповань повітряно-водної рослинності, зокрема, Nymphea alba, 

Nuphar luteum, Salvinia natans на ділянках дельти з уповільненням течії внаслідок 

зменшення водності. Загалом істотних змін у структурі рослинного покриву на 

ділянці, розташованій найбільш близько від будівельних робіт, – косі Пташиній - 

не відбулося. 

Зміни рослинного покриву при будівництві І черги каналу пов’язані, 

головним чином, з днопоглиблювальними роботами, складуванням ґрунту 
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(пульпи), перерозподілом водного стоку та розмивом берегів під впливом 

малотоннажного флоту, що обслуговує роботи на гирлі Бистрому [40]. 

Основні зміни від впливу будівництва ГСХ було згруповано за 

природоохоронними зонами ДБЗ: 

- у зоні суворої охорони: зміни наземних екосистем у приморській зоні та 

приморських водоймах, а також у гирлових зонах дунайських рукавів;  

- у буферній зоні: зміни пригирлових екосистем внаслідок змін гідрорежиму 

та під впливом складування пульпи. [40] 

Зроблено висновок стосовно збільшення площ болотного та лучно-болотного 

типів рослинності за рахунок водойм (кутів) центральної та південної частини 

переднього краю дельти, зменшення площ водної рослинності прісноводних 

водойм та збільшення площ солонувато-водної. Прогнозується, що у подальшому 

флора центральної частини української дельти Дунаю буде поповнюватися 

адвентивними видами, а площі, зайняті рідкісними видами рослин, особливо Trapa 

natans, Aldrovanda vesiculosa, Nymphoides peltata, будуть скорочуватися. [40]   

За останнє десятиліття відмічалися певні зміни у складі рослинності району 

досліджень, особливо водного типу. Відмічено спрощення структури фітоценозів 

досліджених водойм в останні роки, що, імовірно, пов’язане з різким коливанням 

рівня води та її солоності протягом вегетаційного періоду рослин. Побудова 

захисної дамби у баровій частині гирла Бистре призводить до змін у складі піщано-

літоральної рослинності в приморській частині острова Стамбульський із 

збільшенням частки лучних видів та очерету звичайного, а на узмор’ї – формування 

детритово-піщаної рослинності з перевагою рудеральних видів. [41] 

Моніторингові дослідження на території ДБЗ в останні роки свідчать, що 

найменша кількість видів флори (18) відмічена у рукаві Бистрий, а найвища - на 

приморських косах (які визначені найбільш цінними новоутвореннями) та у 

рештках затоки Восточний (54). Найбільш багатою на водні види рослин у районі 

ГСХ Дунай-Чорне море є частина затоки Бистрий біля гирла Восточне. Ананькін 

кут займає друге місце за видовим багатством (55,6 % від загальної кількості 

водних і навколоводних видів).  
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На територіях, розташованих у зоні судноплавного шляху Дунай – Чорне 

море у вторинній дельті та на о. Єрмаків у місцях намиву пульпи під час 

днопоглиблювальних робіт у 2004 р., в останні роки спостерігалося поповнення 

флори та збільшення біорізноманіття, причому саме на ділянках, які зазнають 

впливу від діяльності людини, пов’язаної з судноплавством: приморських косах 

(Восточна, Пташина) і картах намиву о. Єрмаків. Моніторингові спостереження за 

поширенням видів, вперше виявлених в Україні на території ДБЗ, показали чітке 

приурочення їх місцезростань до ділянок, що прилягають до порту Усть-Дунайськ 

(Chenopodium pumilio R.Br., Brachiactis ciliata (Ledeb.) Ledeb.) і розташованих 

поблизу островів, які зазнали руйнування рослинного покриву внаслідок 

днопоглиблювальних робіт та скидання пульпи у картах намиву. Виявлено 

розширення площ цих видів на інших алювіальних ділянках. [38, 39] 

 

Вплив судноплавства на проникнення видів-вселенців 

Прогнозується, що підсилення руху суден у зв’язку з відновленням ГСХ 

сприятиме активізації міграції видів-вселенців, оскільки Дунай - друга за 

розмірами ріка Європи з розвинутим судноплавством – є великим міграційним 

шляхом для чужорідних видів і вважається як південним інвазійним коридором з 

України до країн Європи, так і одним з потужних шляхів проникнення вселенців 

до України. Саме в межах української частини Дунаю виявлено найбільшу 

кількість чужорідних видів, оскільки в акваторії Дунайського біосферного 

заповідника (ДБЗ) з початку заповідання у 1967 р. постійно ведуться моніторингові 

роботи щодо дослідження видового складу флори й фауни. Яскравим прикладом 

появи виду з високим інвазійним потенціалом у складі іхтіофауни Дунаю є 

вторгнення ротана-головешки (Perccottus glenii Dybowski) [42].  

Зокрема, у барових частинах усіх досліджених рукавів дельти Дунаю були 

виявлені популяції двох видів-вселенців: азіатської річкової корбікули Cоrbicula 

fluminea (O.F.Müller, 1774) та китайської беззубки Вуда Sinanodonta woodiana (Lea, 

1834), які поширюються в рукавах, причому у 2008 р. спостерігалося зростання їх 

чисельності, а з 2010 р. – стабілізація; у 2013 р. відмічалося зростання популяції в 
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рукавах дельти нещодавнього вселенця - двостулкового молюска дрейсени бузької 

(Dreissena rostriformis bugensis), який поступово витискує дрейсену поліморфну. 

Серед макрозообентосу найбільш значущими для екосистеми чужорідними видами 

також є молюски мія піщана (Mya arenaria), скафарка (Scapharca inaequivalvis), 

краби голандський (Rhithropanopeus harrissi tridentatа) та мохнаторукий 

китайський (Eriocheir sinensis), а загалом 19 видів. [14, 17-19, 43] У 2013 р. були 

зафіксовані 2 нових для фауни Дунайського біосферного заповідника  види: 

північно-американська мшанка Pectinatella magnifica та двостулковий молюск 

Barnea candida [38]. Проведені на узмор'ї між гирлами Бистре та Восточне 

дослідження дозволили виявити двох нових для фауни заповідника, типово 

морських, видів риб – зіркогляда звичайного (Uranoscopus scaber L.) та дуже 

рідкісного для України, й навіть для Чорного моря, виду родини спарових – (Sparus 

aurata L.) [38]. 

За останні 20 років через русло р. Дунай на територію української частини 

дельти потрапило більше 20 адвентивних видів, а загалом функціонування 

судноплавного каналу Дунай-Чорне море по гирлу Бистре сприяло появі більше 

десяти видів вищих судинних рослин. За існуючих умов прогнозується подальше 

розповсюдження та збільшення кількості синантропних видів у центральній 

частині території ДБЗ, особливо інвазійних видів. Не менш важливим у появі й 

поширенні таких видів є міграційні шляхи через дельту Дунаю птахів та велике їхнє 

скупчення на приморських новоутвореннях. [38] 

Загалом під час комплексного екологічного моніторингу відновлення та 

експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море у період 2004 – 2021 рр. були виявлені 

поодинокі нові види рослин, гідробіонтів, орнітофауни, плазунів, кількісний 

розвиток яких в цілому характеризувався як незначний і такий, що не має суттєвого 

впливу на екосистему дельти. 

 

 

Підвищення біорізноманіття на о. Єрмаків 
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Аналіз космічних знімків острову Єрмаків за літні місяці періоду від 

2000 р. до 2021 р., а також огляд зібраної інформації показав, що намивання ґрунту 

в 2004 р. спричинило на екосистему о. Єрмаків локальний і короткочасний вплив. 

Багаторічні дослідження Дунайського біосферного заповідника свідчать, що 

екосистема острова багато в чому залежить від природних чинників. 

В 2009 р. було проведено роздамбування та обводнення о. Єрмаків з метою 

нормалізації природного гідрологічного режиму та збагачення біорізноманіття, 

внаслідок чого більшість територій острова повернулася до свого природного 

стану, різко збільшилася  площа цінних місцеперебувань амфібій і рептилій, 

нерестових водоймищ для розмноження  земноводних, рідкісної та промислової 

іхтіофауни. Вже у наступному році відмічався швидкий позитивний відгук усіх 

компонентів екосистеми острова: масове розмноження різних видів риб, плазунів, 

земноводних, птахів і ссавців, багато з яких є рідкісними та занесеними до Червоної 

книги України й різноманітних природоохоронних списків, у тому числі 

міжнародних. [14]  

У подальші роки спостерігалося відновлення рідкісних видів рослин та 

угруповань з одного боку та зниження частки адвентивних і рудеральних видів з 

іншого, поновлення та поширення популяцій рідкісних видів, занесених до 

Червоної та Зеленої книг України. Загалом відбувається швидке відновлення 

природних водно-болотних екосистем і збагачення біорізноманіття острова та 

Дунайського біосферного заповідника в цілому. Острів Єрмаків має велике 

значення як екологічний коридор між українською та румунською частиною 

біосферного транскордонного резервату "Дельта Дунаю".[14]  

Таким чином, острів Єрмаків є прикладом успішного перетворення 

порушеної екосистеми - уразливої до негативних впливів - на більш стійку, в тому 

числі й до інвазій чужорідних видів, що особливо актуально у теперішній час, коли 

багато природних середовищ України потребують відновлення. 

 

В цілому результати матеріалів досліджень, проведених науковцями 

УКРНДІЕП, ДБЗ, ІМБ НАН України та ОдЦ ПівденНІРО в останні та попередні 



132 

 

роки у дельті Дунаю у ході комплексного екологічного моніторингу відновлення 

та експлуатації глибоководного суднового ходу (ГСХ) Дунай – Чорне море, дають 

можливість стверджувати про відсутність прямого впливу відновлення та 

експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море на біотичні угруповання. Найбільш суттєві 

порушення структури біотичних угруповань були зафіксовані у місцях 

безпосереднього проведення днопоглиблювальних робіт і зоні морського дампінгу 

ґрунту, загалом мали локальний характер та нетривалий період.  

Контрольні спостереження показали, що фактичні зміни компонентів 

навколишнього природного середовища, які відбуваються під впливом діяльності 

з відновлення ГСХ, не перевищують прогнозних, а найчастіше менш істотні – 

тобто, супутні природоохоронні заходи були в цілому ефективними. Зміни, які 

відмічались у стані екосистеми дельти Дунаю, обумовлені, головним чином, 

традиційним комплексом факторів природного та господарського впливу, на які й 

повинні бути спрямовані заходи щодо покращення екологічного стану водойм та 

якості води. За всіма напрямками моніторингу суттєвого транскордонного впливу 

діяльності щодо відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море встановлено 

не було. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Аналіз екологічних процесів у дельті Дунаю за період 2000-2021 рр. згідно 

з наявною інформацією свідчить про сезонні коливання змін берегової лінії 

Дунайського гирла зі збереженням загальної форми структурних елементів. Вплив 

днопоглиблювальних робіт на морфодинамічні процеси обмежується лише 

ділянкою узбережжя, прилеглою до гирла рукава Бистрий, та навіть на цій ділянці 

не є значним, а вплив дампінга ґрунту, як і днопоглиблювальних робіт у русловій 

частині, є локальним. 

2. За результатами комплексного екологічного моніторингу встановлено, що 

перерозподіл стоку у Дунайській дельті залежить від низки природних і 

антропогенних чинників, серед яких найбільш значний вплив мало проведення 

багаторічних гідротехнічних робіт. Аналіз матеріалів щодо змін витрат води за 2 

останні десятиліття свідчить про збереження багаторічної тенденції зменшення 

водоносності рукавів Кілійської системи, пов’язаної з транскордонним впливом 

значних гідротехнічних робіт у румунській частині дельти. У той же час, рукав 

Бистрий продовжує нарощувати стік. 

3. Згідно з результатами гідрохімічних досліджень води дельтової частини р. 

Дунай в останні роки залишаються наднормативно забрудненими завислими 

речовинами, органічними речовинами, нітратами й металами. Наднормативне 

забруднення річкової води за гідрохімічними показниками, особливо за марганцем, 

та забруднення донних відкладів металами відмічалося вже з транскордонної 

ділянки – вище м. Рені – тобто, до кордону з Україною. В цілому протягом періоду 

спостережень за показником марганець спостерігалася тенденція до погіршення 

якості води, а за іншими показниками – тенденція до покращення якості води. 

4. За результатами гідрохімічного моніторингу у І півріччі 2021 р. у водах 

дунайської гирлової області відмічено зменшення порівняно з багаторічним 

періодом кількості завислих речовин, органічних сполук, концентрацій 

вуглекислого газу, азоту нітритного, кремнію, хлоридів, сульфатів, магнію, хрому 

шестивалентного, суми лужних металів та мінералізації (у 3 кварталі – азоту 
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нітритного, амонійного, головних іонів та мінералізації). Зростання спостерігалося 

для концентрацій азоту нітратного, кальцію, розчиненого кисню, величини БСК5 (у 

3 кварталі – вуглекислого газу, перманганатної та біхроматної окислюванностей та 

кремнію).  

5. У І півріччі 2021 р. найгірша якість поверхневих вод за екологічною 

оцінкою відзначена за показниками блоку трофо-сапробності. При цьому за 

винятком показників вмісту завислих речовин і прозорості, які у даному випадку 

можуть відображати не тільки антропогенний вплив, але й специфічні умови 

дельти, основний внесок у погіршення якості води за цим блоком показників 

належав вмісту сполук біогенних елементів. Оцінка якості вод на вході до 

української ділянки дельти Дунаю (вище Рені, 71 миля, або 131 км) принципово не 

відрізнялася від середньої по дослідженій акваторії. Проте, і самоочищення уздовж 

цієї акваторії помітно не було (або воно компенсувалося надходженням нового 

забруднення). Зроблено висновок, що при розробці заходів із екологічного 

оздоровлення дельти Дунаю доцільно звернути особливу увагу на обмеження 

надходження сполук біогенних елементів. 

6. В результаті досліджень зроблено висновок про досить значну 

забрудненість ділянок дельти р. Дунай за мікробіологічними показниками, що 

свідчить про постійне антропогенне навантаження на ці водні об’єкти. Найбільш 

сприятливий стан водного об’єкта відмічений вище м. Рені (у липні 2021 р.), який 

за ступенем забруднення за оціночним показником ЛКП можна віднести до 

«допустимого», а інших досліджених об’єктів – до «високого» ступеня 

забруднення. За результатами еколого-токсикологічної оцінки стану поверхневих 

вод р. Дунай, серед 12 проб води, відібраних у липні 2021 р., 2 виявили хронічну 

токсичність (р. Дунай нижче м. Ізмаїл і нижче м. Кілія) і відносились до 2 класу 

якості –  «слабко забруднені». Інші 10 проб води за ступенем забрудненості 

відповідали І класу якості – «вода чиста» (р. Дунай вище м. Рені, вище м. Кілія, 

вище м. Вилкове, рук. Очаківський, рук. Бистрий та рук. Старостамбульський). 

7. Результати багаторічних гідробіологічних досліджень дозволяють 

стверджувати про відсутність прямого впливу відновлення та експлуатації ГСХ 
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Дунай – Чорне море на біотичні угруповання, окрім локальних порушень їх 

структури у місцях безпосереднього проведення гідротехнічних робіт і зоні 

морського дампінгу ґрунту. Встановлено, що днопоглиблення не позначається 

негативно на донних біоценозах суміжних районів та їх планктонних комплексах. 

Локальне й короткочасне підвищення концентрації завислих речовин у місцях  

днопоглиблення та дампінгу суттєво не впливає на стан планктонних угруповань. 

Порушення структури донних угруповань і значне збіднення фауни безхребетних 

відмічалося у районі роботи земснарядів із поглиблення рукава Бистрий. За 

результатами моніторингу відмічено тенденцію відносно швидкого відновлення 

донних біоценозів на окремих ділянках після завершення робіт. 

8. Результати комплексу досліджень, виконаних за період від початку робіт з 

відновлення судноплавства в українській частині дельти Дунаю, вказують на 

відсутність істотних транскордонних впливів на іхтіо- та орнітофауну. Оцінка 

впливів експлуатаційного днопоглиблення та дампінгу на кормову базу риб 

Дунайського узмор'я також свідчить про їх локальність, що не може відобразитися 

на загальній біопродуктивності району та мати транскордонний характер. Про 

несуттєві зміни умов середовища досліджених водних об’єктів опосередковано 

свідчать дуже незначні зміни кількості видів понто-каспійської фауни (головним 

чином, дрібних ракоподібних).  

9. Відмічено спрощення структури фітоценозів досліджених водойм в 

останні роки, що, імовірно, пов’язане з різким коливанням рівня води та її 

солоності протягом вегетаційного періоду рослин. Зроблено висновок стосовно 

збільшення площ болотного та лучно-болотного типів рослинності за рахунок 

водойм (кутів) центральної й південної частини переднього краю дельти, 

зменшення площ водної рослинності прісноводних водойм і збільшення площ 

солонуватоводної. Прогнозується, що у подальшому флора центральної частини 

української дельти Дунаю буде поповнюватися адвентивними видами, а площі, 

зайняті рідкісними видами рослин, будуть скорочуватися. Зміни рослинного 

покриву при будівництві І черги каналу пов’язані, головним чином, з 

днопоглиблювальними роботами, складуванням ґрунту (пульпи), перерозподілом 
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водного стоку та розмивом берегів під впливом малотоннажного флоту, що 

обслуговує роботи на гирлі Бистрому. 

10. Прогнозується, що підсилення руху суден у зв’язку з відновленням ГСХ 

сприятиме активізації міграції видів-вселенців, оскільки Дунай є великим 

міграційним шляхом для чужорідних видів і вважається як південним інвазійним 

коридором з України до країн Європи, так і одним з потужних шляхів проникнення 

видів-вселенців до України. За останні 20 років через русло р. Дунай на територію 

української частини дельти потрапило більше 20 адвентивних видів, зокрема, 

більше десяти видів вищих судинних рослин. Загалом під час комплексного 

екологічного моніторингу відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море у 

період 2004 – 2021 рр. були виявлені поодинокі нові види рослин, гідробіонтів, 

орнітофауни, плазунів, кількісний розвиток яких в цілому характеризувався як 

незначний і такий, що не має суттєвого впливу на екосистему дельти. За існуючих 

умов прогнозується подальше розповсюдження та збільшення кількості 

синантропних видів у центральній частині території ДБЗ, особливо інвазійних 

видів.  

 11. Внаслідок роздамбування та обводнення о. Єрмаків у 2009 р. відбулося 

повернення  до природного стану більшості територій острова, різко збільшилася 

площа цінних місцеперебувань амфібій і рептилій, нерестових водоймищ для 

розмноження  земноводних, рідкісної та промислової іхтіофауни. Вже у 

наступному році відмічався швидкий позитивний відгук усіх компонентів 

екосистеми острова: масове розмноження різних видів риб, плазунів, земноводних, 

птахів і ссавців, багато з яких є рідкісними та занесені до Червоної книги України 

й різноманітних природоохоронних списків, у тому числі міжнародних. У наступні 

роки спостерігалося швидке відновлення природних водно-болотних екосистем і 

збагачення біорізноманіття острова та Дунайського біосферного заповідника в 

цілому.  

12. За результатами проведених досліджень не було виявлено суттєвих 

впливів експлуатації ГСХ «Дунай – Чорне море» та робіт з підтримки паспортних 

характеристик морського підхідного каналу на українську частину дельти Дунаю, 
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а також суттєвого транскордонного впливу. Контрольні спостереження показали, 

що фактичні зміни компонентів навколишнього природного середовища, які 

відбуваються під впливом діяльності з відновлення ГСХ, не перевищували 

прогнозних, а найчастіше були менш істотними – тобто, супутні природоохоронні 

заходи були в цілому ефективними. Зміни, які відмічались у стані екосистеми 

дельти Дунаю, обумовлені, головним чином, традиційним комплексом факторів 

природного та господарського впливу, на які й повинні бути спрямовані заходи 

щодо покращення екологічного стану водойм і якості води.  

 

2. Доопрацювання і тестування геоінформаційної системи Екологічного 

моніторингу української частини дельти дунаю 

 

2.1 Завдання, що були вирішені на попередніх етапах НДР 

 

На попередніх етапах виконання НДР були вирішені наступні завдання 

досліджень: 

1. Запропонована загальна структура геоінформаційної моделі, яка передбачає 

функціонування трьох підсистем: збереження та пошуку інформації, аналітичної 

підсистеми та підсистеми відображення інформації. У складі підсистеми 

збереження та пошуку інформації передбачається використання чотирьох блоків, 

які містять інформацію щодо систематичних спостережень і експедиційних 

досліджень за гідрохімічними, гідробіологічними та гідрологічними показниками. 

В аналітичній підсистемі передбачалося застосування п’яти блоків, що 

забезпечують виконання таких основних функцій ГІС: розрахунку статистичних 

характеристик показників стану вод, розрахунку комплексних показників якості 

річкових вод, класифікації якості річкових вод у пунктах спостережень за 

окремими показниками якості та за комплексними показниками, розрахунку 

прогнозних значень окремих і комплексних показників якості річкових вод на 

певний період часу та розрахунок прогнозних значень окремих показників якості 

річкових вод у районах скидання зворотних вод. У підсистемі відображення 

інформації передбачалася наявність двох блоків: тематичної інтерактивної 
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електронної карти і блоку формування таблиць-звітів. 

2. Базуючись на топографічній електронній карті України та на підставі 

тематичного аналізу космічних знімків створена тематична інтерактивна 

електронна карта української частини дельти р. Дунай, яка містить сім загально-

географічних та п’ять тематичних просторових шарів. 

3. Створена математична модель переносу забруднюючих речовин у дельті 

Дунаю при аварійному забрудненні річкової води. При розробленні моделі 

використовувалася схема графа дельти Дунаю (ГДД). Цю математичну модель 

можна використовувати для прогнозування негативних наслідків аварійного 

забруднення дельти. 

4. Заповнена база даних геоінформаційної системи інформацією про 

гідрологічні, гідрохімічні та альгологічні показники. Заповнення бази даних 

інформацією про гідрохімічні та альгологічні показники дозволяє досліджувати 

часові тенденції зміни цих показників і здійснювати короткострокове 

прогнозування їх значень. Заповнення бази даних інформацією про гідрологічні 

показники (витрати та рівні води в різних рукавах дельти р. Дунай) забезпечує 

можливість моделювання процесів формування якості річкових вод у районах 

скидання зворотних вод. 

5. Розробленні інструменти, що реалізують функцію прогнозування якості 

води у рукавах р. Дунай Зокрема, був розроблений інструмент, який дозволяє 

визначати часові тенденції зміни показників якості річкових вод і оцінювати їх 

значущість. Тестування цих інструментів виявило значущі середні (за період 

досліджень) тенденції зміни для 9 гідрохімічних і 3 альгологічних показників. 

Поміж гідрохімічних показників тенденція до погіршення якості води була 

визначена за показником марганець; поміж альгологічних показників – для 

показника індекс Шеннона за чисельністю фітопланктону. 

6. Розроблено і програмно реалізовано алгоритм комплексної оцінки якості 

річкових вод в пунктах спостережень. Тестування роботи цього алгоритму виявило, 

що за критерієм коефіцієнта забрудненості (КЗ) у середньому річкові води 

належали до категорії «слабко забруднені». Величина даного критерію в 
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середньому по дельті змінювалася у межах від 1,22 до 1,89. За критерієм середнього 

екологічного індексу в середньому річкові води відносились до категорій «чисті» 

або «досить чисті». Величина цього критерію в середньому по дельті коливалася у 

межах від 2,35 (у 2017 р.) до 2,72 (у 2011 р.). 

7. Розроблено блок оцінки впливу точкових джерел забруднення на річкові 

води у 2-х аспектах: локальному і великомасштабному. Оцінка впливу точкових 

джерел забруднення на якість річкових вод за допомогою розробленої ГІС виявила, 

що в останні роки як за локальним, так і за великомасштабним критеріями впливу 

основним джерелом забруднення води р. Дунай з боку України є скидання стічних 

вод Целюлозно-картонного комбінату (ЦКК) у м. Ізмаїл. За локальним критерієм 

вплив інших джерел забруднення характеризувався як несуттєвий. За критерієм 

великомасштабного впливу істотний вплив на якість річкової води, крім скидання 

стічних вод ЦКК, виявили також КП «Світло» (м. Кілія) і скидання колекторно-

дренажних вод СГП Кілійського району - у 2018 р.; КП «Світло» і СВК "Маяк" у м. 

Кілія – у 2019 р.; у 2020 р. частка ЦКК складала 57,9 % від загального впливу трьох 

основних скидів, друге місце належало КП «Світло» у м. Кілія (36,4 %), третє - СВК 

"Маяк" у м. Кілія (5,7 %). 

 

2.2 Доопрацювання геоінформаційної моделі 

 

За результатами тестування окремих розроблених інструментів підсистеми 

аналізу даних було здійснено доопрацювання геоінформаційної моделі, а саме 

підсистеми аналізу даних.  

По-перше, було скориговане програмне забезпечення блоку просторового 

прогнозу якості води внаслідок аварійного забруднення. Для цього блоку було 

запропоновано новий, більш простий алгоритм розв’язання завдання. 

По-друге, у підсистему аналізу даних було додано блок аналізу кореляційних 

зв'язків між гідрохімічними й альгологічними показниками. Додання до підсистеми 

аналізу даних такого блоку зумовлене необхідністю аналізу кореляційних зв’язків 

між гідрохімічними та альгологічними показниками для інтерпретації отриманих 
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результатів моніторингу.  

 

2.2.1 Розроблення блоку прогнозування аварійного забруднення дельти 

Дунаю 

Природні біоценози дельти Дунаю, яка є центром біорізномаїття світового 

масштабу, потребують особливого захисту від аварійного забруднення річкової 

води внаслідок техногенних аварій: аварійних пошкоджень суден при здійсненні 

судноплавства, аварійних скидів зворотних вод, тощо. Оскільки одночасне 

виникнення декількох аварій в акваторії дельти Дунаю є малоймовірним, можна 

вважати, що аварійне забруднення відбувається внаслідок дії лише одного 

аварійного джерела забруднення – нерухомого точкового джерела, яке діє 

протягом певного часу. Аварійне джерело забруднення характеризується також 

тим, що маса речовин, які потрапляють у дельту Дунаю від цього джерела за 

одиницю часу, значно перевищує масу речовин, які потрапляють за цей час від усіх 

інших джерел забруднення.  

Унаслідок аварійного забруднення утворюється зона забруднення – частина 

дельти Дунаю, в якій концентрація забруднюючих речовин є значно більшою, чим 

в інших частинах дельти. Концентрація речовин у зоні забруднення, її розміри та 

положення її границь змінюються у часі за рахунок процесів конвективного та 

дифузійного переносу речовин у потоці води. Це призводить до зміни концентрації 

речовин у створах дельти Дунаю, розташованих нижче (за течією) аварійного 

джерела забруднення. При цьому в даному створі концентрація речовин починає 

змінюватися через певний проміжок часу після початку аварійного забруднення: 

спочатку ця концентрація збільшується, а потім потім зменшується, що обумовлено 

“проходженням” зони забруднення крізь розглядуваний створ. У даному розділі 

розглядається математична модель описаних вище процесів, яку можна 

використовувати для оцінки негативного впливу техногенних аварій на водну 

екосистему дельти Дунаю. 

Структура дельти Дунаю. Деякі поняття термінології графів 

Дельта Дунаю складається з рукавів дельти – поєднаних між собою ділянок 

річкової системи Дунаю, які не містять місць злиття або розгалуження потоків 
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річкової води. Структуру річкової системи зручно задавати, використовуючи 

термінологію графів [1, 2]. Ця термінологія використовується також для опису 

алгоритму розв’язання задачі переносу речовин у дельті Дунаю. У зв'язку з цим, 

визначимо низку термінів, що використовуються в термінології графів [1, 2]. 

Графом називають абстрактний об’єкт, який складається із двох кінцевих 

множин: множини елементів, що називаються вершинами графа, і множини 

елементів, які називають дугами графа. Кожна дуга графа визначається парою його 

вершин.  

На рис. 2.1 показаний граф дельти Дунаю (ГДД), побудований з 

використанням даних, що наведені в роботі [3]. Дуги ГДД відповідають рукавам 

дельти Дунаю, а вершини ГДД – місцям злиття або розгалуження потоків річкової 

води (вершини 2 – 21, рис. 2.1), місцям впадіння рукавів дельти Дунаю у Чорне 

море (вершини з номером 22), а також  вхідному створу дельти (вершина 1). 

Використовуючи дані роботи [3], можна встановити відповідність між номерами 

дуг ГДД та назвами рукавів дельти Дунаю. Наприклад, дуга 35 (рис. 2.1) відповідає 

Тульчинському рукаву.  

До кожної дуги ГДД примикають дві вершини – вхідна й вихідна, а кожна з 

цих вершин примикає до даної дуги. Кожна дуга ГДД спрямована зі своєї вхідної 

вершини у вихідну (дуга виходить із вхідної вершини та входить у вихідну), 

причому вхідній та вихідній вершинам відповідають вхідний та вихідний створи 

дуги: крізь вхідний створ вода втікає “у дану дугу” (у відповідний рукав дельти 

Дунаю), а крізь вихідний створ – витікає з даної дуги. Наприклад, на рис. 2.1 до 

дуги 7 примикає вхідна вершина 5 та вихідна вершина 6, дуга 7 виходить із 

вершини 5 та входить у вершину 6. 
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Рис. 2.1 – Граф дельти Дунаю (ГДД): 1 – 37 – дуги ГДД (показані стрілками); 

1 – 22 – вершини ГДД (показані кружками). 

 

Вершини графа, що примикають тільки до одної дуги, називають граничними 

вершинами, а всі інші вершини – вершинами спряження. Наприклад, ГДД (рис. 2.1) 

має граничні вершини 1 і 22 та вершини спряження 2 - 21. Дуги графа, що виходять 

із граничних вершин, називають вхідними дугами, а що входять у ці вершини - 

вихідними дугами графа. Граничні вершини графа, що примикають до вхідних дуг, 

називають вхідними вершинами графа. Наприклад, ГДД (рис. 2.1) має одну вхідну 

вершину 1 одну вхідну дугу  1, та 14 вихідних дуг 20-23, 15, 17, 25, 27, 30, 32-34, 

36, 37.  

  

Математичне формулювання задачі переносу речовин при  аварійному 
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забрудненні дельти Дунаю 

Як зазначено вище, маса речовин, які потрапляють у дельту Дунаю від 

аварійного джерела забруднення за одиницю часу, значно перевищує масу речовин, 

які потрапляють за цей час від усіх інших джерел забруднення. Тому при 

математичному моделюванні переносу речовин у дельті Дунаю можна не 

враховувати усі джерела забруднення річкової води, окрім аварійного джерела. В 

цьому випадку для кожної дуги ГДД (рис. 2.1), яка не містить аварійного джерела 

забруднення, перенос розглядуваної речовини уздовж відповідного рукава дельти 

Дунаю можна описувати таким рівнянням поздовжньої дифузії, 

                                           kC
дx

Сд
D

дx

дС
u

дt

дС


2

2

,                                   (2.1) 

де C  - концентрація даної речовини; t  - час; x - координата, що спрямована у 

напрямку розглядуваної  дуги  ГДД (у напрямку течії води уздовж відповідного 

рукава дельти); швидкість течії води на даній дузі; D  - коефіцієнт поздовжньої 

дифузії; k  - коефіцієнт неконсервативності речовини. 

 
У рівнянні (2.1) невідомою є концентрація ),( txCC  , а величини u , D , k  

вважаються заданими. Зокрема, величини u та D  можна визначити за методикою 

[4],  використовуючи результати розрахунку гідравлічних характеристик рукавів 

дельти Дунаю [3]. 

 Граничні умови до рівняння (2.1) задаються наступним чином. 

 У вхідному створі дуги використовується умова 

                                                )(),0( tСtC вх ,                                                        (2.2) 

де )(tСвх  - концентрація речовини у вхідному створі, яка тут вважається заданою: 

для дуги 1 (рис. 2.1) маємо )()( tСtСвх  , де )(tС  - задана концентрація речовини 

у вхідному створі дельти Дунаю (зокрема, може бути, що constC  ), а для інших 

дуг концентрація )(tСвх  розраховується у процесі розв’язання розглядуваної задачі 

переносу речовин. 

 Граничну умову у вихідному створі дуги можна записати так:  
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                                                       0
Lxдх

дС
,                                                         (2.3) 

де L  - довжина дуги, м (довжина відповідного рукава дельти), яка вважається 

заданою [3]. 

 Умова (2.3) відбиває відсутність дифузійного потоку речовини у вихідному 

створі дуги. Як показано у підрозділі 2.3, цю умову можна використовуватися у 

випадках, коли конвективний потік речовини уздовж дуги значно перевищує 

дифузійний потік (остання умова, як правило, виконується). Відзначимо, що 

врахування дифузійного потоку речовини у граничних створах дуг призводить до 

дуже складного алгоритму розв’язання задачі переносу речовини на графі річкової 

мережі [5]. 

 Початкова умова до рівняння (2.1) записується так: 

                                                      )()0,( 0 xCxС  ,                                                  (2.4) 

де функція )(0 xC  вважається заданою (зокрема, може бути, що constC 0 ).   

 Якщо дуга ГДД містить аварійне джерело забруднення, то ця дуга 

розбивається на дуги I та II вершиною спряження, яка відповідає аварійному 

джерелу (рис. 2.2, а). У цьому випадку для дуг I та II використовуються ті ж самі 

співвідношення (1.1)-(2.4), що й для інших дуг ГДД. 

Щоби розрахувати поле концентрації ),( txC  для всіх дуг ГДД, необхідно 

сформулювати умови спряження, які відбивають баланс маси речовини у вершинах 

спряження без урахування дифузійного потоку речовини. Ці умови записуються 

наступним чином. 

 Якщо вершина спряження відповідає аварійному джерелу забруднення (рис. 

2.2, а), то 

                                                  
АДЗI

I
вих
Iвх

II
QQ

mQС
С




 ,                                                (2.5) 

де 
вх
IIС  - концентрація речовини на вході (у вхідному створі) дуги II; 

вих
IС  - 

концентрація речовини на виході (у вихідному створі) дуги I; m  - маса речовини, 

яка надходить за одиницю часу у річкову воду від аварійного джерела забруднення, 
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г/с; IQ   - витрата води на дузі I, м3/с; АДЗQ  - витрата води, яка надходить у вершину 

спряження від аварійного джерела забруднення, м3/с. 

 

 

 Рис. 2.2 – Види вершин спряження ГДД: ВС – вершина спряження; АДЗ – 

аварійне джерело забруднення.  

 

 В умові (2.5) величини m , АДЗQ , IQ  вважаються заданими, причому витрата 

IQ  розраховується за методикою [3]. 

Якщо вершина спряження відповідає місцю злиття декількох потоків 

річкової води в один потік (рис. 2.2, б), то 

                                                     





j
j

j
j

вих
j

вх

Q

QC

С ,                                                (2.6) 

де вхС  – концентрація речовини на вході дуги, що виходить із даної вершини 

спряження; вих
jС  – концентрація речовини на виході j -ої дуги, яка входить у 

вершину спряження; jQ  - витрата води на j  - ій дузі, м3/с (вона розраховується за 

методикою [3]). 

 Якщо вершина спряження відповідає місцю розгалуження одного потоку 

річкової води на декілька потоків (рис. 2.2, в), то  

                                                 вихвх
i СС  ,                                                    (2.7) 
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де 
вх
iС  – концентрація речовини на вході i - ої дуги, яка виходить із вершини 

спряження; вихС  – концентрація речовини на виході дуги, що входить у вершину 

спряження. 

 

Алгоритм розв’язання задачі переносу речовин 

Для чисельного розв’язку рівняння (2.1) необхідно задати часовий  крок t , 

що є однаковим для всіх дуг ГДД, та просторовий крок )1/(  NLx , де N  - 

кількість розрахункових точок на розглядуваній дузі (конкретні значення величин 

t і х  вибираються, виходячи із досягнення потрібної точності розрахунку). 

Розрахункові точки дуги нумеруються від 1 до N , точка 1 відповідає вхідному 

створу дуги (входу дуги), а точка N  - вихідному створу дуги (виходу дуги). Точку 1 

назвемо лівою граничною точкою дуги, точку N  - правою граничною точкою, а всі 

інші точки – внутрішніми точками дуги.  

Чисельний розв’язок рівняння (2.1) полягає у розрахунку концентрації 

речовини ),( txС  в розрахункових точках дуги з координатами xixi  )1(  ( i 1, 

2, … N ) у розглядувані моменти часу tjt j   ( j 0, 1, … S ). Розглядаючи 

моменти часу jt  і 1jt , будемо казати, що момент часу 1jt  відповідає поточному 

часовому шару, а момент jt  - попередньому шару. 

Записуючи  кінцево-різницеву апроксимацію рівняння (2.1) у внутрішніх 

точках дуги з використанням абсолютно стійкої кінцево-різницевої схеми першого 

порядку точності щодо кроків t і х  [6], одержимо такі рівняння: 

                        iiiiiii FCBCECA   11
ˆˆˆ ,    ( i 2, 3, … 1N ),                  (2.8) 
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 ,           (2.9) 

де  iС̂  - концентрація речовини у розрахунковій точці з номером i  на поточному 

часовому шарі, а iС   - на попередньому шарі. 
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 У рівняннях (2.8) невідомими є концентрації iĈ  ( i 1, 2, … N ), а інші 

величини – відомі. Зокрема, концентрації iC  ( i 1, 2, … N ), від яких залежить 

величина iF  у (2.9), розраховуються на попередньому часовому шарі. При цьому 

на початковому часовому шарі (при 0it ) концентрації iC  задаються початковою 

умовою (2.4). 

Очевидно, що у лівій граничній точці дуги граничну умову (2.2) можна 

записати так: 

                                                       )(ˆ
1 tСС вх ,                                                    (2.10) 

де концентрація )(tСвх  на поточному часовому шарі відома.  

 З кінцево-різницевої апроксимації граничної умови (2.3) у правій граничній 

точці дуги  випливає, що   

                                                       0ˆˆ
1  NN CC .                                               (2.11) 

Співвідношення (2.8), (2.10), (2.11) являють собою замкнену систему лінійних 

алгебраїчних рівнянь відносно невідомих концентрацій iĈ  ( i 1, 2, … N ), яка 

розв’язується методом прогонки [6]. 

Алгоритм розрахунку поля концентрації речовини ),( txC  для всіх дуг ГДД на 

поточному часовому шарі складається із низки наступних кроків (для зручності 

опису цього алгоритму вважається, що ГДД має декілька вхідних дуг, до яких 

примикають декілька вершин спряження). 

На першому кроку розглядається граф першого кроку - ГДД (рис. 2.1), на вході 

усіх вхідних дуг якого концентрація речовини задана. Розв’язуючи систему рівнянь 

(2.8), (2.10), (2.11) для кожної вхідної дуги розглядуваного графа, розраховуємо 

поле концентрації на цій дузі, у тому числі й концентрацію речовини на виході 

зазначеної дуги. Використовуючи значення концентрації на виході вхідних дуг і 

відповідні умови спряження (2.5)-(2.7) для вершин спряження, що примикають до 

вхідних дуг, розраховуємо концентрацію речовини на вході дуг, які виходять із 

зазначених вище вершин спряження. 
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На другому кроку розглядається граф, що містить усі дуги й вершини графа 

першого кроку, окрім його вхідних дуг і вершин. Концентрація речовини на вході 

усіх вхідних дуг графа другого кроку розрахована на першому кроку. Тому для 

графа, що розглядається на другому кроку, реалізується описаний вище алгоритм 

першого кроку. 

Потім виконується третій крок, і так далі. Такі кроки виконуються доти, поки 

поле концентрації речовини не буде розраховано для всіх вихідних дуг ГДД. На 

цьому розрахунок поточного поля концентрації на всіх дугах ГДД закінчується. 

Описаний вище алгоритм використовується для розрахунку поля концентрації 

на всіх розглядуваних часових шарах. Оскільки у початковий момент часу (при  

00  tt ) поле концентрацій для всіх дуг відомо, з використанням описаного вище 

алгоритму розраховується поле концентрації на першому часовому шарі (при  

ttt  1 ). Потім одержане на першому шарі поле концентрації використовується 

в якості початкової умови для розрахунку поля на другому часовому шарі (при  

ttt  22 ), і т. д. Цей процес продовжується доти, поки не буде розраховано поле 

концентрації на останньому часовому шарі. 

Відзначимо, що конвективний потік речовини уздовж водотоків реальних 

річкових систем значно перевищує дифузійний потік [1]. В цьому випадку, як 

показують розрахунки, описаний вище алгоритм дає практично такі самі 

результати, як і алгоритм, що описаний у роботі [5]. Це підтверджує достовірність 

обох зазначених алгоритмів. Разом із тим, описаний вище алгоритм є значно більш 

простим, чим алгоритм роботи [5]. Зокрема, за алгоритмом [5] на кожному 

часовому шарі дуги ГДД обходяться двічі, а за описаним вище алгоритмом – лише 

один раз.  

 

2.2.2 Розроблення блоку аналізу кореляційних зв’язків між показниками 

якості води 

З метою виявлення кореляційних зв’язків між альгологічними і 

гідрохімічними показниками в аналітичній підсистемі ГІС передбачено розрахунок 

коефіцієнтів парної та множинної лінійної кореляції та оцінка їх значущості. 



149 

 

Коефіцієнти парної лінійної кореляції розраховуються за стандартною формулою 

([7]): 

yx

xy

xy
SS

S
R


 ,     (2.12) 

де Rxy – коефіцієнт парної лінійної кореляції між заданим альгологічним 

показником y і будь-яким з гідрохімічних показників x, Sxy – вибіркова оцінка 

коваріації показників x і y, Sx і Sy – відповідно вибіркові оцінки 

середньоквадратичних відхилень показників x і y. 

Розрахунок коефіцієнтів множинної лінійної кореляції здійснюється для 

випадків, коли обраний альгологічний показник залежить від двох гідрохімічних 

показників. В цьому разі розрахунок коефіцієнту кореляції здійснюється за 

формулою (див. [7]): 
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де Ry12 – коефіцієнт множинної лінійної кореляції між заданим альгологічним 

показником y і 2-ма обраними гідрохімічними показниками x1 і x2; Ry1, Ry2, – 

коефіцієнти парної лінійної кореляції між альгологічним показником і обраними 

гідрохімічними показниками; R12 – коефіцієнти парної лінійної кореляції між 

гідрохімічними показниками x1 і x2. 

Для оцінки рівня значущості коефіцієнтів кореляції використовується 

формула 
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де φt(y) – щільність розподілу Стьюдента з кількістю ступенів свободи f, що 

розраховується як 
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де Г(х) – гамма-функція. 
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Верхня межа інтегралу в (2.41) розраховується як така статистика: 

21

R
t f

R
 


.     (2.16) 

Кількість ступенів свободи дорівнює 1f n m   , де n – кількість 

вимірювань показників; m – кількість гідрохімічних показників, для яких 

виконується пошук кореляційної залежності. 

 

2.3 Розроблення підсистеми відображення інформації 

 

Для програмного забезпечення роботи підсистеми відображення інформації 

були розроблені програми (скрипти), які забезпечують роботу блока формування 

звітів, і програми, які забезпечують відображення інформації на електронній карті.  

При роботі різних блоків підсистеми аналізу даних результати розрахунків 

зазвичай записуються до таблиць dbf-формату ГІС. Тому переважно для 

формування звітів застосовується спеціально розроблений скрипт, що забезпечує 

експорт даних з таблиць dbf-формату до Excel-таблиць. Робота цього скрипту 

базується на використанні технології динамічного обміну даними (DDE-

технології). 

Винятком є робота блоку прогнозу змін показників якості води протягом 

часу. Результати розрахунків в цьому блоці не записуються до dbf-таблиць, але 

безпосередньо експортуються до системи Excel. Інтерфейс роботи цього блогу 
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виглядає таким чином. Після початку роботи програми з’являється діалогове вікно 

для вибору виду вихідних даних (рис. 2.3).  

 

Рис. 2.3 – Діалогове вікно вибору виду вихідних даних 

 

Після вибору користувачем типу вихідних даних з’являється діалогове вікно 

для вибору пунктів спостережень, для яких здійснюється прогноз. При 

прогнозуванні середньоквартальних або середньомісячних значень показників 

також обирають відповідний квартал або місяць року (рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 – Діалогове вікно вибору пунктів спостережень, кварталу і місяцю року 

Далі з’являється діалогове вікно для вибору показників, значення яких 

прогнозується (рис. 2.5). В цьому діалоговому вікні можна обрати відразу декілька 

показників. 
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Рис. 2.5 – Діалогове вікно вибору показників, значення яких прогнозується 

 

Результати розрахунку експортуються до Excel-таблиці. Приклад такої 

таблиці для 2-х показників якості води і 2-х пунктів спостережень наведено у 

таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 – Приклад експорту результатів прогнозування до Excel-таблиці 

Код пункту 

спостережень 

Параметри 

прогнозу 

Завислі 

речовини 
БСК-5 

R01 тенденція -5,881 -0,048 

R01 значущість 0,0067 0,3853 

R01 прогноз 43,665 1,7685 

R01 точність, % 16,228 15,932 

R01 P1 0,86 0,47 

R01 P2 0,24 -- 

R02 тенденція -5,463 -0,016 

R02 значущість 0,0365 0,7944 

R02 прогноз 38,091 2,1784 

R02 точність, % 19,652 18,787 

R02 P1 0,25 0,9 

R02 P2 0,92 -- 

 

Як видно з наведеної таблиці, у звіті, що формується, для кожного з обраних 

показників якості води і для кожного з обраних пунктів спостережень 
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відображаються такі результати розрахунків: середня тенденція зміни показника за 

вказаний період спостережень, рівень значущості тенденції, прогнозне значення 

показника, точність прогнозу і параметри експоненціального згладжування (p1, 

p2). Якщо тенденція значуща, для прогнозування застосовується метод Хольта-

Вінтерса. В цьому випадку відображаються 2 параметра згладжування. В іншому 

випадку для прогнозування застосовується метод простого експоненціального 

згладжування і у звіті відображається тільки 1 параметр згладжування. 

Для відображення інформації на електронній карті в розробленій ГІС були 

збережені основні стандартні елементи керування. До таких елементів керування 

відносяться кнопки та інструменти, що дозволяють змінювати масштаб і межі 

фрагменту карти, що відображається (кнопки: «зменшити», «збільшити», 

«збільшити до виділеного», інструменти: «плюс», «мінус), елементи керування, що 

дозволяють здійснювати підписи об’єктів на карті, виділяти на карті об’єкти згідно 

заданих умов і. т. ін. Крім того, були розроблені спеціальні додаткові елементи 

керування: 

1) відображення на карті результатів комплексної оцінки якості води в 

пунктах спостережень, 

2) побудові на карті стовпчикових діаграм значень гідрохімічних або 

альгологічних показників в пунктах спостережень, 

3) побудова графіків динаміки показників якості води за часом. 

Для відображення результатів комплексної оцінки якості води на карті в 

інтерфейсі електронної карти передбачена спеціальна кнопка. Після застосування 

неї з’являється діалогове вікно вибору параметрів комплексної оцінки (рис. 2.6). 
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Рис. 2.6 – Діалогове вікно вибору параметрів комплексної оцінки якості води 

У діалоговому вікні, що з'явилося, потрібно вибрати один з 3-х методів 

комплексної оцінки, вид статистичної обробки даних (середньорічні, 

середньоквартальні або дані за місяць) і рік, у якому проводилися спостереження. 

У випадку, якщо обраний тип статистичної обробки «середньоквартальні», 

потрібно вказати, за який квартал року проводилися виміри. Якщо обраний тип 

статистичної обробки «дані за місяць», квартал указувати не потрібно,але  потрібно 

вказати місяць. Якщо обраний тип статистичної обробки «середньорічні», досить 

указати рік, а квартал і місяць не вказуються. 

У випадку вибору методу комплексної оцінки ІЗВ або КЗ після натискання в 

діалоговому вікні кнопки  відразу ж буде зроблене відображення категорій 

якості води у виділених пунктах спостережень на карті у вигляді кружків різного 

кольору (кожний колір відповідає певній категорії якості води, зазначеної в 

легенді). 

У випадку вибору методу комплексної оцінки – класифікації по екологічних 

категоріях після натискання кнопки  з'явиться діалогове вікно для вибору 



155 

 

показника екологічної оцінки (максимальний і середній екологічні індекси, 

максимальні й середні блокові індекси, екологічні категорії за окремими 

показниками якості води).  

 

 

У даному вікні треба вибрати один з показників екологічної оцінки.  

Для побудові на карті стовпчикових діаграм значень гідрохімічних або 

альгологічних показників в пунктах спостережень в інтерфейсі електронної карти 

передбачено спеціальний інструмент. При застосуванні цього інструменту 

користувач спочатку вказує бажає мий розмір діаграм. Після цього з’являється 

діалогове вікно (рис. 2.7). 
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Рис. 2.7 – Діалогове вікно вибору параметрів побудови діаграм показників 

якості води на карті 

 

У діалоговому вікні, що з'явилося, потрібно вибрати вид статистичної 

обробки даних (середньорічні, максимальні за рік, середньоквартальні або дані за 

місяць) і рік, у якому проводилися спостереження. При необхідності також 

потрібно вказати квартал або місяць спостережень. Крім того, діалогове вікно 

дозволяє вказати, чи потрібне на діаграмах відображати рівні ГДК, і якщо потрібно, 

обрати вид ГДК (комунально-побутові або рибно-господарські). Після натиснення 

кнопки  на карті в точках, що відповідають обраним пунктам спостережень 

будуть побудовані стовпчикові діаграми. Розглянутий інструмент дозволяє також 

будувати діаграми для одного показника за різні роки спостережень. 

Для побудови графіків динаміки показників якості води за часом в інтерфейсі 

електронної карти передбачена спеціальний інструмент. Вибір цього інструменту 

дозволяє побудувати графік зміни показників якості вод із часом для довільного 

зазначеного на карті пункту. Можна вказати на карті не конкретний пункт, а 

виділити при натиснутої лівої клавіші “миші” прямокутник. Після цього на екрані 

з'явиться список усіх пунктів, розташованих у границях виділеного прямокутника 

з указівкою проти номера кожного пункту опису його розташування. Далі слід 

подвійним щигликом лівої клавіші миші на номері пункту вибрати зі списку один 

пункт, для якого буде побудований графік. 

Після вибору одного пункту (безпосередньо на карті або зі списку) на екрані 

з'явиться діалогове вікно вибору характеристик графіка (рис. 2.8). 
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Рис. 2.7 – Діалогове вікно вибору параметрів побудови діаграм показників 

якості води на карті 

 

На панелі «Статистика» у лівій частині діалогового вікна варто вибрати 

необхідний вид статистичної обробки відображуваних даних: середньорічні, 

максимальні за рік або поточні значення. При виборі середньорічних або 

максимальних значень у списку «Рік» варто вказати рік, починаючи з якого буде 

відображена зміна показників. За замовчуванням вибирається мінімальне значення. 

При виборі поточних значень у списку «Дата» варто вказати дату, починаючи з якої 

буде відображена зміна показників. За замовчуванням вибирається найбільш рання 

дата. Прапорець-вимикач дозволяє вказати, чи потрібно на діаграмі порівнювати 

показники зі значеннями ГДК. При включеному прапорці-вимикачі в діалоговому 

вікні необхідно також указати вид ГДК: рибогосподарські або комунально-

побутові. 

Після натискання кнопки  , що підтверджує вибір характеристик 

діаграми, на екрані з'явиться список вимірюваних показників, з яких потрібно 

вибрати один або кілька показників, значення яких будуть відображені на 

побудованому графіці. При виключеному прапорці-вимикачі в списку вказується 

тільки один показник. Графік зміни значень показників будується у виді окремого 

документа. Якщо за обраними показниками маються дані тільки за один рік (при 
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відображенні середньорічних або максимальних значень) або тільки за одну дату 

(при виборі поточних значень) замість графіка будується діаграма. 

 

2.4 Тестування ГІС; створення за допомогою ГІС тематичних карт 

української частини дельти Дунаю 

 

На попередніх етапах роботи для тестування ГІС були використані дані 

спостережень за період 2004-2017 рр. Для остаточного тестування усієї ГІС база 

даних була поповнена даними спостережень за 2018-2019 рр. 

 

2.4.1 Виявлення  тенденцій зміни у часі показників якості річкової води та 

короткострокове прогнозування їх значень 

При тестуванні блоку прогнозування показників якості води були внесені 

зміни в інтерфейс інструменту, що виконує функцію визначення тенденцій зміни 

показників у часі. В ньому була передбачена можливість вибору періоду 

спостережень, для якого розраховується часова тенденція. Це дозволило уточнити 

характер тенденцій і зміни їх напрямів. Усереднені по усіх пунктах вихідні дані для 

аналізу наявності тенденцій зміни у часі показників якості води, розрахункові 

значення тенденцій та рівні їх значущості наведені у таблиці 2.2.  
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Таблиця 2.2 – Значення показників якості води, усереднені по усіх пунктах спостережень в українській частині  

дельти р. Дунай та їх  тенденцій у часі 

Рік 

спостережень 

Показники якості річкової води, мг/дм3 

Завислі 

речовини 

Розчинений 

кисень 

БСК-5, 

мгО2/дм3 

ХСК, 

мгО/дм3 

Азот 

амонійний 

Азот 

нітритний 

Фосфор 

фосфатів 

Марганець, 

мкг/ дм3 

Хром+6, 

мкг/ дм3 

2004 55,7 7,4 1,61 25,9 5,27 0,06 0,23 – – 

2005 176,3 9,1 2,32 16,8 0,20 0,03 0,10 8,2 – 

2010 102,9 9,2 1,89 17,8 0,09 0,02 0,05 8,0 7,18 

2011 52,5 9,2 1,54 16,6 0,07 0,02 0,04 11,0 8,33 

2012 60,8 9,3 1,50 17,2 0,14 0,03 0,04 8,8 9,00 

2013 55,4 9,2 1,50 14,2 0,12 0,03 0,04 40,9 6,23 

2014 71,3 9,2 1,16 12,8 0,09 0,03 0,05 16,7 4,64 

2015 70,2 9,2 1,17 17,3 0,04 0,02 0,04 34,2 2,57 

2016 52,3 8,6 1,29 16,0 0,06 0,01 0,04 43,8 3,48 

2017 40,8 9,5 1,81 17,6 0,08 0,02 0,04 25,6 2,77 

2018 80,91 9,20 2,17  0,10 0,020 0,040 14,02 2,02 

2019 31,36 9,21 2,25 18,46 0,12 0,020 0,040 12,45 2,58 

тенденція у 

часі, 

од.вим./рік 

–4,482 0,065 –0,004 –0,332 –0,187 –0,002 –0,008 0,922 –0,769 

рівень 

значущості 

тенденції 

0,06 0,06 0,89 0,14 0,04 0,01 0,007 0,33 0,0005 
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Як випливає з наведених у табл. 2.2 результатів розрахунків, за більшістю 

показників якості річкової води у середньому по пунктах моніторингу в 

українській частині дельти р. Дунай були визначені тенденції до поліпшення 

якості води. Спостерігалося зменшення значень показників завислі речовини, 

азот амонійний, азот нітритний, фосфор фосфатів, хром6+ та збільшення 

розчиненого кисню.  

Для показників БСК-5, ХСК і марганець у середньому за період досліджень 

рівень значущості тенденцій перевищував 10%. Однак, це пов’язане зі 

зміною напрямів динаміки зазначених показників протягом часу. 

Було встановлено, що у 2014 р. відбулася зміна напряму динаміки 

концентрації органічних речовин за показниками БСК-5 і ХСК. Якщо до 

2014 р. спостерігалися значущі тенденції до поліпшення якості води за 

зазначеними показниками, то починаючи з 2014 р., вже спостерігалися 

значущі тенденції до погіршення якості води (рис. 2.8-2.9). Для показника 

БСК-5 величина тенденції до 2013 р. складала –0,065 мгO2/дм3 у рік; рівень 

значущості тенденції: 8,5%; після 2013 р. величина тенденції складала +0,26 

мгO2/дм3 у рік; рівень значущості тенденції: 0,3%. Для показника ХСК 

величина тенденції до 2013 р. складала –0,85 мгO/дм3 у рік; рівень 

значущості тенденції: 3%; після 2013 р. величина тенденції складала +0,93 

мгO/дм3 у рік; рівень значущості тенденції: 10%. 

Для показника марганець до 2013 р. спостерігалася тенденція до погіршення 

якості води. Вона була пов’язана зі значним збільшенням концентрації 

марганцю у 2013 р. Якщо до 2012 р. концентрації марганцю були на рівні 

рибогосподарської ГДК, то уз 2013 р. вони в декілька разів перевищували 

рибогосподарські нормативи. починаючи з 2014 р., спостерігається значуща 

тенденція до поступового поліпшення якості води за даним показником (–3,7 

мкг/дм3 у рік; рівень значущості тенденції: 6%). Проте і в 2019 р. 

концентрація марганцю залишалася на рівні, що перевищує 

рибогосподарську гранично допустиму концентрацію (ГДК) (рис. 2.10). 

Діаграми розсіювання середньорічних концентрацій та графікі лінійних 

трендів показників якості води, для яких була визначена значуща тенденція 

змін у часі, наведені на рис. 2.10-2.15. 

Для показника азот амонійний також спостерігалася зміна напряму тенденції 

зміни у часі (рис. 2.11), але в середньому за період спостережень напрям 

тенденції не змінився. Для показника азот нітритний, починаючи з 2017 р. 

спостерігалася стабілізація концентрації на рівні трохи нижче за ГДК (рис. 

3.7). Для показника фосфор фосфатів стабілізація спостерігається, 

починаючи з 2011 р. на рівні значно приблизно 0,04 мг/дм3, тобто значно 



161 

 

нижче за ГДК (рис. 2.13). 

 

 

Рис. 2.8 – Зміна концентрації органічних речовин (за БСК-5) в середньому по 
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пунктах спостережень 

 

Рис. 2.9 – Зміна концентрації органічних речовин (за ХСК) в середньому по 
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пунктах спостережень 

Рис. 2.10 – Зміна концентрації марганцю в середньому по пунктах 

спостережень 

Рис. 2.11 – Зміна концентрації азоту амонійного в середньому по пунктах 

спостережень 

Рис. 2.12 – Зміна концентрації азоту нітритного в середньому по пунктах 



164 

 

спостережень 

Рис. 2.13 – Зміна концентрації фосфору фосфатів в середньому по пунктах 

спостережень 

 

Рис. 2.14 – Зміна концентрації хрому шестивалентного в середньому по 
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пунктах спостережень 

Рис. 2.15 – Зміна концентрації завислих речовин в середньому по пунктах 

спостережень 

 

Тенденція до погіршення якості води за показником БСК-5 після 2014 р. 

спостерігалася вже у вхідному створі української частини дельти р. Дунай 

(вище м. Рені). Величина тенденції складає +0,21 мгO2/дм3 у рік; рівень 

значущості тенденції: 0,5% (рис. 2.16). Тобто ця тенденція обумовлена 

погіршенням якості води за межами української частини дельти. 

Тенденція до погіршення якості води, пов’язана зі значним збільшенням 

концентрації марганцю у 2013 р., також спостерігалася вже у вхідному створі 

української частини дельти р. Дунай (рис. 2.17). Тобто ця тенденція 

обумовлена погіршенням якості води за межами української частини дельти. 

Найімовірніше, підвищення концентрації марганцю пов'язане з добуванням 

марганцю на території Румунії (родовища Якобені, Ватра-Дорней в басейні 
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лівої притоки Дунаю – р. Бистриця) або обумовлено природними процесами. 

Рис. 2.16 – Зміна концентрації органічних речовин (за БСК-5) в пункті 

спостережень вище м. Рені 

 

Рис. 2.17 – Зміна концентрації марганцю в пункті спостережень вище м. 
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Рені 

Оскільки прогнозування якості води в даній роботі здійснювалося за 

середньорічними значеннями показників, для побудови прогнозів 

застосовувався метод Хольта. Параметри згладжування, що використовуються 

у методі Хольта, лежать в межах інтервалів 10    та 10   . Для підбора 

параметрів згладжування застосовувався метод еволюційного пошуку з 

оптимізацією за критерієм мінімальної відносної похибки прогнозу [8]. 

Результати прогнозування для усереднених по усіх пунктах моніторингу 

значень показників на період часу до 2020 р. наведені у табл. 2.3.  

Таблиця 2.3 – Короткостроковий прогноз змін показників якості води в 

середньому по пунктах моніторингу української частини дельти р. Дунай 

Показник

и якості 

води 

Прогнозн

е 

значення 

на 2019 

р. 

Фактичн

е 

значення 

на 2019 

р. 

Фактична 

відносна 

похибка 

прогнозу на 

2019 р., % 

Прогнозн

е 

значення 

на 2020 

р. 

Теоретичн

а похибка 

прогнозу,

% 

ГДК 

Завислі 

речовини, 

мг/дм3 

57,2 31,4 82,3 56,4 33 

фон 

+0,2

5 

Розчинен

ий кисень, 

мг/дм3 

9,3 9,2 0,7 9,25 4 6 

БСК-5, 

мгО2/дм3 
2,11 2,25 -6,5 2,06 14 3 

ХСК, 

мгО/дм3 
18,2 18,5 -1,6 18,3 14 50 

Азот 

амонійни

й, 

мгN/дм3 

0,12 0,11 10,7 0,12 32 0,39 

Азот 

нітритний

, мгN/дм3 

0,021 0,02 5,0 0,02 27 0,02 

Фосфор 

фосфатів, 

мгP/дм3 

0,039 0,04 -2,5 0,04 19 0,7 

Марганец

ь, мкг/дм3 
12,75 12,45 2,4 12,6 26,5 10 
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Хром+6, 

мкг/дм3 
2,4 2,6 -7,4 3,1 28 1 

 

Наведені у табл. 2.3 результати прогнозування показують, що теоретичні 

оцінки похибки прогнозування для різних показників якості води змінюються 

у межах від 4% (розчинений кисень) до 34% (завислі речовини). Зіставлення 

результатів прогнозування з фактичними даними за 2019 р. показує, що 

відносна похибка прогнозу для всіх показників, крім завислих речовин, 

змінювалася в межах від 0,7% (розчинений кисень) до 10,7 % (азот амонійний) 

і не перевищувала відповідних теоретичних оцінок похибки прогнозування. 

Дуже велика похибка прогнозу для завислих речовин обумовлена різким 

зростанням концентрації звислих речовин у 2018 р. (див. рис. 2.15). Це 

свідчить про незастосовність методу для прогнозування концентрацій 

завислих речовин через різкі коливання значень даного показника. 

 

2.4.2 Виявлення  тенденцій зміни у часі альгологічних показників та 

короткострокове прогнозування їх значень 

Альгологічні дослідження включали вимір чисельності й біомаси 8-мі 

таксонів фітопланктону, наведених у табл. 2.4. Регулярні спостереження 

проводилися на 11-ти пунктах моніторингу, представлених у таблиці 2.5.  

 

Таблиця 2.4 – Перелік таксонів фітопланктону 

№ з/п 

(i) 
Назва таксона 

1.  Cyanophyta - Синьозелені 

2.  Dinoptyta – Динофітові 

3.  Cryptophyta - Криптофітові 

4.  Chrysophyta – Золотисті 

5.  Xanthophyta - Жовтозелені 

6.  Bacillariophyta - Діатомові 

7.  Euglenophyta - Евгленові 

8.  Chlorophyta – Зелені 
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Дослідження проводилися, зазвичай, 3 рази на рік: у квітні, серпні й 

листопаді. Відбір і обробка проб здійснювалися за загальноприйнятими 

гідробіологічними методиками [9-15]. За результатами вимірів для кожного 

місяця розраховувалися 5 показників: загальна чисельність і загальна біомаса 

фітопланктону, індекс сапробності (за методом Пантле-Букка), індекси 

різноманітності Шеннона за чисельністю й за біомасою фітопланктону. Для 

кожного із зазначених показників визначалися середньорічні значення. 

Прогнозування виконувалося тільки для середньорічних значень 

альгологічних показників.  

 

Таблиця 2.5 – Розташування пунктів регулярних альгологічних досліджень 

Код пункту 

моніторингу 
Місця розташування пункту моніторингу 

Відстань 

від гирла 

R01 Дунай – вище Рені 71 миля 

R06 рук. Кілійський – м. Ізмаїл, 1 км нижче 89,9 км 

R07 рук. Кілійський – м. Кілія, 4 км вище 49 км 

R09 рук. Кілійський – м. Кілія, 13 км нижче 32 км 

R10 рук. Кілійський – м. Вилкове, 1 км вище 21 км 

R11 рук. Очаковський – м. Вилкове, 1 км нижче 17 км 

R12 рук. Старостамбульський  – вище р.Швидкий 11 км 

R13/1 рук. Швидкий  1,0 км 

R13/0 рук. Швидкий  0 км 

R14 рук. Очаковський 6 км 

R15 рук. Старостамбульський - гирло 0 км 

 

Середньорічні значення альгологічних показників, усереднені за 

пунктами спостережень, а також розраховані значення тенденцій змін у часі і 

рівні їх значущості наведені в табл. 2.6. 
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Таблиця 2.6 – Середньорічні значення альгологічних показників, 

усереднені по пунктах спостережень, та їх  тенденцій змін у часі 

Рік 

спостереження 

Альгологічні показники 

Біомаса 

фітопланктону, 

мг/дм3 

Індекс 

сапробності 

Пантле-

Букка 

Індекс 

різноманітності 

Шеннона за 

чисельністю, 

біт/екз. 

Індекс 

різноманітності 

Шеннона за 

біомасою, 

біт/мг 

2005 1,52 2,01 3,33 3,04 

2007 1,42 1,87 2,49 2,48 

2008 3,70 1,54 2,76 2,92 

2009 1,30 1,78 4,06 3,27 

2010 4,28 1,86 2,39 3,40 

2011 1,82 1,70 2,87 2,56 

2013 1,75 1,34 1,94 3,14 

2014 2,18 1,62 1,74 4,07 

2015 3,30 1,63 2,33 3,30 

2016 2,57 1,63 1,79 3,06 

2017 1,82 1,63 2,19 3,91 

2018 2,04 1,63 1,99 3,55 

2019 3,94 1,61 2,39 3,42 

Тенденція 0,057 –0,022 –0,093 0,059 

Рівень 

значущості 

тенденції 

0,41 0,04 0,02 0,04 

Діаграми розсіювання середньорічних значень та графіки лінійних 

трендів альгологічних показників, для яких була визначена значуща тенденція 

зміни у часі, наведені на рис. 2.18-2.20. 

На рис. 2.21 наведена тематична карта української частини дельти 

Дунаю з діаграмами зміни індексу різноманітності Шеннона за чисельністю 

фітопланктону у 4-х пунктах моніторингу, де спостереження здійснювалися 

більш регулярно.  
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Рис. 2.18 – Зміна індексу сапробності (Пантле-Букка) в середньому по пунктах спостережень 
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Рис. 2.19 – Зміна індексу Шеннона за біомасою фітопланктону в середньому по пунктах спостережень 
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Рис. 2.20 – Зміна індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону в середньому по пунктах спостережень 
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Р 

ис. 2.21 – Зміна індексу різноманітності Шеннона за чисельністю фітопланктону в різних пунктах моніторингу 
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Як впливає з наведених у табл. 2.6 результатів розрахунків тенденцій 

зміни альгологічних показників, у середньому по українській частині дельти 

р. Дунай за період досліджень спостерігалося незначне поліпшення якості 

води згідно з індексом сапробності (–0,02 од. за рік). У той же час 

спостерігалося невелике збільшення індексу різноманітності Шеннона, 

розрахованого за біомасою фітопланктону (0,06 біт/мг за рік), і зменшення 

індексу різноманітності Шеннона, розрахованого за чисельністю 

фітопланктону (–0,09 біт/мг за рік). Значимих змін загальної біомаси 

фітопланктону не спостерігалося. Середнє за період спостережень значення 

біомаси фітопланктону (2,43 мг/дм3) відповідно використовуваній в Україні 

екологічної класифікації відповідає 4-й категорії якості води («слабко 

забруднені»), а середнє значення індексу сапробності (1,68) відповідає 3-й 

категорії якості води («досить чисті»).  

Як видне з графіку, наведеному на рис. 2.20 та зі схеми, наведеної на рис. 

2.21, значне зменшення індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону 

спостерігалося, починаючи приблизно з 2013 р. Причому виявлені тенденції 

спостерігалися вже у вхідному створі української частини дельти р. Дунай 

(пункт моніторингу R01), тобто вони обумовлені факторами, що діють за 

межами України. Після 2013 р. спостерігається зміна напряму тенденції 

часової динаміки індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону (див. 

рис. 2.20) від зменшення до поступового зростання. 

Отримані результати по тенденціях зміни альгологічних показників 

корелюють із даними аналізу результатів моніторингу гідрохімічних 

показників, розглянутих в попередньому підрозділі. Можна припустити, що 

виявлена тенденція до зменшення показника індекс сапробності обумовлена 

виявленою в попередньому підрозділі тенденцією до поліпшення якості води 

за показниками: азот амонійний, БСК-5, азот нітритний, фосфор фосфатів та 

ХСК за період спостережень  2004-2014рр. Стабілізація значень індексу 

сапробності після 2014р. (див . рис. 2.18) пов’язана зі зміною напряму 

тенденцій за показниками БСК-5, ХСК і азот амонійний. 
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Тенденція до зменшення індексу Шеннона, розрахованого за 

чисельністю фітопланктону, імовірно, обумовлена виявленою в попередньому 

підрозділі тенденцією до збільшення концентрації марганцю. Якщо до 2013р. 

концентрація марганцю була на рівні рибогосподарської ГДК, то починаючи з 

2013р. рибогосподарський норматив перевищується приблизно в 3 рази. Була 

встановлена тісна кореляція між концентрацією марганцю та індексом 

Шеннона за чисельністю фітопланктону при концентраціях марганцю менш 

20 мкг/дм3 (рис. 2.22). Коефіцієнт кореляції між показником індекс Шеннона, 

розрахованим за чисельністю фітопланктону, і концентрацією марганцю у 

зазначеному діапазоні становить R = –0,95 (рівень значущості 0,3 %). 

Рис. 2.22 – Кореляційні відносини між концентрацією марганцю та індексом 

Шеннона за чисельністю фітопланктону 

Відзначимо, що починаючи з 2013 р. змінюється співвідношення між 

концентраціями марганцю й цинку в річкових водах. Якщо до 2013 р. 

концентрація цинку була вище концентрації марганцю, то починаючи з 2013 

р. концентрація марганцю вже перевищує концентрацію цинку. Це узгодиться 
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з отриманими в [16] для водойм Молдови результатами щодо впливу 

співвідношення між концентраціями металів на чисельність фітопланктону. 

Вплив марганцю на фітопланктон має неоднозначний характер. Згідно з 

даними, наведеними в [16] вплив марганцю, що стимулює, проявляється при 

концентраціях до 50 мкг/дм3, а гнітючий вплив – при концентраціях, що 

перевищують 300 мкг/дм3. Однак, згідно [17] гнітючий вплив марганцю 

проявляється при концентраціях навіть незначно перевищуючих 

рибогосподарську гранично припустиму концентрацію (10 мкг/дм3). Тому з 

метою виявлення механізму впливу збільшення концентрації марганцю на 

різноманітність фітопланктону були розраховані тенденції зміни у часі 

чисельності й біомаси різних відділів фітопланктону. Результати розрахунків 

наведені в табл. 2.7. 

 

Таблиця 2.7 –  Тенденції зміни у часі  чисельності і біомаси окремих 

відділів фітопланктону 

Відділи 

фітопланктону 

Чисельність Біомаса 

Тенденція 
Рівень 

значущості 
Тенденція 

Рівень 

значущості 

Cyanophyta 3,60 0,001 0,048 0,02 

Dinophyta -0,0008 0,12 -0,0029 0,14 

Cryptophyta 0,0055 0,11 -0,0009 0,7 

Chrysophyta 0,28 0,008 0,025 0,01 

Xanthophyta -0,26 0,33 -0,059 0,285 

Bacillariophyta -0,021 0,77 -0,372 0,92 

Euglenophyta 0,0043 0,31 -0,0008 0,77 

Chlorophyta 0,040 0,75 0,0078 0,58 

 

Наведені у табл. 2.7 результати розрахунків часових змін чисельності і 

біомаси окремих відділів фітопланктону свідчать про значущі позитивні 

тенденції тільки для 2-х відділів: синьозелених та золотистих.  

Значне збільшення чисельності і біомаси фітопланктону для цих відділів 

спостерігалося, починаючи з 2013 р. (рис. 2.23). Наведені на рис. 2.24-2.25 
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діаграми розподілу чисельності фітопланктону по окремих відділах 

показують, що збільшення чисельності золотистих водоростей не суттєво 

вплинуло на індекс Шеннона; в цей же час збільшення чисельності 

синьозелених водоростей призвело до істотного зменшення різноманітності за 

рахунок пригніченої переваги синьозелених. 

Збільшення біомаси синьозелених та золотистих водоростей, навпаки, як 

випливає з діаграм розподілу біомаси фітопланктону по окремих відділах 

(рис. 2.26-2.27), призвело к збільшенню різноманітності за індексом Шеннона, 

розрахованим за біомасою, внаслідок нівелювання пригніченої переваги 

діатомових водоростей. 

Як видно з наведених на рис. 2.18-2.20 графіків, часові зміни 

середньорічних значень альгологічних показників мали складний характер. 

Тому для прогнозування їх значень не можна використовувати метод 

лінійного регресійного аналізу 

У даній роботі короткострокове прогнозування альгологічних 

показників у пунктах спостережень здійснювалося тільки для середньорічних 

значень показників, для яких була виявлена тенденція зміни у часі на рівні 

значимості не більш 10 % (довірча ймовірність не менш 90 %). Тому для 

короткострокового прогнозування застосовувався метод Хольта. 

Результати короткострокового прогнозування зміни альгологічних 

показників за методом Хольта наведені у таблиці 2.8. 
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Рис. 2.23 – Часова динаміка синьозелених та золотистих водоростей 

Рис. 2.24 – Розподіл чисельності фітопланктону по окремих відділах за 

даними спостережень 2011 р. 
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Рис. 2.25 – Розподіл чисельності фітопланктону по окремих відділах за 

даними спостережень 2016 р. 

Рис. 2.26 – Розподіл біомаси фітопланктону по окремих відділах за 

даними спостережень 2011 р. 
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Рис. 2.27 – Розподіл біомаси фітопланктону по окремих відділах за 

даними спостережень 2016 р. 

 

Таблиця 2.8 – Короткостроковий прогноз зміни альгологічних 

показників річкових вод української частини дельти Дунаю 

Альгологічні 

показники 

Прогнозн

е 

значення 

на 2019 р. 

Фактичн

е 

значення 

на 2019 

р. 

Фактичн

а 

відносна 

похибка 

прогнозу 

на 2019 

р., % 

Прогнозн

е 

значення 

на 2020 р. 

Теоретичн

а похибка 

прогнозу,

% 

Індекс 

сапробності 
1,64 1,61 1,6 1,63 7 

Індекс 

Шеннона за 

чисельністю 

фітопланктону

, біт/екз. 

2,08 2,39 –13,2 2,27 23 

Індекс 

Шеннона за 

біомасою 

3,53 3,42 3,2 3,46 13 
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фітопланктону

, біт/мг 

Як впливає з наведених у табл. 2.8 результатів розрахунків, теоретичні 

оцінки похибки прогнозування для різних альгологічних показників не 

перевищують 23%. Зіставлення результатів прогнозування з фактичними 

даними за 2019 р. показує, що відносні похибки прогнозу для всіх показників 

не перевищували відповідних теоретичних оцінок похибки прогнозування. Це 

свідчить про застосовність обраного методу прогнозування. 

 

2.4.3 Комплексна оцінка якості води в українській частині дельти 

р. Дунай 

Комплексна оцінка якості річкових вод в українській частині дельти р. 

Дунай здійснювалася за двома методиками: за критерієм коефіцієнта 

забрудненості (КЗ) і за Методикою екологічної оцінки якості поверхневих вод 

за відповідними категоріями якості. 

Розрахунки критерію КЗ для різних пунктів моніторингу й у середньому 

по українській частині дельти Дунаю показали, що величина цього критерію в 

середньому по дельті мінялася в межах від 1,13 до 1,89. Таким чином, у 

середньому річкові води в українській частині дельти Дунаю належали до 

класу «слабко забруднені». За період досліджень спостерігалася значима 

тенденція до зменшення усередненого по пунктах моніторингу критерію КЗ 

(рис. 2.28) – величина тенденції у часі: 083,01 a  од./рік; рівень значущості: 

%6,0 . Максимальне значення критерію спостерігалося в 2013 р. У цей рік 

на окремих пунктах моніторингу (R01, R02, R05 і R10) величина КЗ 

перевищувала 2,5, тобто в даних пунктах річкові води належали до класу 

«помірне забруднені» (рис. 2.29).  

Для різних пунктів моніторингу усереднені за період 2010-2019 рр. 

значення КЗ змінюються в межах від 1,1 до 1,9 (рис. 2.30). Тобто в середньому 

за розглянутий період річкові води по всіх пунктах спостережень за критерієм 

КЗ відносилися до класу « слабко забруднені». Максимальні значення КЗ мали 

місце в пунктах моніторингу в м. Ізмаїл, а також вище і нижче м. Рені. 
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Порівняно високі значення КЗ в цих пунктах обумовлені, в першу чергу, 

перевищенням ГДК концентрацій важких металів: заліза загального, 

марганцю, хрому шестивалентного. В окремі роки спостерігалося також 

перевищення ГДК за показником азот нітритний.  

В 2018-2019 рр. значення КЗ були менш ніж усереднені за період 

спостережень. У ці роки вони змінювалися в межах від 1 до 1,3. Майже на всіх 

пунктах моніторингу річкові води за критерієм КЗ, розрахованим, базуючись 

на середньорічних значеннях показників якості, відносилися до класу «слабко 

забруднені» (рис. 2.31). Тільки у пункті моніторингу на рукаві Бистрий (R13/1) 

– до класу «чисті». Максимальне значення КЗ в 2019 р. спостерігалося в районі 

м. Ісакчя (R021) і нижче м. Кілія (R08). В 2018 р. – в пунктах моніторингу 

нижче м. Рені і в м. Ізмаїл (R05). За критерієм КЗ, розрахованим, базуючись на 

максимальних значеннях показників якості, в 2018 р. річкові води у 2-х 

пунктах моніторингу (нижче м. Рені та у м. Ізмаїл) відносилися до класу 

«помірне забруднені»; у решті пунктів моніторингу – до класу «слабко 

забруднені» (рис. 2.32). Помірне забруднення в 2-х пунктах моніторингу 

обумовлено підвищеними концентраціями марганцю та хрому. В 2019 р. в усіх 

пунктах річкові води відносилися до класу «слабко забруднені». Значення КЗ 

змінювалися в межах від 1,1 до 2,2. 
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Рис. 2.28 – Тенденція зміни у часі коефіцієнта забрудненості, 

усередненого по всіх пунктах моніторингу 
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Рис. 2.29 – Класи якості річкової води згідно критерію КЗ за середньорічними даними спостережень у 2013 р. 
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Рис. 2.30 – Коефіцієнти забрудненості річкової води в пунктах моніторингу, усереднені за період 2010-2019 рр.   
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Рис. 2.31 – Коефіцієнти забрудненості річкової води в пунктах моніторингу за середньорічними даними-2019 р. 
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Рис. 2.32 – Категорії якості води річкової води за максимальними значеннями КЗ в пунктах моніторингу за даними 

спостережень у 2018 р. 
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Розрахунки середнього екологічного індексу для різних пунктів 

моніторингу й у середньому по українській частині дельти Дунаю показали, 

що величина цього критерію в середньому по дельті мінялася в межах від 2,35 

(у 2017 р.) до 2,72 (у 2011 р.). Таким чином, у середньому річкові води в 

українській частині дельти Дунаю належали до категорій «чисті» або «досить 

чисті». За період досліджень спостерігалася значима тенденція до зменшення 

усередненого по пунктах моніторингу середнього екологічного індексу (рис. 

2.33) – величина часового тренду: 04,01 a  од./рік; рівень значимості: 

01,0 . Максимальний екологічний індекс змінювався в межах від 4,28 (у 

2010 р.) до 4,87 (у 2012 р.). Таким чином, за максимальним екологічним 

індексом води в українській частині дельти Дунаю належали до категорій 

«слабко забруднені» або «помірно забруднені». Максимальні значення 

екологічних індексів характерні для пунктів моніторингу вище та нижче м. 

Рені і в м. Ізмаїл. 

Середні та максимальні блокові індекси для усереднених за період 

досліджень даних наведені у таблиці 2.9. 

 

Таблиця 2.9 – Блокові індекси, усереднені за період 2010-2017 рр. по всіх 

пунктах моніторингу 

 

№ 

блоку 
Назва блоку Середній 

блоковий індекс 

Максимальний 

блоковий індекс 

1 Блок показників 

забруднення компонентами 

сольового складу 

2,04 3 

2 Блок трофо-

сапробіологічних (еколого - 

санітарних) 

3,34 7 

3 Блок показників вмісту 

специфічних речовин 

токсичної дії 

2,37 3,7 
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Рис. 2.33 – Тенденція зміни у часі середнього екологічного індексу, 

усередненого по всіх пунктах моніторингу 

 

Як випливає з таблиці 2.9, основний внесок у забруднення річкових вод 

згідно з екологічною класифікацією належить до показників якості води з 

блоку трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) критеріїв (блок 2). 

Середні індекси для цього блоку за період досліджень змінювалися в межах 

від 3,25 (2015 р.) до 3,7 (2018 р.). Тобто за трофо-сапробіологічними (еколого-

санітарними) критеріями води дельти Дунаю у середньому відносилися до 

категорії «досить чисті» й тільки у 2018 р. – до категорії «слабко забруднені». 

Великі значення індексів даного блоку обумовлені, в першу чергу, низькою 

прозорістю Дунайської води (7 категорія якості), а також високими 

концентраціями завислих речовин (6 категорія), азоту нітратного (6 категорія) 

й азоту нітритного (4-5 категорії). Причому низька прозорість води та високі 

концентрації зазначених речовин спостерігалися вже у вхідному створі 

української частини дельти Дунаю (рис. 2.34), тобто обумовлені факторами, 

які діють за межами України.



191 

 

 

Рис. 2.34 – Екологічні категорії якості води за показником азот нітритний у різних пунктах моніторингу 
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Висновки до розділу 2 

1. Застосування розробленої ГІС для аналізу результатів екологічного 

моніторингу в українській частині дельти р. Дунай за період 2004-2019 рр. 

дозволило виявити низку закономірностей зміни у часі показників стану річкової 

води. 

2. Визначені значущі тенденції часової зміни наступних показників якості 

річкової води: завислі речовини, розчинений кисень, БСК-5, ХСК, азот амонійний, 

азот нітритний, фосфор фосфатів, хром шестивалентний і марганець. 

3. В середньому за зазначений період спостережень за показником марганець 

спостерігалася тенденція до погіршення якості води, а за рештою показників – 

тенденція до поліпшення якості води. 

4. Значення усіх показників якості води, крім марганцю і хрому 

шестивалентного, не перевищували рибогосподарських нормативів. Концентрація 

марганцю до 2013 р. була на рівні рибогосподарської ГДК, але в 2013 р. 

спостерігалося суттєве перевищення рибогосподарських нормативів. Після 2013 р. 

спостерігалося поступове зниження концентрації марганцю, але вона залишалася 

вище рибогосподарської ГДК. 

5. Перевищення рибогосподарських нормативів за показником марганець 

після 2013 р. спостерігалося вже у вхідному створі української частини дельти р. 

Дунай (вище м. Рені), тобто обумовлено транскордонним забрудненням. 

6. Тенденції до погіршення якості води за показниками азот амонійний і БСК-

5 в останні роки обумовлено погіршенням якості води за межами української 

частини дельти. 

7. Короткострокове прогнозування змін якості води за методом Хольта 

показує, що слід очікувати погіршення якості води за показниками азот амонійний 

і БСК-5. Збільшення цих показників очікується несуттєвим, вони залишаться на 

рівні нижче рибогосподарських ГДК. 

8. На основі аналізу результатів моніторингу альгологічних показників у 

гирлових рукавах української частини дельти р. Дунай виявлені значущі тенденції 

зміни наступних показників: індекс сапробності (рівень значущості α = 4 %), індекс 
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різноманітності Шеннона, розрахований за чисельністю фітопланктону (α = 2 %), 

індекс різноманітності Шеннона, розрахований за біомасою фітопланктону (α = 

4 %).  

9. За показником індекс сапробності спостерігалося незначне поліпшення 

якості води. Відповідно екологічної класифікації, що використовується в Україні, 

води в гирлових рукавах української частини дельти р. Дунай за індексом 

сапробності ставляться до 3-й категорії якості («досить чисті»), а за біомасою 

фітопланктону – до 4-й категорії якості води («слабко забруднені»). 

10. Індекс різноманітності Шеннона (за біомасою фітопланктону) за 

досліджуваний період мав тенденцію до незначного збільшення, а індекс 

різноманітності Шеннона (за чисельністю фітопланктону) – тенденцію до певного 

зменшення, що пов'язане з інтенсивним розвитком синьо-зелених водоростей, 

починаючи з 2013р. Зміни різноманітності фітопланктону імовірно обумовлені 

збільшенням концентрації марганцю. 

11. Встановлена тісна кореляція між концентрацією марганцю та індексом 

Шеннона за чисельністю фітопланктону при концентраціях марганцю менш 20 

мкг/дм3. Коефіцієнт кореляції між цими показниками в зазначеному діапазоні 

становить R = –0,95 (рівень значущості 0,3%). 

12. Комплексна оцінка якості річкових вод в українській частині дельти 

Дунаю за допомогою розробленої ГІС виявила, що за критерієм КЗ у середньому 

річкові води належали до категорії «слабко забруднені». Величина цього критерію 

в середньому по дельті мінялася в межах від 1,13(у 2018 р.) до 1,89 (у 2013 р.). За 

критерієм середнього екологічного індексу у середньому річкові води належали до 

категорій «чисті» або «досить чисті». Величина цього критерію в середньому по 

дельті мінялася в межах від 2,35 (у 2017 р.) до 2,72 (у 2011 р.). 

13. Основний внесок в забруднення річкових вод згідно екологічній 

класифікації належить до показників якості води з блоку трофо-сапробіологічних 

(еколого-санітарних) критеріїв Великі значення індексів даного блоку обумовлені, 

в першу чергу, низькою прозорістю Дунайської води (7-а категорія якості), а також 

високою концентрацією завислих речовин (6-а категорія), азоту нітратного (6-а 
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категорія) і азоту нітритного (4-5 категорії). 

14. Оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість річкових вод 

виявила, що як за локальним, так і за великомасштабним критеріями впливу 

основним джерелом забруднення води р. Дунай з боку України є скидання стічних 

вод ЦКК. За локальним критерієм вплив інших джерел забруднення є несуттєвим.  

15. За критерієм великомасштабного впливу істотний вплив на якість 

річкової води, крім скидання стічних вод ЦКК, виявляють також скидання стічних 

вод КП «Світло» м. Кілія і скидання колекторно-дренажних вод СГП Кілійського 

району. Частина АС Кілійського рукава Дунаю, куди здійснюється скидання 

зворотних вод, складає для ЦКК – 0,00484 %; для КП «Світло» – 0,00079 %; для 

СГП Кілійського району – 0,00072 %. 

 

 

3 ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО СТАНУ МАСИВУ ПОВЕРХНЕВИХ 

ВОД р. ДУНАЙ В МЕЖАХ УКРАЇНИ ЗА ПРІОРИТЕТНИМИ 

РЕЧОВИНАМИ ВІДПОВІДНО ДО ВРД  

 

Враховуючи актуальність приведення програми транскордонного 

моніторингу р. Дунай в межах України до максимальної відповідності вимогам 

ВРД щодо переліку показників хімічного стану масиву поверхневих вод, що 

дозволить більш детально проаналізувати транскордонні впливи на екологічний 

стан Дунаю, та з метою визначення хімічного стану масиву поверхневих вод р. 

Дунай в межах України відповідно до вимог Директиви 2000/60/ЄС Європейського 

Парламенту і Ради "Про встановлення рамок діяльності Співтовариства в галузі 

водної політики" від 23 жовтня 2000 року (ВРД), проведені наступні роботи: 

- відбирання проб поверхневої води та донних відкладень р. Дунай в межах 

України; якісне й кількісне визначення в них пріоритетних речовин відповідно до 

таблиці 3.1;  

- оцінювання хімічного стану масиву поверхневих вод р. Дунай в межах 

України за пріоритетними речовинами відповідно до ВРД. 
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Таблиця 3.1 – Перелік пріоритетних забруднюючих речовин, запланованих 

для визначення у пробах поверхневої води й донних відкладень р. Дунай в межах 

України 

№ 

з/п 
Назва речовини  

Реєстраційний номер, 

CAS 

Заплановано 

1 2 3 4 

1 Алахлор 15972-60-8 

Ідентифікація та 

кількісне 

визначення 

2 Антрацен 120-12-7 

Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

3 Атразин 1912-24-9 Ідентифікація 

4 Бензол 71-43-2 

Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

5 Бромовані дифенілові ефіри 32534-81-9 Ідентифікація 

6 Кадмій і його сполуки 7440-43-9 
Кількісне 

визначення 

6a 
Tетрахлорметан 

(чотирихлористий вуглець) 
56-23-5 

Ідентифікація 

7 Хлоралкани, C10-13 85535-84-8 Ідентифікація 

8 
Хлорфенвінфос суміш цис- і 

транс-ізомерів 
470-90-6 

Ідентифікація 

9 
Хлорпірифос (хлорпірифос-

етил) 
2921-88-2 

Ідентифікація 

9a Циклодієнові пестициди:  Ідентифікація 

Алдрин 309-00-2 Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

Діелдрин 60-57-1 Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 
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№ 

з/п 
Назва речовини  

Реєстраційний номер, 

CAS 

Заплановано 

Ендрин 72-20-8 Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

Ізодрин 465-73-6 Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

9б ДДТ-3  Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

Пара-пара-ДДТ 50-29-3 Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

10 1,2-Дихлоретан 107-06-2 Ідентифікація 

11 
Дихлорметан (хлористий 

метилен) 
75-09-2 

Ідентифікація 

12 Ди(2-етилгексил)-фталат 117-81-7 Ідентифікація 

13 Діурон 330-54-1 Ідентифікація 

14 Ендосульфан 115-29-7 Ідентифікація 

15 Флуорантен 206-44-0 Ідентифікація 

16 Гексахлорбензол 118-74-1 

Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

17 Гексахлорбутадієн 87-68-3 Ідентифікація 

18 
Гексахлорциклогексан 

(ліндан) 
608-73-1 

Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

19 Ізопротурон 34123-59-6 Ідентифікація 

20 Свинець та його сполуки 7439-92-1 
Кількісне 

визначення 

21 Ртуть та її сполуки 7439-97-6 
Кількісне 

визначення 

22 Нафталін 91-20-3 Ідентифікація 
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№ 

з/п 
Назва речовини  

Реєстраційний номер, 

CAS 

Заплановано 

23 Нікель та його сполуки 7440-02-0 
Кількісне 

визначення 

24 Нонилфеноли (4-нонилфенол) 84852-15-3 Ідентифікація 

25 
Октилфеноли (4-(1,1, 3,3-

тетраметил-бутил)-фенол) 
140-66-9 

Ідентифікація 

26 Пентахлорбензол 608-93-5 

Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

27 Пентахлорфенол 87-86-5 

Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

28 Поліароматичні вуглеводні:   

Бензо(а)пірен 50-32-8 

Ідентифікація  та 

кількісне 

визначення 

Бензо(b)флуорантен 205-99-2 Ідентифікація 

Бензо(k)флуорантен 207-08-9 Ідентифікація 

Бензо(g,h,i,)перілен 191-24-2 Ідентифікація 

Індено(1,2,3-cd)пірен 193-39-5 Ідентифікація 

29 Симазин 122-34-9 Ідентифікація 

29a Тетрахлоретилен 127-18-4 Ідентифікація 

29

б 
Трихлоретилен 79-01-6 

Ідентифікація 

30 
Сполуки трибутилолова 

(трибутилолова катіон) 
36643-28-4 

Ідентифікація 

31 Трихлорбензоли 12002-48-1 Ідентифікація 

32 Трихлорметан (хлороформ) 67-66-3 Ідентифікація 

33 Трифлуралін 1582-09-8 Ідентифікація 

34 Дикофол 115-32-2 Ідентифікація 

35 Перфтороктановий сульфонат 1763-23-1 Ідентифікація 
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№ 

з/п 
Назва речовини  

Реєстраційний номер, 

CAS 

Заплановано 

і його похідні (ПФОС) 

36 Квіноксифен 124495-18-7 Ідентифікація 

37 
Діоксини і діоксиноподібні 

сполуки 
 

Ідентифікація 

38 Аклоніфен 74070-46-5 Ідентифікація 

39 Біфенокс 42576-02-3 Ідентифікація 

40 Цибутрин 28159-98-0 Ідентифікація 

41 Циперметрин- 52315-07-8 Ідентифікація 

42 Дихлофос 62-73-7 Ідентифікація 

43 
Гексабромциклододекан 

(ГБЦДД) 
 

Ідентифікація 

44 Гептахлор і гептахлорепоксид 76-44-8/1024-57-3 Ідентифікація 

45 Тербутрин 886-50-0 Ідентифікація 

 

Різноманітність забруднюючих водойми речовин унеможливлює постійний 

систематичний контроль за ними всіма з точки зору обсягу проведення й вартості 

досліджень. У зв’язку з цим для систематичного моніторингу якості води за 

токсикологічними показниками виділяють групу пріоритетних токсикантів. 

Основними ознаками пріоритетності забруднюючих речовин (ЗР) вважають 

наступні: 

глобальне поширення за рахунок здатності токсиканту до перенесення на 

значні відстані; 

надзвичайно висока стійкість до фізичних, хімічних і біологічних 

трансформацій; 

тривалий період руйнування у навколишньому середовищі; 

висока токсичність навіть у дуже низьких концентраціях; 

здатність до акумуляції у біологічних об’єктах за рахунок високої 

розчинності у жирах і ліпідах; 
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здатність до біологічного концентрування шляхом передачі по трофічних 

ланцюгах. 

Речовини, що відповідають вказаним критеріям, вважаються 

найнебезпечнішими забруднювачами навколишнього середовища, у тому числі 

водного. 

Виходячи з цих ознак, до пріоритетних екотоксикантів на сьогодні відносять: 

деякі важкі метали, хлорорганічні пестициди, поліхлоровані біфеніли, поліциклічні 

ароматичні вуглеводні, фталати, діоксини та фурани. Проте, у більшості наукових 

робіт у галузі екотоксикології, як загальної, так і водної, до пріоритетних 

токсикантів відносять сполуки важких металів, нафту й нафтопродукти, феноли, 

пестициди (у тому числі й хлорорганічні), синтетичні поверхнево активні 

речовини. Невіднесення на практиці до групи пріоритетних токсикантів таких 

поліхлорованих біфенілів, поліциклічних ароматичних вуглеводнів, фталатів, 

діоксинів і фуранів, імовірно, зумовлено складністю та високою вартістю їх 

визначення. Все це свідчить про актуальність даного дослідження. 

Результати цього дослідження дозволять удосконалити програму 

комплексного екологічного моніторингу української частини дельти Дунаю, 

оцінити хімічний стан масиву поверхневих вод р. Дунай в межах України за 

пріоритетними речовинами відповідно до ВРД. 

 

3.1 Якісне та кількісне визначення пріоритетних забруднюючих речовин 

у пробах поверхневої води р. Дунай в межах України 

  

Дослідження якості води та донних відкладень р. Дунай на вміст пріоритетних 

специфічних забруднюючих речовин токсичної дії – як органічного, так і 

неорганічного походження – проведено у лабораторії еколого-аналітичних 

досліджень Аналітичного центру УКРНДІЕП, стан системи вимірювань якого, за 

результатами аудиту, відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи 

керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального 

обладнання» у сфері об’єктів та процесів вимірювань, на які поширюється 
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свідоцтво про відповідність (зокрема, на відбирання проб і проведення 

вимірювань), свідоцтво про відповідність № 01-0077/2021 від 19.07.2021 г., чинне 

до 19.07.2024 р.  

У лабораторії сформована й підтримується політика щодо забезпечення якості 

виконуваних робіт, реалізація якої здійснюється завдяки запровадженій системі 

забезпечення якості вимірювань. Лабораторія оснащена необхідними для 

виконання поставлених завдань засобами вимірювальної техніки, в тому числі 

атомно-абсорбційними спектрометрами з полум’яною та електротермічною 

атомізацією, газовими хроматографами з мас-спектрометричними детекторами, 

вагами лабораторними 2 і 3 класу точності, обладнанням для відбору проб, 

допоміжним обладнанням, витратними матеріалами тощо. Засоби вимірювальної 

техніки, що використовуються для виконання вимірювань, метрологічно 

забезпечені повіркою або калібровкою. Правильність вимірювань оцінюється 

прийомами внутрішньолабораторного контролю якості з використанням 

стандартних зразків.  

 

3.1.1 Відбір проб  

Відбирання проб проводилося протягом експедиційних досліджень р. Дунай у 

межах України навесні (травень) та влітку (липень) 2021 р. Були відібрані проби 

поверхневої води й донних відкладень. Дата та місце відбору, показники, які 

визначалися, представлені у таблиці 3.2. 

 

Таблиця 3.2 – Характеристики проб води й донних відкладень р. Дунай в 

межах України у травні та липні 2021 р.  

№ 

проби 

Дата відбору Місце відбору Група 

досліджуваних 

показників 

Характеристика 

проби 

1 24.05.2021 рукав 

Старостамбульськ

ий 11 км 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка",  

консерво-вана 
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№ 

проби 

Дата відбору Місце відбору Група 

досліджуваних 

показників 

Характеристика 

проби 

0,2 см³ НNO3 

(69% мас., осч) 

2 24.05.2021 рукав Бистрий 9 

км 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка",  

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 

(69% мас., осч) 

3 24.05.2021 рукав Бистрий 9 

км 

Пріоритетні 

органічні 

забруднюючі 

речовини 

Донні 

відкладення, 

скло, 100 см³ 

4 25.05.2021 Вище м. Рені 

(163 км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка", 

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 

(69 % мас., осч) 

5 25.05.2021 Вище м. Рені 

(163 км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

органічні 

забруднюючі 

речовини 

Донні 

відкладення, 

скло, 100 см³ 

6 25.05.2021 м. Ізмаїл 

(89 км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка", 

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 

(69 % мас., осч)  

7 25.05.2021 нижче м. Кілія (32 

км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка",  

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 
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№ 

проби 

Дата відбору Місце відбору Група 

досліджуваних 

показників 

Характеристика 

проби 

(69% мас., осч) 

8 25.05.2021 нижче м. Кілія (32 

км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

органічні 

забруднюючі 

речовини 

Донні 

відкладенння, 

скло, 100 см³ 

9 25.05.2021 Вище м. Вилкове 

(21 км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка",  

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 

(69% мас., осч) 

10 05.07.2021 рукав Бистрий 9 

км 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка",  

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 

(69% мас., осч) 

11 05.07.2021 рукав Очаківський 

17 км 

Пріоритетні 

органічні 

забруднюючі 

речовини 

Вода, скло 1 дм³ 

12 06.07.2021 Вище м. Рені (163 

км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка",  

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 

(69% мас., осч) 

13  06.07.2021 м. Ізмаїл (89 км від 

гирла р. Дунай) 

Пріоритетні 

органічні 

забруднюючі 

речовини 

Вода, скло 1 дм³ 

14 06.07.2021 м. Ізмаїл (89 км від 

гирла р. Дунай) 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 
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№ 

проби 

Дата відбору Місце відбору Група 

досліджуваних 

показників 

Характеристика 

проби 

стрічка",  

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 

(69% мас., осч) 

15 06.07.2021 нижче м. Кілія (32 

км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

органічні 

забруднюючі 

речовини 

Вода, скло 1 дм³ 

16 06.07.2021 нижче м. Кілія (32 

км від гирла 

р. Дунай) 

Пріоритетні 

важкі метали 

Вода 150 см³, ПП 

пляшка, проба 

фільтрована крізь 

фільтр "синя 

стрічка",  

консерво-вана 

0,2 см³ НNO3 

(69% мас., осч) 

 

З метою ідентифікації та кількісного визначення пріоритетних органічних 

речовин було відібрано проби нефільтрованої води у склянки з темного скла 

номінальним об’ємом 1 дм³, з кришками, що закручуються й мають тефлонову 

прокладку.  

Проби донних відкладень для ідентифікації й кількісного визначення 

пріоритетних органічних речовин відбиралися у широкогорлі склянки 

номінальним об’ємом 100 см³ з боросілікатного скла з кришками, що закручуються 

й мають тефлонову прокладку.  

Відбирання проб поверхневої води й донних відкладень р. Дунай здійснювали 

відповідно до рекомендацій ДСТУ ISO 5667-2:2003 Якість води. Відбирання проб. 

Ч. 2. Методичні вказівки щодо методів відбирання, ДСТУ ISO 5667-6-2001 Якість 

води. Відбирання проб. Ч. 6. Настанови щодо відбирання проб з річок і струмків та 

ДСТУ ISO 5667-12:2001 Якість води. Відбирання проб. Настанови щодо 

відбирання проб донних відкладень із врахуванням вимог, встановлених у 

відповідних методах/методиках вимірювань. Відбирання проб супроводжувалось 

складанням протоколу відбору проб. 
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За необхідності проби піддавали консервуванню. Зберігання, поводження з 

пробами відповідало ДСТУ ISO 5667-3-2001 Якість води. Відбирання проб. 

Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами. 

З метою ідентифікації та кількісного визначення пріоритетних органічних 

забруднюючих речовин було відібрано проби нефільтрованої води у склянки з 

темного скла номінальним об’ємом 1 дм³ із пришліфованими скляними пробками 

або кришками, що закручуються й мають тефлонову прокладку.  

Проби води для визначення пріоритетних важких металів на місці відбору 

фільтрувалися крізь фільтр «синя стрічка» у три поліпропіленові пляшки об’ємом 

50 см³. На кожні 50 см³ проби додавали 0,2 см³ кислоти азотної 69 % мас. Merck 

EMSURE. Перед вимірюванням проби були усереднені. 

 

3.1.2 Якісне й кількісне визначення пріоритетних органічних 

забруднюючих речовин  

Ідентифікацію пріоритетних органічних забруднюючих речовин у відібраних 

пробах було виконано за Керівництвом з аналізу відходів „SW-846: Solid Waste Test 

Methods” US EPA (4.3.2 GAS CHROMATOGRAPHIC/MASS SPECTROMETRIC 

METHODS Method 8270C: Semivolatile Organic Compounds by Gas 

Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS). При цьому попереднє екстрагування 

проб води здійснювалося відразу, як проби надійшли в лабораторію еколого-

аналітичних досліджень УКРНДІЕП.  

Попереднє екстрагування було виконано за процедурою Method 3510C: 

Separatory Funnel Liquid-Liquid Extraction вище означеного Керівництва, а 

екстрагування пестицидів та напівлетких органічних сполук з проби донних 

відкладень – за ДСТУ ISO 10382:2004 Якість ґрунту. Визначення хлорорганічних 

пестицидів та поліхлорбіфенілів. Газово-хроматографічний метод з детекцією 

захопленням електронів. 

Під час підготовки до виконання вимірювань масової концентрації 

пріоритетних органічних забруднюючих речовин у пробах води поверхневої та 

донних відкладень здійснювали: 
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- підготовку до роботи хроматографічної системи, перевірку правильності 

роботи хроматографічної системи; 

- підготовку реактивів, приготування робочих розчинів; 

- приготування розчинів для побудови градуювальних характеристик; 

- побудови градуювальних характеристик; 

- пробопідготовку. 

Пробопідготовка води поверхневої складалась з наступних операцій: 

- вилучення органічних речовин із досліджуваних проб шляхом їх 

чотирикратного екстрагування метиленом хлористим (попередньо перевіреним 

хроматографічним методом на відсутність слідів органічних речовин, що 

заплановані до визначення) з додаванням магнію сульфату для дестабілізації 

емульсії “вода в маслі”, для чого нефільтровану пробу води об’ємом 1 дм³ 

циліндром вміщували у ділильну воронку, місткістю 1 дм³, підкислювали кислотою 

сірчаною до pH 3 за універсальним індикаторним папером, додавали 20 г магнію 

сірчанокислого семиводневого та струшували до повного розчинення солі. Потім у 

ділильну воронку додавали 20 см³ метилену хлористого, закривали притертою 

пробкою й перевертали 100 разів. Після розділення органічної та водної фаз нижній 

шар зливали у скляний стакан місткістю 100 см³, операцію з метиленом хлористим 

повторювали ще тричі. Промивали метиленовий екстракт у тій самій ділильній 

воронці водою демінералізованою (Клас 1 за ДСТУ ISO 3696:2003); 

- промитий екстракт переносили у гостродонну колбу, місткістю 100 см³, та 

упарювали на водяній бані з температурою 30°С, під вакуумом водоструминного 

насосу. Вміст гостродонної колби розчиняли у мінімальному об’ємі метилену 

хлористого та кількісно переносили в мікропробірку місткістю 1 см³.  

Таким чином, для забезпечення визначення пріоритетних органічних 

забруднюючих речовин на рівні встановлених нормативів якості екстракт з проби 

води піддавали концентруванню у 1000 разів. 

Пробопідготовка донних відкладень складалася з наступних операцій: 

- проби донних відкладень висушували до повітряно-сухого стану, після чого 

подрібнювали до пудроподібного стану в фарфоровій чаші з товкачем, 
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усереднювали квартуванням. З усереднених проб відбирали проби для аналізу 

масою 100 г і зважували їх з точністю 0,01 г; 

- наважку вміщували у конічну колбу з притертою пробкою, місткістю  

250 см³, та додавали 100 см³ суміші ацетону й метилену хлористого (у 

співвідношенні 1:1). Колбу поміщали в ультразвукову баню на 40 хвилин, потім 

екстракт фільтрували через фільтр “біла стрічка”. Екстракцію повторювали ще 

тричі; 

- екстракт переносили у гостродонну колбу місткістю 100 см³ та упарювали 

на водяній бані з температурою 30 °С під вакуумом водоструминного насоса. Вміст 

гостродонної колби розчиняли в мінімальному об’ємі метилену хлористого та 

кількісно переносили у мікропробірку місткістю 1 см³.  

Таким чином, для забезпечення визначення пріоритетних органічних 

забруднюючих речовин на рівні встановлених нормативів якості екстракт із донних 

відкладень піддавали концентруванню у 100 разів. 

Аналіз проб води та донних відкладень 

Отримані концентровані екстракти з проб води поверхневої та донних 

відкладень аналізували на хроматомас-спектрометрі Shimadzu GCMS-QP2020 NX. 

Обробляння отриманих даних здійснювали за допомогою програмного 

забезпечення AMDIS (Automated Mass Spectral Deconvolution and Identification 

System), розробленого Національним інститутом стандартів і технологій (NIST) в 

США й призначеного для інтерпретації хромато-мас-спектрометричних даних й 

виділення окремих цільових компонентів на хроматограмі. Для Sсan-режиму 

роботи детектора було використано спеціалізовану бібліотеку на 491 пестицидів та 

бібліотеку  NIST / EPA / NIH NIST 17 Mass Spectral library на 267376 основних 

забруднювачів. При обробці отриманих даних переважно враховували результати 

з ймовірністю не менш ніж 80 %. 

Одночасно з досліджуваними пробами за тих же умов в якості холостої проби 

було проаналізовано промивну воду (Клас 1 за ДСТУ ISO 3696:2003). 

За допомогою попередньо встановлених параметрів градуювальних 

характеристик визначали масові концентрації пріоритетних органічних 
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забруднюючих речовин відповідно до таблиці (за винятком сполук  

№№ 20, 21, 23, 30). 

 

Результати аналізування проб води поверхневої та донних відкладень 

У додатку А наведено хроматограми та відповідні дані ідентифікації цільових 

компонентів, а у Додатку Б – протоколи результатів вимірювань води та донних 

відкладень.  

У пробі №11 (поверхнева вода р. Дунай, відібрана з рукава Очаківський на 

відстані 17 км від гирла) ідентифіковано такі пріоритетні органічні речовини:  

1. симазин (п.29 таблиці 3.1), 

2. атразин (п.3 таблиці 3.1),  

3.  ди-(2-етилгексил)-фталат (п.12 таблиці 3.1).  

Також виявлено інші органічні речовини антропогенного походження: 

1. диізобутилфталат, 

2. дибутилфталат,  

3. ди-(2-ізопропіл)-фталат, 

4. трибутилфосфат, 

5. трифенілфосфат,  

6. ізопропілфенілдіфенілфосфат, 

7. 3-бензоїл-2-трет-бутил-оксазолідин-5-он, 

7,9-ді-трет-бутил-1-оксаспіро(4,5)дека-6,9-дієн-2,8-діон. 

Атразин і симазин – триазинові гербіциди, у ґрунті препарати зберігають 

свою активність протягом 2-14 місяців у залежності від внесеної кількості.  В силу 

невисокої розчинності у воді триазини утримуються у верхньому (10 см) шарі 

ґрунту і піддаються звичайним процесам впливу-поглинання ґрунтовими 

колоїдами і рослинами, фоторозкладення, в меншій мірі випаровування і 

вимивання, головним руйнівним фактором є ґрунтові мікроорганізми. Гербіциди 

цієї групи поступово мігрують з верхніх горизонтів ґрунту в глибші шари і на 

глибині до 30 см від поверхні містяться в меншій кількості, ніж на глибині  

60-120 см. Це може призводити до забруднення водойм і комунальних 



175 

 

водопроводів, які забирають воду як з поверхневих джерел, так і артезіанських 

свердловин. ГДКр.-г. = 0,005 мг/дм³ і 0,002 мг/дм³ відповідно. 

Ди-(2-гексил)-фталат – представник групи ефірів фталевої кислоти, які 

широко використовуються як пластифікатори пластмас для додання міцності та 

еластичності. 90% цих пластифікаторів використовують при виробництві 

полівінілхлориду (ПВХ), а 10% застосовують для виготовлення гуми, фарб та інше. 

За оцінками Агентства з охорони навколишнього середовища (EPA), щорічно 

проводиться більше 213 тис. т фталатів. Фталати містяться в медичних виробах, 

іграшках, різних упаковках, настінних покриттях, трубах, віконних рамах, в 

мастильних матеріалах, в миючих засобах і косметиці. Практично кожна туалетна 

вода або парфум містить діетилфталат, який використовують як фіксатор запаху. 

Дані хімічні сполуки здатні накопичуватися в організмі людини, завдають шкоди 

гормональній системі, печінки, легким. Фталати імітують структуру статевого 

гормону естрогену. Потрапляючи в організм людини, вони здатні викликати 

серйозні порушення в ендокринній, статевої системах. Токсичні фталати 

заборонено у виробництві товарів для дітей у багатьох країнах Європи і в Америці. 

Зокрема, це дифталат, бутилфенілфталат і ін. Варто відзначити, що краще 

використовувати високомолекулярні сполуки солей фталевої кислоти (наприклад, 

диізодецілфталат).  

Трифосфати, зокрема трибутилфосфат (ТБФ) теж використовуються як 

пластифікатори, як розчинники друкарських фарб, синтетичних смол, канчуків, 

нітроцелюлози, у виробництві гербіцидів, як антивспінувач в целюлозно-паперовій 

промисловості. Легкозаймисті речовини, інтенсивний нагрів може призвести до 

утворення вибухонебезпечної суміші, розкладаються при нагріванні, утворюючи 

токсичний дим оксиду фосфору.  

Похідні оксазолідинону використовуються як протимікробні та 

антигельмінтні засоби засоби, нейротоксиканти. 

У пробі №13 (поверхнева вода, відібрана з р. Дунай в межах м. Ізмаіл на 

відстані 89 км від гирла) з числа пріоритетних забруднюючих речовин (таблиця 3.1) 

також виявлено: 
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1. ди-(2-етилгексил)-фталат (п.12 таблиці 3.1). 

Також в пробі ідентифіковано такі органічні забруднювачі антропогенного 

походження, як трифосфати, фталати, тебуконазол: 

1. трибутилфосфат,  

2. ди-(2-ізопропіл)-фталат,  

3. 7,9-ди-третбутил-1-оксаспіро(4,5)дека-6,9-дієн-2,8-діон,  

4. дибутилфталат,  

5. диізобутилфталат,  

6. ди-(2-гепт-3-ілгексил)фталат,  

7. тебуконазол,  

8. трис-(3-метилфеніл)-фосфат. 

Спектр виявлених речовин подібний такому в пробі № 2, додатково в пробі 

виявлено тебуконазол – фунгіцид, препарати на його основі знаходяться на 

першому місці серед протруйників через широкий діапазон системного дії, 

відносяться до 2 класу небезпеки для людини і 3 і 4 класів небезпеки для бджіл. 

У пробі №15 (поверхнева вода р. Дунай, відібрана 10 м нижче м. Кілія на 

відстані 39 км від гирла) виявлено таку пріоритетну забруднюючу речовину, як  

1. ди(2-етилгексил)-фталат (п.12 таблиці ).  

2. Також ідентифіковано такі органічні забруднюючі речовини антропогенного 

походження, як фталати, трибутилфосфатат, похідне оксазолідинону: 

3. 3-бензоїл-2-третбутил-оксазолідин-5-он,  

4. ди(2-ізопропіл)-фталат,  

5. диізобутилфталат,  

6. дибутилфталат,  

7. ди(2-бутилпент-2-іл)-фталат,  

8. ди(2-бутилпроп-2-іл)-фталат, 

9. ди(2-гепт-3-ілгексил)фталат, 

10. трибутилфосфат. 
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Спектр виявлених речовин подібний такому в пробі № 1 (окрім гербіцидів 

триазинового ряду). 

У пробі № 3 (донні відкладення, відібрано з рукава Бистрий на відстані 9 км 

від гирла) з числа пріоритетних забруднюючих речовин (таблиця 3.1) також 

ідентифіковано: 

1. ди(2-этилгексил)-фталат (п.12 таблиці 3.1). 

В пробі присутні інші органічні забруднюючі речовини антропогенного 

походження: фталати, похідні поліароматичних вуглеводнів 

1.        4-метилфенол,  

2. 1-метил-нафталин,  

3. 1-метил-7-(1-метилетил)-нафталін,  

4. дибутилфталат,  

5. 1-метіл-7-изопропілфенантрен,  

6. ди(2-этилгексил)-ізофталат,  

7. бензо[e]пірен. 

У пробі № 5 (донні відкладення, відібрано на 163 км від гирла р. Дунай вище 

м. Рені) з числа пріоритетних забруднюючих речовин (таблиця 3.1) ідентифіковано: 

1. пара-пара-ДДТ (п.9б таблиці 3.1), 

2. ди(2-этилгексил)-фталат (п.12 таблиці 3.1). 

В пробі присутні інші органічні забруднюючі речовини антропогенного 

походження: фталати, похідні поліароматичних вуглеводнів, фенолів: 

1. диметилфталат, 

2. 2,4-ді-третбутилфенол, 

3. сірка, 

4. диетилфталат, 

5. ди(2-метилпропіл)-фталат, 

6. дибутилфталат, 

7. 2,5-диметилфенантрен, 

8. пирен, 

9. 2-ізопропіл-10-метилфенантрен, 
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10. трифенілен, 

11. діоктилтерефталат, 

12. бензо[е]пірен. 

У пробі № 8 (донні відкладення, відібрано на відстані 32 км від гирла 

р. Дунай нижче м. Кілія) з числа пріоритетних забруднюючих речовин (таблиця 

3.1) не ідентифіковано. Але також ідентифіковано такі органічні забруднюючі 

речовини антропогенного походження, як фталати, похідні поліароматичних 

вуглеводнів, фенолів: 

1. (пара-гідроксифеніл)-фосфат, 

2. 1-метілнафталін, 

3. 3-метокси-4-[3-оксо-3-(піролідин-1-іл)пропокси]бензальдегід, 

4. 2,6-диметілнафталін, 

5. о-(метиламіно)нітробензол, 

6. 2,4-ді-трет-бутилфенол, 

7. диетілфталат, 

8. ди(2-метілпропіл)-фталат, 

9. дибутилфталат, 

10. ди(2-бутилметилпропіл)-фталат, 

11. 2-ізопропіл-10-метилфенантрен, 

12. трифенілен, 

13. ди(6-метилгепт-2-іл)фталат, 

14. ди(2-етилгексил)ізофталат, 

15. бензо[e]пірен. 

4-метилфенол токсичний, при ковтанні, вдиханні або поглинанні шкірою 

може спричинити летальний результат; використовується у виробництві 

антисептиків, барвників, синтетичних гум і смол, паливно-мастильних матеріалів, 

препаратів захисту рослин, медичних препаратів (моноалкільовані похідні 

піддаються сполученню, даючи велике сімейство дифенольних антиоксидантів; ці 

антиоксиданти цінуються, оскільки відносно низько токсичні та нестійкі).  
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Похідні нафталіну (1-метил-нафталин, 1-метил-7-(1-метилетил) нафталін) 

використовують як сировину для органічного синтезу (фталевого ангідриду, 

тетраліна, декаліна), у виробництві барвників, вибухових, наркотичних речовин 

(канабіноїдів), інсектицидів. Акумулюються у жирових тканинах, тривала дія 

похідних нафталіну викликає руйнування еритроцитів, порушення роботи печінки 

і підшлункової залози, розвиток атрофічного риніту і фарингіту, можлива 

канцерогенна дія.  

 

У пробі №2 (поверхнева вода р. Дунай, відібрана 10 м нижче м. Кілія на 

відстані 39 км від гирла) виявлено таку пріоритетну забруднюючу речовину, як  

1. ди(2-етилгексил)-фталат (п.12 таблиці 3.1).  

Також ідентифіковано такі органічні забруднюючі речовини антропогенного 

походження, як фталати, трибутилфосфатат, похідне оксазолідинону: 

1.       3-бензоїл-2-трет-бутил-оксазолідин-5-он,  

2. ди-(2-изопропіл)-фталат,  

3. диізобутилфталат,  

4. дибутилфталат,  

5. ди-(2-бутилпент-2-ил)-фталат,  

6. ди-(2-бутилпроп-2-ил)-фталат, 

7. ди-(2-гепт-3-илгексил)фталат, 

8. трибутилфосфат. 

Спектр виявлених речовин подібний такому в пробі № 1(окрім гербіцидів 

триазинового ряду). 

У пробі №3 (поверхнева вода, відібрана з р. Дунай в межах м. Ізмаіл на 

відстані 89 км від гирла) з числа пріоритетних забруднюючих речовин (таблиця 3.1) 

також виявлено: 

1. ди-(2-етилгексил)-фталат (п.12 таблиці 3.1). 

Також в пробі ідентифіковано такі органічні забруднювачі антропогенного 

походження, як трифосфати, фталати, тебуконазол: 

1. трибутилфосфат,  
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2. ди-(2-изопропіл)-фталат,  

3. 7,9-ді-трет-бутил-1-оксаспіро(4,5)дека-6,9-дієн-2,8-діон,  

4. дибутилфталат,  

5. диізобутилфталат,  

6. ди-(2-гепт-3-илгексил)фталат,  

7. тебуконазол,  

8. трис-(3-метилфеніл)-фосфат. 

Спектр виявлених речовин подібний такому в пробі № 2, додатково в пробі 

виявлено тебуконазол – фунгіцид, препарати на його основі знаходяться на 

першому місці серед протруйників через широкий діапазон системної дії, 

відносяться до 2 класу небезпеки для людини і 3 і 4 класів небезпеки для бджіл. 

У пробі №4 (донні відкладення, відібрані з рукава Бистрий на відстані 9 км 

від гирла) з числа пріоритетних забруднюючих речовин (таблиця 3.1) також 

ідентифіковано: 

1. ди-(2-этилгексил)-фталат (п.12 таблиці 3.1). 

В пробі присутні інші органічні забруднюючі речовини антропогенного 

походження: фталати, похідні поліароматичних вуглеводнів 

2. 4-метилфенол,  

3. 1-метил-нафталин,  

4. 1-метил-7-(1-метилетил)-нафталін,  

5. дибутилфталат,  

6. 1-метил-7-ізопропілфенантрен,  

7. ди-(2-етилгексил)-ізофталат,  

8. бензо[e]пірен. 

Крім фталатів у пробі виявлено похідні фенолу (4-метилфенол) та 

поліароматичних вуглеводнів (1-метил-нафталин, 1-метил-7-(1-метилетил)-

нафталін, 1-метіл-7-ізопропілфенантрен, бензо[e]пірен). 

4-метилфенол – токсичний, при ковтанні, вдиханні або поглинанні шкірою 

може спричинити летальний результат; використовується у виробництві 

антисептиків, барвників, синтетичних гум і смол, паливно-мастильних матеріалів, 
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препаратів захисту рослин, медичних препаратів (моноалкільовані похідні 

піддаються сполученню, даючи велике сімейство дифенольних антиоксидантів; ці 

антиоксиданти цінуються, оскільки відносно низько токсичні та нестійкі).  

(1-метил-нафталин, 1-метил-7-(1-метилетил)нафталін) акумулюються у 

жирових тканинах; тривала дія похідних нафталіну викликає руйнування 

еритроцитів, порушення роботи печінки і підшлункової залози, розвиток 

атрофічного риніту і фарингіту, можлива канцерогенна дія. Похідні нафталіну 

використовують як сировину для органічного синтезу (фталевого ангідриду, 

тетраліна, декаліна), у виробництві барвників, вибухових, наркотичних речовин 

(канабіноїдів), інсектицидів.  

1-метіл-7-ізопропілфенантрен, бензо[e]пірен – жиророзчинні токсичні здатні 

до біоакумуляції речовини, поліароматичні компоненти нафти, продуктів 

нафтопереробки, застосовуються у виробництві барвників, медпрепаратів, як 

стабілізатори вибухових речовин. 

У пробі №5 (донні відкладення, відібрані вище м. Рені на 163 км від гирла 

р. Дунай) з числа пріоритетних забруднюючих речовин (таблиця 3.1) 

ідентифіковано: 

1. пара-пара-ДДТ (п.9б таблиці 3.1), 

2. ди-(2-этилгексил)-фталат (п.12 таблиці 3.1). 

Крім того, в пробі присутні інші органічні забруднюючі речовини 

антропогенного походження: фталати, похідні ароматичних і поліароматичних 

вуглеводнів: 

1. диметилфталат, 

2. 2,4-ді-трет-бутилфенол, 

3. диетилфталат, 

4. ди-(2-метилпропіл)-фталат, 

5. дибутилфталат, 

6. 2,5-диметилфенантрен, 

7. пирен, 

8. 2-ізопропіл-10-метилфенантрен, 
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9. трифенілен, 

10. діоктилтерефталат, 

11. бензо[е]пірен. 

У пробі № 8 (донні відкладення, відібрані нижче м. Кілія на відстані 32 км 

від гирла р. Дунай) з числа пріоритетних забруднюючих речовин (таблиця 3.1)  

ідентифіковано:  

1. ди-(2-етилгексил)-фталат. 

Крім того, в пробі присутні інші органічні забруднюючі речовини 

антропогенного походження: фосфати, фталати, похідні ароматичних і 

поліароматичних вуглеводнів: 

2. (пара-гідроксифеніл)-фосфат, 

3. 1-метілнафталін, 

4. 3-метокси-4-[3-оксо-3-(піролідин-1-іл)пропокси]бензальдегід, 

5. 2,6-диметілнафталін, 

6. о-(метиламіно)нітробензол, 

7. 2,4-ді-трет-бутилфенол, 

8. диметилфталат, 

9. диетілфталат, 

10. ди(2-метілпропіл)-фталат, 

11. дибутилфталат, 

12. ди(2-бутилметилпропил)-фталат, 

13. 2-ізопропіл-10-метилфенантрен, 

14. трифенилен, 

15. ди(2-етилгексил)ізофталат, 

16. бензо[e]пірен. 

Таким чином, в усіх досліджених пробах води й донних відкладень, 

включаючи верхні створи української частини р. Дунай, виявлено таку пріоритетну 

забруднюючу речовину, як біс-(2-етилгексил)-фталат.  

В усіх досліджених пробах води та деяких пробах донних відкладень (проба  

№ 8) виявлено речовини групи трифосфатів, які теж використовуються у 
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виробництві пластмас. Ці органічні трифосфати вносять свій внесок у вміст 

органічного фосфору. 

З цього можна заключити, що дані речовини, ймовірно, потрапляють до річки 

з поза меж України, а саме з країн Європи, де розташовані виробництва пластмас, 

зокрема полівінілхлориду (Германія, Польща, Словакія). 

У воді дельти р. Дунай (проба № 1) виявлено пестициди триазинової групи, які 

потрапляють з поверхневим стоком із прилеглих сільгоспугідь.  

Таку пріоритетну забруднюючу речовину, як ДДТ, було виявлено у донних 

відкладеннях р. Дунай вище м. Рені (проба № 5). 

Проби донних відкладень протягом усієї українській частини р. Дунай 

забруднено сполуками похідних ароматичних і поліароматичних вуглеводнів, що, 

ймовірно, свідчить про забруднення нафтопродуктами (їх важкими фракціями). 

 

Кількісне визначення ідентифікованих речовин 

Кількісне визначення тих чи інших пріоритетних органічних забруднюючих 

речовин проводили лише у разі їх позитивної ідентифікації у режимі сканування 

досліджуваних проб. 

Результати кількісного визначення ідентифікованих забруднюючих речовин 

і значення екологічних нормативів якості ЕНЯMAХ  та EНЯСР  для пріоритетних 

забруднюючих речовин наведено у таблиці 3.3.  

 

 

Таблиця 3.3 – Результати кількісного визначення ідентифікованих 

забруднюючих речовин і значення відповідних екологічних нормативів якості 

ЕНЯMAХ  та EНЯСР  для пріоритетних забруднюючих речовин 
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№ 

з/п 

Назва 

речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм

3 

ЕНЯMA

Хмкг/д

м3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

проба  

№11 

Проба 

 №15 

проба  

№13 

проба  

№3 

проба  

№5 

проба  

№8 

1 Алахлор 0,3 0,7 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

2 Антрацен 0,1 0,1 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

3 Атразин 0,6 2,0 3,7 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

4 Бензол 10 50 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

5 

Бромовані 

дифенілові 

ефіри 

– 0,14 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

6a 

Tетрахлорм

етан 

(чотирихло

ристий 

вуглець) 

12  

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

7 
Хлоралкан

и, C10-13 
0,4 1,4 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

8 

Хлорфенвін

фос суміш 

цис- і 

транс-

ізомерів 

0,1 0,3 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

9 

Хлорпіриф

ос 

(хлорпіриф

ос-етил) 

0,03 0,1 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 
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№ 

з/п 

Назва 

речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм

3 

ЕНЯMA

Хмкг/д

м3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

проба  

№11 

Проба 

 №15 

проба  

№13 

проба  

№3 

проба  

№5 

проба  

№8 

9a 

Циклодієно

ві 

пестициди 

(сума): 

0,01 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

Алдрин   

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

Діелдрин   

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

Ендрин   

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

Ізодрин   

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

9б 

ДДТ(сума 

3-ьох): 
0,025 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

Пара-пара-

ДДТ 
0,01 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

сліди 

не 

виявлен

о 

10 
1,2-

Дихлоретан 
10 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

11 

Дихлормет

ан 

(хлористий 

метилен) 

20 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 
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№ 

з/п 

Назва 

речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм

3 

ЕНЯMA

Хмкг/д

м3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

проба  

№11 

Проба 

 №15 

проба  

№13 

проба  

№3 

проба  

№5 

проба  

№8 

12 

Ди(2-

етилгексил)

-фталат 

1,3 

не 

застос

овуєть

ся 

16,6 14,9 17,2 307,8 186,4 210,8 

13 Діурон 0,2 1,8 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

14 
Ендосульф

ан 
0,005 0,01 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

15 
Флуоранте

н 
0,0063 0,12 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

16 
Гексахлорб

ензол 
- 0,05 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

17 
Гексахлорб

утадієн 
- 0,6 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

18 

Гексахлорц

иклогексан 

(ліндан) 

0,02 0,04 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

19 
Ізопротуро

н 
0,3 1,0 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

22 Нафталін 2 130 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

24 

Нонилфено

ли (4-

нонилфено

0,3 2,0 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 
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№ 

з/п 

Назва 

речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм

3 

ЕНЯMA

Хмкг/д

м3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

проба  

№11 

Проба 

 №15 

проба  

№13 

проба  

№3 

проба  

№5 

проба  

№8 

л) 

25 

Октилфено

ли (4-(1,1, 

3,3-

тетраметил

-бутил)-

фенол) 

0,1 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

26 
Пентахлорб

ензол 
0,007 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

27 
Пентахлор

фенол 
0,4 1,0 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

28 

Поліаромат

ичні 

вуглеводні: 

 

не 

застос

овуєть

ся 

   

ідентифі

ковані 

інші 

поліаро

матичні 

сполуки 

ідентифі

ковані 

інші 

поліаро

матичні 

сполуки 

ідентифі

ковані 

інші 

поліаро

матичні 

сполуки 

Бензо(а)пір

ен 
1,7 10-4 0,27 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

Бензо(b)фл

уорантен 
  

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

Бензо(k)фл

уорантен 
  

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

Бензо(g,h,i,

)перілен 
  

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 
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№ 

з/п 

Назва 

речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм

3 

ЕНЯMA

Хмкг/д

м3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

проба  

№11 

Проба 

 №15 

проба  

№13 

проба  

№3 

проба  

№5 

проба  

№8 

Індено(1,2,

3-cd)пірен 
  

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

29 Симазин 1 4 3,6 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

29

a 

Тетрахлоре

тилен 
10 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

не 

виявлен

о 

29

б 

Трихлорети

лен 
10 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

31 
Трихлорбен

золи 
0,4 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

32 

Трихлорме

тан 

(хлороформ

) 

2,5 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

33 
Трифлуралі

н 
0,03 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

34 Дикофол 1,3 10-3 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 
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№ 

з/п 

Назва 

речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм

3 

ЕНЯMA

Хмкг/д

м3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

проба  

№11 

Проба 

 №15 

проба  

№13 

проба  

№3 

проба  

№5 

проба  

№8 

35 

Перфторок

тановий 

сульфонат і 

його 

похідні 

(ПФОС) 

6,5 10-4 36 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

36 
Квіноксифе

н 
0,15 2,7 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

37 

Діоксини і 

діоксинопо

дібні 

сполуки 

 

не 

застос

овуєть

ся 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

38 Аклоніфен 0,12 0,12 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

39 Біфенокс 0,012 0,4 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

40 Цибутрин 0,0025 0,016 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

41 
Циперметр

ин 
8 10-5 6 10-4 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

42 Дихлофос 6 10-4 7 10-4 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

43 

Гексабромц

иклододека

н (ГБЦДД) 

0,0016 0,5 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 
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№ 

з/п 

Назва 

речовини 

EНЯСР, 

мкг/дм

3 

ЕНЯMA

Хмкг/д

м3 

Виявлена кількість, мкг/дм3 у воді, 

мкг/кг у донних відкладеннях 

проба  

№11 

Проба 

 №15 

проба  

№13 

проба  

№3 

проба  

№5 

проба  

№8 

44 

Гептахлор і 

гептахлоре

поксид 

2 10-7 3 10-4 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

45 Тербутрин 0.065 0.34 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

не 

виявле

но 

 

Перевищення встановлених екологічних стандартів якості демонструють: 

– атразин: 3,7 мкг/дм3 у пробі № 11 перевищує максимально допустиме 

значення ЕНЯMAХ  2,0 мкг/дм3 у 1,9 разів; 

– біс-(2-етилгексил)-фталат, вміст якого досягав 16,6 мкг/дм3 у пробі № 11, 

14,9 мкг/дм3 – у пробі № 15, 17,2 мкг/дм3 – у пробі № 13 і перевищував допустиме 

середньорічне значення ЕНЯСР  1,30 мкг/дм3 у 12,8, 11,5, 13,2 разів відповідно.  

Також кількісно було визначено інші похідні фталевої кислоти, присутні у 

пробах донних відкладень та воді в значній кількості: 

– диметилфталат: 7,2 мкг/дм3 (проба № 5), 34,9 мкг/дм3 (проба № 8); 

– диетилфталат: 30,6 мкг/дм3 (проба № 5), 84,3 мкг/дм3 (проба № 8); 

– дибутилфталат: 51,1мкг/дм3 (проба № 11), 53,6 мкг/дм3 (проба № 15); 52,1 

мкг/дм3 (проба № 13),  38,7 мкг/дм3 (проба № 3); 281,0 мкг/дм3 (проба № 5), 187,1 

мкг/дм3 (проба № 6). 

 

3.1.3 Визначення пріоритетних важких металів 

Аналізування проб води поверхневої та донних відкладень 

Дослідження масової концентрації розчинених форм свинцю (п. 20 таблиці 

3.1), кадмію (п. 6 таблиці 3.1), нікелю (п. 23 таблиці 3.1) у відібраних пробах 

проводили методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії з електротермічною 
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атомізацією за ДСТУ ISO 15586:2012 Якість води. Визначення мікроелементів 

методом атомно-абсорбційної спектрометрії з графітовою пічкою (ISO 15586:2003, 

IDT) на приладі Varian SpectrAA 220 Zeeman. Вміст розчинених форм ртуті (п. 21 

таблиці 3.1) визначали методом холодної пари з атомно-флуорисцентним 

детектуванням за методом Агентства із захисту довкілля США EPA Method 245.7 

Mercury in Water by Cold Vapor Atomic Fluorescence Spectrometry (Ртуть у воді 

методом атомно-флуоресцентної спектрометрії холодної пари) на приладі 

Millenium Merlin.  

Результати дослідження вмісту пріоритетних важких металів у відібраних 

пробах представлено у таблиці 3.4. 

 

Таблиця 3.4 – Вміст пріоритетних важких металів у воді р. Дунай в межах 

України 

№ проби  

(за табл. 3.2) 

Масова концентрація, мкг/дм3 

Hg Pb Cd Ni 

1 0,012 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

2 0,144 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

4 0,453 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

6 0,032 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

7 0,089 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

9 0,147 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

10 0,024 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

12 0,084 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

14 0,01 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

16 0,033 менше 0,5 менше 0,1 менше 5,0 

ЕНЯМАХ** 0,07 14 1,5 34 

** за директивою 2013/39/EU 

 

Згідно з таблицею 3.4 отримані дані свідчать про перевищення стандарту 

якості довкілля за вмістом ртуті; за іншими пріоритетними важкими металами 

перевищень значень ЕНЯМАХ не встановлено. Детальний аналіз вмісту ртуті за 

пунктами спостережень представлено у таблиці 3.5.  

Максимальна кратність перевищення спостерігається для проби, відібраної 

вище м. Рені 25.05.2021. Для порівняння з нормативом ЕНЯСР за вмістом ртуті за 
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Директивою ЄС 2008/105/EC (0,05 мкг/дм3) усереднювали значення за 

результатами дослідження навесні та влітку. Результати порівняння представлені у 

таблиці 3.6. 

Таблиця 3.5 – Максимальна зафіксована кратність перевищення нормативу 

ЕНЯМАХ за вмістом ртуті 

№ проби (за табл. 3.2) 
Місце відбору/дата 

відбору 

Кратність перевищення 

ЕНЯМАХ за  вмістом ртуті 

1 

рукав 

Старостамбульський 11 

км 

24.05.2021 

0,2 

2 
рукав Бистрий 9 км 

24.05.2021 
2,1 

4 
Вище м. Рені 

25.05.2021 
6,5 

6 
м. Ізмаїл 

25.05.2021 
0,5 

7 
нижче м. Кілія 

25.05.2021 
1,3 

9 
Вище м. Вилкове 

25.05.2021 
2,1 

10 
рук. Бистрий 9 км 

05.07.2021 
0,3 

12 
Вище м. Рені 

06.07.2021 
1,2 

14 
м. Ізмаїл 

06.07.2021 
0,1 

16 
нижче м. Кілія 

06.07.2021 
0,5 

 

Таблиця 3.6 – Максимальна зафіксована кратність перевищення нормативу 

ЕНЯСР за вмістом ртуті 

 

Місце відбору 
Кратність перевищення ЕНЯСР за 

вмістом ртуті 

Вище м. Рені 5,4 

м. Ізмаїл 0,4 

нижче м. Кілія 1,2 

рукав Бистрий 9 км 1,7 
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Результати, представлені у таблицях 3.5 і 3.6, свідчать про перевищення 

нормативних значень за вмістом ртуті у воді р. Дунай в межах України. 

Максимальне значення спостерігається на початку української ділянки, тобто вище 

м. Рені, що свідчить про транскордонне походження забруднення. 

 

 

3.2. Оцінка хімічного стану масиву поверхневих вод р. Дунай у межах 

України за пріоритетними речовинами відповідно до ВРД 

 

Оцінку хімічного стану масивів поверхневих вод в Україні проводили за 

"Методикою віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного 

та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також віднесення штучного або 

істотно зміненого масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного 

потенціалу штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод". Визначення 

хімічного стану масиву поверхневих вод виконували порівнянням 

експериментально визначених рівнів вмісту конкретних пріоритетних 

забруднюючих речовин з їх екологічними нормативами якості (далі – ЕНЯ). ЕНЯ 

встановлюються на двох рівнях: ЕНЯMAХ - максимально допустима концентрація; 

EНЯСР - середньорічна концентрація.  

Для оцінки хімічного стану масивів поверхневих вод р. Дунай в межах України 

використовували значення ЕНЯMAХ  та EНЯСР , встановлені Directive 2013/39/EU of 

the European Parliament and of the Council of 12 August 2013 amending Directives 

2000/60/EC та 2008/105/EC as regards priority substances in the field of water policy. 

Значення екологічних нормативів якості ЕНЯMAХ  та EНЯСР  для пріоритетних 

забруднюючих речовин, що використовувались для оцінювання хімічного стану 

масивів поверхневих вод р. Дунай в межах України, було попередньо наведено в 

таблиці 3.3. У таблиці  3.7 представлено лише ті показники, які перевищують 

значення нормативів ЕНЯ. 
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Таблиця 3.7 – Пріоритетні забруднюючи речовини вміст, яких у воді р. Дунай 

в межах України перевищує ЕНЯ. 

 

Назва речовини  

EНЯСР , 

мкг/дм³ 

ЕНЯMAХ , 

мкг/дм³ 

Максимальна 

виявлена кількість,  

мкг/дм³ (№ проби) 

Атразин 0,6 2,0 3,7 (№ 11) 

Ди(2-етилгексил)-фталат 

1,3 не 

застосовуєть

ся 

17,2 (№ 13) 

Ртуть та її сполуки 0,05 0,07 0,45 (№ 4) 

Симазин 1 4 3,6 (№ 11) 

 

Отримані результати свідчать про перевищення значень стандартів якості 

довкілля за вмістом пріоритетних забруднюючих речовин як органічного, так і 

неорганічного походження та недосягнення масивом поверхневих вод р. Дунай у 

межах України доброго хімічного стану.  

 

Висновки до розділу 3 

1. В усіх досліджених пробах води й донних відкладень, включаючи верхні 

створи українській частини р. Дунай, виявлено таку пріоритетну забруднюючу 

речовину, як біс-(2-етилгексил)фталат, вміст якої демонструє максимальне 

перевищення допустимого середньорічного значення ЕНЯСР більш ніж у 13 разів. 

Також визначено інші похідні фталевої кислоти, присутні у воді та донних 

відкладеннях у значній кількості, а саме: в донних відкладеннях диметилфталат і 

диетилфталат – відповідно до 34,9 мкг/дм3 і 84,3 мкг/дм3 (нижче м. Кілія на відстані 

32 км від гирла р. Дунай); дибутилфталат у воді – до 53,6 мкг/дм3 (нижче м. Кілія 

на відстані 32 км від гирла); дибутилфталат у донних відкладеннях – до 281,0 

мкг/дм3 (вище м. Рені на відстані 163 км від гирла). 

В усіх досліджених пробах води та деяких пробах донних відкладень також 

виявлено речовини групи трифосфатів.  
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Отримані результати свідчать, що фталати та трифосфати (які широко 

використовуються у промисловості, зокрема як пластифікатори у виробництві 

пластмас), імовірно, потрапляють до річки з поза меж України, а саме з країн 

Європи, де розташовані виробництва пластмас, зокрема полівінілхлориду 

(Германія, Польща, Словакія).  

2. У воді дельти р. Дунай (рукав Очаківський на відстані 17 км від гирла) 

виявлено пестициди триазинової групи, які потрапляють до неї з поверхневим 

стоком із прилеглих сільгоспугідь. При цьому перевищення встановленого 

екологічного стандарту якості ЕНЯMAХ більше ніж у 1,9 разів демонстрував 

атразин. 

3. У донних відкладеннях р. Дунай вище м. Рені виявлено таку пріоритетну 

забруднюючу речовину, як ДДТ. 

4. Проби донних відкладень протягом усієї українській частини р. Дунай 

забруднено сполуками похідних ароматичних і поліароматичних вуглеводнів, що, 

ймовірно, свідчить про забруднення нафтопродуктами (їх важкими фракціями). 

5. Перевищень екологічних стандартів якості довкілля за вмістом таких 

пріоритетних важких металів, як кадмій, нікель, свинець не виявлено у жодному зі 

створів української частини р. Дунай. 

6. Вода р. Дунай майже протягом усієї української частини за вмістом ртуті 

демонструє перевищення як максимально допустимого значення екологічного 

стандарту якості ЕНЯМАХ, так і його середньорічного значення ЕНЯСР; максимальна 

виявлена кратність перевищення складає 6,5·ЕНЯМАХ та 5,4·ЕНЯСР. Це забруднення 

відповідає початку української ділянки річки – саме пункту, розташованому вище 

м. Рені на відстані 163 км від гирла, що свідчить про його транскордонне 

походження. 

7. Отримані результати свідчать про недосягнення масивом поверхневих вод 

української частини р. Дунай доброго хімічного стану за вмістом пріоритетних 

забруднюючих речовин – як органічного походження (біс-(2-етилгексил)фталату і 

атразину), так і неорганічного (ртуті).  



196 

 

8. Результати цього дослідження є підставою для удосконалення програми 

комплексного екологічного моніторингу української частини р. Дунай, а саме для 

додаткового включення до переліку контрольованих показників таких 

пріоритетних забруднюючих речовин, як ди-(2-етилгексил)фталат (у воді й донних 

відкладеннях усіх створів української частини р. Дунай), атразину та симазину у 

воді створів дельти р. Дунай, а також ртуті (у воді верхніх створів української 

частини р. Дунай). 
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4. ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ НАЗЕМНОГО СКЛАДУВАННЯ 

ДОННИХ ВІДКЛАДЕНЬ ВЗДОВЖ РУКАВІВ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ ТА 

КОРИГУВАННЯ ПРОГРАМИ МОНІТОРИНГУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОЦІНКИ 

4.1 Загальні технічні та технологічні вимоги до влаштування берегових 

відвалів ґрунтів днопоглиблення. 

 

Проект берегового відвалу та технологія освіти штучної території 

розробляються на підставі результатів інженерно-геологічних вишукувань та 

техніко-економічних обґрунтувань, що встановлюють доцільність зведення відвалу 

в даному районі та утворення штучної території з урахуванням експлуатаційних, 

виробничих, природних та екологічних факторів.  

За місцем розташування берегові відвали поділяються на два види:  

 - береговий відвал ґрунтів, вся площа якого розташовується на суші;  

 - приурізовий відвал ґрунтів, розташований частково на прибережній мілині 

і частково на прилеглій до урізу води суші.  

За технологією намиву ґрунтів і скидання освітленої води розрізняють 

наливний і намивний відвали. 

Огороджувальні греблі берегового відвалу в залежності від способу зведення 

поділяються на насипні, коли ґрунт укладається насухо або у воду, і намивні, коли 

ґрунт намивається засобами гідромеханізації. 

У підготовчий період будівництва берегового відвалу мають бути проведені 

такі основні роботи: 

- зняття родючого шару ґрунту та виторфування; 

- закріплення в натурі кордонів території та акваторії берегового відвалу, 

встановлення межових та створних знаків; 

- інженерна підготовка, що включає планування території (ділянки), 

перенесення існуючих підземних (підводних) та наземних (надводних) мереж, 

будівництво, при необхідності, тимчасових або постійних автомобільних доріг, 

мереж електропостачання, освітлення та зв'язку, огороджувальних знаків безпеки;  



198 

 

 - встановлення на картах намиву мірних рейок. 

При необхідності, проектом передбачається також зведення в підготовчий 

період необхідних причальних споруд, влаштування депозитів, прокладання 

магістральних і розподільчих пульпопроводів, землесосних станцій перекачування.  

Першочерговими роботами основного періоду будівництва берегових 

відвалів є створення огороджувальних дамб карт намиву, які повинні зводитися 

переважно з місцевих ґрунтів або ґрунтів берегового зрізування. Рекомендується 

також використовувати піщані й супіщані ґрунти, що розробляються при 

морському днопоглибленні. Максимальна висота гребель не повинна 

перевищувати 8 м. 

Для захисту берегового відвалу від зливових та паводкових вод 

влаштовуються дренажні канави. Перетин канав та їх ухили повинні визначатися 

проектом з урахуванням площі водозбору, рельєфу місцевості та 

гідрометеорологічних умов.  

У зоні найбільш освітленої води ставка-відстійника, який утворюється 

всередині карти намиву, передбачається встановлення водоскидних пристроїв у 

вигляді колодязів, фільтрувальних дамб, водозабірних насосних станцій. При 

проектуванні водоскидних пристроїв повинен бути передбачений комплекс 

заходів, що забезпечують пропуск зливових і паводкових вод з площі берегового 

відвалу.  

Подача ґрунту при виконанні днопоглиблювальних робіт у береговий відвал 

має здійснюватися гідравлічним транспортом, шаландорозвантажувачем, 

стаціонарним або самовідвізним землесосом. 

Рекомендуються наступні схеми подачі ґрунту в береговий відвал:  

а) трюм самовідвізного землесоса – рефулерна станція – береговий відвал;  

б) трюм самовідвізного землесоса – рефулерна станція – станція перекачки – 

береговий відвал; 

в) трюм ґрунтовідвізної шаланди – береговий відвал (подвійна перевалка з 

тимчасовим депозитом ґрунту на достатньо глибокій ділянці акваторії або в 

спеціальному котловані);  
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г) трюм ґрунтовідвізної шаланди – шаландоперевантажувач – береговий 

відвал.  

При розташуванні берегового відвалу на суші намив ґрунту на кожну карту 

проводиться пошарово. Намив кожного наступного шару здійснюється після 

досягнення ґрунтами нижчого шару міцності, прийнятої в проекті (підчас 

технологічної перерви). 

При визначенні обсягу та потужності кожного шару намитих ґрунтів слід 

враховувати утворення у береговому відвалі трьох зон: пляжної, проміжної та 

ставкової (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1 - Схема берегового 

відвалу 

 

I – карти намиву (а – 

пляжна зона; б – проміжна; в – 

прудкова);  

1 – греблі обвалування;  

2 - пульпопровід першої 

черги;  

3 - пульпопровід другої 

черги;  

4 - водоскидні колодязі. 

 

Рекомендується приймати наступні співвідношення розмірів зон за площею 

при зосередженій односторонній схемі намиву суглинистих і глинистих мулів: 

– для намиву під воду S1:S2:S3 = 1:2:3; 

 – для намиву на сушу S1:S2:S3 = 1:2:1, де S1; S2; S3 – відповідно площа 

пляжної, проміжної та ставкової зон.  
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Середній ухил поверхні карти намиву ґрунту допускається приймати 0,005–

0,007.  

Період між закінченням намиву попереднього шару та початком намиву 

наступного шару (технологічна перерва) повинен становити щонайменше  

8-12 міс. Потужність кожного намитого шару визначається залежно від прийнятої 

міцності ґрунтів у підошві шару та тривалості технологічної перерви.. 

Скидання освітленої води з берегового відвалу повинно проводитись 

відповідно до технологічних параметрів подачі пульпи та допустимого підняття 

рівня води на картах намиву та прийнятого типу відвалу. При намивному типі 

відвалу скидання освітленої води має здійснюватися одночасно з подачею пульпи; 

при наливному типі відвалу освітлена вода скидається після заповнення карти 

пульпою до розрахункового рівня та завершення періоду відстоювання.  

Вміст суспензії у скидній воді не повинен перевищувати фонову 

каламутність на величину, передбачену Правилами охорони поверхневих вод від 

забруднення стічними водами. 

Скидання освітленої води повинно здійснюватися через спеціальні 

водоскидні споруди або дамби, що фільтрують. Для берегових відвалів намивного 

типу використання водоскидних споруд допускається лише за наявності 

спеціальних відстійних басейнів. В якості водоскидних споруд рекомендується 

застосовувати колодязі з шандорними затворами.  

За відсутності площ для організації відстійників рекомендується 

застосовувати метод подачі пульпи на карту намиву з синхронним скиданням 

освітленої води через фільтрувальні дамби [1].  

Початок освоєння штучної території у проміжній зоні слід планувати не 

раніше, ніж через 1 рік після закінчення намиву ґрунтів, а в прудковій зоні – через 

2 роки.  

Якщо при намиванні ґрунтів на акваторію, а також при пошаровому намиві 

висихання ґрунтів не забезпечує необхідної міцності, повинні передбачатися 

заходи щодо підвищення несучої здатності намивних ґрунтів. До таких заходів 

відноситься їх ущільнення шляхом спорудження тимчасового овантажувального 
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насипу з дренуванням або іншими відомими методами, при їх відповідному 

обґрунтуванні.  

 

4.2 Структура впливу ґрунтів днопоглиблення на довкілля при  

наземному складуванні. 

 

У разі наземного поховання «дреджингового матеріалу» можна зазначити 

такі типи впливу переміщення видобутого ґрунту на стан природного середовища  

1. Використання значних площ та порушення природного ландшафту – 

головний вид впливу, причому добре помітний не лише фахівцю, але й будь-якому 

сторонньому спостерігачеві.  

2. Поширення розміщеного ґрунту за межі відвалу внаслідок процесів ерозії 

та дисперсії під впливом вітру або дощового поверхневого стоку. Крім того, 

забруднення місцевості тонкодисперсними частинками може мати місце при 

неправильно організованому дренажі та водовідведенні на майданчику розміщення 

ґрунту.  

3. Шум і забруднення повітря зазвичай пов'язані з роботою наземної 

будівельної техніки, яка забезпечує функціонування та збереження майданчика для 

розміщення ґрунту (екскаватори, бульдозери, навантажувачі).  

4. Зниження якості ґрунтових вод при неправильному розміщенні 

майданчика (без урахування його впливу на ґрунтові води) або при неправильному 

обладнанні майданчика, коли не передбачені водонепроникні екрани.  

При цьому прояв негативних екологічних наслідків залежить від: 

– властивостей вилучених ґрунтів;  

 - вибору майданчика для розміщення ґрунту;  

 - особливостей обладнання і технології, що використовуються для 

розміщення видобутого ґрунту.  

Понад 90 % морських ґрунтів, які видобувають при реалізації дреджингових 

проектів, належать до відносно чистих. Вони є природними, незачепленими 

антропогенним впливом відкладеннями і визнаються допустимими для широкого 
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застосування або для різних варіантів розміщення. Інші відкладення є різною 

мірою забрудненими внаслідок промислової, муніципальної господарської 

(міської) чи сільськогосподарської діяльності. Наявність у відкладеннях 

забруднюючих речовин може стати причиною екологічних проблем і іноді 

спричиняє сильні негативні реакції в суспільстві, що може перешкоджати 

будівництву нових об'єктів та підтримці у робочому стані важливих судноплавних 

каналів. Деякі забруднені ґрунти, вилучені в результаті днопоглиблення, 

вимагають попередньої обробки для усунення або стабілізації (зв'язування) 

забруднюючих речовин. Нездатність знайти адекватні розв'язання цього завдання 

може мати серйозні наслідки для місцевої, регіональної або навіть національної 

економіки.  

Найбільш широко застосовуваний міжнародний нормативний інструмент 

регулювання питань, пов'язаних з переміщенням і похованням видобутого грунту 

– це Лондонська конвенція щодо запобігання забрудненню морських екосистем від 

скидання відходів та інших речовин (ЛК-1972) і Протокол до неї від 1996 [2, 3]. 

Відповідно до ЛК-1972, видалений при днопоглибленні ґрунт може не піддаватися 

спеціальному хімічному аналізу та тесту на токсичність, якщо він відповідає будь-

якому з наступних трьох критеріїв:  

– вилучений з місця, віддаленого від існуючих та історично встановлених 

джерел значних забруднень;  

–- складається переважно з піску, гравію та/або скелястого ґрунту;  

 – складається з раніше незайманих гірських порід. 

Основними шляхами поширення забруднюючих речовин за межі берегового 

відвалу є такі [4]. 

1. Злив – це надосадова вода, що скидається під час заповнення карти намиву 

та початкового зневоднення. Злив складається з транспортної води, води, що 

виміщена розміщеним ґрунтом днопоглиблення (на майданчиках у прибережних 

зонах або на островах), і внутрішньопорової води, витісненої під час ущільнення та 

осідання осаду на майданчику під час заповнення.  
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Надосадові води зливаються з карт намиву після періоду утримування, що 

дозволяє осісти частинкам ґрунту. Час утримування може змінюватись від кількох 

годин до декількох днів, залежно від конструкції заповненої водою площі та 

розташування водозливу. Як правило, зливні води скидаються у прилеглі 

поверхневі води. Зважаючи на великі обсяги, що зливаються під час операцій із 

заповнення, головну турботу викликають короткострокові впливи на приймальні 

води. Негативні впливи можуть виникнути через високий вміст завислих речовин 

та супутніх забруднюючих речовин. Забруднюючі речовини також можуть бути 

присутніми у колоїдній або розчиненій формі.  

2. Поверхневий дощовий або сніговий стік – це вода, що скидається з карти 

намиву після випадання опадів. На відміну від шляху виходу зі зливною водою, 

вихід з поверхневим стоком може залишатися проблемою протягом усього часу 

існування берегового відвалу до його рекультивації. Поверхневий стік зазвичай 

зливається в поверхневі води. Він також може зливатися на поверхню навколишніх 

ґрунтів. 

Якість поверхневого стоку з повністю або частково водонасиченого відвалу 

така ж, як і якість скидної води, причому через ерозію, викликану дощем, ця стічна 

вода може містити високу концентрацію завислих твердих частинок з високим 

(внаслідок анаеробних умов) вмістом біогенних елементів.  

Стік із сухого, окисленого ґрунту може значно відрізнятися від якості зливної 

води: він може містити меншу кількість завислих твердих частинок, оскільки ерозія 

в результаті дощу слабша. Внаслідок аеробних умов поверхневий стік може 

містити підвищений рівень важких металів. Органічні забруднюючі речовини 

всмоктуються в ґрунт і тверді органічні частинки та залишаються пов'язаними із 

завислими твердими частинками у водах поверхневого стоку. Дощова вода може 

розчиняти і переміщувати мінеральні солі, що накопичуються на поверхні в міру 

висихання ґрунту.  

3. Витік продуктів вилуговування – це просочування води з супутніми 

розчиненими та колоїдними речовинами через «дреджинговий матеріал», греблі 

обвалування або ґрунтову основу. Продукти вилуговування можуть утворюватися 
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з трьох потенційно можливих водних джерел: води, що спочатку міститься в порах; 

всмоктування (інфільтрації) дощових опадів; протікання ґрунтових або 

поверхневих вод на майданчик. Основне занепокоєння викликають продукти 

вилуговування, які можуть досягти ґрунтових вод. Продукти вилуговування, як 

правило, не містять твердих частинок. Однак вони можуть містити високий рівень 

розчинених забруднюючих речовин і мінеральних солей. Продукти вилуговування 

із сухого, кислотного ґрунту можуть містити велику кількість важких металів. 

Анаеробні продукти вилуговування, з іншого боку, можуть містити багато 

органічних забруднюючих мікроречовин. 

4. Емісія газів і летких речовин (випарне перенесення) – це перехід 

розчинених летких забруднюючих речовин з водної фази в повітря. Випарне 

перенесення може відбуватися з «дреджингового матеріалу» під впливом повітря, 

а у разі, якщо він покритий рослинністю, – з води, що заповнює карту намиву, і 

зливних вод. Швидкість перенесення забруднюючих речовин найбільш висока 

протягом перших кількох годин після того, як впливу повітря піддається поверхня 

видобутого ґрунту. Після початкового просушування швидкість буде нижчою, ніж 

у випадку з поверхнями вкритими водою. Оскільки заповнення водою може 

зберігатися протягом більш тривалого періоду, це може призвести до більш 

високого загального потоку маси забруднюючих речовин, особливо якщо 

відкладення містять підвищений рівень летких органічних сполук.  

5. Біоакумуляція – поглинання рослинами та тваринами – починається вже на 

ранніх стадіях заповнення і стає постійною, коли заповнення закінчується, а 

майданчик поступово набуває властивостей природного біотопу. Водні, водно-

болотні або наземні біотопи можуть зустрічатися у різних частинах відвалу 

одночасно чи послідовно на різних стадіях його існування. Поглинання рослинами 

– це біологічне накопичення забруднюючих речовин у тканинах рослин, що 

ростуть на дреджинговому матеріалі. Поглинання тваринами – це біологічне 

накопичення забруднюючих речовин у тканинах тварин, які піддаються впливу 

дреджингового матеріалу прямо або опосередковано через харчовий ланцюг. 

Біологічне накопичення рослинами або тваринами є проблемою, якщо внаслідок 
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перенесення забруднюючих речовин по харчовому ланцюзі воно впливає на 

організми за межами відвалу.  

 

4.3 Складування ґрунтів днопоглиблення у берегових відвалах за 

проектом реконструкції глибоководного суднового ходу в українській частині 

дельти Дунаю та заходи із захисту довкілля при їх розміщенні та експлуатації 

 

Проектом реконструкції глибоководного суднового ходу в українській 

частині дельти Дунаю (ГСХ) на ділянці морського підхідного каналу та на ряді 

річкових ділянок проходження ГСХ. передбачено проведення 

днопоглиблювальних робіт, розподілених на три пускових комплекси за критерієм 

послідовного досягнення усе більших розрахункових глибин. Переважний обсяг 

днопоглиблення буде виконано у складі робіт  ІІ і ІІІ пускових комплексів 

(відповідно, ПК-2 і ПК-3).  

Ґрунти від днопоглиблення розміщуватимуться на 4-ох запроектованих 

берегових гідровідвалах місткістю 3 416 млн. м3 загальною площею 63,53 га 

(таблиця 4.1), на гідровідвалі між існуючою дамбою та запроектованою північною 

огороджувальною дамбою місткістю 1,64 млн. м3 та на існуючому морському 

відвалі місткістю 7,8 млн. м3. Ґрунти по важкості розробки I-III групи планується 

розробляти самовідвізними трюмними рефулерними  землесосами ЗС—ТР 1030, з 

ємністю трюму 1030 м3, а важкі ґрунти ІV групи – багаточерпаковими самохідними  

земснарядами МС-Ш750, з продуктивністю 750 м3/год, з транспортуванням ґрунтів 

шаландами на визначені підводні відвали (таблиця 4.2). 

 

Таблиця 4.1 – Відомість об’ємів проектованих берегових відвалів  

№№ 

гідровідвалів 

Місцезна-

ходження 

км 

Площа, 

га 

Відмітка 

заповнення, 

МБС 

 

Об’єм, м3 

6 67,45 - 67,05 35,00 5,1 1 785 000 

9 61,40 - 60,40 13,00 5,3 699 000 

12б 45,60 - 45,20 10,00 6,0 600 000 

12в 39,00 -39,50 5,53 6,0 331 800 
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Таблиця 4.2 – Розміщення земснарядів по розчищенню перекатів на ділянці 

Вилкове – Ізмаїльський Чатал  

Гідро-

відвали 

 

ІІ ПК ІІІ ПК Обсяг 

виїмки 

разом, 

2 ПК, 

3ПК м³ 

 

Орієнтовне 

використанн

я земснарядів 

Суднови

й хід 

км 

Обсяг 

виїмки 

м³ 

Суднови

й хід 

км 

Обсяг 

виїмки 

м³ 

№6 
118,00 -

66,00 
437 615 

172,10-

60,70 
1 346 600 1 784 215 з/с ЗС-ТР 1030 

№9 
66,00 -

51,00 
535 860 

51,00-

61,40 
162 360 698 220 з/с ЗС-ТР 1030 

№12б 
51,00 – 

30,90 
413 865 

54,00-

45,00 
213 250 627 115 з/с ЗС-ТР 1030 

№ 12в 
30,90 -

1,55 
191 880 

54,00-

45,00 
- 191 880 з/с ЗС-ТР 1030 

Гідровідва

л між 

північними 

дамбами 

- - 2,10 -1,55 1 643 985 
1 643 

985 

з/ч МС-Ш750 

з/с З-Р 250 

Морський 

відвал 

 

-2,10 -1,55 938 275 2,10 -1,55 6 802 760 
7 741 

035 
з/ч МС-Ш750 

Разом 
 2 51749

5 
 

10 16895

5 

1268645

0 
 

 

Тривалість улаштування гідровідвалів, розташованих на березі р. Дунай,  –  

17,0 місяців. Підготовчий період складе 2 місяці. 

При проектуванні гідровідвалів передбачене обвалування території дамбами 

первинного обвалування, які забезпечують утворення початкової ємності 

гідровідвалів, фільтрацію води з намитого ґрунту і запобігають довільному 

розтіканню пульпи, та улаштування дренажної основи.  

Уздовж дамб первинного обвалування, по зовнішній межі майданчика 

гідровідвалу, передбачено улаштування дренажних каналів, які забезпечують 

перехоплення дренованих вод і їхній відвід через водотоки, здійснюючи таким 

чином захист прилеглої території від підтоплення. 
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Обвалування передбачено виконувати землерийно-транспортними 

машинами: частково екскаваторами, а також бульдозерами на суходільних 

ділянках. Відсипання щебеню та каменю масою до 200 кг виконується «піонерним 

способом» при доставці матеріалів автотранспортом та переміщенні його 

бульдозером з пошаровим укладанням і ущільненням. Проектування дамби 

первинного обвалування проводилося з урахуванням можливості використання 

місцевих матеріалів, застосування автомеханізації, а також з урахуванням 

дренуючої здатності матеріалу. 

В морфологічному відношенні ділянки, що відведені для створення 

гідровідвалів, відносяться до заплавних територій. Заплави місцями покриті 

густими заростами очерету, рідким чагарником та дикими садами. Окремі ділянки, 

менш зарослі, використовуються як пасовища.  

Ділянки, відведені під проектні гідровідвали, складені відкладаннями, 

представленими пісками пилуватими із прошарками супісей, а також супісями, 

суглинками легкими і важкими, глинами легкими пилуватими. На ділянках 

гідровідвалів №6, 9, 12б знайдено шар суглинку слабозаторфованого.  

Подача ґрунту при виконанні днопоглиблювальних робіт у берегові відвали 

запроектована гідравлічним транспортом, шаландозавантажувачем, стаціонарним 

та самовідвізним землесосами. Вибір методів подачі ґрунту для кожного 

гідровідвалу здійснювався в урахуванням наявності технічних засобів та їх норм 

виробництва, відстаней від місць розробки ґрунту (днопоглиблення) до берегових 

відвалів та заходів безпеки при виробництві перевантажувальних робіт. Намивання 

ґрунту на кожну ділянку ґрунтовідвалу необхідно виконувати пошарово. При 

намиванні ґрунту у гідровідвали повинен бути організований технічний контроль 

за їх якістю. 

Після розробки проекту організації будівництва на його основі підрядна 

організація розробляє проект виробництва робіт та технологічні карти на 

улаштування берегових відвалів, подачу та укладання ґрунту у відвали. 
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Гідровідвал №6 розташований біля острова Малий Даллер та складається з 

двох ділянок. В плані територія розташована на відмітках від -0,25 м до +0,65 м. 

Улаштування дамб первинного обвалування передбачено для двох відособлених 

ділянок, розділених 10-метровою смугою. Периметр першої ділянки складає 1944 

м, другої – 1502, площа 35 га. Місткість ґрунтовідвалу складає 1 785 000 м3. 

Гідровідвал №9 розташований біля острова Великий Даллер та острова 

Кислицький. В плані територія розташована на відмітках від -0,75 м до +0,65 м. 

Улаштування дамб первинного обвалування передбачено однією ділянкою, 

периметр якої складає 1413 м, площа – 13 га. Місткість ґрунтовідвалу складає 

699 000 м3. 

Гідровідвал №12б розташований біля м. Кілія. В плані територія 

розташована на відмітках від +0,75 до +2,26 м. Улаштування дамб первинного 

обвалування передбачено однією ділянкою, периметр якої складає 1617 м, площа – 

10 га. Місткість ґрунтовідвалу складає 600 000 м3. 

Гідровідвал №12в являє собою дві відособлені ділянки, розділені каналом 

Лаптиш. Територіально ділянки розташовані біля м. Кілія та Вилково. В плані 

територія розташована на відмітка від +0,3 до +1,6 м. Периметр першої ділянки 

складає 1388 м, другої – 644, площа 5,53 га. Місткість ґрунтовідвалу складає 

331 800 м3. 

Схеми територій окремих берегових гідровідвалів та складування ґрунту при 

виконанні днопоглиблення траси суднового ходу в складі ПК-2 і ПК-3 наведені на 

рисунках 4.2–4.5. Загальна схема розташування берегових гідровідвалів подана на 

викопіюванні з генплану (рисунок 4.6). 
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  а) 

  б) 

Рис. 4.2 – Схема розташування та заповнення берегового гідровідвалу № 6 

а) у складі ПК-2, б) у складі ПК-3 
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  а) 

  б) 

Рис. 4.3 – Схема розташування та заповнення берегового гідровідвалу № 9 

а) у складі ПК-2, б) у складі ПК-3 
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а) 

  б) 

Рис. 4.4 – Схема розташування та заповнення берегового гідровідвалу № 12 б 

а) у складі ПК-2, б) у складі ПК-3 
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  а) 

  б) 

Рис. 4.5 – Схема розташування та заповнення берегового гідровідвалу № 12 в 

а) у складі ПК-2, б) у складі ПК-3 
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Рис. 4.6 – Загальна схема розташування берегових гідровідвалів уздовж Кілійського рукава 
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При виборі місця розташування та спорудженні берегового відвалу 

здійснюється комплекс заходів щодо охорони навколишнього середовища: 

• берегові відвали повинні розташовуватися переважно на незручних для 

сільськогосподарського використання землях і, як правило, в незабудованих і 

незаселених місцевостях;  

• вибір місця для берегового відвалу має здійснюватися з урахуванням 

подальшої ефективної рекультивації створюваної штучної території чи її 

господарського освоєння;  

• забороняється розміщення берегових відвалів у місцях, де можливе 

винесення намитих ґрунтів та переміщення їх зливовими або паводковими водами 

у водойми або на земельні угіддя, що використовуються;  

• встановлюється порядок складування, збереження та використання знятого 

родючого шару ґрунту з подальшою рекультивацією родючих земель;  

• в процесі виконання робіт з улаштування огороджувальних дамб берегового 

відвалу, днопоглиблення та рефулювання ґрунтів вживаються заходи щодо 

запобігання зміні біологічного режиму та інших природних умов прилеглих 

ділянок суші та акваторій;  

• освітлена вода, що скидається з карт намиву, має відповідати вимогам 

Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами та Правил 

охорони прибережних вод морів. 

 

4.4 Обґрунтування показників, за якими має оцінюватися вплив ґрунтів 

днопоглиблення на довкілля при  наземному складуванні в дельті Дунаю та 

коригування програми комплексного екологічного моніторингу 

 

Комплексний екологічний моніторинг планованої діяльності зі  спорудження 

берегових відвалів має розпочинатися з етапу вибору місць складування і 

продовжуватися на протязі часу спорудження кожного відвалу, стабілізації ґрунтів 

у відвалі та в перші 5 років після початку використання території відвалу в 

господарській діяльності або проведення рекультивації. 
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Відповідно до визначеної у підрозділі 4.2 структури впливів на довкілля 

берегових відвалів ґрунтів днопоглиблення, комплексний екологічний моніторинг 

місць розташування відвалів має здійснюватися за такими видами досліджень та 

показниками:  

 біологічні дослідження територій гідровідвалів та прилеглих природних 

територій): видовий та популяційний склад рослинного і тваринного світу, 

показники біорізноманіття, наявність видів тварин і рослин, занесених до 

червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до зеленої книги 

України, а також рослин та тварин, що підлягають охороні за міжнародними 

угодами, ратифікованими Україною   

 хімічні дослідження складу ґрунтів днопоглиблення, розміщених у 

гідровідвалах за пріоритетними показниками (таблиця 4.3) [5]  

 хімічні дослідження води, що накопичується на території гідровідвалів, 

дренажних та дощових вод, що відводяться з територій гідровідвалів за 

показниками, що аналізуються за програмою хімічного моніторингу води р. 

Дунай в рамках комплексного екологічного моніторингу. 
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Таблиця 4.3 – Класифікація ґрунтів днопоглиблення Азово-Чорноморського 

басейну за ступенем їхнього забруднення в межах України 

 

Інгредієнти, мг/кг 
Класи 

A I II III IV 

Кадмій (Сd)  <1,0  1,0-2,0  2,0-3,0  3,0-5,0  >5,0 

Ртуть (Нg)  <0,1  0,1-0,2  0,2-0,3  0,3-0,5  >0,5 

Свинець (Рb)  <10  10-20  20-100  100-200  >200 

Цинк (Zn)  <60  60-80  80-150  150-400  >400 

Мідь (Cu)  <30  30-50  50-100  100-250  >250 

Миш’як (As)  <5,0  5,0-6,0  6,0-8,0  8,0-10,0  >10 

Загальний фосфор  <670  670-800  800-1000  1000-1200  >1200 

Загальний фтор  <200  300-400  400-500  500-600  >600 

Нафтопродукти  <100  100-200  200-300  300-1000  >1000 

Феноли  <1,0  1,0-1,5  1,5-2,0  2,0-3,0  >3,0 

Клас А – природно-чистий ґрунт (еталон). 

Клас І – умовно чистий ґрунт; підлягає скиданню в море, не будучи 

небезпечним для морського середовища.  

Клас ІІ – помірно забруднений і забруднений ґрунт; дампінг можливий 

після компенсації збитку морському середовищу й рибному господарству; 

бажана утилізація, раціональне використання ґрунтів днопоглиблення (берегові 

відвали, будівельні матеріали). 

Клас ІІІ – сильно забруднений ґрунт; скидання в море можливе тільки по 

спецтехнології; подача на берег небажана; бажана утилізація.  

Клас ІV – токсичний ґрунт; можливе тільки поховання по спецтехнології; 

подача на берег можлива лише після попереднього знешкодження й збагачення 

ґрунтів 

 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Берегові відвали протягом свого життєвого циклу спричиняють складний і 

багатофакторний вплив на довкілля. Основними факторами впливу є:  

 використання значних площ та порушення природного ландшафту  

 поширення розміщеного ґрунту за межі відвалу внаслідок процесів ерозії та 

дисперсії під впливом вітру або дощового поверхневого стоку, а також при 

неправильно організованому дренажі та водовідведенні на майданчику 

розміщення ґрунту.  
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 робота наземної будівельної техніки, яка забезпечує функціонування та 

збереження відвалу (екскаватори, бульдозери, навантажувачі), що викликає 

акустичне, фізичне та хімічне забруднення повітря.   

 інфільтрація забруднених вод з берегових відвалів у ґрунтові води при 

неправильному розміщенні або неправильному обладнанні майданчика.  

 

2. Додатковими факторами непрямого впливу на довкілля є емісія газів і 

летких речовин з водної фази в повітря, що може призвести до більш високого 

загального потоку маси забруднюючих речовин, особливо якщо відкладення 

містять підвищений рівень летких органічних сполук та біоакумуляція рослинами 

та тваринами, що також збільшує поширення забруднень за межі відвалу щляхом  

їх перенесення по харчовому ланцюзі. 

 

3. З метою запобігання та зменшення інтенсивності негативних впливів на 

довкілля при виборі місця розташування та спорудженні берегового відвалу 

здійснюється комплекс заходів щодо охорони навколишнього середовища: 

• берегові відвали повинні розташовуватися переважно на незручних для 

сільськогосподарського використання землях і, як правило, в незабудованих і 

незаселених місцевостях;  

• вибір місця для берегового відвалу має здійснюватися з урахуванням 

подальшої ефективної рекультивації створюваної штучної території чи її 

господарського освоєння;  

• забороняється розміщення берегових відвалів у місцях, де можливе 

винесення намитих ґрунтів та переміщення їх зливовими або паводковими водами 

у водойми або на земельні угіддя, що використовуються;  

• встановлюється порядок складування, збереження та використання знятого 

родючого шару ґрунту з подальшою рекультивацією родючих земель;  

• у процесі виконання робіт з улаштування огороджувальних дамб берегового 

відвалу, днопоглиблення та рефулювання ґрунтів вживаються заходи щодо 
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запобігання зміні біологічного режиму та інших природних умов прилеглих 

ділянок суші та акваторій;  

• освітлена вода, що скидається з карт намиву, має відповідати вимогам 

Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами та Правил 

охорони прибережних вод морів. 

 

4. Комплексний екологічний моніторинг місць розташування берегових 

відвалів має розпочинатися з етапу вибору місць складування, продовжуватися на 

протязі часу спорудження кожного відвалу, стабілізації ґрунтів у відвалі та в перші 

5 років після початку використання території відвалу в господарській діяльності 

або проведення рекультивації та здійснюватися за такими видами досліджень та 

показниками:  

 біологічні дослідження територій гідровідвалів та прилеглих природних 

територій): видовий та популяційний склад рослинного і тваринного світу, 

показники біорізноманіття, наявність видів тварин і рослин, занесених до 

червоної книги України, рослинних угруповань, занесених до зеленої книги 

України, а також рослин та тварин, що підлягають охороні за міжнародними 

угодами, ратифікованими Україною   

 хімічні дослідження складу ґрунтів днопоглиблення, розміщених 

у гідровідвалах за пріоритетними показниками  

 хімічні дослідження води, що накопичується на території 

гідровідвалів, дренажних та дощових вод, що відводяться з територій 

гідровідвалів за показниками, що аналізуються за програмою хімічного 

моніторингу води р. Дунай в рамках комплексного екологічного 

моніторингу. 
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5 ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОПЕКРЕДЖЕННЯ НЕГАТИВНОГО 

ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ У ТОМУ ЧИСЛІ У 

ТРАНСКОРДОННОМУ КОНТЕКСТІ  

 

5.1 Рекомендації щодо мінімізації дії днопоглиблювальних робіт 

 

Розробка та дампінг ґрунтів днопоглиблювання, поза сумнівом, спричиняють 

вплив на водні екосистеми. У першу чергу змінюється, хоч і короткочасно, якість 

морської води через збільшення у воді вмісту завислих речовин, що переходять з 

донних відкладень у водне середовище в процесі виїмки та складування ґрунту. 

Тому основними параметрами стану морського середовища, які змінюються у 

процесі днопоглиблення і дамінгу, є гідрохімічний режим, умови мешкання водних 

організмів і перерозподіл донних відкладень. 

Надмірна суспензія, що поступає у воду в результаті проведення 

днопоглиблювальних робіт, є одним з основних чинників негативної дії на 

гідробіонтів і стан рекреаційних територій. Вплив зависі на гідробіонтів 

обумовлюється як суто механічними причинами - засміченням зябрового апарату 

риб, засипкою донних тварин, так і іншими причинами, які призводять до зміни 

звичних умов для нормальної життєдіяльності біоценозів. Зменшення освітленості 

в результаті скаламучення вод призводить до зниження рівня первинної продукції. 

Надходження зависі у водні об'єкти на незначному видаленні від рекреаційних зон 

може обумовлювати зниження якості води та природних донних відкладень 

(замулюванню піщаних пляжів). 

Вплив днопоглиблення й дампінгу ґрунтів на біологічні ресурси 

проявляється як безпосередньо шляхом знищення біоценозів на заглиблюваній 

акваторії та у зоні скидання ґрунтів, так і опосередковано шляхом скаламучення 

донних відкладень на прилеглій до ділянки, що розробляється, акваторії. Внаслідок 

цього відбувається замулювання донних організмів, короткочасно знижується 

біомаса планктоценозу через зменшення прозорості та підвищення  вмісту завислих 

речовин у водному середовищі в результаті їх десорбції з поверхневого шару 

донних відкладень, відбувається загибель кормових для риб організмів, а також 

короткочасно припиняється розвиток фітопланктону у зоні робіт. 
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Збиток, що спричиняється живим водним ресурсам північно-західної 

частини Чорного моря (ПЗЧМ) у процесі робіт, обумовлюється загибеллю кормових 

організмів для риб внаслідок  повного знищення донних біоценозів на площі 

днопоглиблення та складування ґрунту; часткового замулювання донних 

угруповань на суміжних акваторіях; загибелі планктону в зоні підвищеної 

техногенної каламутності, що утворюється у процесі розробки ґрунтів і дампінгу. 

Як показали дослідження, при дотриманні технологічного регламенту 

дампінгу в межах встановленої зони скидання ґрунту інтенсивні відновлювальні 

процеси донного угруповання відбуваються вже протягом року. Наслідки впливу 

днопоглиблювальних робіт і дампінгу на бентосні організми можуть відчуватися й 

більше року для бентосу безпосередньо в районі днопоглиблення та місці скидання 

ґрунту. Для бентосу в зоні замулювання і планктону негативний вплив 

обмежується термінами проведення робіт.  

 

5.1.1 Заходи з раціональної експлуатації відвалу 

Проведення днопоглиблювальних робіт призводить до зміни водного 

середовища та умов існування гідробіонтів, порушення умов відтворення 

іхтіофауни, виникнення перешкод на шляхах міграції організмів, ліквідації або 

обмеження їх кормової бази. З метою мінімізації впливу та збереження 

нормативного стану навколишнього природного середовища, зокрема водного 

середовища, передбачається комплекс заходів щодо забезпечення нормативного 

стану навколишнього середовища у процесі розробки та дампінгу ґрунтів 

експлуатаційного днопоглиблення акваторії морського підхідного каналу ГСХ 

“Дунай-Чорне море”, який повинен включати підготовчі, захисні, компенсаційні й 

охоронні заходи. 

Підготовчі заходи: 

– вибір ділянки підводного складування з урахуванням природних умов, де 

закладено достатньо великий ресурс потенційного скорочення впливу на водні 

екосистеми, і розташування селітебних зон – по можливості, з максимальним 

видаленням від них;  
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– обов'язкове позначення меж підводного відвалу буями; 

– оптимальний вибір технічних засобів для проведення днопоглиблювальних 

робіт; 

– роботи рекомендується проводити на каналах, ґрунти яких відносяться 

переважно до умовно-чистих, - самовідвозними землесосами; 

– дотримуватися послідовності складування ґрунтів днопоглиблення у 

підводний відвал: від забруднених до найбільш чистих. 

Захисні заходи включають наступні організаційно-технічні заходи, які 

передбачаються на стадії проектування: 

– проведення днопоглиблювальних робіт у суворій відповідності до правил 

техніки безпеки у будівництві (СНіП-Ш-4-80, гл. 4), Правилами техніки безпеки і 

виробничої санітарії при виробництві морських днопоглиблювальних робіт, що 

виконуються технічним флотом; 

– здійснення до початку днопоглиблювальних робіт тралення або 

водолазного обстеження заглиблюваних ділянок з метою виявлення 

вибухонебезпечних предметів, перешкод, здатних слугувати причиною 

пошкодження технічних засобів і, як наслідок, загрозою життю та здоров'ю 

персоналу; 

– при виявленні на ділянці днопоглиблювальних робіт вибухонебезпечних 

предметів, виділення з ґрунту шкідливих для організму людини газів роботи 

негайно припиняти до ліквідації джерел небезпеки й отримання дозволу від 

відповідних органів; 

– суворе виконання заходів щодо охорони навколишнього середовища, не 

допускати забруднення водної поверхні паливно-мастильними матеріалами; 

– для зниження розмиву ґрунтів і розширення зони розповсюдження 

суспензій виконання днопоглиблювальних робіт на період несприятливих 

метеоумов (НМУ) припиняються. 

Компенсаційні заходи включають грошове відшкодування за заподіяний 

екологічний збиток: 
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– екологічний податок за забруднення морського середовища в результаті 

утворення надмірної суспензії у процесі розробки ґрунту і його скидання; 

– збиток, що спричиняється водним живим ресурсам. 

Охоронні заходи 

З метою зниження негативного впливу днопоглиблювальних робіт на стан 

біологічних ресурсів Чорного моря, а також враховуючи біологію основних 

промислових об'єктів, шляхи й терміни їх міграцій до місць нересту, з метою 

мінімізації негативного впливу господарської діяльності на стан біологічних 

ресурсів Чорноморського басейну не проводити гідротехнічні роботи у період 

масового нересту основних промислових риб.  

У разі невідкладної необхідності проведення гідротехнічних робіт у 

заборонені (нерестові) періоди роботи виконуються відповідно до «науково-

біологічних обґрунтувань можливості проведення днопоглиблювальних робіт у 

нерестовий період і заборонені для промислу риби та інших біоресурсів періоди 

року». 

Залишкові дії на стан екосистем визначаються під час комплексного 

моніторингу гідротехнічних робіт. 

 

5.1.2 Комплекс заходів щодо охорони довкілля при виборі місця 

розташування та спорудженні берегового відвалу  

При реалізації ІІ етапу будівництва ГСХ «Дунай – Чорне море» і проведенні 

масштабних днопоглиблюваних робіт вже в руслі ріки гостро постає проблема 

пошуку місць для відвалу ґрунту. З метою різкого зменшення збитків 

навколишньому середовищу необхідно вийнятий ґрунт складувати на берегові 

відвали, а не на підводні звалища ґрунту в річці. Місця складування 

рекомендується узгоджувати з румунською стороною. 

Згідно з результатами оцінки впливу на довкілля наземного складування 

донних відкладень вздовж рукавів дельти Дунаю, виконаної УКРНДІЕП у 2021 р., 

розроблено комплекс заходів щодо охорони довкілля при виборі місця 

розташування та спорудженні берегового відвалу.  
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З метою запобігання та зменшення інтенсивності негативних впливів на 

довкілля при виборі місця розташування й спорудженні берегового відвалу має 

здійснюватися комплекс заходів щодо охорони навколишнього середовища: 

• берегові відвали повинні розташовуватися переважно на незручних для 

сільськогосподарського використання землях і, як правило, у незабудованих і 

незаселених місцевостях;  

• вибір місця для берегового відвалу має здійснюватися з урахуванням 

подальшої ефективної рекультивації створюваної штучної території чи її 

господарського освоєння;  

• забороняється розміщення берегових відвалів у місцях, де можливе 

винесення намитих ґрунтів та переміщення їх зливовими або паводковими водами 

у водойми або на земельні угіддя, що використовуються;  

• встановлюється порядок складування, збереження та використання знятого 

родючого шару ґрунту з подальшою рекультивацією родючих земель;  

• у процесі виконання робіт з улаштування огороджувальних дамб берегового 

відвалу, днопоглиблення та рефулювання ґрунтів вживаються заходи щодо 

запобігання зміні біологічного режиму та інших природних умов прилеглих 

ділянок суші й акваторій;  

• освітлена вода, що скидається з карт намиву, має відповідати вимогам 

Правил охорони поверхневих вод від забруднення стічними водами та Правил 

охорони прибережних вод морів. 

Комплексний екологічний моніторинг місць розташування берегових 

відвалів має розпочинатися з етапу вибору місць складування, продовжуватися на 

протязі часу спорудження кожного відвалу, стабілізації ґрунтів у відвалі та у перші 

5 років після початку використання території відвалу в господарській діяльності 

або проведення рекультивації й здійснюватися за такими видами досліджень і 

показниками:  

 біологічні дослідження територій гідровідвалів і прилеглих природних 

територій: видовий та популяційний склад рослинного й тваринного світу, 

показники біорізноманіття, наявність видів тварин і рослин, занесених до червоної 
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книги України, рослинних угруповань, занесених до зеленої книги України, а також 

рослин і тварин, які підлягають охороні за міжнародними угодами, ратифікованими 

Україною;   

 хімічні дослідження складу ґрунтів днопоглиблення, розміщених у 

гідровідвалах за пріоритетними показниками;  

 хімічні дослідження води, яка накопичується на території 

гідровідвалів, дренажних і дощових вод, що відводяться з територій гідровідвалів 

за показниками, які аналізуються за програмою хімічного моніторингу води 

р. Дунай у рамках комплексного екологічного моніторингу. 

 

5.1.3 Рекомендовані заходи з подальшої раціональної експлуатації 

відвалу  

Дослідженнями минулих років підтверджено відсутність регіонального 

впливу відвалу у частині переносу укладених ґрунтів. Для визначення чисельних 

характеристик та об'єктивної оцінки впливу відвалу на морфологію прилеглих  

акваторій рекомендується проведення спостережень за розповсюдженням та 

переміщенням ґрунтів, укладених на відвалі шляхом детальних промірів глибин на 

акваторіях, прилеглих до відвалу та оцінки масштабів перенесення ґрунту з 

морського відвала за допомогою методу «мічених» (забарвлених) ґрунтів, методу 

спостережень за зміною фізико-механічних властивостей донних відкладень  

морського відвала і прилеглих акваторій із визначення кореляційних залежностей 

між ними, або якогось іншого методу. 

Контроль рівномірності й точність заповнення, переміщення донних 

обкладень відвалу доцільно проводити у рамках спеціалізованого моніторингу.  

На підставі дослідження морфологічних та об’ємних змін рельєфу 

гідровідвалу ґрунтів днопоглиблення розроблено рекомендації щодо подальшої 

раціональної експлуатації відвалу: 

1. Продовжити впровадження технології компактного укладання ґрунтів 

днопоглиблення на окремі завантажувальні блоки для забезпечення розвитку 

процесів ущільнення ґрунтів та бронювання поверхні гідровідвалу. У першому 
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випадку забезпечується зворотньо-поступова динамічна ємкість гідровідвалу, в 

другому відбувається запобігання розповсюдження ґрунтів днопоглиблення за 

межі гідровідвалу гравітаційними процесами та течіями різного генезису, що має 

позитивний екологічний ефект. 

2. Завантаження ґрунтів днопоглиблення на окремі блоки чергувати з 

періодом 1 рік. Це забезпечить цикл ущільнення ґрунтів днопоглиблення з 

максимальним проявом ефекту процесу. 

3. Передбачити додаткові дослідження динаміки рельєфу дна гідровідвалу та 

складованих ґрунтів днопоглиблення. 

4. Уточнення, контроль і автоматизацію розрахунків проводити з 

впровадженням ГІС методів та спеціального програмного забезпечення. 

 

5.1.4 Заходи щодо зниження негативної дії днопоглиблювальних робіт на 

водні екосистеми району робіт 

Для зниження негативної дії днопоглиблювальних робіт на біоресурси та з 

метою збереження нормативного стану навколишнього середовища необхідно 

передбачити: 

- використання тільки технічно справних механізмів, задіяних у процесі 

виконання днопоглиблювальних робіт; 

- управління режимом ґрунторозробки з метою мінімізації втрат ґрунту з 

черпакового ланцюга у водне середовище;  

- неперевищення запланованого значення об'єму розробленого й 

складованого ґрунту; 

- недопущення забруднення водних акваторій ГММ і побутовим сміттям; 

- на період несприятливих метеоумов (НМУ) розробка та складування ґрунту 

припиняється; 

- у разі створення нештатної ситуації – форс-мажорних обставин, які 

призвели до підвищеного рівня забрудненості морського середовища, - Замовник 

спільно з  Підрядником організують заходи щодо ліквідації аварійної ситуації, що 
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склалася, і негайно повідомляють про це природоохоронні органи та органи 

рибоохорони. 

 

5.1.5 Рекомендації щодо мінімізації дії днопоглиблювальних робіт на 

екосистеми ДБЗ 

1. Для української частини дельти Дунаю на теперішній час найбільш 

значним негативним фактором є масштабний перерозподіл стоку Кілійського 

рукава ріки на користь румунського Тульчинського гирла з 72 % у 1910 р. до 49 % 

у 2017 р. Відносно перерозподілу стоку існують бурхливі дискусії й політичне 

протистояння. Вважаємо доцільним вирішити це питання за допомогою створення 

міжнародної групи відповідних фахівців під егідою ICPDR. 

2. При реалізації ІІ етапу будівництва ГСХ «Дунай – Чорне море» і 

проведенні масштабних днопоглиблюваних робіт вже у руслі ріки гостро постане 

проблема пошуку місць для відвалу ґрунту. Для різкого зменшення збитків 

навколишньому середовищу необхідно вийнятий ґрунт складувати на берегові 

відвали, як це було на острові Єрмаків, а не на підводні звалища ґрунту в річці. 

3. На острові Єрмаків необхідно відновлення умов функціонування 

природного заплавного лісу, його флори та фауни й затримання розвитку 

адвентивних видів. Для цього необхідно здійснити вирубку клену ясенелистого 

Acer negundo L. та висадку таких місцевих видів, як обліпиха крушиноподібна  

(Hippophae rhamnoides L.), шовковиця біла  (Morus alba), шовковиця чорна (Mórus 

nígra L.),  глід криваво-червоний (Crataegus sanguine Pall), алича (Prunus cerasifera 

або Prunus divaricata), жерделя  (Prunus armeniaca), слива звичайна (Prúnus 

doméstica), гороби́на звича́йна (Sorbus aucuparia), калина звичайна (Viburnum 

opulus), айва  видовжена (Cydonia oblōnga), черешня або вишня пташина (Prúnus 

ávium). 

4. Орендарям острова під час великих повеней і затоплювання острова 

потрібно збільшувати підгодовування тварин для запобігання перевипасу та 

збереження рослинного різноманіття. 
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5. З метою збереження умов стабільного розвитку репродуктивної 

можливості новоутворених екосистем і для збереження біорозмаїття, туристичної 

привабливості острова та його господарського значення (в першу чергу як 

пасовища), а також для попередження відновлення осолонцювання о. Єрмаків 

необхідно підтримувати у поглибленому стані роздамбовані ділянки острова, а при 

можливості – створювати нові. Особливо важливо підтримувати проточність 

зроблених проранів, через які заходить вода і які швидко замулюються. 

6. Необхідно прискорити впровадження спільного україно-румунського 

моніторингу усієї дельти Дунаю та організації роботи спільної румунсько-

української робочої групи щодо співробітництва з питань транскордонних впливів 

господарської діяльності на екологічний стан дельти Дунаю. 

7. На території ДБЗ відмічається помітна кількість нових для України видів-

вселенців (наприклад, біля 60 % нових видів флори за останні 20 років), що у 

значній мірі пояснюється й активізацією транспортних потоків. У зв’язку з цим 

необхідно створити регіональний центр моніторингу нових видів і впроваджувати 

заходи щодо обмеження поширення небезпечних видів. 

8. З метою запобігання потрапляння адвентивних видів рослин у природні 

комплекси заповідника здійснити реконструкції зруйнованих раніше ділянок у 

районі порту Усть-Дунайськ із відтворенням умов відновлення природної флори та 

виконувати роботи щодо експлуатації ГСХ з дотриманням природоохоронних 

норм.  

9. Необхідно розширити моніторинг стану екосистем в усіх частинах 

заповідника, оскільки вони являють собою цілісну екосистему. Це дасть 

можливість більш точного виявлення змін, здійснення аналізу та надання 

рекомендацій. 

10. З метою запобігання спричинення збитків рідкісній іхтіофауні необхідно 

зупиняти проведення днопоглиблювальних робіт у руслі ріки в період нерестової 

заборони.  

11. Для здійснення компенсаційних заходів проведенню 

днопоглиблювальних робіт у рукаві Бистрий необхідні меліоративні роботи з 
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розчищення виходу гирла Восточне у море та каналу, що з`єднує рукав Восточний 

з кутом Ананькін – цінної у природоохоронному значенні водойми, у тому числі як 

місця мешкання рідкісних видів риб, а також виконання аналогічних робіт у рукаві 

Рибачий жолобок, який з’єднує Ананькін кут із гирлом Старостамбульским. 

12. Компенсація збитків екосистемам ДБЗ від будівництва та експлуатації 

ГСХ «Дунай – Чорне море» не повинна відбуватись звичайним шляхом подання 

запитів до екологічних фондів. Практика показала, що це безперспективний 

варіант, і такі цільові кошти витрачаються на зовсім інші об’єкти. 

Необхідно розробити та затвердити п’ятирічну програму компенсації збитків 

екосистемам ДБЗ з подальшим цільовим фінансуванням з екологічних фондів 

обласного та державного рівнів. Першочерговими кроками реалізації такої 

програми пропонується завершення робіт з екологічної реставрації Стенцівсько-

Жебриянівських плавнів, розчищення проток: гирло Восточне – Ананькін кут, 

Рибачий жолобок та каналу Лазаркін кут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Розробка пропозицій щодо попередження негативного впливу на 

довкілля дельти Дунаю у тому числі у транскордонному контексті за 

результатами гідрохімічних досліджень  

 

У ході аналізу впливу точкових джерел під час експедиційного обстеження у 

жовтні 2020 р. було досліджено кілька найбільш показових за розташуванням і 

типом скидів, обраних з переліку контрольованих державною мережею 

моніторингу. Перелік скидів, які Дунайське БУВР контролювало у 2020 році, 
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представлений у табл. 5.1; розташування цих скидів показано на рис. 5.1. Більшість 

цих скидів належить сільгосппідприємствам і пов’язана із іригаційною системою. 

Проте, можна припустити, що це далеко не всі скиди, які існують у даному районі. 

Зокрема, йдеться про скиди комунально-побутових стічних вод міст Ізмаїл, Рені й 

Кілія. 

 

Таблиця 5.1 – Перелік скидів за відомостями БУВР 

 

№ 
Код 

2ТП 
Назва водокористувача Широта Довгота 

1 512110 ТОВ "Квадро ООО" 45° 43' 11"N  28° 35' 09"E  

2 510045 
ПАТ "Ізмаїльский целюлозно-

картонний комбінат" 
45°17'27,00"N 28°55'32,00"E 

3 
510822 

ПрАТ "Ізмаїл Наваско" 
45° 28' 

08,43"N 
29° 9' 19,11"E 

4 
510864 

АРК "Придунайська Нива" 
45° 23' 

18,02"N 
29° 0' 03,16"E 

5 
511819 

ФГ "Крокус" 
45° 25' 

26,97"N 
29° 6' 40,46"E 

6 
511820 

ТОВ "Дунай Агро" 
45° 25' 

38,13"N 
29° 6' 16,66"E 

7 
511822 

СК "Єніка" 
45° 27' 

12,45"N 
29° 9' 28,69"E 

8 510747 КП "Світло" 45° 26' 05,2"N 29° 18' 11,8"E 

9 512114 КП "Вилківський водоканал" 45° 25' 03,3"N 29° 34' 40,9"E 

10 510144 Кілійський судоремонтний завод 45° 26' 25,0"N  29° 15' 32,8"E 

11 510367 ТОВ "Титан" 45° 25' 41,6"N  29° 16' 54,0"E 

12 510870 ТОВ "Блакитна Нива-2005" 45° 26' 34,2"N  29° 18' 43,4"E 

13 510838 
СВК "Маяк" 

45° 26' 53,6"N  29° 20' 14,0"E 

14 510838 45° 27' 01,1"N  29° 19' 35,0"E 

15 511840 СВК "Дунай" 45° 27' 09,9"N  29° 09' 21,9"E 

16 511842 
ТОВ СП "Дунай-Агро" 

45° 27' 09,9"N  29° 09' 21,9"E 

17 511842 45° 26' 53,6"N  29° 20' 14,0"E 

18 510823 ТОВ "Південь Агро Холдинг" 45° 26' 53,6"N  29° 20' 14,0"E 

19 510823 ФО Кривенко Д.А. 45° 26' 53,6"N  29° 20' 14,0"E 

20 510823 ТОВ "Дебют-2005" 45° 27' 15,3"N  29° 30' 16,3"E 

21 511846 ТОВ "Рис Бессарабії" 45° 26' 41,2"N  29° 25' 55,7"E 

22 511843 СВК "Дружба" 45° 31' 28,5"N  29° 26' 49,6"E 
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Рис. 5.1 – Розташування скидів за відомостями БУВР 

 

Восени 2020 року частину цих скидів біло досліджено підчас 

експедиційного обстеження (таблиця 5.2).  

 

Таблиця 5.2 – Показники якості води підчас відбору проб восени 2020 р. 

 

Пункт 

Азот 

нітритний, 

мгN/дм3 

Азот 

нітратний, 

мгN/дм3 

Фосфор 

фосфатів, 

мгР/дм3 

БСК5, 

мгО2/дм3 

Дунай, Нижче Кілії, вище 

скиду 13  

0,030 0,98 2,50 6,40 

Нижче Кілії, скид 13, канал 0,006 0,43 1,40 19,20 

Дунай, Лески, вище скиду 

20 

0,030 1,00 1,52 1,60 

Лески, скид 20, канал 0,006 0,12 2,74 4,00 

Дунай, Лески, нижче скиду 

20, гирло каналу Дунай-

Сасик 

0,025 1,26 2,31 2,40 

 

Як можна побачити, вода каналів відрізняється високим рівнем вмісту 

органічних речовин за БСК5, проте відносно невеликими концентраціями сполук 

азоту (вміст амонійного азоту був нижче чутливості методу). При цьому, як у 

Дунаї, так і у скидних каналах концентрації фосфатного фосфору доволі високі. 

Виходячи зі співвідношення азот/фосфор, оптимального для біоти, яка споживає 

мінеральні сполуки біогенних елементів (рослини, мікроорганізми), яке 

знаходиться у межах 8-16, такі високі концентрації фосфатів свідчать про 
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лімітування по азоту та ймовірне переведення мінерального азоту в органічні 

форми, що й пояснює його низькі концентрації. Таким чином, низькі концентрації 

мінерального азоту в цьому випадку не є свідченням чистоти води, особливо на тлі 

значного збагачення органічними речовинами. Так само, втім, і фосфор може 

знаходитися переважно в органічній формі, що пояснюватиме нижчі його 

концентрації в каналі скиду 13(17-19), ніж у Дунаї нижче Кілії (хоча також це може 

пояснюватися й впливом інших скидів). 

Скидання вод цих каналів у Дунай відбувається без попереднього 

очищення. Більш того, скид 20 розташований фактично у гирлі (на вході) каналу 

Дунай-Сасик. Таким чином, стічні води потрапляють у Сасик, який і без цього 

потерпає від евтрофікації.  

Слід також зауважити, що технологія вирощування рису передбачає 

періодичне, а не постійне скидання вод з рисових чеків, отже скиди є залповими. З 

одного боку, це погіршує ситуацію, адже залпове навантаження для екосистеми 

значно небезпечніше за постійне за тої ж сумарної інтенсивності; з іншого ж боку 

це дає можливість впровадження певних технічних рішень для доочищення та/чи 

демпферування залпових скидів стічних вод.  

Можливість таких рішень має, втім, розглядатися окремо у межах 

відповідних проектних розробок. 

Ситуація із впливом меліораційних каналів, вибором можливих 

технологічних рішень та/чи узгодженням режимів їх роботи потребує більш 

детального вивчення. 

Таким чином, попередньо можна розглянути доцільність низки заходів, 

зазначених нижче (таблиця 5.3). 

Згідно з результатами екологічної оцінки було зроблено висновок, що при 

розробці заходів з екологічного оздоровлення дельти Дунаю доцільно звернути 

особливу увагу на обмеження надходження сполук біогенних елементів, яким 

належав основний внесок у погіршення якості води за показниками блоку трофо-

сапробності у І півріччі 2021 р. При цьому слід враховувати, що оцінка якості вод 

на вході до української ділянки дельти Дунаю (вище Рені, 71 миля, або 131 км) 
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принципово не відрізнялася від середньої по дослідженій акваторії, проте й 

самоочищення уздовж цієї акваторії помітно не було (або воно компенсувалося 

надходженням нового забруднення).      

 

Таблиця 5.3 – Можливі заходи із зменшення впливу на довкілля 

господарської діяльності, а також із інформаційної підтримки прийняття 

управлінських рішень у галузі природоохорони стосовно української частини 

дельти Дунаю 

 

№ Назва заходу Очікуваний ефект 
Район/діл

янка 

Установа чи 

суб’єкт 

господарювання 

1.  Перенесення скиду 

ТОВ "Дебют-2005" 

нижче за течією 

Дунаю від входу до 

каналу Дунай-Сасик 

(або перекриття 

цього каналу на час 

скидання вод) 

Зменшення 

забруднення та 

евтрофікації оз. Сасик 

Рук. 

Соломоні

в, н. п. 

Ліски 

ТОВ «Дебют-

2005». 

2.  Облаштування умов 

для часткового 

доочищення скидних 

вод з рисових чеків на 

виходах дренажних 

каналів 

Попередження 

залпового 

надходження стічних 

вод, зниження 

забруднення Дунаю 

Рук. 

Кілійськи

й, нижче 

м. Кілія; 

Рук. 

Соломоні

в, н. п. 

Ліски 

ТОВ «Дебют-

2005», СВК 

«Маяк», ТОВ 

«Південь Агро 

Холдинг», ТОВ 

СП «Дунай-Агро» 

3.  Облаштування 

стаціонарних пунктів 

гідрохімічного 

контролю нижче 

скидів Кілійського 

судноремонтного 

заводу, ПАТ 

"Ізмаїльский 

целюлозно-

картонний комбінат" 

та інших крупних 

об’єктів 

господарювання 

Полегшення 

контролю та 

підвищення 

оперативності 

отримання інформації 

про основні джерела 

скидів стічних вод 

М. Кілія, 

м. Ізмаїл, 

м. Рені 

БУВР, ДГМО 
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4. Провести 

інвентаризацію 

скидів, внести 

невраховані до 

загального переліку 

Підвищення 

об’єктивності 

інформації про 

основні джерела 

скидів стічних вод 

М. Кілія, 

м. Ізмаїл, 

м. Рені 

БУВР, ДГМО 

 

У 2021 р. УКРНДІЕП було виконано визначення хімічного стану масиву 

поверхневих вод р. Дунай в межах України за пріоритетними речовинами 

відповідно до ВРД. Результати цього дослідження є підставою для удосконалення 

програми комплексного екологічного моніторингу української частини р. Дунай, а 

саме для додаткового включення до переліку контрольованих показників таких 

пріоритетних забруднюючих речовин, як ди-(2-етилгексил)фталат (у воді й донних 

відкладеннях усіх створів української частини р. Дунай), атразину та симазину у 

воді створів дельти р. Дунай, а також ртуті (у воді верхніх створів української 

частини р. Дунай).  

5.3 Пропозиції щодо попередження негативного впливу на довкілля 

дельти Дунаю у тому числі в транскордонному контексті за результатами 

іхтіологічних досліджень  

 

Про необхідність моніторингу стану іхтіофауни транскордонних річок 

Під транскордонним моніторингом розуміється моніторинг, проведений у 

транскордонних зонах – ділянках, на яких річка перетинає територію однієї країни 

та переходить на територію іншої країни. 

Україна проголошує вступ до ЄС як стратегічну мету, а питання охорони 

довкілля – як один з пріоритетів європейської інтеграції. Вимоги щодо вступу до 

Європейського Союзу передбачають впровадження протягом нетривалого 

перехідного періоду стратегії сталого розвитку не лише на рівні документів, але й 

реалізацію на практиці. Тому збереження та відновлення біологічного й 

ландшафтного різноманіття, в тому числі у басейні Дунаю, повинно стати одним з 

головних завдань державної політики України, а участь у впровадженні Дунайської 
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стратегії та Плану дій – пріоритетом транскордонного співробітництва [1]. 

У постанові КМУ «Державна Програма розвитку транскордонного 

співробітництва на 2021 - 2027 роки» відмічається, що станом на 2021 рік на 

території України створено дев'ять єврорегіонів, у тому числі Нижній Дунай. При 

цьому важливим напрямом транскордонного співробітництва є активізація участі 

України у реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону та 

Дунайської транснаціональної програми. Згідно з п. 5 даної постанови, основним 

завданням є сприяння охороні навколишнього природного середовища, 

забезпеченню екологічної безпеки, раціональному використанню природних 

ресурсів, ефективному управлінню екологічними ризиками, пом'якшенню 

наслідків та адаптації до зміни клімату [2]. 

В останні десятиріччя при розгляді питань, пов'язаних з іхтіофауною 

транскордонних річок, часто вживається термін «транскордонні види риб». Так, до 

транскордонних видів риб басейну Каспійського моря відносять осетрових, 

оселедців і кільок [3]. Наприклад, осетрові вважаються транскордонними видами 

п'яти прикаспійських держав. Виходячи з цього, кожна держава виконує 

дослідження у своєму секторі моря за узгодженими усіма п'ятьма державами 

програмами, методиками і мережею станцій. Результати досліджень згодом 

представляються на засіданнях Комісії зі збереження, раціонального використання 

водних біоресурсів Каспійського моря та управління їх загальними запасами [4]. 

Транскордонне положення річок часто позначається на умовах існування й 

розмноження іхтіофауни, яка в них мешкає. Однією з основних умов, що 

забезпечує існування популяцій риб, є ефективне природне відтворення, 

забезпечення умов для їх виживання й нагулу. 

Функції великих річок як гідроекологічних коридорів, що зв'язують різні 

ландшафти й екосистеми, очевидні. Останнім часом через кліматичні зміни, 

гідробудівництво, інтродукцію нових видів риб, судноплавство, надмірну 

експлуатацію видів в результаті комерційного й любительського промислу, а також 

інших видів діяльності людини, великі річки відіграють також і роль транзитних 

шляхів при біологічних інвазіях чужорідних видів [5, 6].  
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Внаслідок господарської діяльності людини природні екосистеми все 

частіше трансформуються у природно-техногенні. Тривалий стресовий вплив 

антропогенних чинників зазвичай призводить до глибоких докорінних змін водних 

екосистем. Багатофакторний вплив на водні екосистеми створює такі навантаження 

на іхтіоценози, які перевищують їх здатність до самовідновлення. В результаті 

відбуваються досить істотні перетворення місць мешкання іхтіофауни: 

фрагментація та скорочення нерестових і нагульних площ, зміни режиму водного 

стоку, хімічне й біологічне забруднення і т. ін. [7, 8]. 

Так, наприклад, встановлено, що починаючи з 1990-х рр. у Приамур'ї різко 

загострилися проблеми з якістю води та риби. Провідним чинником забруднення 

р. Амур вважають транскордонне надходження полютантів з водами 

правобережного припливу р. Тунгарі (Китай) [9, 10]. Транскордонний вплив 

спричиняється також на р. Аргунь у верхів'ї р. Амур [8]. 

Техногенна аварія, що сталася у басейні р. Сунгарі (КНР) в 2005 р., ще раз 

підкреслила транскордонний характер забруднення р. Амур різними токсичними 

речовинами. Були отримані нові відомості про особливості концентрування 

токсикантів, які депонуються у компонентах екосистеми р. Амур (лід, донні 

відкладення, риба, молюски). 

Порівняння вмісту токсичних елементів у поверхневих і придонних шарах 

води р. Амур, відібраних вище місця впадіння р. Сунгарі, з амурськими водами 

нижче її гирла, продемонструвало внесок припливу в забруднення вод р. Амур [11]. 

Через транскордонні ділянки річок часто проходять нерестові міграції 

окремих видів риб, що також може впливати на стан іхтіоценозів річок. 

У басейні р. Урал, розташованому в прикордонних областях Росії та 

Казахстану, відмічено скорочення водно-біологічного різноманіття. У 

нещодавньому минулому р. Урал  мав статус «головної осетрової річки», який до 

теперішнього часу практично втрачений. Раніше ця ріка займала провідне місце за 

потенціалом відтворення та видобутку найцінніших осетрових як у Казахстані [12], 

так і в усьому світі [13]. 



236 

 

В Україні з транскордонними міграціями риби пов'язаний, зокрема, стан її 

промислових стад у р. Дністер. Це викликано тим, що багато видів риби цієї річки 

нерестяться у республіці Молдова, а нагулюються у Дністровському лимані на 

території України. Цей транскордонний аспект свідчить про необхідність 

інтегрованого управління басейном річки Дністер [14]. Нерест усіх видів осетрових 

Дунаю також відбувається за межами української ділянки річки [15].   

Необхідність моніторингу стану іхтіофауни Дунаю була встановлена давно. 

Ще у 1958 р. було укладено Угоду, стаття 8 якої передбачає, що в інтересах 

здійснення раціонального рибальства та забезпечення нормального розмноження й 

збереження цінних видів риб Договірні Сторони будуть взаємно та своєчасно 

обмінюватися інформацією про улови й міграції  риб [16].   

Станом на 2009 рік у басейні р. Дунай відмічалося 932 перешкоди для 

міграції риб. Тому одним з пріоритетних напрямків на території дунайського 

басейну є забезпечення безперешкодної міграції для тих видів риб, які мігрують на 

великі й середні відстані по річці  Дунай та пов’язаним з нею іншим річкам [17]. 

У той же час, в окремих роботах відзначається, що у Дунайському гирловому 

регіоні, незважаючи на безліч міжнародних законодавчих актів і угод [18-21], 

принципів збалансованого природокористування часто не дотримуються [22]. 

З метою збереження транскордонних рибних запасів, запасів мігруючих і 

далеко мігруючих риб, технічне керівництво ФАО з рибного господарства у 

внутрішніх водоймах рекомендує проводити необхідні заходи таким чином, щоб 

вони були сумісними для сусідніх країн. Сумісність досягається таким чином, щоб 

були враховані права, компетенція та інтереси зацікавлених держав [23]. 

УКРНДІЕП був одним з розробників Міжрегіональної екологічної програми 

з охорони та використання вод басейну транскордонної річки Сіверський Донець. 

У документі відзначається, що за останні три-чотири десятиліття в іхтіофауні 

басейну Сіверського Дінця зникло кілька видів риб - білуга, осетер, стерлядь, 

шемая. Ряд видів риб відноситься до категорії зникаючих. У Програмі 

передбачається складання переліку найбільш цінних водно-болотних угідь і 

переліку зникаючих місць мешкання водних організмів у  річкових долинах 
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(відповідно до Бернської конвенції 1979 р.), розробка й реалізація проектів 

іхтіологічних заказників місцевого значення у безпосередній близькості від русел 

річок. Також повинні бути передбачені заходи щодо експлуатації рибоходів, 

розташованих у м. Кам’янськ-Шахтинський Ростовської області (Росія) у періоди 

проходження риби на нерест з урахуванням інтересів України. На другому етапі 

Програми, за умов поліпшення якості річкової води, можлива розробка заходів 

стосовно штучного відновлення умов мешкання та нересту раніше зниклих цінних 

видів прохідних риб [24]. 

Моніторинг стану іхтіофауни транскордонних річок, крім усього іншого, 

необхідний для забезпечення функціонування природних іхтіокоридорів, які 

зв'язують фауни риб багатьох річок. 

Згідно з п. 9 Постанови кабінету міністрів України № 758 від 19 вересня 2018 

р. «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод», програма 

державного моніторингу вод розробляється з урахуванням законодавства у сфері 

рибного господарства та рибної промисловості, охорони, використання й 

відтворення водних біоресурсів. На виконання міжнародних зобов’язань України 

можуть розроблятися спільні з прибережними державами програми моніторингу 

вод. 

У додатку 1 до Порядку здійснення (показники та періодичність) державного 

моніторингу масивів поверхневих вод для річок вказується, що моніторинг риб 

проводиться не менше одного разу на рік. При цьому досліджується  кількість 

видів, які підлягають особливій охороні, частота прилову інвазійних видів, 

розмірно-вікова та статева структура популяцій, кількість молоді “на скаті”. 

Наведені вище факти свідчать про необхідність постійного ведення 

моніторингу стану іхтіоценозів транскордонних річок. Це дозволить на підставі 

результатів вивчення іхтіоценозів встановити фактори, які можуть змінити їх стан 

і визначити наявність транскордонного впливу. 

З 2015 року УКРНДІЕП пропонує проводити Спільний українсько-

румунський транскордонний моніторинг екологічного стану дельти Дунаю, до 

складу якого повинен входити моніторинг іхтіофауни [25, 26]. 
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Мета моніторингу іхтіофауни Дунаю полягає у дослідженні впливу 

гідротехнічного будівництва, рибальства та навігаційних дій на мігруючі й 

аборигенні види риб, і розробці рекомендацій щодо організації й регулювання 

рибопромислової діяльності. 

До основних завдань моніторингу іхтіофауни Дунаю відносяться: 

– оцінка стану популяцій мігруючих і аборигенних видів риб; 

– оцінка статусу природних нерестовищ та ареалів розмноження молоді риби 

мігруючих видів; 

– оцінка впливів, пов'язаних з поновленням і експлуатацією навігації у дельті 

Дунаю, на мігруючі та аборигенні види риб і комерційну рибогосподарську 

діяльність; 

– розроблення відповідних рекомендацій щодо організації комерційної 

рибогосподарської діяльності та управління рибним промислом у дельті Дунаю; 

– оцінка збитків, заподіяних рибальству браконьєрством, гідротехнічними 

діями за звітний період на підставі фактичних даних моніторингу, зокрема 

польових досліджень. 

Основні види діяльності стосовно оцінки збитків включають: 

– збір та узагальнення даних про стан промислових видів риб на підставі 

інформації, зібраної під час польових досліджень; 

– збір та узагальнення статистичних даних про комерційне рибальство; 

– огляд молоді риби мігруючих видів для оцінки стану природного 

відтворення (DDBRA- станція моніторингу Ісакча, Вилкове - Одеса Центр SSIFO); 

– розробку пропозицій щодо запобігання та мінімізації наслідків відновлення 

й експлуатації навігаційних маршрутів для іхтіофауни. 

При цьому українська Сторона пропонує моніторинг молоді мігруючих риб 

у гирлі Бистре, Суліна та Георгіївське. Офіційної відповіді (пропозицій румунської 

Сторони) на теперішній час УКРНДІЕП не має. 

 

Можливість використання риб в якості біоіндикаторів екологічного 

стану транскордонних ділянок річок 
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Показники стану іхтіоценозів і окремих видів риб можна використовувати 

для отримання інтегральної оцінки в якості біоіндикаторів, склад і велика кількість 

яких дає досить повне уявлення про стан екосистеми в      цілому [27]. 

При цьому рибогосподарський моніторинг водотоків, особливо на їх 

транскордонних ділянках, часто виділяється із загальної програми моніторингу 

стану навколишнього середовища у самостійний напрямок. 

Вивчення іхтіофауни важливо з кількох причин. 

По-перше, риби є вершиною харчового ланцюга у річковий екосистемі, тому 

здатні накопичувати токсичні речовини. При цьому багато видів риб є об'єктами 

промислу, що може негативно позначитися на стані здоров'я населення, яке 

проживає поблизу річок. 

По-друге, за станом іхтіофауни та еколого-морфологічними 

характеристиками окремих видів можна досліджувати механізми реакції риб на 

різні рівні антропогенного впливу. Це дозволяє прогнозувати розвиток річкової 

екосистеми та розробляти рекомендації, які стосуються коригування ситуації, що 

склалася, у напрямку покращення [28]. 

По-третє, стан іхтіофауни на транскордонних ділянках річок входить до 15 

базових показників за 5 тематичними групами програми Організації Об'єднаних 

Націй щодо навколишнього середовища (ЮНЕП). 

При цьому акцентується увага на тому, що для транскордонних річкових 

басейнів величини багатьох ризиків будуть зростати протягом найближчих 15-30 

років в умовах зміни клімату, соціально-економічного розвитку й збільшення 

чисельності населення [29]. 

 

Зміни видової різноманітності риб української частини дельти Дунаю, 

пов'язані з транскордонним впливом, у тому числі інвазіями риб 

Під впливом антропогенної діяльності та, насамперед, забруднень, у тому 

числі пов'язаних з надходженням забруднюючих речовин від іноземних джерел, 

відбувається перебудова іхтіоценозів транскордонних річок.  

У матеріалах Програми ООН щодо навколишнього середовища сказано, що 
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загроза біологічному різноманіттю прісноводних ресурсів має глобальний 

характер. Ризик зникнення біорізноманіття варіюється від помірного до вкрай 

високого на 70 % території транскордонних річкових басейнів. Проте, для 

боротьби з ризиками зникнення видів потрібні індивідуальні рішення на місцевому 

рівні [29]. 

Вивчення екологічних наслідків вселення чужорідних видів риб у водойми 

Забайкальського краю показало їх негативний вплив на аборигенну іхтіофауну. 

Подальше розширення ареалів чужорідних видів риб у транскордонних водоймах 

може завдати непоправної шкоди унікальній іхтіофауні транскордонних територій 

через зниження біорізноманіття та перебудову рибних угруповань. Проведені 

дослідження [30] показують, що розширення ареалів чужорідних видів риб на 

транскордонних територіях призводить до трансформації водних екосистем і є 

істотною екологічною загрозою як для іхтіофауни Росії, так і Монголії й Китаю. 

Є відомості щодо впливу транскордонного використання річок на видове 

різноманіття риб, які в них мешкають. Наприклад, було встановлено, що у зв'язку 

з тим, що річка Аргунь має транскордонний характер, антропогенний вплив на неї 

зріс багаторазово. Основні зміни у складі фауни риб проявилися у зникненні 

осетрових, появі чужорідних видів і зменшення видового різноманіття риб [8]. 

Інвазії чужорідних видів риб можуть призводити до глибокої перебудови 

іхтіоценозів і становити загрозу стійкості екосистем. Так з 48 видів риб, які були 

нещодавно відмічені у водоймах Верхньоамурського басейну, 11 були інвазійними. 

Пелядь, омуль, білий та строкатий товстолобики, білий амур і окунь розширили 

свій ареал на території Забайкалля за рахунок свідомого втручання людини. 

Амурська тригубка, ханкінський і маньчжурський піскарі, піскар-лінь, ротан-

головешка розширили свій ареал самостійно або при позаплановому впливі на цей 

процес людини. Навмисні інвазії, як правило, мають позитивне значення, але 

потребують постійної підтримки. Ненавмисні інвазії можуть мати далекосяжні 

негативні наслідки, які відомі з прикладу широкої інвазії ротана-головешки [31]. 

Великі водотоки часто виконують роль біоінвазійного коридору. Так, річка 

Хілок, яка є однією з найбільших приток р. Селенги, виявилася інвазійним 
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коридором для поширення амурського сома, сазана й ротана, а також сприяла 

розселенню цих видів риб в оз. Байкал і водоймах Монголії [32]. 

Басейн р. Дунай є "самим міжнародним" річковим басейном у світі, оскільки 

знаходиться під спільною юрисдикцією 19 країн.  

Станом на 2009 рік було визначено 932 чинники, які продовжують 

створювати перешкоди для міграції риб і відносяться до категорії серйозних 

факторів навантаження. У той же час відмічається, що антропогенні перешкоди й 

порушення структури ареалів не повинні заважати міграції та нересту іхтіофауни, 

а осетер і кілька інших видів мігруючих риб повинні мати безперешкодний доступ 

до Дунаю та його приток. Останні повинні бути представлені популяціями, які 

можуть самостійно підтримуватися відповідно до їх історичного розподілу. Одним 

з пріоритетних напрямків на території дунайського басейну є забезпечення 

безперешкодної міграції для тих видів риб, які мігрують на великі й середні відстані 

по р. Дунай і сполученим з нею іншим  річкам. [33] 

Аналіз факторів навантаження, здійснений у рамках Плану управління 

басейном річки Дунай, показав, що ключовими причинами, які сприяють 

поступовому порушенню цілісності річки й ареалів мешкання риб у басейні Дунаю, 

є захист від повеней (45 %), виробництво гідроелектроенергії (45 %) та системи 

водопостачання (10 %). З 1688 об'єктів, які порушують цілісність річки й ареалів 

мешкання, близько 600 складають греблі та загати, 729 - протиерозійні 

насипи/греблі, а 359 віднесені до інших видів об'єктів, що порушують цілісність 

річкової екосистеми. 756 об'єктів забезпечені спеціальними пристосуваннями, які 

полегшують міграцію риби. Таким чином, станом на 2009 рік 932 об'єкти 

порушують цілісність річки та продовжують створювати перешкоди для міграції 

риб. У даний час ці чинники віднесені до категорії серйозних чинників 

навантаження. У грудні 2007 р. Республіка Молдова, Румунія та Україна підписали 

«Спільну декларацію про створення програми природокористування в дельті 

Дунаю для забезпечення сталого екологічного розвитку регіону», яка стала для цих 

трьох країн фундаментом співробітництва, спрямованого на забезпечення доброго 

екологічного стану дельти Дунаю та здійснення завдань, визначених у ВРД. 
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Румунія та Україна підтримують регулярну транскордонну взаємодію у зв'язку з 

Транскордонним біосферним заповідником і територіями, охопленими 

Рамсарською конвенцією, зокрема, у сфері інвентаризації та моніторингу 

(наприклад, публікуються переліки видів рослин і водоплавних птахів). [34] 

У роботі  П. Симонович підкреслюється, що вплив греблі Залізні Ворота І на 

видове різноманіття та біомасу риб і, відповідно, на рибний промисел було 

виявлено набагато вище греблі за течією. Відзначалося, що в результаті посиленого 

замулення збільшилися різноманітність і доступність середовища існування риб, а 

також зросла первинна продуктивність. Однак ця умовна користь була зведена 

нанівець зміною структури угруповання риб, в якому переважно реофільні види 

риб були замінені потамодромними, а аборигенні - неаборигенними. Це призвело 

до змін у рибопромисловій галузі: у риболовецьких снастях, об'єктах лову, 

наявності рибних продуктів на ринку та споживчих звичках. Скорочення заплавних 

зон дуже позначилося на рибальстві. Це показав аналіз прикладу річки Сава, де 

продуктивність залишилася задовільною на тих ділянках річки, де зберігся зв'язок 

із заплавою. Рибопропускні споруди головним чином не є реальним вирішенням 

проблеми прохідності великих гребель і гідроелектростанцій для риб через їх 

гідроморфологічні, екологічні або пов'язані з життєвим циклом потреби, особливо 

під час їх скату. Відсутність зв'язності річки і/або нездатність каспійсько-

чорноморських оселедців і осетрових піднятися крізь греблі Залізні ворота I і II на 

Дунаї до своїх історичних нерестовищ, розташованих вище за течією, перетворили 

їх на одні з найбільш рідкісних видів чорноморського регіону [35]. 

У той же час відзначається, що на Дунаї існує 863 км вільної річки, де першим 

бар'єром є гребля Залізні ворота II. У цю частину Дунаю все ще піднімаються з 

Чорного моря три анадромних види осетрових (білуга Huso huso, російський осетер 

Acipenser gueldenstaedtii, севрюга Acipenser stellatus) і два види каспійсько-

чорноморських оселедців (чорноморський оселедець Alosa pontica, та азовський 

пузанок Alosa tanaica). За класифікацією Червоного списку МСОП (Міжнародного 

союзу охорони природи) три згадані види осетрових перебувають на межі 
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зникнення, чорноморський оселедець є вразливим видом, а азовський пузанок - 

видом з найменшою загрозою.  

Основними загрозами для осетрових є перелов через цінну осетрову ікру та 

незаконний промисел. Другими за значимістю загрозами є будівництво гребель, а 

також модифікація річок в інтересах навігації та інших цілей. Основні проблеми 

пов'язані з контролем за незаконним рибальством і програмами моніторингу цих 

видів у різних країнах і відсутністю узгодження та координації їх управління в 

регіоні Нижнього Дунаю. На противагу осетровим, відносно яких в інтернеті є 

презентації про діяльність, пов'язану з їх статусом і науковими дослідженнями, 

щодо каспійсько-чорноморського оселедця подібні дані відсутні, незважаючи на 

те, що вони теж здійснюють свій внесок до місцевої економіки [36]. 

Крім перешкод міграцій, великої шкоди різноманіттю риб української части 

дельти Дунаю завдають інвазії чужорідних видів риб. Так, Б. Г. Александров 

відмічав, що Дунай є найбільшою річкою Чорного моря, яка становить близько 

36 % загального обсягу прісноводного стоку. Тому його дельта є однією з «гарячих 

крапок» Чорного моря для екзотичних видів. Тільки за 1980-2004 роки в районі 

дельти Дунаю виявлені, не беручи до уваги одноклітинні водорості, вищі водні 

рослини Azolla caroliniana та A. filiculoides, гребневики Mnemiopsis leidyi і Beroe 

ovata, молюски Mya arenaria, Scapharca inaequivalvis, Corbicula fluminalis та 

Synanodonta wudiana, краби Rithropanopaeus harrisii tridentatus і Eriocheir sinensis, 

риба піленгас (Mugil soiuy). При цьому основною причиною появи у складі ценозів 

річки нових видів вважається скидання частини баластних вод для придбання 

судном оптимальної плавучості у прісній воді при його входженні з моря в річку 

[37]. 

Риби – найважливіший елемент фауни гирлової області Дунаю. Значні 

розміри прісноводних і солонуватих акваторій, сприятливі трофічні умови 

зумовили високу біологічну різноманітність і щільність іхтіофауни. Рибні запаси 

гирла Дунаю - один з головних природних ресурсів цього регіону, важливий об'єкт 
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господарської діяльності – вилову та переробки [38]. 

Однак М. Піріа помічає, що поява інвазійних чужорідних прісноводних видів 

риб (ЧВ) є однією з найважливіших загроз аборигенній прісноводній іхтіофауні 

Дунаю. Вселення таких видів знижує різноманітність аборигенних прісноводних 

видів риб і вважається важливим фактором біотичної гомогенізації у широких 

просторових масштабах.  

Протягом більш ніж 100 років басейн Дунаю зазнає величезного 

навантаження через інвазії риб, які почалися у XIX столітті й продовжуються зараз. 

Основний маршрут інтродукції у басейн Дунаю проходить крізь Південний 

коридор інвазії, що з'єднує басейни Чорного та Північного морів через водний шлях 

Рейн-Майн-Дунай, включаючи канал Майн-Дунай. У Південному інвазійному 

коридорі було виявлено 41 чужорідний вид риб, з яких 20 були знайдені в 

основному руслі Дунаю.  

В управлінні чисельністю інвазійних видів риб існують численні труднощі. 

Літературні дані вказують на те, що є лише одна можливість ефективної боротьби 

з цими видами риб, а саме, коли вони ще тільки з'явилися та їх поширення 

обмежене. На цьому етапі можуть бути прийняті управлінські заходи стосовно 

обмеження їх поширення у природі та зниження їх впливу на місцеві види й 

екосистеми. Стандартизація методів збору й використання даних, а також вивчення 

передового досвіду можуть поліпшити ефективність і швидкість прийняття заходів 

проти вселенців. У даній публікації наголошується, що Міжнародна комісія з 

охорони річки Дунай, Стратегія ЄС щодо Дунайського регіону та Мережа щодо 

інвазійних чужорідних видів Дунайського регіону визнають необхідність 

подальшого збору й аналізу даних, а також співпраці для ефективного управління 

басейном Дунаю.  

Запропоновані дії проти надзвичайних випадків (НВ), у тому числі 

пов’язаних з інвазійними видами, у басейні Дунаю включають наступне: 

- оцінку впливу на екосистему; 

- виявлення екологічно чистих методів боротьби з НВ; 

- обмеження й запобігання поширенню та впливів НВ; 
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- пріоритизацію річкових басейнів на підставі впливів НВ; 

- підтримання досліджень для виявлення екологічно обґрунтованих методів 

контролю популяцій інвазійних видів або їх повного знищення; 

- створення регіональної мережі щодо інвазійних видів у басейні Дунаю; 

- створення систем моніторингу, раннього виявлення та попередження; 

- розробку економічно ефективних і реалістичних підходів до управління 

місцями мешкання риб і їх відновлення; 

- підвищення рівня інформованості громадськості про загрози, пов'язані з 

чужорідними видами. 

У роботі [39] підкреслюється, що для ефективного управління чисельністю 

інвазійних видів риб найбільш важливі міжнародне співробітництво та загальна 

нормативна база, які у дунайському регіоні зараз відсутні. Важливість такої 

роботи підтверджується, зокрема, виявленням влітку 2021 р. африканського сому, 

який потрапив у річку, імовірно, з якогось рибного господарства та може завдати 

великої шкоди іхтіофауні Дунаю  [40]. 

 

Таким чином, отримані дані свідчать, що на даний час іхтіологічні 

дослідження транскордонних річок мають велику актуальність. 

Пропозиції щодо моніторингу іхтіофауни можуть включати: 

– аналіз стану популяцій мігруючих і аборигенних видів риб; 

– визначення статусу природних нерестовищ туводних видів риб і місць 

концентрації молоді мігруючих видів риб; 

– оцінку впливів, пов'язаних з гідротехнічними роботами на території трьох 

країн, у тому числі з відновленням навігації у дельті Дунаю, на мігруючі й 

аборигенні види риб і комерційну рибогосподарську діяльність; 

– створення відповідних рекомендацій з організації комерційної 

рибогосподарської      діяльності та управління рибним промислом у дельті Дунаю; 

– виявлення видової різноманітності й аналіз змін складу іхтіофауни; 
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– оцінку збитків, заподіяних рибальству браконьєрством і гідротехнічними 

роботами за звітний період, на підставі фактичних даних від польових досліджень 

і результатів моніторингу. 

Крім того, у зв'язку з посиленням навігації на Дунаї та збільшенням обсягів 

баластних вод від суден, вважаємо за необхідне організацію спеціального 

біологічного моніторингу екзотичних видів у найбільш імовірних районах їх появи, 

зокрема, в акваторії дельти Дунаю. Важливість даної роботи відзначалася Б. Г. 

Александровим ще у 2004 р. [37]. 

 

 

Обмеження, що рекомендуються при здійсненні днопоглиблювальних 

робіт у періоди дії спеціалізованих нерестових заборон на промисел   

1. У період нерестових заборон експлуатаційні днопоглиблювальні роботи 

необхідно проводити за технологічною схемою, яка спрямована на мінімізацію 

негативного впливу та передбачає зменшення площ і обсягів днопоглиблення у 

період дії нерестових заборон на цінні промислові види, особливо на камбалу-

калкан. 

2. У періоди, які частково співпадають з нерестовими заборонами, 

експлуатаційні днопоглиблювальні роботи проводитимуться на антропогенно 

змінених акваторіях морського підхідного каналу ГСХ «Дунай-Чорне море» і 

морського підводного відвалу у прилеглій до авандельти Дунаю ПЗЧМ, що 

характеризуються складним різко змінним гідролого-гідрохімічним режимом. 

Роботи необхідно здійснювати за технологічною схемою, спрямованою на 

мінімізацію негативного впливу, та передбачати зменшення площ і об’ємів 

днопоглиблення у період дії нерестових заборон на цінні промислові види.  

3. З метою зниження негативного впливу на умови відтворення риб доцільно 

у період заборони на промисел камбали-калкан (травень) і азово-чорноморської 

кефалі (кінець серпня – початок вересня) днопоглиблення вести на морській 

частині підхідного каналу, прилеглій до гирла Бистре (найбільш розпріснена 

ділянка). 
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4. Експлуатацію відвалу проводити відповідно до проектних рішень, 

спрямованих на рівномірне заповнення підводного відвалу по рекомендованих 

завантажувальних ділянках. 

5. Обмежувати об’єми днопоглиблювальних робіт у нерестові періоди 

узгодженими в обґрунтуванні для кожного конкретного виду, який зазнає впливу, 

мінімально необхідними виробничими величинами для забезпечення безпеки 

мореплавання. 

6. Для зменшення технологічних втрат при днопоглибленні й 

транспортуванні ґрунту передбачати роботу без переливу зі скиданням відстояних 

освітлених вод.  

7. З метою зниження зони негативного впливу днопоглиблювальних робіт 

шляхом зменшення зони розповсюдження суспензій на період несприятливих 

метеоумов (НМУ) розробка ґрунту припиняється. 

8. Для оцінки реального фактичного впливу робіт їх виконання повинне 

супроводжуватися спеціалізованими моніторинговими дослідженнями.  

З метою оцінки масштабів впливу на умови відтворення та нагулу водних 

живих ресурсів можливості проведення днопоглиблювальних робіт у терміни 

спеціалізованих нерестових заборон на промисел у Чорному морі та р. Дунай зі 

скидом ґрунтів на морський підводний відвал, розташований у ПЗЧМ, виконано 

«Попередній розрахунок збитків, що завдаються компонентам навколишнього 

природного середовища внаслідок експлуатаційних робіт на трасі морського 

підхідного каналу ГСХ р. Дунай-Чорне море та при складуванні вилученого ґрунту 

на 2021 р.» (спільно з ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ).  

 

5.4 Рекомендації ІГБ щодо вдосконалення системи моніторингу в дельті 

Дунаю  

 

На підставі аналізу моніторингових робіт у дельті Дунаю від початку 

будівництва ГСХ Дунай – Чорне море до 2020 р. Інститутом гідробіології 

НАН України запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи 
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моніторингу в дельті Дунаю («Рекомендації щодо вдосконалення системи 

моніторингу та мінімізації негативних впливів на прісноводні екосистеми в зоні 

впливу діяльності ГСХ», 2021 [41]).  

1. Здійснювати дослідження щорічно два рази на рік у червні (після паводку) 

та жовтні (межінь), що дозволяє уникнути виявлення негативних наслідків для 

біотичних угруповань, пов’язаних зі складною гідрологічною ситуацією, і не 

охоплює періоди початку й закінчення вегетації макрофітів, а також період нересту 

риб.  

2. Зважаючи на особливості біоти Дунаю та розробки українських і 

закордонних фахівців [Гриценко та ін., 2012; Гончарова та ін., 2019; Пашкова, 2012, 

Padovesi-Fonseca C., 2020], пропонуємо додатково ввести біотестування 

токсичності води й донних відкладів при оцінці екологічного стану та пошуку 

референційних ділянок, перелік біологічних елементів якості доповнити 

зоопланктоном, додати до переліку дескрипторів у структурні характеристики 

понто-каспійської фауни.  

3. Розширити кількість моніторингових ділянок уверх за течією вздовж траси 

ГСХ, звертати особливу увагу на проникнення та розповсюдження видів-вселенців 

через антропогенно порушені екосистеми (місця днопоглиблювальних робіт).  

4. Розширити кількість моніторингових ділянок уздовж переднього краю 

дельти для встановлення референційних значень дескрипторів в умовах зони 

екологічної напруги – різкої зміни дії природних чинників навколишнього 

середовища. 

5. Відсутність прямих негативних наслідків впливу будівництва та 

експлуатації ГСХ на прісноводні екосистеми, встановлена попередніми 

дослідженнями, не гарантує відсутності таких впливів у подальшому, при втіленні 

другої черги проекту та інтенсифікації судноплавства. Оцінка таких впливів 

повинна здійснюватися після детального їх дослідження in naturae, що у 

подальшому дозволить розробити заходи щодо їх мінімізації. Це потребує 

щорічного проведення дослідницького моніторингу стану прісноводних 

екосистем. 
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Узагальнена структура моніторингу прісноводних екосистем, яка включає 

дескриптори шести біологічних елементів якості (фітопланктон, фітомікробентос, 

водні макрофіти, зоопланктон, донні безхребетні та іхтіофауна (молодь риб), а 

також супроводжуючі виміри й дослідження, наведена у табл. 5.4.  

 

Таблиця 5.4 – Пропозиції до процедури моніторингу екологічного стану 

водних об’єктів, розташованих у зоні впливу ГСХ Дунай–Чорне море [41]. 

Період Біотична складова Абіотична 

складова 

(додаткова) 
Біологічні 

елементи 

якості 

Дескриптори біологічних 

елементів якості 

жовтен

ь, 

червень 

фітопланктон 

та 

мікрофітобент

ос 

 чисельність, 

 біомаса 

 видове багатство, 

 таксономічне багатство, 

 сапробіологічний індекс 

 інвазійні види 

 функціональний індекс 

угруповань 

 температура 

води, 

 глибина, 

 прозорість, 

 рН, 

 солоність, 

 електропроводні

сть 

 % NaCl 

  токсичність 

донних відкладів 

методом 

біотестування, 

 токсичність води 

методом 

біотестування 

макрофіти  кількість видів 

 кількість родин 

 кількість поясів 

 проективне покриття водного 

дзеркала, 

 частота зустрічальності та 

частка проективного покриття 

інвазійних видів, 

 індекси трофності (IBMR) 

зоопланктон  загальна кількість видів; 

 частка видів понто-каспійського 

комплексу; 

 частка інвазійних видів; 

 індекс сапробності за Пантле-

Букк 

бентосні 

безхребетні 
 кількість видів, 

 чисельність, 

 біомаса, 

 домінуючі види, 
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Період Біотична складова Абіотична 

складова 

(додаткова) 
Біологічні 

елементи 

якості 

Дескриптори біологічних 

елементів якості 

 види, що підлягають особливій 

охороні та види, що перебувають 

під загрозою зникнення, 

 частка видів понто-каспійського 

комплексу 

 інвазійні види, 

 індекси саробності (Z&M, TBI), 

 індекси якості вод (BBI, BMWP) 

іхтіофауна 

(молодь риб) 
 видовий склад, 

 чисельність, 

 кількість видів, що підлягають 

особливій охороні, 

 кількість інвазійних видів, 

 кількість молоді “на скаті”; 

 індекс EFI 

 

 

5.5 План щодо компенсаційних заходів або заходів з мінімізації 

можливих негативних впливів при реалізації нового проекту ГСХ р. Дунай – 

Чорне море  

 

За результатами моніторингових досліджень української частини дельти 

р. Дунай УКРНДІЕП було розроблено План щодо компенсаційних заходів або 

заходів з мінімізації можливих негативних впливів при реалізації нового проекту 

ГСХ р. Дунай – Чорне море.  

1. Проведення поглиблення русел рукавів ГСХ, зокрема перекатів на 

Кілійському гирлі вздовж траси ГСХ у найближчі роки – з метою часткового 

відновлення водного режиму дельти, порушеного в результаті попередніх 

антропогенних впливів: випрямлення русел рукавів і будівництва 

струмененапрямної дамби на розгалуженні рукавів Кілійський та Тульчинський, 

проведених Румунією. 
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2. Забезпечення грошового відшкодування неусувних збитків із 

спрямуванням коштів у відповідності до чинного законодавства України на 

рівноцінне покращення стану природного середовища (наприклад: компенсація 

збитків рибним ресурсам шляхом будівництва риборозводного об'єкта) у 

найближчі роки – з метою відтворення стану біорізноманіття довкілля: 

– розробка, затвердження та впровадження порядку сплати та використання 

грошового відшкодування неусувних збитків, які виникають під час проведення 

днопоглиблення на судноплавних шляхах та акваторіях України; 

– розробка, затвердження та впровадження Програми будівництва 

риборозводних об'єктів. 

3. Реалізація заходів з підвищення орнітологічної ємності ділянок територій, 

що зазнають впливу. Побудова штучних плавучих островів (наприклад, у кутах 

Ананькін і Потапівський) згідно з відповідними планами робіт – з метою 

запобігання локальним впливам ГСХ по гирлу Бистре на гніздові поселення 

наземно гніздуючих видів птахів. Подібні спорудження будуть приваблювати для 

гніздування крячків та деяких видів куликів. Враховуючи факт появи e 

приморській частині ДБЗ шакала звичайного, до раціону харчування якого входять 

птахи та їх яйця, та той факт, що шакал може добре плавати, необхідно на плавучих 

островах по периметру встановити невисокі загорожі. 

4. Здійснення програми комплексного моніторингу стану 

навколишнього середовища при проведенні екологічного моніторингу водного 

середовища – з використанням сучасної методології, заснованої на підходах Водної 

Рамкової Директиви ЄС, – з метою своєчасного виявлення тенденцій до прояву 

можливих негативних наслідків експлуатації ГСХ на постійній основі. 

5. З метою зниження негативного впливу на умови відтворення риб (на 

постійній основі) доцільно: 

– у період заборони на промисел камбали-калкан (травень) і азово-

чорноморських кефалей (кінець серпня – початок вересня) днопоглиблення 

проводити на морській частині підхідного каналу, прилеглої до гирла Бистре 

(найбільш розпріснена ділянка); 
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– експлуатацію відвалу здійснювати відповідно до проектних рішень,   

спрямованих на рівномірне заповнення підводного відвалу за рекомендованими 

завантажувальними ділянками, з урахуванням  графіку заповнення карт; 

– обмежувати обсяги днопоглиблювальних робіт у нерестові періоди й 

періоди скату памолоді риб, які узгоджені в обґрунтуванні, для кожного 

конкретного виду, на який здійснюється вплив, мінімально необхідними для 

забезпечення безпеки судноплавства виробничими величинами і, по можливості, 

забезпечити повну перерву у роботах у дні найбільш інтенсивного нерестового 

ходу оселедця. 

6. Збереження і модернізація існуючої системи гідрологічного та 

гідрохімічного моніторингу на українській ділянці дельти Дунаю. Динамічна 

система дельти потребує збільшення частоти вимірювань та відкриття додаткових 

стаціонарних пунктів спостережень і насамперед морської гідрометеорологічної 

станції у гирлі Бистрого – на постійній основі, з метою своєчасного виявлення 

тенденцій до прояву можливих негативних наслідків експлуатації ГСХ.     

7. На території ДБЗ створити регіональний центр моніторингу нових 

видів та впроваджувати заходи щодо обмеження поширення небезпечних видів у 

зв’язку зі збільшенням кількості нових для України видів-вселенців в останні роки 

на території заповідника, що у значній мірі пояснюється, зокрема, підсиленням  

транспортних потоків – у найближчі роки, з метою запобігання й попередження 

біологічних інвазій. 

8. Контроль за складуванням ґрунтів на морський підводний відвал – з 

метою запобігання порушенню проектних рішень, що може призвести до 

додаткового навантаження на природні морські системи, – потрібно здійснювати 

шляхом виконання на відвалі регулярних (один раз у півріччя) промірів глибин з 

наступними параметрами: відстань між промірними профілями – 100 м;  відстань 

між точками на промірному галсі – 10 м. На підставі виконаних промірів 

розробляти оперативну схему укладання ґрунтів на наступне півріччя. Оскільки 

значну частину островів і берегових територій останнім часом було здано в оренду 

та розпайовано, скид ґрунту там може бути проблемним, тому велику частину 
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ґрунту доведеться скидати у Кілійське гирло. У зв’язку з цим, для припинення 

взаємних звинувачень з приводу дампінгу ґрунту в Кілійське гирло між Румунією 

та Україною необхідно розробити спільні або узгоджені місця його скиду.  

9. Заходи щодо створення високоефективної системи попередження та 

захисту населення, інфраструктури й природи Придунав`я від негативного 

впливу явищ техногенного та природного характеру: у найближчі роки, з метою 

збереження і модернізації існуючої системи гідрологічного й гідрохімічного 

моніторингу на українській ділянці дельти Дунаю, зокрема збільшення частоти 

вимірювань і відкриття додаткових стаціонарних пунктів спостережень, 

інформаційного забезпечення судноплавства по ГСХ Дунай-Чорне море, 

відстеження антропогенного впливу на природні еволюційні процеси, побудови 

прогнозних оцінок ефективності заходів: 

– модернізація системи гідрометеорологічного моніторингу дельти та 

узмор’я Дунаю, у першу чергу – відкриття морської гідрологічної станції у гирлі 

рукава Бистрий; 

– модернізація системи гідрохімічного моніторингу; 

– створення постійно діючої математичної моделі для прогнозу очікуваних 

змін морфології, гідрологічного та гідрохімічного режиму дельти та узмор’я Дунаю 

з урахуванням можливих сценаріїв змін клімату, стоку води й наносів Дунаю, рівня 

Чорного моря та різноманітних варіантів водогосподарчих і гідротехнічних 

заходів. 

10. Прискорення завершення створення спільного україно-румуно-

молдовського моніторингу усієї дельти Дунаю та організації роботи спільної 

україно-румуно-молдовської робочої групи щодо співробітництва з питань 

транскордонних впливів господарської діяльності на екологічний стан дельти 

Дунаю, зокрема, у зв’язку з масштабним перерозподілом стоку ріки на користь 

румунського Тульчинського гирла – найбільш значним негативним фактором зараз 

для української частини дельти Дунаю. У межах об’єднаного україно-румуно-

молдовського екологічного моніторингу прискорити розробку регламенту та 

спільної методології транскордонної оцінки імовірних впливів на довкілля – у 
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найближчі роки, з метою узгодження оцінки транскордонного впливу 

антропогенної діяльності у дельті Дунаю; синхронізація спостережень. 

11. Оцінка впливу рекреаційної діяльності у дельті Дунаю (українська та 

румунська частини) на стан екосистем р. Дунай і прибережної частини Чорного 

моря – у найближчі роки, з метою запобігання локальним впливам. 

12. Проведення процедури оцінки впливу на довкілля нового проекту 

створення ГСХ: «Реконструкція об’єктів будівництва «Створення глибоководного 

суднового ходу р. Дунай – Чорне море на українській ділянці дельти» у 

відповідності до положень Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та 

Конвенції Еспо – у найближчі роки, з метою виконання міжнародних обов’язків 

України у відповідності до положень  Закону України «Про оцінку впливу на 

довкілля» та Конвенції Еспо. 

13. Організація та проведення додаткових поглиблених досліджень 

проникнення солоного клину в р. Бистрий за спеціальною програмою із 

залученням гідрологів, океанологів, хіміків і біологів – у найближчі роки, з метою 

об'єктивної оцінки впливу експлуатації ГСХ. 

14. Періодичне розчищення від мулу проранів у дамбах на о. Єрмаків, а 

також єриків на українській частині дельти – на постійній основі, з метою 

забезпечення промивання о. Єрмаків і відновлення його екосистеми, створення 

оптимальних умов для покращення гідроекосистем дельти.   

15. Супроводження проведення робіт комплексним науковим та 

інженерним моніторингом – для контролю екологічної безпеки складування 

ґрунту на відвал. Для визначення чисельних характеристик та об'єктивної оцінки 

впливу відвалу на морфологію прилеглих акваторій рекомендується проведення 

спостережень за розповсюдженням і переміщенням ґрунтів, укладених на відвалі, 

шляхом детальних промірів глибин на акваторіях, прилеглих до відвалу, та оцінки 

масштабів перенесення ґрунту з морського відвалу за допомогою методу «мічених» 

(забарвлених) ґрунтів, методу спостережень за зміною фізико-механічних 

властивостей донних відкладень морського відвалу й прилеглих акваторій із 

визначенням кореляційних залежностей між ними. Розрахунок залишкової 
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ґрунтомісткості гідровідвалу доцільно виконувати за методикою, модифікованою 

автоматизацією обчислень, впровадженням ГІС методів, програм і пакетів Sagagis, 

QUANTUMGIS, Autocad Civil3d, викладених у нормативних документах: РД 

31.74.07-79, РД 31.74.04-2002, РД 31.74.08-94.  

 

Висновки до розділу 5 

 

1. Проведення днопоглиблювальних робіт призводить до зміни водного 

середовища та умов існування гідробіонтів, порушення умов відтворення 

іхтіофауни, виникнення перешкод на шляхах міграції організмів, ліквідації або 

обмеження їх кормової бази. З метою мінімізації впливу та збереження 

нормативного стану навколишнього природного середовища, зокрема водного 

середовища, передбачається комплекс заходів щодо забезпечення нормативного 

стану навколишнього середовища у процесі розробки та дампінгу ґрунтів 

експлуатаційного днопоглиблення акваторії морського підхідного каналу ГСХ 

“Дунай-Чорне море”, який повинен включати підготовчі, захисні, компенсаційні й 

охоронні заходи. 

2. Згідно з результатами оцінки впливу на довкілля наземного складування 

донних відкладень уздовж рукавів дельти Дунаю, виконаної УКРНДІЕП у 2021 р., 

розроблено комплекс заходів щодо охорони довкілля при виборі місця 

розташування та спорудженні берегового відвалу. Комплексний екологічний 

моніторинг місць розташування берегових відвалів має розпочинатися з етапу 

вибору місць складування, продовжуватися на протязі часу спорудження кожного 

відвалу, стабілізації ґрунтів у відвалі та у перші 5 років після початку використання 

території відвалу в господарській діяльності або проведення рекультивації та 

здійснюватися за визначеними видами досліджень і показниками.  

3. На підставі дослідження морфологічних та об’ємних змін рельєфу 

гідровідвалу ґрунтів днопоглиблення розроблено рекомендації щодо подальшої 

раціональної експлуатації відвалу, до яких відносяться, зокрема, передбачення 

додаткових досліджень динаміки рельєфу дна гідровідвалу та складованих ґрунтів 
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днопоглиблення, проведення у рамках спеціалізованого моніторингу контролю 

рівномірності й точності заповнення, переміщення донних обкладень відвалу.  

4. Визначено заходи щодо зниження негативного впливу 

днопоглиблювальних робіт на біоресурси та збереження нормативного стану 

навколишнього середовища, а також рекомендації щодо мінімізації дії 

днопоглиблювальних робіт на екосистеми ДБЗ, зокрема розширення моніторингу 

стану екосистем в усіх частинах заповідника, що дасть можливість більш точного 

виявлення змін, здійснення аналізу й надання рекомендацій. 

5. На підставі результатів аналізу впливу точкових джерел забруднення, 

обраних з переліку контрольованих державною мережею моніторингу під час 

експедиційного обстеження УКРНДІЕП у 2020 р., а також з урахуванням відомчих 

даних Дунайського БУВР стосовно скидів комунально-побутових стічних вод міст 

Ізмаїл, Рені й Кілія, запропоновані заходи зі зменшення впливу на довкілля 

господарської діяльності, а також відносно інформаційної підтримки прийняття 

управлінських рішень щодо охорони української частини дельти Дунаю. 

6. Згідно з результатами екологічної оцінки було зроблено висновок, що при 

розробці заходів з екологічного оздоровлення дельти Дунаю доцільно звернути 

особливу увагу на обмеження надходження сполук біогенних елементів, яким 

належав основний внесок у погіршення якості води за показниками блоку трофо-

сапробності у І півріччі 2021 р. При цьому слід враховувати, що оцінка якості вод 

на вході до української ділянки дельти Дунаю (вище Рені, 71 миля, або 131 км) 

принципово не відрізнялася від середньої по дослідженій акваторії, проте й 

самоочищення уздовж цієї акваторії помітно не було (або воно компенсувалося 

надходженням нового забруднення).      

7. Результати визначення хімічного стану масиву поверхневих вод р. Дунай 

в межах України за пріоритетними речовинами відповідно до ВРД, виконаного 

УКРНДІЕП у 2021 р., є підставою для удосконалення програми комплексного 

екологічного моніторингу української частини р. Дунай, а саме для додаткового 

включення до переліку контрольованих показників таких пріоритетних 

забруднюючих речовин, як ди-(2-етилгексил)фталат (у воді й донних відкладеннях 
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усіх створів української частини р. Дунай), атразину та симазину (у воді створів 

дельти р. Дунай), а також ртуті (у воді верхніх створів української частини р. 

Дунай).  

8. За даними багаторічних моніторингових досліджень розроблено 

пропозиції щодо моніторингу іхтіофауни, зокрема обмеження, які рекомендуються 

при виконанні днопоглиблювальних робіт у періоди дії спеціалізованих нерестових 

заборон на промисел, а також заходи проти надзвичайних випадків (НВ), у тому 

числі пов’язаних з інвазійними видами у басейні Дунаю.   

9. На підставі аналізу моніторингових робіт у дельті Дунаю від початку 

будівництва ГСХ Дунай–Чорне море до 2020 р. Інститутом гідробіології 

НАН України запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи 

моніторингу в дельті Дунаю, представлено узагальнену структуру моніторингу 

прісноводних екосистем, яка включає дескриптори шести біологічних елементів 

якості (фітопланктон, фітомікробентос, водні макрофіти, зоопланктон, донні 

безхребетні та іхтіофауна (молодь риб), а також супроводжуючі виміри й 

дослідження. 

10. За результатами моніторингових досліджень української частини дельти 

р. Дунай було розроблено План щодо компенсаційних заходів або заходів з 

мінімізації можливих негативних впливів при реалізації нового проекту ГСХ 

р. Дунай – Чорне море, в якому передбачається, зокрема, здійснення програми 

комплексного моніторингу стану навколишнього середовища при проведенні 

екологічного моніторингу водного середовища з використанням сучасної 

методології, заснованої на підходах Водної Рамкової Директиви ЄС, з метою 

своєчасного виявлення тенденцій до прояву можливих негативних наслідків 

експлуатації ГСХ на постійної основі, а також супроводження виконання робіт 

комплексним науковим та інженерним моніторингом – для контролю екологічної 

безпеки складування ґрунту на відвал.  
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ВИСНОВКИ 

 

1. На ІV етапі НДР «Транскордонний екологічний моніторинг української частини 

дельти Дунаю та розроблення у його складі геоінформаційної системи» було 

проведено  натурні дослідження української частини дельти р. Дунай, 

узагальнено основні результати екологічного моніторингу ділянки дельти Дунаю 

на території України за період 2000-2021 рр. За результатами робіт не було 

виявлено суттєвих впливів експлуатації ГСХ «Дунай – Чорне море» та робіт з 

підтримки паспортних характеристик морського підхідного каналу на українську 

частину дельти Дунаю, а також транскордонного впливу морського відвалу ґрунтів, 

розробки та складування ґрунту. 

2. Аналіз екологічних процесів у дельті Дунаю за період 2000-2021 рр. згідно з 

наявною інформацією свідчить про сезонні коливання змін берегової лінії 

Дунайського гирла зі збереженням загальної форми структурних елементів. Вплив 

днопоглиблювальних робіт на морфодинамічні процеси обмежується лише 

ділянкою узбережжя, прилеглою до гирла рукава Бистрий, та навіть на цій ділянці 

не є значним, а вплив дампінга ґрунту, як і днопоглиблювальних робіт у русловій 

частині, є локальним. 

3. За результатами комплексного екологічного моніторингу встановлено, що 

перерозподіл стоку у Дунайській дельті залежить від низки природних і 

антропогенних чинників, серед яких найбільш значний вплив мало проведення 

багаторічних гідротехнічних робіт. Аналіз матеріалів щодо змін витрат води за 2 

останні десятиліття свідчить про збереження багаторічної тенденції зменшення 

водоносності рукавів Кілійської системи, пов’язаної з транскордонним впливом 

значних гідротехнічних робіт у румунській частині дельти. У той же час, рукав 

Бистрий продовжує нарощувати стік. 

4. Згідно з результатами гідрохімічних досліджень води дельтової частини р. Дунай 

в останні роки залишаються наднормативно забрудненими завислими речовинами, 

органічними речовинами, нітратами й металами. Наднормативне забруднення 

річкової води за гідрохімічними показниками, особливо за марганцем, та 
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забруднення донних відкладів металами відмічалося вже з транскордонної ділянки 

– вище м. Рені – тобто, до кордону з Україною. В цілому протягом періоду 

спостережень за показником марганець відзначалася тенденція до погіршення 

якості води, а за іншими показниками – до покращення якості води. 

5. За результатами гідрохімічного моніторингу у І півріччі 2021 р. у водах 

дунайської гирлової області відмічено зменшення порівняно з багаторічним 

періодом кількості завислих речовин, органічних сполук, концентрацій 

вуглекислого газу, азоту нітритного, кремнію, хлоридів, сульфатів, магнію, хрому 

шестивалентного, суми лужних металів і мінералізації (у 3 кварталі – азоту 

нітритного, амонійного, головних іонів і мінералізації). Зростання спостерігалося 

для концентрацій азоту нітратного, кальцію, розчиненого кисню, величини БСК5 (у 

3 кварталі – вуглекислого газу, перманганатної й біхроматної окислюванностей та 

кремнію).  

6. В результаті досліджень зроблено висновок про досить значну 

забрудненість ділянок дельти р. Дунай за мікробіологічними показниками, що 

свідчить про постійне антропогенне навантаження на ці водні об’єкти. Найбільш 

сприятливий стан водного об’єкта відмічений вище м. Рені (у липні 2021 р.), який 

за ступенем забруднення за оціночним показником ЛКП можна віднести до 

«допустимого», а інших досліджених об’єктів – до «високого» ступеня 

забруднення. За результатами еколого-токсикологічної оцінки стану поверхневих 

вод р. Дунай, серед 12 проб води, відібраних у липні 2021 р., 2 виявили хронічну 

токсичність (р. Дунай нижче м. Ізмаїл і нижче м. Кілія) і відносились до 2 класу 

якості –  «слабко забруднені». Інші 10 проб води за ступенем забрудненості 

відповідали І класу якості – «вода чиста» (р. Дунай вище м. Рені, вище м. Кілія, 

вище м. Вилкове, рук. Очаківський, рук. Бистрий та рук. Старостамбульський). 

7. Результати багаторічних гідробіологічних досліджень дозволяють 

стверджувати про відсутність прямого впливу відновлення та експлуатації ГСХ 

Дунай – Чорне море на біотичні угруповання, окрім локальних порушень їх 

структури у місцях безпосереднього проведення гідротехнічних робіт і зоні 

морського дампінгу ґрунту. Встановлено, що днопоглиблення не позначається 
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негативно на донних біоценозах суміжних районів та їх планктонних комплексах. 

Локальне й короткочасне підвищення концентрації завислих речовин у місцях  

днопоглиблення та дампінгу суттєво не впливає на стан планктонних угруповань. 

Порушення структури донних угруповань і значне збіднення фауни безхребетних 

відмічалося у районі роботи земснарядів із поглиблення рукава Бистрий. За 

результатами моніторингу відмічено тенденцію відносно швидкого відновлення 

донних біоценозів на окремих ділянках після завершення робіт. 

8. Результати комплексу досліджень, виконаних за період від початку робіт з 

відновлення судноплавства в українській частині дельти Дунаю, вказують на 

відсутність істотних транскордонних впливів на іхтіо- та орнітофауну. Оцінка 

впливів експлуатаційного днопоглиблення та дампінгу на кормову базу риб 

Дунайського узмор'я також свідчить про їх локальність, що не може відобразитися 

на загальній біопродуктивності району та мати транскордонний характер. Про 

несуттєві зміни умов середовища досліджених водних об’єктів опосередковано 

свідчать дуже незначні зміни кількості видів понто-каспійської фауни (головним 

чином, дрібних ракоподібних).  

9. Відмічено спрощення структури фітоценозів досліджених водойм в 

останні роки, що, імовірно, пов’язане з різким коливанням рівня води та її 

солоності протягом вегетаційного періоду рослин. Зроблено висновок стосовно 

збільшення площ болотного та лучно-болотного типів рослинності за рахунок 

водойм (кутів) центральної й південної частини переднього краю дельти, 

зменшення площ водної рослинності прісноводних водойм і збільшення площ 

солонуватоводної. Прогнозується, що у подальшому флора центральної частини 

української дельти Дунаю буде поповнюватися адвентивними видами, а площі, 

зайняті рідкісними видами рослин, будуть скорочуватися. Зміни рослинного 

покриву при будівництві І черги каналу пов’язані, головним чином, з 

днопоглиблювальними роботами, складуванням ґрунту (пульпи), перерозподілом 

водного стоку та розмивом берегів під впливом малотоннажного флоту, що 

обслуговує роботи на гирлі Бистрому. 
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10. Прогнозується, що підсилення руху суден у зв’язку з відновленням ГСХ 

сприятиме активізації міграції видів-вселенців, оскільки Дунай є великим 

міграційним шляхом для чужорідних видів і вважається як південним інвазійним 

коридором з України до країн Європи, так і одним з потужних шляхів проникнення 

чужорідних видів до України. За останні 20 років через русло р. Дунай на територію 

української частини дельти потрапило більше 20 адвентивних видів, зокрема, 

більше десяти видів вищих судинних рослин. Загалом під час комплексного 

екологічного моніторингу відновлення та експлуатації ГСХ Дунай – Чорне море у 

період 2004 – 2021 рр. були виявлені поодинокі нові види рослин, гідробіонтів, 

орнітофауни, плазунів, кількісний розвиток яких в цілому характеризувався як 

незначний і такий, що не має суттєвого впливу на екосистему дельти. За існуючих 

умов прогнозується подальше розповсюдження та збільшення кількості 

синантропних видів у центральній частині території ДБЗ, особливо інвазійних 

видів.  

 11. Внаслідок роздамбування та обводнення о. Єрмаків у 2009 р. відбулося 

повернення  до природного стану більшості територій острова, різко збільшилася 

площа цінних місцеперебувань амфібій і рептилій, нерестових водоймищ для 

розмноження земноводних, рідкісної та промислової іхтіофауни. Вже у наступному 

році відмічався швидкий позитивний відгук усіх компонентів екосистеми острова: 

масове розмноження різних видів риб, плазунів, земноводних, птахів і ссавців, 

багато з яких є рідкісними та занесені до Червоної книги України й різноманітних 

природоохоронних списків, у тому числі міжнародних. У наступні роки 

спостерігалося швидке відновлення природних водно-болотних екосистем і 

збагачення біорізноманіття острова та Дунайського біосферного заповідника в 

цілому.  

12. За результатами проведених досліджень не було виявлено суттєвих 

впливів експлуатації ГСХ «Дунай – Чорне море» та робіт з підтримки паспортних 

характеристик морського підхідного каналу на українську частину дельти Дунаю, 

а також суттєвого транскордонного впливу. Контрольні спостереження показали, 

що фактичні зміни компонентів навколишнього природного середовища, які 
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відбуваються під впливом діяльності з відновлення ГСХ, не перевищували 

прогнозних, а найчастіше були менш істотними – тобто, супутні природоохоронні 

заходи були в цілому ефективними. Зміни, які відмічались у стані екосистеми 

дельти Дунаю, обумовлені, головним чином, традиційним комплексом факторів 

природного та господарського впливу, на які й повинні бути спрямовані заходи 

щодо покращення екологічного стану водойм і якості води.  

13. На ІV етапі НДР було узагальнено дослідження зі створення 

геоінформаційної системи (ГІС) екологічного моніторингу української частини 

дельти Дунаю, виконані на попередніх етапах, здійснено її доопрацювання та 

удосконалення: скориговано програмне забезпечення блоку просторового прогнозу 

якості води внаслідок аварійного забруднення – запропоновано новий, більш 

простий алгоритм розв’язання завдання; розроблено блок аналізу кореляційних 

зв’язків між показниками якості води для інтерпретації отриманих результатів 

моніторингу; розроблено підсистему відображення інформації; для остаточного 

тестування ГІС поповнено базу даних спостережень за період 2004-2017 рр. даними 

за 2018-2019 рр. За допомогою ГІС була виконана  комплексна оцінка якості 

річкових вод української частини дельти р. Дунай за двома методиками: за 

критерієм коефіцієнта забрудненості (КЗ) і за Методикою екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями якості. 

14. Базуючись на створеній у попередні роки тематичній інтерактивній електронній 

карті української частини дельти р. Дунай, яка інформаційно пов’язана з базою 

даних щодо  екологічного стану цієї дослідженої ділянки, у даній НДР за 

допомогою ГІС розроблені та наведені тематичні карти з діаграмами зміни 

показників якості води у різних пунктах моніторингу, зокрема, індексу 

різноманітності Шеннона за чисельністю фітопланктону, коефіцієнтів 

забрудненості, класів та категорій якості води.   

15. Застосування розробленої ГІС для аналізу результатів екологічного 

моніторингу в українській частині дельти р. Дунай за період 2004-2021 рр. 

дозволило виявити низку закономірностей зміни у часі показників стану річкової 

води. Зокрема, були визначені значущі тенденції часової зміни наступних 
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показників якості річкової води: завислі речовини, розчинений кисень, БСК-5, 

ХСК, азот амонійний, азот нітритний, фосфор фосфатів, хром шестивалентний і 

марганець. Перевищення рибогосподарських нормативів за показником марганець 

після 2013 р., а також за показниками азот амонійний і БСК-5 в останні роки 

спостерігалося вже у вхідному створі української частини дельти р. Дунай (вище 

м. Рені), тобто було обумовлено транскордонним забрудненням. 

16. Комплексна оцінка якості річкових вод в українській частині дельти 

Дунаю за допомогою розробленої ГІС виявила, що за критерієм КЗ у середньому 

річкові води відносились до категорії «слабко забруднені». Величина цього 

критерію в середньому по дельті змінювалася в межах від 1,13 (у 2018 р.) до 1,89 

(у 2013 р.). За критерієм середнього екологічного індексу річкові води належали 

головним чином до категорій «чисті» або «досить чисті». Величина цього критерію 

в середньому по дельті коливалась у межах від 2,35 (у 2017 р.) до 2,72 (у 2011 р.). 

17. Оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість річкових вод 

виявила, що як за локальним, так і за великомасштабним критеріями впливу 

основним джерелом забруднення води р. Дунай з боку України є скидання стічних 

вод Целюлозно-картонного комбінату (ЦКК) у м. Ізмаїл. За локальним критерієм 

вплив інших джерел забруднення був несуттєвим. За критерієм великомасштабного 

впливу істотний вплив на якість річкової води, крім скидання стічних вод ЦКК, 

виявили також скиди стічних вод КП «Світло» у м. Кілія й колекторно-дренажних 

вод сільськогосподарських підприємств (СГП) Кілійського району. 

 18. У рамках ІV етапу даної НДР було виконано визначення хімічного стану 

масиву поверхневих вод р. Дунай у межах України за пріоритетними речовинами 

відповідно до ВРД. В усіх досліджених пробах води й донних відкладень, 

включаючи верхні створи українській частини р. Дунай, виявлено таку пріоритетну 

забруднюючу речовину, як біс-(2-етилгексил)фталат, вміст якої демонструє 

максимальне перевищення допустимого 

середньорічного значення ЕНЯСР більш ніж у 13 разів. Також визначено інші 

похідні фталевої кислоти, присутні у воді та донних відкладеннях у значній 

кількості. В усіх досліджених пробах води й деяких пробах донних відкладень 
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також виявлено речовини групи трифосфатів. Отримані результати свідчать, що 

фталати та трифосфати (які широко використовуються у промисловості, зокрема як 

пластифікатори у виробництві пластмас), імовірно, потрапляють до річки з поза 

меж України, а саме з країн Європи, де розташовані виробництва пластмас, зокрема 

полівінілхлориду (Германія, Польща, Словакія).  

19. У воді дельти р. Дунай (рукав Очаківський на відстані 17 км від гирла) 

виявлено пестициди триазинової групи, які надходять з поверхневим стоком з 

прилеглих сільгоспугідь. При цьому перевищення встановленого екологічного 

стандарту якості ЕНЯMAХ більше ніж у 1,9 разів демонстрував атразин. 

20. Проби донних відкладень протягом усієї українській частини р. Дунай 

забруднено сполуками похідних ароматичних і поліароматичних вуглеводнів, що, 

ймовірно, свідчить про забруднення нафтопродуктами (їх важкими фракціями). У 

донних відкладеннях р. Дунай вище м. Рені виявлено таку пріоритетну 

забруднюючу речовину, як ДДТ. Перевищень екологічних стандартів якості 

довкілля за вмістом таких пріоритетних важких металів, як кадмій, нікель, свинець 

не було виявлено у жодному створі української частини р. Дунай. 

21. Вода р. Дунай майже протягом усієї української частини за вмістом ртуті 

демонструє перевищення як максимально допустимого значення екологічного 

стандарту якості ЕНЯМАХ, так і його середньорічного значення ЕНЯСР; максимальна 

виявлена кратність перевищення складала 6,5·ЕНЯМАХ та 5,4·ЕНЯСР. Це 

забруднення відповідає початку української ділянки річки – саме пункту, 

розташованому вище м. Рені на відстані 163 км від гирла, що свідчить про його 

транскордонне походження. 

22. Отримані результати свідчать про недосягнення масивом поверхневих 

вод української частини р. Дунай доброго хімічного стану за вмістом пріоритетних 

забруднюючих речовин – як органічного походження (біс-(2-етилгексил)фталату і 

атразину), так і неорганічного (ртуті).  

23. Результати виконаного визначення хімічного стану масиву поверхневих 

вод р. Дунай у межах України за пріоритетними речовинами відповідно до ВРД є 

підставою для удосконалення програми комплексного екологічного моніторингу 
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української частини р. Дунай, а саме для додаткового включення до переліку 

контрольованих показників таких пріоритетних забруднюючих речовин, як ди-(2-

етилгексил)фталат (у воді й донних відкладеннях усіх створів української частини 

р. Дунай), атразину та симазину (у воді створів дельти р. Дунай), а також ртуті (у 

воді верхніх створів української частини р. Дунай). 

24. У рамках ІV етапу даної НДР було виконано оцінку впливу на довкілля 

наземного складування донних відкладень вздовж рукавів дельти Дунаю. Було 

встановлено, що берегові відвали протягом свого життєвого циклу спричиняють 

складний та багатофакторний вплив на довкілля, визначено основні фактори 

впливу й додаткові фактори непрямого впливу на довкілля. Розроблено пропозиції 

стосовно комплексного екологічного моніторингу місць розташування берегових 

відвалів.  

25. За результатами НДР було розроблено рекомендації щодо попередження 

негативного впливу на довкілля дельти Дунаю, у тому числі у транскордонному 

контексті. З метою мінімізації впливу та збереження нормативного стану 

навколишнього природного середовища, зокрема водного середовища, 

передбачено комплекс заходів щодо забезпечення нормативного стану 

навколишнього середовища у процесі розробки та дампінгу ґрунтів 

експлуатаційного днопоглиблення акваторії морського підхідного каналу ГСХ 

“Дунай-Чорне море”, який повинен включати підготовчі, захисні, компенсаційні й 

охоронні заходи. 

26. Згідно з результатами оцінки впливу на довкілля наземного складування 

донних відкладень вздовж рукавів дельти Дунаю, виконаної УКРНДІЕП у 2021 р., 

запропоновано комплекс заходів щодо охорони довкілля при виборі місця 

розташування та спорудженні берегового відвалу. Комплексний екологічний 

моніторинг місць розташування берегових відвалів має розпочинатися з етапу 

вибору місць складування, продовжуватися на протязі часу спорудження кожного 

відвалу, стабілізації ґрунтів у відвалі та у перші 5 років після початку використання 

території відвалу в господарській діяльності або проведення рекультивації й 

здійснюватися за визначеними видами досліджень і показниками.  
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27. На підставі дослідження морфологічних та об’ємних змін рельєфу 

гідровідвалу ґрунтів днопоглиблення розроблено рекомендації щодо подальшої 

раціональної експлуатації відвалу, до яких відносяться, зокрема, передбачення 

додаткових досліджень динаміки рельєфу дна гідровідвалу та складованих ґрунтів 

днопоглиблення, проведення у рамках спеціалізованого моніторингу контролю 

рівномірності й точності заповнення, переміщення донних обкладень відвалу.  

28. Визначено заходи щодо зниження негативного впливу 

днопоглиблювальних робіт на біоресурси з метою збереження нормативного стану 

навколишнього середовища, а також рекомендації щодо мінімізації дії 

днопоглиблювальних робіт на екосистеми ДБЗ, зокрема розширення моніторингу 

стану екосистем в усіх частинах заповідника, що дасть можливість більш точного 

виявлення змін, здійснення аналізу та надання рекомендацій. 

29. На підставі результатів аналізу впливу точкових джерел забруднення, 

обраних з переліку контрольованих державною мережею моніторингу, під час 

експедиційного обстеження УКРНДІЕП у 2020 р., а також з урахуванням відомчих 

даних Дунайського БУВР щодо скидів комунально-побутових стічних вод міст 

Ізмаїл, Рені й Кілія, запропоновані заходи зі зменшення впливу на довкілля 

господарської діяльності, а також відносно інформаційної підтримки прийняття 

управлінських рішень стосовно охорони української частини дельти Дунаю. 

30. Згідно з результатами екологічної оцінки було зроблено висновок, що при 

розробці заходів з екологічного оздоровлення дельти Дунаю доцільно звернути 

особливу увагу на обмеження надходження сполук біогенних елементів, яким 

належав основний внесок у погіршення якості води за показниками блоку трофо-

сапробності у І півріччі 2021 р. При цьому слід враховувати, що оцінка якості вод 

на вході до української ділянки дельти Дунаю (вище м. Рені) принципово не 

відрізнялася від середньої по дослідженій акваторії, проте й самоочищення уздовж 

цієї акваторії помітно не було (або воно компенсувалося надходженням нового 

забруднення).      

31. Результати визначення хімічного стану масиву поверхневих вод р. Дунай 

в межах України за пріоритетними речовинами відповідно до ВРД, виконані 

УКРНДІЕП у 2021 р., є підставою для удосконалення програми комплексного 

екологічного моніторингу української частини р. Дунай, а саме для додаткового 

включення до переліку контрольованих показників таких пріоритетних 

забруднюючих речовин, як ди-(2-етилгексил)фталат (у воді й донних відкладеннях 

усіх створів української частини р. Дунай), атразину та симазину (у воді створів 

дельти р. Дунай), а також ртуті (у воді верхніх створів української частини р. 

Дунай).  

32. За даними багаторічних моніторингових досліджень розроблено 

пропозиції щодо моніторингу іхтіофауни, зокрема обмеження, що рекомендуються 
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при виконанні днопоглиблювальних робіт у періоди дії спеціалізованих нерестових 

заборон на промисел, а також заходи проти надзвичайних випадків (НВ), у тому 

числі пов’язаних з інвазійними видами у басейні Дунаю.   

33. На підставі аналізу моніторингових робіт у дельті Дунаю від початку 

будівництва ГСХ Дунай–Чорне море до 2020 р. Інститутом гідробіології 

НАН України запропоновано рекомендації щодо вдосконалення системи 

моніторингу в дельті Дунаю, представлено узагальнену структуру моніторингу 

прісноводних екосистем, яка включає дескриптори шести біологічних елементів 

якості (фітопланктон, фітомікробентос, водні макрофіти, зоопланктон, донні 

безхребетні та іхтіофауна (молодь риб), а також супроводжуючі виміри та 

дослідження. 

34. За результатами моніторингових досліджень української частини дельти 

р. Дунай було розроблено План щодо компенсаційних заходів або заходів з 

мінімізації можливих негативних впливів при реалізації нового проекту ГСХ 

р. Дунай – Чорне море, в якому передбачається, зокрема, здійснення програми 

комплексного моніторингу стану навколишнього середовища при проведенні 

екологічного моніторингу водного середовища з використанням сучасної 

методології, заснованої на підходах Водної Рамкової Директиви ЄС, з метою 

своєчасного виявлення тенденцій до прояву можливих негативних наслідків 

експлуатації ГСХ на постійної основі, а також супроводження проведення робіт 

комплексним науковим та інженерним моніторингом – для контролю екологічної 

безпеки складування ґрунту на відвал.  
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