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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР: 192 с., 23 табл., 4 рис., 4 дод., 263 джерела. 

 

БІОЛОГІЧНА МЕЛІОРАЦІЯ, ВОДНІ ОБ’ЄКТИ, ВСЕЛЕННЯ 

(ІНТРОДУКЦІЯ), ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ, ГІДРОБІОНТИ, 

ІХТІОМЕЛІОРАНТИ, ЕКОЛОГІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ. 

Об’єкт дослідження – методологія та практика впровадження заходів із 

біологічної меліорації водних об’єктів України. 

Предмет дослідження – екологічна ефективність біологічної меліорації 

водних об’єктів України. 

Мета роботи – Оцінка екологічної ефективності біологічної меліорації 

водних об’єктів України та розробка рекомендації щодо встановлення екологічної 

необхідності її здійснення (або коригування). 

Методи дослідження – Поставлена в роботі мета досягнута шляхом 

використання методів комплексного аналізу, узагальнення даних вітчизняних та 

закордонних інформаційних джерел; аналітичних досліджень, методів 

математичного моделювання. Поставлені завдання було виконано на основі 

статистичних даних, фондових матеріалів, офіційних даних екологічного 

моніторингу та результатів власних натурних досліджень . 

Основні методи польових та лабораторних досліджень: візуальні 

дослідження, відбір зразків води та біоти за стандартизованими методиками.  

Визначено загальні масштаби біологічної меліорації та оцінена роль 

біологічної меліорації у формуванні екологічного стану водних об'єктів України 

різного господарського призначення. Розроблені рекомендації щодо встановлення 

необхідності здійснення (або коригування) біологічної меліорації для поліпшення 

екологічного стану водних об'єктів 

Впровадження планується після завершення робіт по темі. 

Цей звіт є заключним (3 етап). У ньому, згідно з технічним завданням, 

розглядаються такі питання:  
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- Роль біологічної меліорації в формуванні екологічного стану водних 

об'єктів України. 

- Рекомендації щодо встановлення необхідності здійснення (або 

коригування) біологічної меліорації. 

Попередні етапи роботи, висвітлені у звітах першого і другого етапів, 

відповідно: 

- Розгляд підходів до оцінки екологічної ефективності біологічної 

меліорації водних об'єктів (1 етап). 

- Аналіз масштабів біологічної меліорації водних об'єктів України (2 етап). 

Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. 

Бакуліна, 6. 
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 ВСТУП 

 

На сьогоднішній день відома ціла низка різнотипних методів біологічної 

меліорації водних об'єктів (у західній літературі більш відомий термін 

«біоманіпуляція»), які суттєво відрізняються як за технологією, так і за галузями 

застосування. Теоретичною основою поліпшення екологічного стану водних 

об'єктів шляхом біологічної меліорації має бути комплексне розв'язання проблем 

забруднених водойм. 

Початково біологічна меліорація водних об’єктів являла собою комплекс 

організаційно-господарських та технічних заходів, що передусім мали на меті 

отримання високих показників промислової рибопродуктивності і включала в 

себе переважно іхтіомеліорацію. Поступово такий підхід трансформувався. На 

даний час, особливо в розвинених країнах світу, заходи біологічної меліорації 

вирішують завдання з мінімізації впливу забруднюючих речовин, поліпшення 

рекреаційного стану та підвищення біопродуктивності водойм в цілому, 

запобігання явищам «цвітіння» води з причин масштабного розвитку синьо-

зелених водоростей, зменшення кількості вищої водної рослинності тощо. За 

сучасним уявленням рибні ресурси та інші біологічні об’єкти розглядаються як 

компонент екосистеми, і покращення екологічного стану водного об'єкта у 

довгостроковій перспективі є пріоритетним завданням.  

Однією із найбільш розповсюджених і найбільш вивчених груп методів 

біомеліорації є іхтіомеліорація. Іхтіомеліорація являє собою керовані зміни 

іхтіоценозів, що  проводяться, як правило, з метою деевтрофікації: або у напрямку 

стимулювання розвитку (додаткове вселення, та/чи відлов хижаків) популяцій 

риб-фільтраторів, які виїдають значну частину фітопланктону; або у напрямку 

стимуляції розвитку фітопланктоноїдного зоопланктону за рахунок скорочення 

чисельності популяцій риб-зоопланктофагів (відлов та/чи вселення хижаків). 

Серед методів біологічної меліорації найчастіше застосовується методи 

засновані на використанні окремих видів риб для боротьби з вищою водною 

рослинністю та надмірним розвитком деяких організмів, наприклад проблеми 
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пов’язанні з обростанням дрейсеною. Ще одним напрямком біологічної меліорації 

є заходи щодо інтенсифікації процесів самоочищення водних об'єктів із 

використанням спрямованого формування біоценозів. Цей напрямок є 

ефективним для попередження та мінімізації явищ евтрофікації. У цьому сенсі, 

для цілей біологічної меліорації використовуються водні організми – активні 

фільтратори, перш за все прикріплені двостулкові молюски, зокрема дрейссена. 

Тому дрейссену, крім джерела біологічних перешкод, можна розглядати також і 

як агента біологічного самоочищення. Дрейсену можна використовувати на 

штучних субстратах у тих водних об’єктах, де цей молюск вже й до того 

розмножувався самостійно, але його інтродукція у нові водні об’єкти є вкрай 

небажаною з огляду на небезпеку біологічних інвазій.  

Широко застосовуваним варіантом меліорації водних об'єктів є інтродукція 

певних видів водоростей (альголізація). Цей метод використовується для 

стримування розвитку більш шкідливих видів водоростей.  

Наприклад при виникненні евтрофікаціїних явищ, особливо тих, що мають 

антропогенний характер.   

Евтрофікація поверхневих вод є однією з головних водогосподарських і 

гідроекологічних проблем в Україні. На значній частині водних об’єктів України 

щороку регулярно відбуваються явища «цвітіння» синьо-зеленими водоростями. 

Масовий розвиток яких стимулюють сприятливі природно-кліматичні умови 

(включно з наслідками кліматичних змін), висока зарегульованість водотоків (від 

головних річок до малих), а також великі обсяги надходження біогенних 

елементів (перш за все з недостатньо очищеними зворотними водами). «Цвітіння 

води» погіршує екологічний стан водойм і викликає значні структурні зміни у 

гідроекосистемах, як правило, деградаційного характеру. Можливе утворення 

альготоксинів. Крім того, після спалаху «цвітіння», відмирання водоростей, які 

його спричинили, призводить до накопичення великої кількості їх біомаси, що 

розкладається, отже відбувається повторне забруднення води органічними 

речовинами, виникає дефіцит розчиненого кисню, що призводить до виникнення 

зморних явищ,  погіршення якісного стану води, зокрема за  санітарними 



9 

 

показниками, що робить проблематичним водокористування у різних галузях 

господарства.  

В умовах умов України іхтіомеліорацію з метою деевтрофікації водойм 

можна вважати суттєвою складовою водоохоронної діяльності. Найбільш 

поширеною практикою іхтіомеліорації в Україні є інтродукція далекосхідних 

рослиноїдних риб, які обмежують розвиток фітопланктону та вищої водної 

рослинності в евтрофованих водоймах. 

 При проведенні іхтіомеліорації велика увага приділяється дослідженню змін 

показників рибопродуктивності. Проте майже відсутні данні з комплексного 

вивчення впливу біомеліорантів як на екосистеми водних об'єктів, так і на їх 

функціональні характеристики, з точки зору основного водокористувача або 

водоспоживача, хоча такі дослідження дозволяють не тільки оцінити характер і 

ступінь впливу меліорантів, а й коригувати окремі елементи біомеліоративних 

робіт [2]. 

 Слід також враховувати те, що різноманітні біотичні зв'язки пов'язують 

гідробіонтів з компонентами водойм в єдину екосистему. Наявністю подібних 

зв'язків забезпечується стійкість структури водних угруповань загалом, і вони 

значною мірою впливають на процеси, що відбуваються у водоймі. Організми є 

чутливими і швидко реагують на зміни у навколишньому середовищі, навіть за 

незначних коливань біологічних параметрів окремих груп видів може відбуватися 

повна перебудова структури гідробіоценозу. Варто також враховувати, що 

чужорідні види риб, які застосовуються для іхтіомеліорації, можуть становити 

інвазійні ризики. При цьому суттєві негативні впливи можуть мати навіть ті види 

риб, які не здатні розмножуватися та створювати стійкі популяції у водних 

об'єктах в які вони були інтродуковані. Так необґрунтовано висока щільность 

посадки білого амура призвели до корінних змін в екосистемі озера Великі 

Швакшти, що спричининло суттєве погіршенні якості води та зниження 

рекреаційного потенціалу водойми [3]. 

Проблема негативного впливу чужорідних організмів, що 

використовуються у якості меліорантів стає дедалі актуальнішою як з причин 
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розвитку та посилення регулювання у сфері поводження з інвазійними 

організмами, так і значного розвитку наукових досліджень у останні роки:  

збільшення розуміння біології інвазій, механізмів впливу,  наслідків для 

структурних компонентів екоситеми,  тощо. Усвідомлення руйнівного характеру 

такого впливу загалом, та наслідків для біорізноманіття зокрема, ініціює стрімкий 

розвиток дослідницьких робіт [4-5].  

Останніми роками в Україні та за кордоном отримує подальший розвиток 

технологія керованого використання механізмів природного самоочищення з 

використанням ценозів вищої водної рослинності – «біоплато» і «біоінженерних 

споруд», яка досліджувалася ще за часів Радянського Союзу в Інституті 

гідробіології АН УРСР і ВНДІВО, зокрема у 1975-1985 роках при будівництві 

каналу Дніпро-Донбас.  

Таким чином, різноманітні методи біологічної меліорації для різних 

водогосподарських цілей вже  тривалий час використовуються як в Україні, так і 

за кордоном. Проте увага щодо екологічної ролі,  наслідків  біологічної меліорації 

та оцінок ініційованих змін у екосистемах посилюється у зв’язку з сучасними 

вимогами.  

Впровадження заходів біологічної меліорації потребує комплексної оцінки 

та ґрунтованого аналізу ризиків. Відомо, що економічний ефект від вселення 

нових об'єктів аквакультури часто зводиться до мінімуму через боротьбу з 

негативними ефектами, які викликають ці організмами [1]. 

Вцілому при оцінці екологічної ефективності біологічної меліорації водних 

об'єктів обов'язково повинен здійснюватись контроль стану гідроценозів та 

водного об'єкта, на якому проводяться біомеліоративні заходи.  

Аналіз екологічної ефективності біологічної меліорації водних об'єктів 

України є необхідним для розробки рекомендацій щодо встановлення екологічної 

необхідності її здійснення та систематизації даних відносно масштабів, напрямів і 

наслідків таких робіт. На даний час існує брак даних щодо впливу заходів з 

біологічної меліорації на стан водних об’єктів України, окрім деяких оцінок 

збільшення вилову риби й споживання організмами-меліорантами певних груп 
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гідробіонтів. Нормативна база з оцінки впливу таких робіт на стан 

гідробіологічного режиму також відсутня [6]. Про необхідність вивчення 

екологічних наслідків інтродукції далекосхідних рослиноїдних видів риб, що 

застосовуються в іхтіомеліорації, вказувалося практично з початку проведення 

таких робіт [7].  

Розгляд досвіду біомеліорації водних об'єктів різного господарського 

використання показує, що аналіз результатів таких робіт часто обмежується лише 

загальною оцінкою впливу на контрольовану групу гідробіонтів. При цьому 

значна увага приділяється впливу такого заходу на збільшення рибопродукції. 

Цим і визначається актуальність робіт з оцінки ролі біологічної меліорації у 

формуванні екологічного стану водних об'єктів України та розроблення 

рекомендацій щодо встановлення необхідності її здійснення (або коригування). 

Для оцінки екологічної ефективності біологічної меліорації нами було 

обрано найпоширенішу в Україні форму – біологічну меліорацію з використанням 

риб – іхтіомеліорацію. Питання необхідності і можливісті інтродукції організмів у 

нові місця існування залишаються дискусійними. Деякі дослідники вважають, що 

це можливо лише в контрольованих умовах аквакультури, інші визнають 

можливість вселення нових видів риб та безхребетних у збіднені гідробіонтами 

екосистеми. 

У цьому звіті визначаються загальні масштаби та оцінена роль біологічної 

меліорації у формуванні екологічного стану водних об'єктів України різного 

господарського призначення. Розроблені рекомендації щодо встановлення 

необхідності здійснення (або коригування) заходів біологічної меліорації для 

поліпшення екологічного стану водних об'єктів. 
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1 ОЦІНКА РОЛІ БІОЛОГІЧНОЇ МЕЛІОРАЦІЇ В ФОРМУВАННІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ УКРАЇНИ 

 

     1.1 Методи загальної оцінки екологічного стану водних об'єктів 

Стан екосистеми (наприклад, річки чи її ділянки), або екологічний стан 

природного об’єкту (наприклад, водного), чи навіть його компоненту (наприклад, 

водного середовища) є значно більш складною категорією, ніж якість певного 

природного ресурсу (наприклад, води), яка визначається лише критеріями 

придатності чи непридатності цього ресурсу для певного використання 

(наприклад, розведення риби). Водночас, оцінка екологічного стану природних 

об’єктів передбачає врахування більш віддалених наслідків антропогенного 

впливу, ніж безпосереднє погіршення якості природного ресурсу, що із 

практичної точки зору може здаватися менш суттєвим. Закономірно виникнення 

наприкінці ХІХ сторіччя перших систем визначення якості води, перш за все 

питної, а за ХХ сторіччя були добре відпрацьовані як методологія, так і всі 

практичні засоби оцінки якості води, як природного ресурсу: від нормативів і 

переліків показників до методик визначення параметрів і конкретного розміщення 

постів контролю. На відміну від цього, необхідність проведення  оцінки 

екологічного стану природних водних об’єктів, навіть з антропоцентричної точки 

зору,  стала очевидною значно пізніше.   

Проте, оцінка екологічного стану водного об’єкта, що заснована на 

показниках якості води, які орієнтовані на задоволення потреб водокористування 

(наприклад, за рибогосподарськими чи санітарно-гігієнічними ГДК), не може 

вважатися достатньою для комплексної характеристики екологічного стану 

водного об’єкту.  

Перш за все, навіть з антропоцентричної точки зору, існує потреба у 

збереженні ресурсів не тільки у короткостроковій перспективі, але й можливість 

їх відтворення у майбутньому. Розглядаючи природний об’єкт, як джерело 

відновлення певного ресурсу, необхідно врахувати можливість створення умов 

для цього процесу – свого роду «вимог» самого водного об’єкта. Які зовсім не 
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обов’язково вкладаються в гігієнічні чи господарські вимоги (наприклад, вміст 

нітратів). Таким чином існує необхідність проведення окремої оцінки якості 

абіотичного середовища за екологічними критеріями, а також оцінки 

інтенсивності і напрямів процесів формування якості природного середовища. 

По-друге, вплив сучасної цивілізації на природне середовище настільки 

багатофакторний і багатостадійний, що його технічно неможливо оцінити прямим 

визначенням комплексу показників впливу через їх чисельність (наприклад, 

кількість забруднюючих речовин і продуктів їх перетворення в екосистемі). 

Виявляється легшою задачею, навіть попри більшу складність інтерпретації 

результатів, оцінювати не впливи, а відгуки на них. Отже, виникає потреба в 

оцінці стану показових біотичних угруповань за характерними ознаками, як 

відповіді на антропогенні впливи. Також, окремою групою методів, що все ширше 

залучаються, є активні біотести. 

По-третє, останніми роками все більша частина як фахівців, так і 

суспільства в цілому, щодо вирішення природоохоронних проблем, відходить від 

суто антропоцентричних позицій на користь екоцентричних, а саме  пошуку 

певного компромісу між ними. Це спричинює необхідність більш докладних 

біотичних оцінок, зокрема щодо дослідження біорізноманіття чи спостереження 

за розповсюдження інвазійних видів. Зрештою, і ці задачі мають свій сенс навіть 

із антропоцентричної точки зору, адже значні порушення структур біотичних 

угруповань, що викликають спалахи розвитку невластивих системі видів, 

зазвичай приводять у тому числі й до погіршення якості природних ресурсів 

(наприклад, розповсюдження водяного гіацинту на півдні США чи гребеневика у 

Чорному морі).  

Таким чином, питання оцінки екологічного стану водних об’єктів містить 

кілька аспектів, які є взаємопов’язаними, але істотно відрізняються між собою 

(рис. 1). 

 



14 

 

 

 

Рисунок 1− Комплекс аспектів і характеристик, які відносяться до оцінки 

екологічного стану водних об’єктів 

 

З другої половини ХХ сторіччя все ширше використовується оцінка стану 

показових біотичних угруповань (перш за все зообентосу, фіто- та зоопланктону) 

за характерними структурними змінами, які є відповіддю екосистеми на 

антропогенні впливи у комплексі. Також, окремою групою методів, що все ширше 

залучаються, є активне біотестування, яке дає змогу оцінити вплив комплексу 

чинників безпосередньо у природних умовах на стандартні культури тестових 

організмів. Останніми роками все ширше використовуються також еколого-

біохімічні методи аналізу, які безпосередньо характеризують інтенсивність 

процесів формування якості води.  

Проте, попри значні успіхи та створення загальновизнаних систем оцінки, 

біологічні методи контролю ще недостатньо широко впроваджені в Україні. 

Слід також додати, що, з огляду на нові задачі, виникає потреба не тільки 

у впровадженні нових методів і систем оцінки, але й навіть у реорганізації мережі 

моніторингу (перш за все щодо посилення ролі фонового моніторингу, 

визначення референційних умов, модельних об’єктів тощо). 
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Застосування «принципу надлишковості», за яким складне явище не може 

бути адекватно описане у межах однієї гіпотези, є актуальним і для аналізу 

екологічного стану природних об’єктів, при формуванні поєднаної результуючої 

оцінки. 

Втім, різноманітність підходів і показників не має заважати створенню у 

подальшому єдиної сумарної оцінки на основі об’єднання різних напрямів, з 

додатковими блоками для більш докладної характеристики окремих аспектів, як 

це було зроблено у «методиці екологічної оцінки» [8]. 

Зауважимо, що тут не розглядаються питання екологічного ризику, що 

становлять окремий аспект оцінки зі своєю специфікою, також на такому рівні не 

може бути поєднання з оцінками екологічного стану, навіть ретроспективними чи 

прогнозними. 

Оцінка якості абіотичного середовища з екологічних позицій. У наш час 

в Україні оцінка стану водних екосистем ґрунтується на не актуальних 

методичних засадах , на базі ресурсного підходу, з переважанням гідрохімічних та 

бактеріологічних показників якості води з дуже обмеженим залученням 

гідробіологічної інформації, як це було ще за Радянського Союзу. Недостатність 

такої оцінки в умовах складної  сучасної гідроекологічної ситуації в Україні давно 

відома. Згідно з Водним кодексом України, прийнятим у 1995 році, та Рамковою 

директивою ЕС «Упорядкування діяльності в галузі водної політики» 

(2000/60/ЕС), аналіз та нормування якості поверхневих вод повинні 

здійснюватися на основі екосистемного підходу. При використанні цього підходу 

для оцінки екологічного стану водних об’єктів необхідна інформація не тільки 

про якість води (навіть з екологічних позицій), але й про інші основні складові 

водних екосистем, перш за все біоту та донні відклади. Проте, можливості для 

істотного вдосконалення державної системи еколого-аналітичного контролю в 

Україні на наш час вкрай обмежені. Окремі ж експедиційні дослідження не 

можуть забезпечити такого масштабу досліджень  у порівнянні з цією системою. 

Таким чином, доводиться користуватися наявною інформацією (з усвідомленням 

її недостатності).  
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Окремим питанням є агрегування гідрохімічної інформації. Свого часу це 

питання вирішувалося також і для цілей оцінки якості води на основі гігієнічних і 

господарських нормативів. 

Оцінка якості води на основі порівняння визначених показників із 

відповідними нормативами, попри наочність такого порівняння для кожного 

окремого показника, мають складності, як у разі необхідності аналізу даних за 

великою кількістю показників, так і в разі необхідності більш докладної оцінки, 

ніж та, що можлива за критерієм «прийнятно чи неприйнятно» (вище чи нижче 

ГДК). На даний час розроблений ряд узагальнених індексів якості води; за деякими 

з них запропоновані градації рівня забрудненості. Наприклад, комплексна оцінка 

рівня забруднення за хімічними та бактеріологічними показниками, запропонована 

в роботі [9]; коефіцієнт забрудненості вод (КЗ) [10]; індекс забрудненості вод 

(ІЗВ) [11], що застосовується гідрометеослужбою України. Відношення 

концентрацій окремих компонентів до відповідних ГДК покладені й в основу 

методу визначення екологічного ризику за [12].  

Створення таких оцінок є прогресивним у порівнянні з оперуванням 

масивами незв’язаних параметрів якості води. Однак слід зауважити, що при 

цьому або береться до уваги досить обмежена кількість параметрів 

(наприклад, в ІЗВ); або наявні дані розглядаються єдиним масивом, що не 

зовсім коректно. Поділення компонентів на окремі групи, якщо таке 

проводиться, здійснюється на базі загальних лімітуючих показників 

шкідливості окремих компонентів, або за допомогою спеціальних коефіцієнтів 

для кожного показника. 

Більш досконалий підхід був свого часу запропонований у роботі [13]. 

Запропоноване поділення масиву показників якості води на такі групи:  

1. Загальносанітарні (БСК5, ХСК, перманганатна окислюваність, 

завислі речовини, мінералізація, хлориди, сульфати); 

2. Метали (Pb, Cu, Zn, Fe, Cr, Ni, Vi, Co, V, Ti, As); 

3. Специфічні речовини (нафтопродукти, феноли, СПАР); 

4. Токсичні речовини (роданіди, ціаніди, нітрати, ДДТ, пестициди).  
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Структура побудови оцінки мала такий вигляд: 

 

 

 

(1.1) 

де  Ii – частинні індекси по окремим показникам, I1 -...- I4 – частинні індекси 

по групах 1-...-4; 

Iп – індекс домішок, I – узагальнений індекс;  

Ip – індекс для ріки в цілому. 

Звісно, неможливо здійснити оцінку екологічного стану водного об’єкта 

на основі не пристосованих до цієї задачі нормативів ГДК. Проте, описані 

вище механізми можуть бути залучені, якщо замість ГДК використати 

екологічні нормативи (якщо такі встановлені для певного водного об’єкта), 

або рівні показників, характерні для референційних (еталонних) умов (знову ж 

таки, якщо ці рівні встановлені, що також є непростою задачею).  

Прийнята в Україні на рівні міжвідомчого керівного документа в 1998 

році методика екологічної оцінки [8], основана на екологічних критеріях 

стану водних об’єктів. Основою для встановлення екологічних нормативів є 

не тільки токсикологічні відомості, як при встановленні ГДК, але й 

ретроспективні дані, результати фонового моніторингу, ряд інших підходів. 

Шкала оцінки включає 5 класів (аналогічно європейським класифікаціям), 

яким відповідає 7 категорій якості води (II й III класи містять по дві категорії, 

що було зроблено для більш докладної оцінки в умовах України). Гідрохімічні 

відомості по кожному окремому показнику узагальнюються в три блокових 

індекси й загальний індекс екологічної оцінки. Розроблено також методику 

встановлення регіональних екологічних нормативів [14]. 

Відповідно до методики [8] розглядається комплекс гідрофізичних, 

гідрохімічних, токсикологічних, мікробіологічних і гідробіологічних 

показників, які поділяються на три групи:  
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− показники, що характеризують сольовий склад води (окремо для 

прісних (гіпо- та олігогалінних) і солонуватих вод) (XС);  

− показники, що характеризують трофо-сапробіологічний стан водного 

об’єкту (XТС);  

− показники, що характеризують забрудненість вод шкідливими 

речовинами токсичної дії та радіонуклідами (XТ).  

Таке поділення дозволяє не тільки оцінити загальне забруднення 

природних вод, але й чітко відстежити його характер.  

Включення до класифікації не тільки гідрохімічних, але й 

гідробіологічних показників є прогресивним напрямком у сучасній практиці 

екологічної оцінки. 

При визначенні загальної оцінки, для кожного і-того показника окремі 

його значення Xi порівнюється з рядом із 7 діапазонів класифікації. Ці 

діапазони обмежуються відповідними нормативними значеннями Ni від Ni1 до 

Ni6. За результатами порівняння, показнику привласнюється індекс іi від 1 до 

7. Індекс встановлюється за таким принципом: 

якщо Xi  NiВ1 , або Xi  NiН1, тоді іi := 1 (відповідає дуже чистим водам); 

інакше, якщо Xi  NiВ2 , або Xi  NiН2, іi = 2 (відповідає чистим водам); 

інакше, якщо Xi  NiВ3 , або Xi  NiН3, іi = 3 (відповідає досить чистим 

водам), 

інакше, якщо Xi  NiВ4 , або Xi  NiН4, іi = 4 (відповідає слабко 

забрудненим водам); 

інакше, якщо Xi  NiВ5 , або Xi  NiН5, іi = 5 (відповідає помірно 

забрудненим водам); 

інакше, якщо Xi  NiВ6 , або Xi  NiН6, іi = 6 (відповідає брудним водам); 

інакше іi = 7 (відповідає дуже брудним водам). 

Для більшості речовин нормується лише верхня межа концентрації Ni = 

NiВ, для розчиненого кисню й прозорості тільки нижня  Ni = NiН, а для рН і 

насичення киснем – обидві. 
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Далі, отримані індекси Iij по окремим вимірюванням величин окремих 

показників в окремі моменти часу узагальнюються в частинні індекси Ii по 

окремим показникам за весь термін визначень, який розглядається. Ці індекси, 

у свою чергу, узагальнюються в три блокових індекси по показниках 

сольового складу IС, трофо-сапробності IТС й вмісту речовин токсичної та 

радіаційної дії IТ. Ці індекси, в свою чергу, узагальнюються в індекс 

екологічної оцінки IЕ. Узагальнення проводиться або на основі вибору 

найгіршого значення з ряду, який аналізується, або на основі обчислення 

середнього значення:  

 

( )max , , max(max( ,( 1... )),

m ,ax( , ( 1... )),max( ,( 1... ), ( 1... )))

I I I I X i nÑ ÒÑ ÒE Ñij C
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(1.3) 

 

де  nC, nТC, nТ – кількість визначених показників у блоках показників, 

відповідно, сольового складу, трофо-сапробності, токсичних речовин;  

  mi – кількість вимірювань значень i - того показника.  

Такий підхід має свої переваги. Перш за все, він дозволяє ранжувати 

водні об’єкти за їх екологічним станом. Крім того, нормативи, що 

застосовуються орієнтовані на оцінку якості води з «точки зору» самих 

водних екосистем, а не «окремих видів водокористування». Поділення оцінки 

на три блокових індекси також розширює її можливості. Перелік показників 

включає не тільки параметри з області гідрохімії та санітарної мікробіології, 

але й токсикології, водної мікробіології та гідробіології, зокрема альгологічні 
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показники (що дуже важливо для України, більша частина водотоків якої 

сильно зарегульована й уражена “цвітінням”).  

Розроблений і прийнятий у вигляді відповідних методик [8,14] спосіб оцінки 

якості води з екологічних позицій є доволі прогресивним, у порівнянні з більшістю 

інших аналогічних систем інтегральної оцінки якості води. Проте, з часів його 

розроблення, був накопичений значний досвід практичного застосування, 

досліджені нові показники, підвищилися інформаційні можливості. Отже, 

доцільним і можливим є подальше його вдосконалення задля підвищення 

об’єктивності оцінки якості води й створення основи розроблення аналогічних 

систем оцінки для інших компонентів водних екосистем. 

На основі порівняння величин показників із характерними для еталонних 

(референційних) умов [15] створено класифікацію (табл. 1.1) за індексом EQR 

(ecological quality ratio), тобто відношенням значень показника на дослідженій 

ділянці (Сі) до значення того ж показника (Се), характерного для еталонних 

(референційних) умов: 

 

EQR= { 
Сі/Се при Сі<Се, 

(1.4) 
1/(Сі/Се) при Сі>Се, 

 

Таблиця 1.1 − Шкала оцінювання екологічного стану водних об’єктів за 

EQR [15] 
 

Клас I II III IV V 

EQR, відхилення від еталонних 

(референційних) значень, од.-1 
1,00–0,83 0,82–0,62 0,61–0,41 0,40–0,20 <0,20 

 

Як можна побачити, на відміну від більшості оціночних шкал, тут 

розглядається як погіршення екологічного стану не тільки перевищення 

показником еталонного рівня, але й нижчі за цей рівень значення.  
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Оцінка відгуку біотичного угруповання на антропогенний тиск. Системи 

оцінки екологічного стану вод за макробезхребетними, за [16], базуються на тому 

факті, що зі збільшенням рівня забруднення вод відбуваються такі зміни: 

− зникають чутливі види й з’являються толерантні; 

− знижується загальне число видів; 

− змінюється число особин кожного виду; 

− змінюються відносні розміри видів у межах спільнот. 

Чутливість та індикаторна цінність видів пов’язані, перш за все, із 

навантаженням від надходження органічних речовин та/чи із вмістом кисню у 

воді. Види макробезхребетних поділяються на сапрофобні, сапроксенні й 

сапрофільні.  

Оцінка стану вод за макробезхребетними в країнах ЄС може ґрунтуватися 

на трьох основних підходах, що за [16] названі сапробіологічним, різноманітним 

та біотичним. 

Сапробіологічний підхід ґрунтується на різній толерантності до 

забруднення різних індикаторних організмів. Визначення проводиться для всіх 

організмів за єдиною шкалою. Проте, вказується, що переліки видів та індекси 

сапробності специфічні для окремих регіонів, а оцінки толерантності організмів 

до забруднення певною мірою суб’єктивні.  

Різноманітний підхід використовується, щоб описати реакцію спільноти, 

три компоненти структури – видове багатство, частоту зустрічі й рясноту. Втім, 

зазначається, що результати істотною мірою залежать від методу пробовідбору, 

сезону й рівня ідентифікації; класифікація якості води є складною також і 

внаслідок розбіжностей у значеннях показників за референційних умов. 

Біотичний підхід, що найбільш розповсюджений зараз у країнах ЄС, 

комбінує кількісні показники різноманітності з якісними показниками 

толерантності окремих таксонів у єдиний індекс. На відміну від системи 

сапробності, він дозволяє відстежувати й інші види забруднення крім органічного. 

Щоправда, за [16], механізм оцінки їхньої дії не завжди ефективний.  
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Як зазначалося вище, результати аналізу угрупувань донних 

макробезхребетних великою мірою залежать від умов пробовідбору, що зумовлює 

підвищену увагу до стандартизації методів і засобів, які застосовуються для 

відбору проб. 

Проби можуть відбиратися або за допомогою штучних субстратів, або 

драгами, скребками чи сачками, або дночерпачами (ґрунтові трубки для відбору 

макробезхребетних менш зручні). Методи роботи з пробовідбірними пристроями 

на зразок дночерпачів та драг і скребків, як для малих, так і для великих глибин 

добре відомі в Україні й описані у широкому ряді методичних вказівок, 

зокрема [17]. Відбір проб за допомогою драг найчастіше якісний, але охоплює 

значні площі дна, тоді як проби, відібрані дночерпачами кількісні, але дночерпачі 

захоплюють малу площу дна. Використання штучних субстратів не часто 

застосовувалося в Україні, але широко відоме в країнах ЄС. Стандартні проби, 

відібрані за допомогою штучних субстратів, якісні. Однак зазначається [18], що, 

не зважаючи на це, відносну чисельність організмів, які містяться в цих пробах, 

все ж можна вважати значущою величиною. 

У Водній Рамковій Директиві ЄС наводяться посилання на стандарти 

використання пробовідбірників різних типів. Отже, вибір методу залежить від 

умов, мети досліджень, показника, який визначається і спільнот, які вивчаються.  

Для відбору проб олігохет із поверхневого шару донних відкладів водотоків 

за [19] застосовувався дночерпач Роф-Саварі з отвором 25 см2. Зразки 

промивалися у лабораторії через сито з отворами 0,16 мм чи млиновий гас з 

отворами 0,315 мм. Для відбору проб олігохет із поверхневого шару донних 

відкладів глибоководних озер (глибше 10 м) застосовувався дночерпач Екмана 

або Фрейдінгера. Зразки промивалися у лабораторії через металеву решітку з 

отворами 0,16 мм. 

У роботі [18] наводяться описи ряду штучних субстратів для відбору проб 

донних макробезхребетних. Зокрема, описується:  

− «хмизовий ящик», що являв собою тканинний куб з комірками розміром 

(0,6 см), заповнений гілками, камінням та іншими предметами;  
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− «багатоплитковий пробовідбірник» із восьми квадратних плит (7,6 на 7,6 

см) з твердого картону завтовшки (0,3 см);  

− шматки вапняку в металічній клітці, обгорнутій дрібною сіткою для 

запобігання вимивання захоплених організмів під час підіймання субстрату з 

води.  

Ф. Вудівіс [18] пропонував штучний субстрат приблизно з 20 шматків 

шлаку в мішку з пластикової сітки.  

Відбір проб ручною сіткою виконується таким чином, щоб зібрати матеріал 

з усіх мікросередовищ і надати дійсний склад бентосній фауні. Тривалість 

спостережень складає 10 хвилин.  

Біотичні індекси за станом спільнот донних макробезхребетних, як вже 

вказувалося вище, широко використовуються у більшості країн ЄС.  

Одним із перших таких індексів, що ґрунтувався на визначенні угруповань 

донних макробезхребетних, був біотичний індекс р. Трент, розроблений у Великій 

Британії. Схема визначення цього індексу наводиться у таблиці 2 за роботою Ф. 

Вудівіса [18]. При роботі з цією таблицею треба починати зверху і йти вниз до 

того рядку, який відповідає пробі. Значення індексу визначається по числу 

присутніх у пробі груп. Наприклад, за наявності кількох видів волохокрилих, 

треба зупинитися на рядку 5, якому відповідає індекс від 5 до 8. Якщо є, 

наприклад, 12 груп, індекс дорівнює 7. 
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Таблиця 1.2 − Біотичний індекс р. Трент (Класифікація біологічних проб) 
 

 Наявність індикаторних груп Кількість видів індикаторних груп 

Біотичний індекс по наявності 

загального числа груп 3 

0-1 2-5 6-10 11-15 16+ 

Чиста вода 
Є личинки веснянок  

Більше одного виду — 7 8 9 10 
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Тільки один вид — 6 7 8 9 

Є личинки поденок  
Більше одного виду1 — 6 7 8 9 

Тільки один вид1 — 5 6 7 8 

Є личинки волохокрильців  
Більше одного виду 2 — 5 6 7 8 

Тільки один вид2 4 4 5 6 7 

Є Gammarus Всі вищевказані види відсутні 3 4 5 6 7 

Є Asellus Всі вищевказані види відсутні 2 3 4 5 6 

Забруднена вода 

Є тубіфіциди та (чи) личинки мотиля  Всі вищевказані види відсутні 1 2 3 4 — 

Всі вищевказані типи відсутні 

Можлива наявність деяких інших 

організмів, які не потребують 

розчиненого кисню, наприклад 

Eristalis 

0 1 2 — — 

 

Примітки: 
1 За виключенням Baetis rohdani. 
2 Baetis rohdani (поденка) включається тільки для класифікації. 
3 Поняття «група» окреслює межі визначення, яких досягають без складних таксономічних досліджень. Ці групи такі: всі відомі види 

пласких червів (Platheminthes);.черви (Anellida) (за виключенням роду Nais); род Nais (черви); всі відомі види п’явок (Hirudinea); всі відомі 

види равликів (Mollusca); всі відомі види ракоподібних (креветки); всі відомі види веснянок (Plecoptera); всі відомі види поденок 

(Ephemeroptera) за виключенням Baetis rohdani; поденка Baetis rohdani; всі родини волохокрильців (Trichoptera); всі види личинок Megaloptera 

(вислокрилка); родина Chironomidae (личинки дзвонців), крім Chironomus Ch. thummi; личинки комарів – дергунців (Chironomus Ch. thummi); 

родина Simulidae (личинки мошок); всі відомі види інших личинок мух; всі відомі види Coleoptera (жуки та їхні личинки); всі відомі види 

водяних кліщів (Hydracarina); всі відомі види Hemiptera. 
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У вісімдесяті роки ХХ ст. [20] у Франції найбільша увага приділялася 

водним макробезхребетним спільнотам молюсків, особливо Unionidae i 

Dreissenidae. Використовувався також трофічний індекс Сетера на основі 

дослідження популяцій личинок хірономід у глибоководних зонах [21]. 

У роботі [16] вказується, що окремі групи макробезхребетних зникають при 

збільшенні забруднення за такою послідовністю: 

− Личинки веснянок (Plecoptera)  

− Личинки поденок (Ephemeroptera)  

− Личинки волохокрильців (Trichoptera)  

− Бокоплави (Amphipods)  

− Рівноногі раки (Isopoda)  

− Личинки двокрилих (Diptera)  

− Олігохети (Oligochaeta) 

Запропонований метод оцінки стану вод за структурою спільнот олігохет 

[19]. Вказується, що європейські олігохети представлені родинами Lumbriculidae, 

Haplotaxidae, Naididae, Enchytraeidae i Lumbricidae. За виключенням кількох видів 

родини Naididae, олігохети, як правило, живуть у ґрунтах. Життєвий цикл 

олігохет повністю проходить у водному об’єкті, на відміну від більшості 

прісноводних комах. Олігохети можуть бути індикаторами стану водних 

екосистем як у верхів’ї, так і у ділянках біля гирла водотоків  

При визначенні індексу біологічної якості водотоків для розрахунку 

використовуються відомості про загальне число видів олігохет і чисельність 

тубіфіцид, які не виділяють секрет. Індекс може застосовуватися до видів, що 

мають найбільшу резистентність до забруднення, наприклад Limnodrilus 

clparedeanus, L. hoffmeisteri, L. udekemianus, хоча, як вказується, у невеликих 

водних об’єктах з швидкою течією й переважанням піщаних субстратів 

забруднення призводить до переважання Tubificidae, що виділяють секрет 

(приміром, Tubifex tubifex) замість інших видів, зокрема Limnodrilus spp. compris.  

 

 



26 

 

Індекс розраховується за формулою: 

 

0
10SI

T
= , (1.5) 

 де  S – загальне число видів олігохет у пробі поверхневого шару донних 

відкладів протягом терміну спостережень;  

T – відсоток тубіфіцид, що не виділяють секрету (молоді й дорослі особини) 

від загальної кількості червів.  

На основі індексу І0 побудовано шкалу оцінки біологічної якості донних 

відкладів водотоків, наведену в таблиці 1.3. 

 

Таблиця 1.3 − Класифікація біологічної якості донних відкладів водотоків 
 

І0 Ступінь забруднення Характеристика забруднення 

0,1-0,9 Остання стадія 
Угрупування олігохет складаються з тубіфіцидів, що не 

виділяють секрету 

1,0-1,9 Дуже сильне Дуже токсичне для олігохет середовище 

2,0-2,9 Сильне Токсичне для олігохет середовище 

3,0-4,9 Середнє — 

≥5,0 Легке, органічного 

походження 
— 

 

При визначенні індексу біологічної якості глибоководних озер (глибше 10 

м) Е0 застосовувався інший метод [19]. Для встановлення індексу 

використовуються відомості про: 

− Видову різноманітність олігохет, що позначається великими літерами:  

A – 0 видів; B – 1-2 види; C – 3-4 види; D – 5-6 видів; і т.д. 

− Логарифм загальної чисельності олігохет на 1 м2 (lg N). 

− Кількість оксіфільних видів, що позначається малою літерою:  

a – 0 видів;b – 1 вид; c – 2 види; d – 3 види; і т.д. 

Це відноситься до 25 видів олігохет: Amphichaeta leydigii, Chaetogaster 

cristallinus, C. diaphanus, C. diastrophus, C. tangi, C. limnaei, C. setosus, Nats 

bretscheri, N. communis, N. elin-guis, N. pardalis, N. variabilis, Ophidonais serpentina, 

Piguetiella bland, Slavina appendiculata, Specaria josinae, Stylaria lacustris, Uncinais 
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uncionata, Vejdovskyella intermedia, Bichaeta sanguinea, Bythonomua lemani, 

Stylodrilus heringianus, Spirosperma veluti-nus, Rhyacodrilus falciformis, Marionina 

argentea. 

Також запропоновано визначення якості донних відкладів лагун по 

структурах спільнот олігохет за схемою [19] (таблиця 1.4): 

 

Таблиця 1.4 − Біологічний стан дна* 
 

Індекс Характеристика 

 

G 
Олігохети відсутні 

 

F 
Присутні тільки види з Naididae :P. litoralis, D. digitata 

E 

Присутні Naididae чи Tubificidae 

Якщо присутні Naididae, то 2 види: P. litoralis 

та N. elingius (можливо у солоному 

середовищі) 

Якщо присутні Tubificidae, 

то не більше 2 видів 

D 
Присутні Naididae та Tubificidae, Naididae 

становлять більше 50% олігохет 

Найчастіше зустрічаються 

D. digitata, L. hoffmeisteri, 

L. clparedeanus, T. tubifex 

(менше 5 видів) 

 

C 
Переважають Tubificidae (більше 50% олігохет) (менше 5 видів) 

B 

 

Присутні Lumbriculidae Tubificidae, Naididae , переважають Tubificidae 

(більше 50% загальної кількості олігохет) (менше 5 видів 

A Біоценоз, характерний для референційних умов 

* зростання індексу від A до G відповідає зростанню навантаження  

 

Різні оцінки якості вод на основі аналізу спільнот діатомових водоростей 

розглядається в роботі [21]. 

Проби діатомових водоростей збираються з поверхонь штучних субстратів, 

таких, як занурені пластини чи блоки, опори мостів, греблі, кам’яні осипи й т.п. 

Індекс «забруднення-чутливість» за методом Десі є похідною від формул 

Пантле й Бука в модифікації Зелінки й Марвана. Індекс використовується для 

визначення ступеню органічного забруднення й ґрунтується на чутливості 

кожного виду, що змінюється від 1 до 5, а також на індикаторній значущості виду, 

що змінюється від 1 до 3. Значення індексу змінюється від 1 (найгірший) до 5 
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(задовільний). Значення чутливості поділені ще на 20 класів. Індекс потребує 

визначення всіх присутніх видів діатомових, що, за [21], може бути складним. 

Діатомовий родовий індекс, апробований СЕМАГРЕФ, оснований на 

списках 40 прісноводних видів діатомових водоростей (таблиця 1.5), простіший, 

однак, за [21], містить ряд нечіткостей. 

 

Таблиця 1. 5 − Розподіл видів діатомових водоростей за  класами чутливості 

до забруднення 

V IV III II I 

Achnanthes     

Amphipleura     

Anomoeneis     

Ceratoneis     

Cymbella Asterionella    

Denticula Caloneis    

Diploneis Cocconeis    

Epithemia Cymatopleura    

Eunotia Diatoma Amphora Amphiprora  

Frustulia Fragilarla Cyclotella Bacillaria  

Meridian Gomphoneis Gomphonema Biddulphia (Cerataulus)  

Neidium Gyrosigma Melosira Coscinodiscus  

Rhapolodia 
Nitz. sect. 

dissipatae 
Navicula Simonsenia  

Stauroneis Pinnularia Surirelta Stephanodiscus Hantzschia 

Tabellaria Rhoicosphenia Synedra Thalassiosira Nitzschia 
 

Примітка. Групи за чутливістю водоростей: V − форми від чутливих до дуже чутливих; 

IV − від чутливих форм до форм середньої чутливості; III − форми середньої чутливості чи 

індиферентні; II − від індиферентних до резистентних (витривалих) форм;  

I− дуже резистентні й сапрофільні форми. 

 

Діатомовий індекс р. Сена (CTGREF), розроблений для р. Сени та її приток, 

включає тільки 55 видів (таблиця 1.6). Сім підгруп, кожна з яких містить п’ять 

видів із підвищеним ступенем чутливості, розміщені вертикально й пов’язані з 

чотирма групами менш чутливих видів (зліва направо чутливість зменшується). 

Середні значення визначені для видів, що складають 50 %. Однак вказується [21], 

що види з переліку можуть і не зустрічатися у інших річках.  

У розділі Nitzschia dissipatae (IV) розглядаються лише два-три види, які легко 

визначити. 
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Таблиця 1.6 − Діатомові індекси бентосних спільнот р. Сена 
 

 

Група 1 

Achnanthes exilis, 

A. minutissima & v., 

Denticula tenuis & v., 

Diatoma hiemale & v., Meridian 

circulare 

Група 2 

Cocconeis pediculus, 

Diatoma vulgare & v., 

Nitzschia dissipata, 

Fragilaria construens, 

Cymbella ventricosa 

Група 3 

Fragilaria pinnata, F. 

vaucheriae 

Nitzschia linearis, 

N. acicularis 

Rhoicosphenia curv. 

Група 4 

Nitzschia palea, 

N. frustulum &. v. 

N. paleace, 

N. amphibia 

Navicula seminulum 

Підгрупа 1  

Achnanthes affinis, 

A. linearis & var., 

Cymbella microcephala, 

Cymbella sinuata, 

Navicula tridentula 

10 9 8 7 

Підгрупа 2  

Amphipleura pellucida, 

Cymbella affinis & v., 

Fragilaria capucina,  

Gompho-nema intricatum, 

Gomphonema curta 

9 8 7 6 

Підгрупа 3  

Cymbella lanceolata, 

Cymbella prostrata,  

Gyrosigma attenuatum, 

Gyrosigma no-diferum, 

Navicula gracilis 

8 7 6 5 
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Продовження таблиці 1.6 

 
Підгрупа 4  

Cymbella cistula,  

Gomphoneis olivacea, 

Navicula pupula & v., 

A. capitatoradiata,  

Surirella ovata & v. 

7 6 5 4 

Підгрупа 5  

Cymbella tumida, 

Navicula gregaria, 

N. viridula & v.,  

Nitzschia filiformis, 

Synedra pulchella 

6 5 4 3 

Підгрупа 6  

Diatoma elongatum & v., 

Gomphonema abbreviatum, 

Gomphonema parvulum, 

Navicula accommoda, 

Navicula trivialis 

5 4 3 2 

Підгрупа 7  

Navicula mutica & v.,  

N. neoventricosa,  

N. frugalis,  

Nitzschia clausii,  

Synedra tabulata 

4 3 2 1 
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Таким чином, на теперішній час існує велика кількість добре розроблених 

систем біологічної оцінки. Принципові складнощі з їх застосуванням (і то, 

найймовірніше, це стосуватиметься оцінок, орієнтованих на визначення складу 

угруповань до видів) можуть виникнути хіба що при прив’язці до конкретних 

фізико-географічних чи біогеографічних умов. 

Слід зазначити, що згаданий вище підхід також отримав значний 

подальший розвиток, перш за все завдяки підвищенню пріоритетності питань 

збереження біорізноманіття. 

Оцінка біорізноманіття. На сучасному рівні оцінка біорізноманіття не 

обмежується лише простим визначенням кількості видів, оскільки цього явно 

недостатньо для опису можливих структурних змін. Водночас, було здійснено 

низку спроб формалізувати оцінку біорізноманіття, зосереджуючись на тих чи 

інших аспектах. Низка індексів біорізноманіття систематизована у табл. 7 за 

літературними відомостями [22, 23]. 

 

Таблиця 1.7 −  Деякі індекси оцінки біорізноманіття 

 
Параметр Індекс Формула 

Видове 

багатство 

Індекс Маргалефа  

[22, 23] 

M1 = ((S – 1)/lnN), де: 

S – загальне число видів; N – загальне число особин 

Індекс Менхініка  

[22, 23] 
M2=S/(N)0,5 

Домінування 
Індекс Сімпсона [22, 23] С=∑pi

2 

Індекс Макінтоша[23] U=N(∑pi
2)0,5 

Інформація Індекс Шеннона [22, 23] 
H=-∑pi*Ln(pi) де:  

рi – частка особин i-го виду (рi=ni/N, де ni – число особин і-го виду) 

Вирівняність 

Індекс Пієлу [22, 23] Е=Н/Ln(S) 

Індекс Алатало [23] 
F=n2/n1, де n1 – кількість найбільш чисельного виду, а n2 – другого за 

ряснотою 

Індекс Хілла [23] І=(∑pi)1/(1-q) 

Подібність 
Індекс Джаккарда [23] 

ІJ=nзаг/n1+n2+ nзаг, де n1 – число видів, унікальних для ділянки 1, n2 – 

число видів, унікальних для ділянки 1 nзаг число видів, що 

зустрічаються на обох ділянках 

Індекс Соренсена [22, 23] ІS=2nзаг/n1+n2 
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Характеристика частини цих індексів надана у роботі [22]. 

Видове багатство 

Індекс Маргалефа [22] відображає щільність видів, або видове багатство 

для певної території. Обчислюють індекс Маргалефа за формулою:  

 

M1 = (S – 1)/lnN      (1.6) 

 

де  S – кількість видів; 

N – сумарна ряснота всіх видів угруповання (в якості якої може бути взята 

загальна чисельність або біомаса). 

Значення індексу тим вище, чим більшим видовим багатством 

характеризується досліджувана територія. Зростання числа особин при 

незмінному числі видів веде до зниження значення індексу.  

Індекс Менхініка [22] є характеристикою кількості видів, що припадає на 

одиницю сумарної численності (рясноти):  

 

 M2=S/(N)0,5      (1.7) 
 

Домінування 

Індекс Сімпсона [22] вказує на домінування тих чи інших видів 

угруповання, а також описує ймовірність відношення будь-яких двох особин, 

випадково відібраних із невизначено великого угрупування, до різних видів. Для 

розрахунку індексу використовується формула: 

 

 С=∑pi
2      (1.8) 

 

де   ni – число особин i-го виду; 

  рi – частка (значимість) особин i-го виду (рi =ni/N).  

При збільшенні С різноманіття зменшується. Тому індекс різноманіття 

Сімпсона часто використовують у формі і=(1/С). Таким чином, представлені 

варіанти індексу Сімпсона відрізняються за діапазоном визначеності: перший 

змінюється від одиниці до нескінченності, другий – від нуля до одиниці. 

Представлений індекс дуже чутливий до присутності у вибірці найбільш 
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чисельних видів і мало залежить від видового різноманіття. Індекс застосовується 

для випадків, коли число видів екосистеми перевищує 10. Збільшення величини 

індексу Сімпсона, означає зменшення різноманіття і зростання ступеня 

домінування одного виду. 

Інформація (нєгентропія) 

Індекс різноманіття Шеннона [22] відображає ступінь різноманіття. 

Максимум різноманіття буде відповідати ситуації, коли всі особини угруповання 

будуть належати до різних видів. Мінімум різноманіття (мінімальна інформація, 

H=0) буде відповідати ситуації, коли всі особини будуть належати тільки до 

одного виду. Індекс Шеннона зазвичай змінюється від 1,5 до 3,5, дуже рідко 

перевищує 4,5. Обчислюється за формулою:  

 

H=-∑pi*Ln(pi),               (1.9) 

 

Вирівняність 

Індекс вирівняності Пієлу [22] обраховується на основі індексу Шеннона: 

 

 Е=Н/Ln(S)        (1.10) 

 

де    H – індекс Шеннона; 

  S – число видів.  

Збільшення індексу Пієлу свідчить про вирівняність структури 

угрупування.  

Подібність 

Коефіцієнт видової подібності Соренсена характеризує подібність 

(відмінність) різноманіття двох порівнюваних екосистем [22] і обчислюється за 

формулою:  

S=2c/(a+b)       (1.11) 

де a – кількість видів у першому угрупованні; b – кількість видів у другому 

угрупованні; 
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  c – кількість спільних видів і внутрішньовидових таксонів. За умови S > 

0,5 видове різноманіття двох водойм схоже, при S < 0,5 – воно істотно 

відрізняється.  

На основі проведеного у роботі [23] порівняльного геоботанічного 

дослідження з використанням більшості перелічених індексів було зроблено такі 

висновки. 

На питоме багатство індексу Маргалефа в значній мірі впливав розмір 

одиниці відбору проб. Як результат, цей показник не підходить для оцінки 

різноманітності змішаного дощового лісу в невеликих одиницях відбору проб, для 

чого й застосовувалася робота [23]. 

Навіть не беручи до уваги розмір площі відбору проб, індекс Менхініка 

представляв різноманітність у реальному відношенні до території, що вказує на 

цей показник для оцінки різноманітності в невеликих одиницях вибірки. 

Індекси Сімпсона та Макінтоша продемонстрували подібні 

закономірності, що позначає низьке домінування одного чи кількох видів. Ці два 

індекси показують реальне домінування видів у цих районах відповідно до 

прийнятої методології. 

На індекс Шеннона не впливав розмір одиниці відбору проб. 

Оцінка наслідків біологічної меліорації. Наявний контроль ефективності 

біологічної меліорації було розглянуто на попередніх етапах виконання цієї 

роботи. В даній роботі увага зосереджена  на викладених нижче положеннях. 

У більшості випадків біомеліоративні заходи виконуються на невеликих 

водоймах, контроль за їх проведенням і наслідками часто обмежується оцінкою 

найпростіших гідрохімічних параметрів (вмісту кисню) та обсягів вилову риби, 

оскільки повноцінний аналіз, а особливо фахові дослідження, для малих 

господарств економічно недоступні, та й не мають безпосереднього практичного 

інтересу.  

Більш того, на великих водоймах, таких, як водосховища Дніпровського 

каскаду, оцінка ефективності біологічної меліорації хоча й може бути проведена 

на основі загальної моніторингової інформації та статистики вилову риби, але цих 
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показників недостатньо для оцінки всіх її наслідків, зокрема щодо впливу на 

біорізноманіття. 

Крім того, діюча в Україні система моніторингу спрямована перш за все 

на контроль надходження забруднень, а не на спостереження за 

внутришньоводоймовими процесами, на перебіг яких, власне, і має чинити вплив 

біомеліорація.  

Таким чином, є доцільним ведення спеціального моніторингу, перш за все 

біологічного, саме з метою контролю як ефективності, так і проявів негативних 

наслідків біомеліорації.  

Для контролю перебігу внутришньоводоймових процесів, зокрема, значно 

більше значення мають питання стратифікації, ніж для контролю забруднень, для 

якого важливіше відстеження перенесення забруднень по акваторії, до чого й 

пристосована існуюча система. Отже, у межах спеціального моніторингу виникає 

необхідність перегляду пунктів і методів відбору проб.  

Окремо слід згадати про небезпеку занесення чужорідних видів при 

проведенні,  чи як наслідок виконання заходів із біомеліорації, що також 

потребуватиме додаткового контрою. Зокрема, для врахування впливу 

чужорідних видів, у т. ч., як інвазійних, так і тих, вселення яких застосовується 

при окремих технологіях біомеліорації, можна запропонувати використати 

індекси домінування та вирівняності, при умові спеціального підрахунку саме цих 

видів. 

Підсумовуючи аналіз методів загальної оцінки екологічного стану 

водних об'єктів слід зауважити наступне: 

1. Оскільки у більшості випадків біомеліоративні заходи виконуються на 

невеликих водоймах, силами невеликих господарств, які не здатні проводити 

масштабні дослідження, необхідне централізоване супроводження таких робіт. 

2. На великих водоймах, таких, як водосховища Дніпровського каскаду, 

необхідний спеціальний моніторинг ефективності біомеліорації та оцінки її 

наслідків для біорізноманіття. 
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3. Перш за все, необхідно розширити біологічну складову моніторингу, 

особливо щодо оцінки біорізноманіття, включно з дослідженням усіх основних 

угруповань, на біорізноманіття яких може мати вплив біомеліорація. 

4. Доцільно оцінювати біологічне різноманіття за комплексом індексів, 

включаючи індекс Шеннона, а також індекси з груп оцінки домінування та 

вирівняності.  

5. Окремо можуть бути задіяні індекси порівняльної групи при 

співставлені ситуацій до та після проведення біомеліорації, або у водоймі, де 

проводиться біомеліорація та у модельній (еталонній) водоймі, де  заходи не 

проводяться. 

6. Для врахування впливу чужорідних видів, у т.ч., як інвазійних, так і тих, 

вселення яких застосовується при біомеліорації, також можуть бути задіяні 

індекси з груп домінування та вирівняності, при умові спеціального підрахунку 

саме цих видів. 

 

1.2 Оцінка ролі біологічної меліорації в формуванні екологічного стану 

водних об'єктів України 

1.2.1 Біологічна меліорація на рисових зрошувальних системах 

Рис – один з найцінніших продуктів харчування, а його виробництво є 

складовою частиною зернового господарства України, як стратегічної галузі 

народного господарства [24]. 

Вирощування рису має важливе значення як фактор ефективного 

використання малопродуктивних земель, поліпшення їх родючості й 

меліоративного стану та одержання на них високих урожаїв інших зернових та 

кормових культур [25]. Важливе значення для підвищення продуктивності 

рисових сівозмін, має встановлення оптимального сполучення різних за 

біологічними властивостями культур у рисових сівозмінах як з агротехнологічної, 

так і еколого-меліоративної та господарсько-економічної точки зору [24, 26].  

Одним з найважливіших факторів, що визначають урожай рису, є 

вологозабезпеченість посівів, що не тільки задовольняє фізіологічну потребу 



37 

 

рослин, але й визначає екологічне середовище культури. Оптимальні умови 

водного режиму рослин рису різні по фазах вегетації. У розвитку рису 

розрізняють такі фенологічні фази вегетації: проростання, сходи, кущіння, вихід в 

трубку, викидання волоті, дозрівання. Дата первинного затоплення чеків шаром 

води, коли починається набухання насіння, приймається за початок вегетаційного 

періоду [27].  

На сучасному етапі розвитку світового сільськогосподарського виробництва 

рис залишається найбільш продуктивним злаком планети. Крім того, 

вирощування культури пов’язано з агроекологічними умовами, що найбільш 

піддаються регулюванню біологічними факторами. У зв’язку з чим, рис серед усіх 

злаків має найбільші перспективи збільшення своєї продуктивності [24].  

Зони інтенсивного рисосіяння співпадають із територіями найбільшої у світі 

щільності населення. В районах планети, де відбувається збільшення площ під 

вирощування рису, щільність населення неухильно зростає. Цей зв'язок 

простежувався ще з перших століть нової ери. В рисосійних районах Індії і Китаю 

завжди було зосереджено 35-40% населення Землі. Таким чином, спостерігається 

«геодемографічний зв'язок» між наявністю трудових ресурсів і розповсюдженням 

рисосіяння, що вимагає великих затрат ручної праці [28]. 

Понад 90% рису вирощується в Азії, насамперед у Східній, Південно-

східній і Південній Азії, регіоні, в якому сільське господарство впродовж тисяч 

років накопичувало досвід вирощування рису і підвищення його урожайності. 

Середня врожайність рису у світі досягає близько 4,0 т/га, а в країнах ЄС – 

6,5 т/га [27]. У тропіках сорти рису з коротким вегетаційним періодом дають два, 

а іноді й три врожаї на рік. Найвища врожайність рису в Єгипті, Греції, Іспанії, 

Південній Кореї, Японії, Італії, США, Перу, Португалії, Уругваї і Китаї. Там 

отримують понад 60 ц/га зерна рису. Водночас в Африці (Мозамбік, Замбія) 

врожайність рису значно нижча за середньосвітову – біля 8 т/га. 

Значний вклад у підвищення врожайності рису належить Інституту 

рисівника на Філіппінах, де були виведені високоврожайні і короткостеблові 
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сорти, що відповідають вимогам сучасного землеробства. При вирощуванні таких 

сортів одержують високі урожаї - понад 100 центнерів із гектара [27]. 

Торгівля рисом, обсяг якої мало змінювався з 80-х років XX століття, 

здійснювалась переважно між державами, що розвиваються. З розвинутих країн 

рисом торгують в основному США (понад половину всього об'єму світового 

експорту), Євросоюз (насамперед. Франція) й Австралія, хоча ці держави не 

належать до числа найбільших рисосійних регіонів [27]. 

Ще один регіон, де рис нині відіграє значну роль у харчуванні людей - 

Західна Африка. Для 40% її населення рис виступає як основний вид продуктів 

харчування. Проте об'єм закупівель рису тут становить близько 10% світової 

торгівлі та приходиться, головним чином, на рис низької якості (січку). 

Найбільшу кількість рису вирощують у Китаї та Індії [27]. У Китаї майже 

200 млн т на рік, в Індії – 150 млн т на рік. У десятку країн-лідерів із виробництва 

рису також входять Індонезія, Бангладеш, В’єтнам, Таїланд, Бразилія. Головним 

імпортером рису у світі останніми роками є Європа. Найбільшими експортерами є 

країни Азії та Південної Америки.  

Рис є продуктом харчування номер один для половини людства. За 

підрахунками вчених (дані ООН), щоб задовольнити потреби світового населення 

в їжі, виробництво рису до 2025 р. повинне зрости на 70% [27]. 

І хоча в нашій країні рис не є головною культурою й не займає основне 

положення в раціоні українців, галузь рисівництва, поряд з іншими, залишається 

необхідною для сільського господарства України [29]. Не зважаючи на те, що 

культура рису в нашій країні нараховує всього лише кілька десятиліть, 

вітчизняний рис може з успіхом конкурувати з кращими світовими зразками [30]. 

За якісними показниками він не поступається закордонним сортам, а за 

смаковими та поживними властивостями перевищує їх, що підтверджується 

постійним стійким попитом у населення країни [31]. Збільшення виробництва 

рису й підвищення ефективності його виробництва сприяє реалізації прийнятих 

указів Президента України від 3 грудня 1999 року №1529 "Про негайні заходи 

прискорення реформування аграрного сектора економіки" і №832 від 29 червня 
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2000 року "Про негайні заходи стимулювання виробництва й розвитку ринку 

зерна", якими визначені основні напрямки розвитку сільського господарства й 

державного контролю за насиченням і функціонуванням вітчизняного ринку зерна 

[32]. В теперішній час в Україні під рисові системи відводиться 62 тис. га орної 

землі, проте з них посіви займають понад 34 тис. га. Валове виробництво зерна 

досягає 170–180 тис. т. Впровадження прогресивної технології вирощування рису 

забезпечує урожайність на рівні 55-60 і більше ц/га [24].  

Зниження екологічної стійкості агроценозів в умовах зрошення зумовлено 

впливом високих доз азотних добрив, покращенням вологозабезпеченості, 

загущенням посівів, тобто факторами, які підвищують потенційну й біологічну 

продуктивність посівів. Проте одночасно підсилюється вірогідність їх 

пошкодження шкідливими організмами [24]. Екологічна уразливість істотно 

зростає також унаслідок зниження видового різноманіття агроекосистем, 

генетичної однотипності сортів і гібридів, переходу до сівозмін із короткою 

ротацією й особливо до монокультури [33].  

Відомо, що введення в рисову сівозміну багаторічних бобових культур, в 

першу чергу люцерни, сприяє покращенню її меліоративного стану та 

підвищенню родючості ґрунту [24]. Дослідженнями В.Т. Гайда [34] встановлено, 

що попередники рису в сівозміні також мають значний вплив на рівень його 

засміченості бур’янами.  

Автором [35], який займався вивченням цього питання в умовах України, 

встановлено, що найменша їх кількість була відмічена в посівах рису, який 

розміщувався після люцерни. Проте рівень його засміченості збільшувався по 

попередниках, по рису (4-й рік) в 8 та 14 разів, відповідно. Тобто попередники 

мали більш істотний вплив на цей показник, ніж система основного обробітку 

ґрунту.  

Як відмічають науковці після проведення основного обробітку завдяки 

посиленої аерації в ґрунті припиняються процеси відновлення [24]. У зв’язку з 

біологічною особливістю культури рису під час його вегетації ґрунти рисової 

сівозміни знаходяться під шаром води 10–20 см. Висока температура ґрунту і 
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води в чеках у цей період обумовлюють інтенсифікацію мікробіологічних та 

хімічних процесів, які відбуваються в рисовому ґрунті. Органічна речовина 

ґрунту розкладається під впливом аеробних та анаеробних мікроорганізмів.  

Ці процеси характеризуються активним розвитком облігатних анаеробів та 

створенням різних органічних кислот, метану та сірководню. Необхідно зазначити 

те, що специфіка рисових ґрунтів визначається нестачею кисню не тільки на 

період затоплення чеків зрошувальною водою, але і після її скиду, перед 

збиранням урожаю.  

Відомо, що при вирощуванні супутніх культур у рисових сівозмінах ґрунти 

рисових полів добре просушуються, що поліпшує аерацію ґрунту та його фізико-

хімічні властивості [36].  

Широке використання біологічних факторів екологічно безпечного 

рисівництва забезпечується науково обґрунтованим чергуванням культур у 

рисовій сівозміні. Можливості для такої ефективної системи основних і супутніх 

культур з позиції біологізації зрошуваного землеробства та захисту 

навколишнього середовища в умовах рисосійної зони Кубані чималі, оскільки 

набір вирощуваних основних, супутніх і проміжних культур досить великий [36]. 

Це сприяє виділенню 6, 7, 8 – повних рисових сівозмін, що забезпечують 

подальше підвищення родючості ґрунту і врожайності рису. Вирощування на 

полях рисової сівозміни злакових, бобових, капустяних проміжних культур з 

різними біологічними і ґрунтозахисними властивостями розширює можливості 

підвищення родючості рисових ґрунтів як важливого чинника екологічно чистого 

рисівництва. 

При побудові рисового сівообігу особливу увагу приділяють періодичній 

змінюваності рису, що затопляється незатоплюваними культурами. В Україні 

організаційним і агротехнічним вимогам найбільш повно відповідають семиполі 

рисові сівообіги, в яких рисом зайнято чотири поля, багаторічними травами – два 

поля і одне меліоративне поле [37]. Меліоративні поля в рисових сівообігах 

відводять для поліпшення агромеліоративного стану ґрунтів і проведення робіт по 
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боротьбі з бур'янами, поліпшенню водно-фізичних властивостей і сольового 

складу ґрунтів, ремонту ГТС, експлуатаційному плануванню чеків. 

Поряд з рисовими сівозмінами насиченими проміжними культурами 

екологічного оздоровлення зрошуваних земель сприяє посів сортів рису 

інтенсивного типу з високою конкурентною здатністю та толерантністю до 

шкідників і хвороб, а також різні способи збагачення ґрунту органічною 

речовиною (Внесення органічних добрив, посів однорічних і багаторічних 

бобових трав з використанням на зелений корм або як сидерат (Зеленого добрива) 

і т.д [36]. 

Автор [38] пропонує вирощувати в рисових сівозмінах культури суцільного 

посіву – пшеницю і овес, які в специфічних умовах зрошення затопленням більш 

стійкі до вимокання та менш трудомісткі порівняно з іншими. В 70-х роках на 

Україні вивчалась можливість посіву озимих культур у дозріваючий рис, що 

дозволяло висівати їх на великих площах в оптимальні строки [30].  

За результатами багаторічних досліджень вчені ВНДІ рису дійшли до 

висновку, що найкращим попередником для рису є багаторічні трави [30,39,40].  

В умовах України проводились комплексні дослідження по вивченню 

люцерни у рисових сівозмінах, за результатами яких також було встановлено, що 

люцерна є найкращим попередником під рис [24].  

Особливе значення у профілактичних заходах на рисових зрошувальних 

системах відводиться меліоративному полю [24]. Після збирання культур, що 

вирощуються в цих полях, або до їх посіву необхідно проводити провокаційні 

поливи чеків з наступними культиваціями ґрунту, що дозволяє очистити 7-8 см 

шар ґрунту від насіння бур’янів. Високий ефект дає обробіток ґрунту та 

планування чеків, залитих водою. Контроль розвитку злакових бур’янів повинен 

починатись одразу після збирання рису, шляхом проведення оранки під зяб на 

глибину 20-22 см. Весняні обробітки ґрунту сприяють підсушуванню верхнього 

шару та знищують проростки бур’янів.  
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Еколого-меліоративні аспекти вирощування сільськогосподарських 

культур в рисових сівозмінах  

Однією з основних проблем у світовому рисівництві, що впливає на 

стабільну продуктивність культури, є обмеження росту її урожайності внаслідок 

зростаючого порушення балансу між органічною та мінеральною частиною 

ґрунту [24]. Основною відмінністю між рисом та іншими сільськогосподарськими 

культурами є наявність шару води в чеку протягом вегетації рису. В той же час 

наявність води впливає на фізико-хімічні процеси, які відбуваються в ґрунті. При 

довготривалому вирощуванні рису відбуваються значні втрати гумусу. За даними 

досліджень вчених [41] на лучно-каштанових ґрунтах за 5 років зниження вмісту 

гумусу в метровому шарі склало майже 22%.  

Питання родючості ґрунтів при зрошенні, а в більш широкому аспекті 

підвищення еколого-економічної ефективності рослинницької галузі, треба 

розв'язувати шляхом здійснення комплексу заходів організаційно-економічного, 

агротехнологічного та техніко-меліоративного характеру з дотриманням 

екологічних нормативів [30].  

Згідно з дослідженнями, проведеними у Херсонському державному 

аграрному університеті й інших установах [42–44], при зрошенні необхідною 

умовою формування екологічно стійких агрофітоценозів та управління 

ландшафтно-меліоративними системами є застосування еколого-меліоративного 

моніторингу.  

Експерименти, проведені за останній час, показують, що через відсутність 

достатньої екологічної кваліфікації сільгоспвиробників, належного контролю з 

боку державних органів за станом природного середовища, відсутність екологічно 

безпечної техніки й агротехнологій, бажання одержання максимальної кількості 

сільськогосподарської продукції, навіть за рахунок збільшення ступеня 

інтенсивності навантаження на агроценози, виникла загроза подальшого різкого 

погіршення екологічного стану зрошуваних екосистем [45–47].  

Вчені, які вивчали культуру рису, встановили можливість вирощування 

рису як меліоруючої культури на засолених, малопродуктивних землях, тому що 
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вода, яка знаходиться в чеках протягом вегетації рису сприяє розсоленню ґрунту 

[28, 48–50].  

В сучасних умовах проблема підвищення родючості рисових полів шляхом 

збільшення вмісту у ґрунті гумусу є дуже актуальною і, в першу чергу, за рахунок 

того, що за останні 20 років органічні добрива (гній) на рисові поля не вносяться. 

Тому для підвищення родючості ґрунту рисових полів обов’язковим є 

систематичне внесення органічних добрив (гною, післяжнивних залишків, 

сидератів), що спрямовано на підвищення вмісту гумусу та створення 

оптимального агрегатного стану ґрунту [24].  

У зв’язку зі специфікою вирощування рис дуже чутливий до нестачі 

поживних речовин, тому застосування мінеральних добрив є важливим фактором 

створення оптимальних умов для росту та розвитку рослин.  

Відомо, що підвищення щільності ґрунту негативно впливає на розвиток 

кореневої системи рослин і, в першу чергу, за рахунок фізико-механічного опору 

ґрунту. В той же час при вирощуванні культури на дуже рихлому ґрунті також 

створюються негативні умови, крім цього його здатність «осідати» в окремих 

випадках призводить до травмування кореневої системи рослин 

Види, які росли до висіву рису істотно впливають на щільність ґрунту, але 

найбільший вплив на цей показник має люцерна. Міцний розвиток кореневої 

системи люцерни завдає істотного тиску на ґрунт, що призводить до його 

значного ущільнення. Розорана скиба люцерни позитивно впливає на щільність 

ґрунту та сприяє її зниженню, але при беззмінному вирощуванні рису ґрунт 

постійно ущільняється під впливом зрошувальної води [51].  

Таким чином, в Україні є великі можливості для розвитку галузі 

рисівництва в районах Причорномор’я та Присивашшя. Для будівництва рисових 

зрошувальних систем у цій зоні є понад 1 мільйона гектарів, з котрих біля 200 тис. 

га малопродуктивних земель [24]. В радянські часи рисові системи були 

побудовані на площі всього 62 тис. га, але це дало можливість ввести їх у 

сільськогосподарське виробництво та отримувати щорічно до 150 тис. тон рису-

сирцю, а також продукцію інших культур, які вирощуються у рисових сівозмінах, 
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зокрема озимих пшениці та ячменю, ярого ячменю, люцерни та ін. Широке 

просторове розподілення та активне залучення під рисові сівозміни раніш не 

використаних засолених і заболочених земель, різні ґрунтово-кліматичні умови 

кожного регіону вимагають дуже ретельного підходу до освоюваних ґрунтів, 

розробки меліоративних заходів, враховуючи їх особливості. Збільшення посівів 

рису на півдні України обумовлено, в першу чергу, наявністю великих площ 

малопродуктивних та засолених земель, на яких можливо отримувати високі та 

сталі урожаї зерна рису. Значний внесок у розвиток галузі рисівництва зробили 

вчені Херсонського державного аграрного університету, Інституту зрошуваного 

землеробства, Інституту рису, Кримського державного агротехнологічного 

університету. [24] 

Рибництво на рисових полях 

Комплексне використання рисових полів здавна практикується у країнах 

Азії, зокрема з Філіппін, Індонезії та Японії, де традиційні методи вирощування 

рису вдосконалювались протягом століть. Дещо пізніше цю форму ведення 

рибного господарства почали застосовувати і у інших країнах. Порівняно з 

монокультурою рису, такий метод використання рисових полів має значні 

переваги.  

Застосовують два способи вирощування риби на рисових полях: сумісне 

вирощування риби з рисом і вирощування риби на рисових полях, виведених під 

“водяний пар” ) [52]. 

Рисові поля являють собою добре сплановані ділянки землі, обваловані 

невисокими земляними валами. Площа окремих їх ділянок (чеків) становить 

декілька гектарів. Вода до них надходить через систему водопостачальних 

каналів, а видаляється у скидні канали. Шар води на чеках підтримується на рівні 

20 см. 

Застосування цього комбінованого методу вирощування риби на рисових 

полях (рисово-рибне господарство) позитивно впливає на збільшення врожаю 

рису за рахунок родючості ґрунтів та знищення шкідників. Пов'язано це з тим, що 

риба у пошуках їжі, розпушує ґрунт, знищує таким чином плівку, яка утворюється 
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на його поверхні, покращуючи умови вирощування рису. Екскременти риб та 

частина незібраних комбікормів, які даються рибі, є додатковим добривом. За 

рахунок споживання рибою насіння бур'янів, шкідливих комах та їх личинок, у 

тому числі основного шкідника рису - рисового комара, підвищується врожай 

рису. Рибопродуктивність при цьому становить 50-200 кг/га, а врожайність рису 

підвищується на 0,5-1,0 т/га [52]. 

Оскільки технологія культивування рису пов'язана з періодичним 

осушенням чеків, для утримання в них риби необхідна спеціальна їх підготовка. 

Пристосування рисових полів для вирощування риби пов'язано з облаштуванням 

невеликих каналів вдовж дамб завширшки 0,3-0,5 м та глибиною 0,2-0,3 м. У 

місцях подачі та скидання води встановлюють загороджувальні решітки, 

проводять додаткове підсипання дамб. 

Рисове поле є своєрідною водоймою зі специфічними особливостями, до 

яких належать: невелика глибина, постійна проточність, сильне заростання, різкі 

коливання температурного та гідрохімічного режимів. 

Найбільш розповсюдженими видами риб, що культивуються на рисових 

полях у різних країнах, в тому числі і в Україні, є короп та рослиноїдні риби 

(товстолоби). [52] 

Агротехніка вирощування рису передбачає використання значної кількості 

добрив, а також застосування різних хімікатів для боротьби з бур’янами. їх 

токсична дія є серйозною перешкодою для вирощування риби. Тому перевага 

надається більш ефективному методу - вирощуванню риби на рисових полях, 

виведених під “водяний пар”. Застосовують різні варіанти, серед яких позитивний 

ефект одержано з такими чергуваннями культур: рис-рис-люцерна-люцерна-рис- 

рис-риба. [52] 

Заведення рисових полів під “водяний пар” та включення риби до 

технологічного циклу дозволяє підвищити родючість ґрунтів, ефективно вести 

боротьбу з надводною та підводною рослинністю, одержувати додаткову рибну 

продукцію. 
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Технологія вирощування риби у чеках „водяного пару” принципово не 

відрізняється від такої у ставках. Основною умовою при підготуванні чеків є 

нарощування валиків розподілення, яке має забезпечити утримання шару води 75-

80 см. Гідротехнічні споруди рисових чеків дозволяють використовувати для 

рибництва як чеки, так і карточки (системи з декількох чеків). Обов'язковою 

умовою при підготовці чека до залиття водою є планування його ложа. Чек має 

бути спланованим з рівномірним нахилом до водоспуску. Для прискорення 

скидання води з чеків та облову з них риби впродовж розподільних валиків або 

контурних дамб роблять рибозбірні канавки глибиною 30–40 см та завширшки 70 

см з нахилом до водовипуску. Перед залиттям чеків під водою у місцях 

водонапуску та водовипуску встановлюють рибозахисні споруди. За умови 

автоматичної системи заливання рисових чеків необхідність у рибозахисних 

спорудах відпадає. Заповнення чеків водою залежить від термінів вирощування 

рису. На півдні України їх заливають водою у першій декаді травня. 

У рисових чеках „водяного пару” вирощують коропа та товстолобів. Маса 

посадкового матеріалу культивованих видів риб має бути не менше 30 г. У 

процесі вирощування риби застосовують органічні та мінеральні добрива, рибу 

інтенсивно годують. Рибопродуктивність за нормативних щільностей посадки 

рисових чеків становить 1-1,2 т/га. 

Поряд з вищенаведеними методами, рибу також вирощують у 

зрошувальних системах, значне заростання яких призводить до великих втрат 

води, зміління каналів, вимагає значних затрат на їх очищення. 

Білий амур та короп, яких вирощують у каналах, забезпечують біологічне 

очищення їх та дають додаткову рибопродукцію. Для пригнічення розвитку 

рослинності у каналах слід використовувати дво- та триліток білого амура. 

Залежно від заростання каналів, щільність посадки даного виду коливається від 

150 до 400 екз./га. За середньої маси 80-100 г щільність посадки їх слід збільшити 

у 3-4 рази. Тільки за рахунок природних кормів на зрошувальних каналах 

одержують 150-200 кг/га рибопродукції, а із застосуванням годівлі – в декілька 

разів більше. 
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Переваги вирощування риби на рисових полях [53]: 

1. Додаткове харчування та прибуток у вигляді риби. 

2. Боротьба з молюсками та комахами, шкідливими для рису. 

3. Знижений ризик неврожаю у результаті інтеграції рису та риби. 

4. Постійне затоплення рисових полів та активність вкорінення риб 

допомагають боротися з бур’янами. 

5. Риби розпушують ґрунт, таким чином поживні речовини ґрунту 

становляться більш доступними для рису. Це збільшує виробництво рису. 

Серед недоліків вирощування риби на рисових полях можна виділити 

наступне [53]: 

1. Використання пестицидів має бути обмежено. 

2. Для вирощування рису і риби може знадобитися більше води, ніж для 

вирощування тільки рису. 

3. Траншеї повинні бути вириті приблизно на 40–50 см нижче дна рисового 

поля. У багатьох місцях це ускладнює дренаж. Врожайність рису з площі зазвичай 

знижується, тому що рисові поля, використовувані для траншей, які не засаджені 

рисом. 

4. Риба, що видобувається за допомогою цієї системи, часто буває 

невеликого розміру, а загальний обсяг виробництва нижче, ніж можна було б 

виловити в ставку такого ж розміру. 

5. Оскільки виробництво рису носить сезонний характер, кожен фермер 

збирає рибу одночасно, і збут може бути проблемою. Отже, вирощування рису і 

риби може бути більш підходящим для невеликих рисових полів, де риба 

споживається сім'єю фермера. 

6. Значні інвестиції в переробку риби і рисових полів підвищують ризик для 

фермерів. 

7. Вимагає більше праці, ніж вирощування тільки рису. 

Підготовка і управління рибництвом на рисовому полі 

Традиційні рисові поля зазвичай потребують модифікації для одночасної 

культури риби. Однією з важливих модифікацій є поглиблення частини рисових 
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масивів, яка служить притулком для риби та місцем для збору врожаю [53]. 

Поглиблені ділянки називаються траншеями, каналами, каналами або 

відстійниками (рисунок 2).  

 

 

 

Рисунок 2 – Центральні та периферійні траншеї, які використовуються при 

вирощуванні рису і риби [53] 

Будівництво та розміщення різняться, але ці поглиблені ділянки 

забезпечують кілька важливих елементів для успішного розведення рисової риби: 

1) Притулок, коли рівень води знижений. 

2) Проходи для риб, щоб знайти їжу. 

3) Більш легкий приріст риби, коли рисовий чек зневоднюється. 

Траншеї повинні бути близько 0,5 м в глибину і не менше 1 м в ширину. В 

ідеалі жодна частина поля не повинна розташовуватися на відстані більше 10 м 

від траншеї. Щоб максимально збільшити виробництво рису, площа траншеї не 

повинна перевищувати 10% від площі рисових полів. Повинно бути достатньо 

води, щоб підтримувати глибину від 10 до 15 см на ділянках, засіяних рисом, 

після того, як була завезена риба. Це запобігатиме потраплянню риби на мілину 

на мілководді, де вона стане легкою здобиччю для птахів (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Параметри траншеї і глибина води на рисових полях [53] 

У воді для рисово-рибної культури не повинно бути токсичних речовин, 

таких як інсектициди. У багатьох регіонах світу від одночасної рисово-рибної 

культури відмовились, оскільки використовуються токсичні хімічні речовини. 

Практика вирощування рису, яких слід дотримуватися, включають боротьбу 

з щурами, прополювання, правильний інтервал розсади та належне підживлення. 

Звичайний захист від бур’янів та підживлення хімічними речовинами не шкодять 

рибі. Рисові дамби повинні бути високими і достатньо міцними, щоб утримувати 

воду, не витікаючи. Найкращими є дамби з глини доброї якості. Вони повинні 

бути не менше 0,5 м в ширину і близько 0,4 м у висоту (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Параметри дамби [53] 
 

Досвід вирощування риби на рисових полях в умовах Узбекистану показав, 

що на 1 га рисових полів можна вирощувати в середньому близько 100 кг риби. 

Однак у виробничій обстановці в 1936 і 1937 рр. середня рибопродуктивність в 

семи рисових господарствах склала не більше 60–90 кг/га із середньою вагою 

товарного коропа 200–300 г. В подальшому вирощування риби в рисових 

господарствах було припинено. У 1960 р роботи по вивченню можливостей 

вирощування коропа на рисових полях Ташкентської області були відновлені. [54] 

У 1960–1961 рр. вивчалася природна рибопродуктивність рисових полів при 

вирощуванні в засіяних рисових чеках молоді коропа. Починаючи з 1963 р, 

досліджувалися особливості вирощування коропа в чеках, які не засіяних рисом. 

Щільність посадки риби при цьому створювалася п'яти- і десятикратна з 

добривом чеків і підгодівлею риби. Роботи проводилися в рибгоспі "Дамащ". 

Дослідно-виробнича перевірка методу вирощування коропа в «відпочиваючих» 

чеках здійснена в 1964 р в радгоспі "Майяб" (Каракалпакская АРСР). 

В результаті досліджень встановлено, що рибопродуктивність рисових 

полів в Ташкентської області залежить від ряду факторів, і зокрема від 

температурного режиму води, віку риби, обороту господарства, методів 

інтенсифікації і прийомів агротехніки. Так, середня рибопродуктивність рисових 

полів при однорічному обороті становить близько 73,7 кг / га, при дворічному – 

100, при змішаній посадці (мальки і однорічні) - близько 80 кг / га. Значно знижує 
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рибопродуктивність рисових полів наявність великої кількості хижаків (личинок 

бабок, жуків, жаб озерних, вужів водяних, лелек білих, шакалів і т. Д.). Крім того, 

дослідження (1960, 1961 рр.) Показали, що між агротехнікою вирощування рису і 

біотехніки вирощування риби виникають суттєві суперечності [54]. 

На підставі наведених даних В. Л. Юдин вважає, що спільне вирощування 

рису і риби в умовах Ташкентської області безперспективно, в зв'язку з чим цей 

метод і не прижився в рисівничих господарствах. 

Інші результати отримані при вирощуванні коропа в «відпочиваючих» 

чеках. Сутність зазначеного методу полягає в тому, що рисові поля після 

дворічного посіву рису використовуються під просапні культури, а потім – для 

вирощування риби. Схема обороту наступна: два роки – рис, один рік – просапних 

культур, два роки – риба. Таким чином, виникає своєрідний рибо-зернової оборот. 

Вирощування риби в чеках без рису проводилося на 12-гектарном рисовому 

полі радгоспу "Майяб", яке після трирічного використання під культуру рису 

приділялося під рибництво. Умови виробничого досвіду в Каракалпакії значно 

відрізнялися від режиму досвідченого вирощування в Ташкентської області. Так, 

сума температур води за вегетаційний період на рисових полях радгоспу була 

нижче, ніж в Ташкентської області, в середньому на 435 градусо-днів, а 

тривалість вирощування – на два тижні коротше. Проте темп вагового приросту 

риб був високим. Так, наприклад, в чеку № 7 середній приріст риби з 7 по 10 

липня становив по 3 г на добу, з 10 липня по 15 серпня – по 7 г і з 15 серпня по 25 

вересня – по 5,3 м . За 110 нагульних днів середній приріст у двохлітків склав 519 

м. Рибопродуктивність виробничих чеків, в залежності від щільності посадки риб, 

була 700-1000 кг / га. Таким чином, рибопродуктивність «відпочиваючих» чеків 

більш ніж в 10 разів вище рибопродуктивності рисових чеків, а середня вага 

товарних кормів в перших вище в два рази. 

Порівняння показує також, що темп зростання коропа в «відпочиваючих» 

чеках значно вище, ніж темп його зростання в нагульних ставках [54]. 

За всіма рибницьким показниками вирощування коропа в «відпочиваючих» 

чеках вельми ефективно [54]. Вирощування риби по системі рисо-рибного 



52 

 

обороту перспективно не лише з точки зору рибництва, але в значній мірі 

сприятиме і збільшенню врожаю рису, так як в результаті в рисових чеках буде 

поліпшуватися фізико-хімічна структура ґрунту і можлива розробка ефективних 

заходів боротьби з бур'янами рису . 

При плановому рисо-рибному обороті із загальної площі рисових 

господарств можна відводити під рибництво близько 5-6 тис. Га (1/7 частина) 

рисових полів, що мають капітальну планування. На такій площі рисових чеків 

можна щорічно вирощувати до 50-60 тис. Ц коропа та іншої цінної риби. [54]. 

За часів Радянського Союзу технологія вирощування рису та розведення 

коропів на одному полі була досить популярною та доступною, проте на 

сьогоднішній день зміна погодних умов значно ускладнила її застосування. Так, 

наприклад Фермерське господарство «Славич» запустило на 20 га рисових 

плантацій у Херсонській області майже 0,5 т малька коропа, повідомляє «Голос 

України» [55]. Щоб риба не загинула від високих денних температур, 

транспортували її вночі за допомогою спеціальних живорибних машин-цистерн та 

продували воду киснем. Це уже не перший досвід господарства з зариблення 

рисових чеків мальками риби. Щоправда у 2017 році досвід був невдалим: 

тривала спека у Херсонській області (саме там вперше господарство пішло на 

експеримент) настільки нагріла воду в чеках, що не дозволила личинкам 

розвинутися принаймні до малька, — вони просто загинули [55]. Загалом же, ця 

технологія походить з країн Південно-Східної Азії, та має ряд переваг у веденні 

такого господарства порівняно зі звичайним вирощуванням рису. Вважається, що 

завдяки вирощуванню риби у рисових чеках урожайність рису підвищується на 5–

10 ц/га. До того ж, додатково можна отримати від 50 до 200 кг/га риби. Завдяки 

тому, що риба у пошуках їжі розрихлює ґрунт, руйнує плівку, що на його 

поверхні утворюється, знищує шкідників та насіння бур’янів, а також, за рахунок 

екскрементів, дає додаткове удобрення, покращуються умови для росту рису [55]. 

В то же час, за даними багатьох спеціалістів, розведення риби в рисових 

чеках особливої перспективи не має. 
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1.2.2 Оцінка зміни екологічного стану водних об’єктів України в 

результаті застосування біологічної меліорації 

1.2.2.1 Визначення зміни екологічного стану водних об'єктів України 

загальногосподарського призначення після вселення риб-меліораторів 

Значний досвід ведення пасовищної аквакультури рослиноїдних риб на 

великих водосховищах свідчить, що навіть при масовому вселенні вони не 

спричинюють негативного впливу на екосистему цих водойм, а за достатніх 

обсягів зариблення формують суттєву частку загальної промислової 

рибопродукції [7,56-58]. 

Водночас, наголошується, що хоча промислова експлуатація 

іхтіокомплексів водосховищ Дніпра не є деструктивним чинником, що порушує 

якісну структуру природних ценозів, але рибогосподарські заходи, які змінюють 

якісну структуру екологічних комплексів внутрішніх водойм, повинні 

проводитися обережно після виконання необхідних наукових досліджень [59]. 

При цьому оцінка екологічного стану водних об'єктів залишається 

актуальною в умовах змін клімату і антропогенного навантаження. Для цих цілей 

широко використовують, зокрема, визначення трофічного статусу, який 

пов'язують з інтенсивністю надходження автохтонного органічної речовини, що 

утворюється в великих водоймах в основному за рахунок фотосинтезу 

фітопланктону [60]. 

Ще в 2007 році відзначалося, що актуальними завданнями вивчення 

механізмів функціонування екосистем водосховищ дніпровського каскаду є 

проведення комплексних досліджень з визначенням спрямованості й 

інтенсивності сукцесійних процесів, оцінка динаміки розвитку окремих 

компонентів біоценозів, прогнозні розробки, встановлення закономірностей 

динаміки пріоритетних показників стану екосистеми водосховищ. При цьому такі 

характерні зміни простежуватимуться як на всіх рівнях організації біоти в 

екосистемі, так і на обраній групі гідробіонтів, яка найбільш адекватно 

відображає екологічний стан водойми [61]. 
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Так для оцінки екологічного стану водойм використовують показники 

розвитку фітопланктону, який є первинною ланкою в трофічних ланцюгах. 

Планктонні водорості швидко реагують на зміни водного середовища і можуть 

служити індикаторами стану всієї водної екосистеми [62,63]. 

В. І. Щербак встановив, що відгук фітопланктону на екологічну ситуацію, 

що змінилася, в усіх водоймищах каскаду проявився в зниженні інтенсивності 

“цвітіння” води синьо-зеленими водоростями, переході від монодомінантних 

угруповань до оліго-, полідомінантних, зростанні у продукції і біомасі планктону 

абсолютних і відносних значень центричних діатомових і зелених водоростей. В 

найбільшій мірі це реєструється у внутрішньокаскадних водоймищах Дніпра. 

Зниження «цвітіння» води синьо-зеленими водоростями, зміна їх моно- і 

олігодомінантних комплексів на полідомінантні зі зростаючою роллю 

дрібноклітинних центричних діатомових, зелених (вольвоксових і хлорококових) 

водоростей встановлені і для інших водоймищ каскаду – Київського, Канівського, 

Запорізького і Каховського. Максимальна первинна продукція фітопланктону в 

Київському водоймищі була зареєстрована не в перші роки його існування, а в 

1987-1989 рр. - 14,31-15,92г О2/м
2·добу і в 1993-1994 рр. - 16,14-18,73г О2/м

2·добу. 

У Кременчуцькому, Запорізькому та Каховському водоймищах також 

встановлено, що кількісний розвиток фітопланктону, в порівнянні з 1950-1960-ми 

роками, в 1980-1990-і роки більш знизився за біомасою, ніж за первинною 

продукцією.  

 Отже, неадекватність у зміні біомаси та продукції фітопланктону є 

характерною рисою у сукцесії автотрофної ланки екосистем Дніпра. 

Узагальнення літературних і наявних даних показує, що, у порівнянні з 

першими десятиріччями існування каскаду водоймищ, починаючи з другої 

половини 70-х років, у динаміці розвитку синьо-зелених водоростей відбулися 

такі зміни: 

 а) істотно зменшилися площі “цвітіння” води й кількісні показники 

розвитку синьо-зелених водоростей у м3 і під м2; 
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б) знизилися запаси синьо-зелених водоростей, що є найважливішим 

показником для оцінки “цвітіння” води: у порівнянні з першими роками існування 

водоймищ, у період стабілізації розвитку фітопланктону вони знизилися 

відповідно по водоймищах: Київському – в 3,1-17,2 рази; Кременчуцькому – 2,5-

6,5 рази; Каховському - 10,6-14,1 рази; 

 в) зареєстроване зниження відносної частки синьо-зелених у сумарній 

чисельності і біомасі фітопланктону усіх водоймищ;  

г) встановлене зниження ролі монодомінантних угруповань синьо-зелених 

водоростей у домінуючому комплексі дніпровського фітопланктону [64]. 

За даними А. Д. Приймаченко [65], дрібноклітинні центричні діатомові, 

зелені вольвоксові і хлорококові, криптофітові та синьозелені водорості 

(Oscillatoria geminata (Menegh.) Gom., O. planctonica Wolosz.) істотну роль 

відігравали тільки у формуванні видового різноманіття і зрідка входили лише в 

весняний (осінній) домінантний комплекс фітопланктону. Аналіз багаторічної 

динаміки популяцій даних водоростей вказує на збільшення в сучасний період 

їхніх абсолютних і відносних кількісних показників у фітопланктоні водоймищ 

Дніпра на протязі всіх вегетаційних сезонів. 

Проведеній нами за даними літератури (див. звіт за даною темою за 2020 

рік, с. 98-104) розрахунок кореляційних зв'язків (R) між обсягами зариблення-

вилову РЇР і розвитком в 1965-2004 рр. в Дніпровських водосховищах синьо-

зелених водоростей показав, що зв'язок між зарибленням РЇР та середньою 

біомасою синьо-зелених водоростей був тісним в Каховському водосховищі (R= -

0,890) і помітним в Київському (R= -0,542). В той же час в Кременчуцькому 

водосховищі цей зв'язок був дуже сильним, але мав позитивну кореляцію (R= 

+0,996), тобто вселення РЇР збільшувало біомаси синьо-зелених водоростей у воді 

водосховища. 

Крім оцінки впливу РЇР на розвиток в Дніпровських водосховищах синьо-

зелених водоростей, за доступною літературою нами проведено дослідження 

впливу вселення цих риб на планктонні угрупування в цілому (на фітопланктон і 

зоопланктон).  
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Отримані дані по корелятивним зв'язкам (R) обсягів зариблення-вилову РЇР 

і розвитком в 1965-2013 рр. в Дніпровських водосховищах планктонних 

угруповань (табл. 1.9) показують, що зв'язок біомаси фітопланктону з 

зарибленням РЇР лише в Київському водосховищі був негативним. Його величини 

сягали помітних рівнів, R = -0,580. Зв'язок біомаси фітопланктону з виловом РЇР 

був негативним лише в Київському та Канівському водосховищах R = - 0,477 та 

 -0,340 відповідно. 

 

Таблиця 1.9 – Кореляційні зв'язки (R) між зарибленням-виловом РЇР і 

показниками розвитку планктонних угруповань (фітопланктону та зоопланктону) 

Дніпровських водосховищ в 1961-2013 рр. 

 

Водосховище 
Зв'язок біомаси фітопланктону з Зв'язок біомаси зоопланктону з 

Зарибленням РЇР Виловом РЇР Зарибленням РЇР Виловом РЇР 

Київське -0,580 -0,477 -0,005 +0,056 

Канівське +0,512 -0,340 -0,555 -0,584 

Кременчуцьке +0,408 +0,361 -0,227 -0,495 

Кам'янське +0,397 +0,611 -0,396 -0,746 

Каховське +0,047 +0,217 -0,049 -0,577 

 

В інших водосховищах величини цієї кореляції були позитивними, тобто 

вселення-вилов РЇР не покращувало (меліорувало), а погіршувало стан водоймищ. 

Ймовірно, що кількість фітопланктону була завеликою для тих обсягів 

зариблення, які застосовувалися, або розрахунок зариблення вираховувася не з 

міркувань біомеліорації (надмірна кількість риби що, закономірно, призводить до 

зниження біомаси фітопланктону й, зрештою, високої чисельності недогодованої 

риби невисокої якості [66]), а з міркувань максимального нагулу. Таким чином, 

чим більше фітопланктону, тим більше й нагул риби.  

Уточнення цих протилежних за сутністю механізмів, які спрацювали у 

окремих випадках, потребує додаткових досліджень.Зв'язок біомаси зоопланктону 

з зарибленням та виловом РЇР у всіх водосховищах (крім вилову з Київського) був 
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негативним. Тобто заходи з зариблення могли мати суттевий вплив на 

зоопланктон, що може відобраитися на зростанні молоді аборигенних видів риб. 

Також, могло відбуватися й стимулювання розвитку фітопланктону 

внаслідок зменшення тиску на нього з боку зоопланктону [67], швидкість 

відновлення якого після видання фільтраторами має бути вочевидь меншою, ніж 

швидкість відновлення одноклітинних водоростей. 

До 2019 року в Україні на законодавчому рівні визначалася  

необхідність проведення іхтіологічних досліджень з огляду лише на промислове 

використання рибних ресурсів. Наукове забезпечення рибного господарства 

здійснюють рибогосподарські та інші спеціалізовані науково-дослідні установи, 

наукові підприємства та організації, селекційні центри. Їх основною метою є 

проведення державного моніторингу запасів водних біоресурсів та стану 

рибогосподарських водних об'єктів; проведення наукових досліджень з оцінки 

стану, вивчення біології та середовища існування водних біоресурсів, збирання 

біологічних і промислово статистичних даних, розроблення прогнозів допустимих 

виловів та лімітів певних видів водних біоресурсів. Як видно жодних досліджень з 

метою визначення якості води чи моніторингу стану водних об’єктів на 

законодавчому рівні раніше не передбачалося. Що знайшло відображення у 

роботі щодо перспектив розвитку іхтіологічних досліджень в контексті виконання 

Водної рамкової директиви [68]. 

З вводом в дію з 1 січня 2019 року Постанові кабінету міністрів України  

№ 758 від 19 вересня 2018 р. «Порядок здійснення державного моніторингу вод» 

дослідження окремих характеристик іхтіоценозів водних об'єктів закріплено 

законодавчо. 

Вивчення стану іхтіофауни водосховищ дніпровського каскаду має 

вирішальне значення у комплексному аналізі та встановленні основних факторів, 

які призводять до кризових ситуацій на водних об’єктах. Актуальність цієї 

проблеми зумовлена тим, що іхтіофауна — дуже важливий компонент біоти, який 

значною мірою визначає стан водної екосистеми у цілому [69]. 
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За офіційними даними, нами була проведена оцінка зміни промислових 

уловів різних за спектром живлення видів риб після вселення РЇР у Кременчуцьке 

водосховище. 

Кременчуцьке водосховище вважається одним з найбільших і 

найпродуктивніших водосховищ дніпровського каскаду. Воно не тільки регулює 

стік р. Дніпро, але і є одним із найважливіших рибогосподарських водних об’єктів 

України. Основу промислового вилову останніми роками становить лящ – до 

третини загальної кількості виловленої риби та до 80 % вилову крупного частика. 

Протягом останнього часу в усіх водосховищах дніпровського каскаду 

спостерігається тенденція до зменшення вилову майже всіх видів риб, за 

винятком ляща з Кременчуцького водосховища, вилов якого протягом 2000–2019 

рр. перевищував тисячу тон [70]. 

Кременчуцьке водосховище також є одним з найпродуктивніших за 

виловом товстолобиків у дніпровському каскаді. У період 1996-2000 рр. за 

рахунок вилову цих видів у водоймах формувалося до 32 % улову великого 

частика [71].  

Білий товстолобик – фітопланктофаг, але у складі його поживи також 

присутній зоопланктон [71]. Строкатий товстолобик у природних водоймах – 

зоопланктофаг, який споживає переважно коловерток і нижчих ракоподібних і 

переходить на живлення фітопланктоном і детритом тільки при нестачі 

зоопланктону [72]. У цих умовах важливого значення набуває необхідність більш 

детального вивчення живлення та трофічних взаємовідносин вселенців з молоддю 

аборигенних видів риб та оцінка екологічних чинників, які визначають об’єми 

поповнення стад товстолобиків, у межах, що не призводять до деградації 

іхтіоценозу [71]. 

Крім харчової конкуренції, яка може бути створена товстолобиками, 

вселення екологічно необґрунтованої кількості білого амура може призвести до 

втрати сприятливих біотопів для окремих аборигенних видів риб і зменшення й 

без цього недостатньої кількості нерестовищ для фітофільних видів риб 

дніпровських водосховищ. Подібне явище спостерігалося на ряді водних об'єктів. 
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Так, вселення нових видів риб у Великі африканські озера супроводжувалося 

зниженням, а в деяких випадках і вимиранням місцевих видів риб через втрату 

відповідних місць мешкання. При цьому спостерігалося зниження біорізноманіття 

риб озер [73]. 

Наведені в таблицях 1.10-1.12 дані показують, що зв'язок з уловами 

харчових конкурентів РЇР планктонофагів всуперечь пргнозному результату не 

негативний, а позитивний і помірний (R = +0,337). При цьому дані за 14 років 

показують, що загальний вилов риби у Кременчуцькому водосховищі в 

основному визначається виловом поліфагів, планктонофагів (крім товстолобиків) 

і бентофагів. Коффициент кореляції загального вилову з цими групами становить 

+0,917, +0,727 і+0,641 відповідно. 

Зв'язок між виловами РЇР і загальним виловом риби також позитивний і 

помітний, проте, він є нижчим (R = +0,505). 

Екологічні дослідження свідчать, що стабільність популяції виду в 

угрупованні прямо залежить від складності всієї екологічної системи [74].  

У результаті практична й економічна доцільність проведення на 

водосховищах деяких рибогосподарських заходів, які потрапляють до розряду 

зазначених дестабілізуючих чинників, повинна визначатися після ретельного і 

всебічного дослідження для мінімізації негативних екологічних наслідків зміни 

ценозів водойм.  

 

1.2.2.2 Визначення зміни екологічного стану малих та технологічних 

водних об'єктів України  

Біологічна меліорація малих та технологічних водних об'єктів України є 

широко розповсюдженою практикою. При цьому звітні дані про неї часто 

приводяться тільки в відомчих матеріалах або взагалі відсутні. Це ж стосується і 

вилову риб-меліорантів. Зібрані нами дані свідчать про слабкий облік вилову риб-

меліорантів в малих та технологічних водних об'єктах України. Крім того, на стан 

виловів риби, в тому числі риб меліорантів значно впливає браконьєрство. 
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Тому для визначення масштабів проведення біологічної меліорації малих та 

технологічних водних об'єктів України, обсяги вилову риб меліорантів були 

визначені нами як різниця між загальним виловом таких риб і виловом їх у 

Дніпровських водосховищах (табл. 1.13). 

      Багаторічні дослідження фітопланктону, зоопланктону, зообентосу, 

зооперифітону, вищих водних рослин водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС 

показали, що у всіх підсистемах відбувалися зміни складу і показників 

кількісного розвитку, пов'язані як з техногенними, так і з біотичними факторами 

[75]. 

Від особливостей фітопланктону, якій входить в пелагічну підсистему 

гідробіонтів, істотно залежать екологічний стан водойми-охолоджувача і якість 

води [76]. Організми фітопланктону значно впливають на формування технічних 

якостей охолоджувальної води водойм-охолоджувачів енергооб'єктів. Помірний 

розвиток мікроводоростей є корисним, оскільки сприяє процесам самоочищення, 

сильний розвиток має негативний вплив, знижуючи вміст у воді вуглекислоти і 

підсилюючи процеси утворення накипу на конденсаторах турбін електростанцій 

[77]. Крім того, інтенсивний розвиток водоростей сприяє появі органічних 

відкладів на стінках конденсаторів [78]. 

У водоймах-охолоджувачах, окрім природних екологічних факторів, 

фітопланктон зазнає додаткового теплового впливу: гідродинамічного – у самій 

водоймі і механічного – при транспорті води через охолоджуючі системи. На 

розвиток планктонних водоростей впливає і зміна гідрохімічного режиму 

водойми. У водоймах-охолоджувачах крім абіотичних факторів, вплив на 

розвиток фітопланктону чинять біотичні фактори – фітофаги (рослиноїдні риби), 

фільтраційна активність молюсків та ін. [79].Чинників, які визначають розвиток 

фітопланктону багато, одним з них є проведення біологічної меліорації. При 

цьому розгляд впливу вселення риб-меліорантів за даними за багаторічний період 

дозволяє, на нашу думку, встановити цей вплив більш точно. 
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Таблиця 1.10 – Динаміка вилову риби за видами у Кременчуцькому водосховищі, т, [80,81] 

 

Назва виду 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 

Лящ 1280,4 1536,21 1767,97 1789,73 1688,91 1395,18 1601,45 1415,41 1609,03 1635,26 1519,4 1595,2 

Судак  37,7 70,71 70,24 81,74 79,14 76,44 89,543 70,87 90,281 95,823 188,5 178,2 

Щука  2,8 4,66 7,52 7,76 9,34 8,05 10,201 15,69 14,168 23,036 26,1 36,6 

Сазан  6,1 6,77 7,19 15,67 27,72 12,6 20,34 8,683 14,501 17,030 45,1 41,0 

Товстолоб  337,1 535,33 460,38 245,01 232,2 61,21 75,196 39,73 119,09 165,0 
264,0 331,2 

Білий амур  3,0 0,85 0,32 1,3 3,3 0,05 - 1,317 1,250 0,635 

Сом  3,0 5,45 12,09 17,66 20,46 19,39 31,304 27,24 42,166 56,597 45,1 41,0 

Білизна  3,3 2,45 1,63 5,9 6,6 6,29 5,831 2,646 5,541 6,181 н. д. н. д. 

Плітка  1406,1 1523,14 1479,51 1622,69 1508,26 1108,64 1489,52 1225,19 1312,60 1176,21 1153,1 1174,1 

Синець 59,0 55,88 49,06 61,87 56,78 24,41 33,301 35,131 41,562 83,873 136,7 111,1 

Плоскирка  333,3 426,78 302,35 392,63 372,31 332,49 389,74 333,93 321,94 364,12 547,6 616,1 

Карась 60,1 66,72 60,86 95,78 113,05 102,84 134,76 104,36 340,79 238,22 318,3 654,8 

В’язь  0,2 0,3 0,24 1,37 0,97 1,13 0,829 0,895 0,948 1,278 н. д. н. д. 

Окунь  8,1 9,9 13,21 17,13 16,95 13,0 14,99 25,07 37,85 42,98 н. д. н. д. 

Тюлька 51,3 21,4 н. д. 25,9 38,3 8,3 н. д. - - - *142,6 *219,3 

Чехонь  65,5 38,03 29,38 42,13 40,8 22,2 34,49 20,10 26,255 37,87 61,4 54,5 

Верховод 10,9 4,9 13,7 51,1 78,15 85,0 112,03 67,96 147,46 212,86 н. д. н. д. 

Краснопірка  0,9 0,63 1,2 1,55 1,3 0,87 0,395 3,45 1,133 1,180 н. д. н. д. 
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Таблиця 1.11 – Вилови різних за спектром живлення видів риб в Кременчуцькому водосховище в 2006-2019рр 

 

Вилов риби, т 
Роки 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2018 2019 

Всього 3668,1 4310,3 4276,85 4477,7 4296,5 3279,1 4044,6 3398,1 4126,8 4158,6 4583,1 5197,5 

РЇР 340,1 536,2 460,7 246,3 235,5 61,3 75,2 41,0 120,3 165,6 264,0 331,2 

Бентофаги 1286,5 1543,0 1775,16 1805,4 1716,6 1407,8 1621,8 1424,1 1623,5 1652,3 1564,5 1636,2 

Планктонофаги 175,8 115,3 78,44 129,9 135,9 54,9 67,8 55,2 67,8 121,7 340,7 384,9 

Хижаки 43,5 80,8 89,85 107,2 108,9 103,9 131,1 113,8 146,6 175,5 248,9 262,0 

Поліфаги 1810,4 2021,5 1856,42 2162,2 2071,8 1629,0 2126,1 1731,4 2122,8 1991,4 2161,6 2664,3 

 

Таблиця 1.12 – Кореляція між виловами різних за спектрами харчування видів риб у Кременчуцькому водосховищі у 

2006-2019рр  

 

Спектр харчув. РЇР Бентофаги Планктонофаги Хижаки Поліфаги Всього 

РЇР - +0,197 +0,337 -0,131 +0,228 +0,505 

Бентофаги +0,197 - +0,034 +0,249 +0,488 +0,641 

Планктонофаги  +0,337 +0,034 - +0,743 +0,716 +0,727 

Хижаки -0,131 +0,249 +0,743 - +0,712 +0,643 

Поліфаги  +0,228 +0,488 +0,716 +0,712 - +0,917 

Всього +0,505 +0,641 +0,727 +0,643 +0,917 - 
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Нами було оцінено вплив біомеліорації на кількісні і деякі якісні показники 

(різноманітність важливих з точки зору формування екологічного стану водойми-

охолоджувача синьо-зелених водоростей), шляхом розрахунку кореляцій Пірсона 

(табл. 1.13-1.14). 

 

Таблиця 1.13 – Динаміка розвитку фітопланктону і зариблення водойми-

охолоджувача Хмельницькій АЕС дворічками білого товстолобика, [75,82] 

 

Роки 

Розвиток фітопланктону Зариблення дворічками 

білого товстолобика, 

тис. екз. 
Загальна біомаса 

Число видів синьо-

зелених водоростей 

1998 7,4 6 1,9 

1999 9,3 11 95,0 

2001 5,3 9 36,7 

2005 2,6 4 109,1 

2006 3,9 12 15,2 

2007 2,9 2 1,3 

2008 3,7 0 0 

2009 0,5 4 0 

2010 1,4 7 0 

2012 5,2 10 0 

2013 53,0 6 0 

2014 4,2 8 0 

2015 4,2 9 9 
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Таблиця 1.14 – Частка вилову рослиноїдних риб з малих та технологічних водних об'єктів у загальному улові РЇР в 

Україні, [81,83-91]  

 

Показник 2000 2005 2010 2012 2013 2014 2017 2018 2019 2020* 

Усього РЇР, т 15239 14705 11752 12146 14778 12894 9586 10475 9660,3 255,4 

З малих та 

технологічних 

водні об'єктів 

т  14196,0 10763,0 11568,0 14260,7 12423,0 8901,8 9728,8 8839,9 41,4 

% від усього 

вилову РЇР 
95,0 96,5 91,6 95,2 96,5 96,3 92,9 92,9 91,5 16,2 

Примітки: * – на 01.08.2020р.  
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Дані у табл. 1.15 свідчать, що величини кореляції між розвитком 

фітопланктону і зарибленням товстолобика мають слабкий характер, а кореляція 

між зариблення дворічками білого товстолобика та числом видів синьо-зелених 

водоростей має позитивну величину. Це, на нашу думку, обумовлено по-перше 

дуже незначними величинами зариблення в більшості років, які повинні складати 

по білому товстолобику 102,0 тис. екз. [92]. По-друге масою інших чинників, які 

визначають різноманітність синьо-зелених водоростей. Крім того на ефективність 

біомеліоратівних робіт впливає значна популяція дрейссени, яка впливає на 

планктонні організми водойми-охолоджувача.  

 

Таблиця 1.15 – Коефіцієнти кореляції між розвитком фітопланктону і 

зарибленням водойми-охолоджувача Хмельницькій АЕС дворічками білого 

товстолобика, [75,82] 

 

Показники R 

Зариблення дворічками білого товстолобика - загальна біомаса 

фітопланктону 
-0,106 

Зариблення дворічками білого товстолобика - число видів синьо-зелених 

водоростей 
+0,170 

 

Зариблення ставка-охолоджувача Зміївської ТЕС рослиноїдними рибами 

(білий і строкатий товстолобики і білий амур) було розпочато в 1968 р. Крім 

рослиноїдних видів у невеликих кількостях і епізодично вселяли молодь коропа. 

У перші роки зариблення проводилося з метою збільшення рибопродуктивності 

водойми-охолоджувача і обсяги зариблення визначалися можливостями 

Лиманського рибгоспу. Багаторічні комплексні дослідження УКРНДІЕП 

показали, що ставок-охолоджувач Зміївської ТЕС потребує заходів з біологічної 

меліорації. 

Тому з 1986 року УКРНДІЕП на основі даних про стан біоценозів визначає 

склад риб-меліорантів, щорічно розраховуються нормативи молоді і проводиться 

оцінка меліоративного ефекту заходів. 



66 

 

На початкових стадіях експлуатації водойми-охолоджувач Зміївської ТЕС 

передбачалося використовувати тільки для цілей охолодження води 

електростанції. Однак з розвитком інфраструктури та господарства на її базі 

сформувався водогосподарський комплекс, представлений енергетикою, рибним, 

сільським господарством, об'єктами рекреації.  

Крім того, у 1995 році нами в водоймі була виявлена дрейссена (Dreissena 

polimorpha), фільтрація якої впливає і на фітопланктон. Ці причини зумовлюють 

множинність факторів, що впливають на розвиток фітопланктону водойми-

охолоджувача. Оцінка впливу біологічної меліорації на розвиток фітопланктону у 

водоймі-охолоджувачі Зміївської ТЕС була проведена нами за величиною 

коефіцієнтів кореляції між розвитком фітопланктону (загальної біомаси) та 

обсягами вселення риб-меліорантів у різні роки. Крім того враховувався розвиток 

популяції дрейссени у водоймі (табл. 1.16). 

 

Таблиця 1.16 – Величини кореляції між середньорічними концентраціями 

фітопланктону, обсягами вселення товстолобиків і біомасою дрейссени у водоймі-

охолоджувачі Зміївської ТЕС, [93]  

 

Показники Роки Кореляція 

Середньорічні концентрації фітопланктону і обсяги вселення 

товстолобиків при відсутності дрейссени 
1986-1997 - 0,447 

Середньорічні концентрації фітопланктону і обсяги вселення 

товстолобиків в присутності дрейссени 
1998-2008 + 0,116 

Середньорічні концентрації фітопланктону і біомаси дрейссени 1998-2011 - 0,306 

 

Дані у табл. 1.16 показують, що: 

1. Вселення товстолобиків має великий меліоративний вплив на 

угрупування фітопланктону. При цьому, за відсутності дрейссени, кореляція між 

середньорічними концентраціями фітопланктону і обсягами зариблення 

товстолобика має помірну величину і носить негативний характер (R = - 0.447). 

2. Фільтраційна активність дрейссени також впливає на функціонування 

угрупувань фітопланктону. Кореляція між середньорічними концентраціями 
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фітопланктону і біомасою дрейссени дорівнює - 0,306. Це свідчить про те, що при 

наявності у водоймі-охолоджувачі популяції дрейссени меліоративний вплив 

товстолобиків буде знижуватися. Останнє підтверджується величиною 

кореляційного зв'язку між середньорічними концентраціями фітопланктону і 

обсягами зариблення товстолобика при наявності дрейссени, яка становить 0,116 

(R) і, всупереч очікуваному результату, має позитивне значення. 

Ще одним показником зміни екологічного стану після біологічної 

меліорації (вселення білого амура) є питомі біомаси зануреної вищої водної 

рослинності в активній зоні водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС (табл. 1.17). 

 

Таблиця 1.17 – Середня біомаса зануреної вищої водної рослинності в 

активній зоні водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС та обсяги зариблення білим 

амуром в різні роки, [94] 

 

Рік 

Показники 

Середня біомаса зануреної водної 

рослинності в активній зоні, кг/м2 
Обсяги зариблення білим амуром, тис шт 

2004 2,19 28,5 

2005 1,46 18,65 

2006 1,05 15,6  

2007 0,97 24,0 

2009 *н. д. 16,0  

2010 н. д. 17,0 

2011 0,98 - 

Примітка: * - немає даних 

 

Дані табл. 1.17 показують, що вселення білого амура суттєво знижує 

біомасу занурених вищих водних рослин в активній зоні водосховища-

охолоджувача, що покращує його охолоджувальну здатність, тобто має великий 

меліоративний вплив.  

При цьому величина коефіцієнта кореляції між обсягами вселення риби-

меліоранта та середньою біомасою зануреної водної рослинності в активній зоні 

має позитивне значення і високу значущість (R = +0,613). 
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Водоводні канали 

Біологічна меліорація водоводних каналів, незважаючи на очевидність її 

користі, застосовується в Україні епізодично і тільки на окремих каналах. 

Встановлення змін екологічного стану водоводних каналів після вселення 

риб-меліорантів можливо здійснити за показниками зниження розвитку 

фітопланктону у воді, вищих водних рослин в ложі каналів, а також за об’ємами 

накопичення мас біологічного характеру на сміттєвловлюючій решітці станцій 

перекачування води. 

У 2009-2017 роках Управлінням Головного Каховського магістрального 

каналу було проведено зариблення каналу молоддю рослиноїдних риб. Цей захід 

дав можливість майже повністю знищити водну рослинність та покращити 

пропускну спроможність каналу [95]. 

У 2020 році розпочато процес біомеліорації ряду каналів Кілійського 

управління водного господарства в Одеській області [96].  

Результати цієї роботи та вплив їх проведення на екологічний стан каналів, 

де вони матимуть застосування, будуть встановлені у наступні роки. 

Малі водосховища 

Україна має 250 тис. га малих водосховищ різного цільового призначення, 

які мають істотне поширення у різних кліматичних зонах і відіграють значну роль 

у формуванні водоресурсних компонентів господарського комплексу. 

Відомо, що лише на території Степу України розташовано 175 малих 

водосховищ, індивідуальна площа яких коливається від 29 до 1200 га, а загальна 

облікова площа водного дзеркала становить 28 682 га. Вони акумулюють понад 1 

млрд м3 прісної води, яка використовується для різних напрямів господарської 

діяльності. 

Комплексними багаторічними гідробіологічними дослідженнями малих 

водосховищ різного цільового призначення Степової зони України було 

встановлено, що з метою стабілізації екологічної ситуації і поліпшення якості 

водного середовища доцільно віддавати перевагу біологічним методам меліорації. 

Природоохоронний вплив біологічної меліорації набуває особливої актуальності у 
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зв’язку з можливістю рибогосподарської експлуатації досліджених малих 

водосховищ різного цільового призначення. Створення штучних іхтіоценозів 

пасовищного типу із залученням до їх складу риб різної харчової спеціалізації 

(макрофітофагів, планктофагів, бентофагів), здатних ефективно споживати 

відповідні кормові компоненти, дає змогу подовжити трофічний ланцюг, розсіяти 

надлишкову енергію, накопичену в межах гідроекосистем, оптимізувати 

ситуацію, створити збалансовану гідробіосистему і досягти меліоративного 

ефекту шляхом подальшого вилучення певної частки органічної речовини у 

вигляді рибної продукції. При цьому суттєво скорочуються, а у деяких випадках 

практично зникають витрати на традиційні меліоративні заходи. Особливе 

значення біомеліоративного ефекту полягає в тому, що він супроводжується 

формуванням значних обсягів корисної рибопродукції високої якості і низької 

собівартості.  

Визначено, що істотний вплив на формування якісних параметрів малих 

водосховищ має інтенсивність їх експлуатації за цільовим призначенням. 

Зниження проточності призводить до стагнаційних явищ, що на фоні негативного 

водного балансу викликає інтенсивне забруднення акваторій внаслідок зростання 

мінералізації, підвищених концентрацій сульфатів, хлоридів і фосфатів. 

Стихійне становлення біотичної підсистеми передбачає збіднілість видового 

складу і скудність гідробіоценозів, утворення скорочених трофічних ланцюгів 

детритного типу і відсутність у їх складі ефективних споживачів органічної 

речовини, що призводить до зростання ентропії гідроекосистеми. За цих умов 

відбувається поступове накопичення органічної речовини і енергії, що викликає 

ефект вторинного забруднення і, як наслідок, деградації гідроекосистеми та 

втрати можливості цільового використання [97].  

Визначено можливість зміни перебігу продукційно-деструкційних процесів, 

отримання біомеліоративного ефекту і якісної рибопродукції за умов 

збалансованої рибогосподарської експлуатації евтрофікованих малих 

водосховищ. При цьому гідроекосистеми малих водосховищ отримують 

енергетичну субсидію у вигляді інтродукції риб-меліораторів, які здатні 
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ефективно трансформувати кормові ресурси у якісну рибопродукцію, формується 

більш розгалужений трофічний ланцюг і забезпечується розсіювання енергії між 

його ланками. Подальше часткове вилучення органічної речовини у вигляді 

товарної рибопродукції шляхом промислового навантаження зменшує ентропію, 

підвищує сталість і якісні параметри гідроекосистеми. 

Вирішення вищевикладених позицій дозволило обґрунтувати концепцію 

поліпшення якості води методом цілеспрямованого формування іхтіоценозів і 

запропонувати комплекс компенсаційних водо- та природоохоронних заходів 

стабілізації і поліпшення екологічного стану евтрофованих малих водосховищ. 

Такий підхід дозволить гармонізувати господарську та екологічну функції, 

запобігатиме деградації цих специфічних техногенних гідроекосистем штучного 

походження [97]. 

Для встановлення біомеліоративного ефекту внаслідок використання 

рослиноїдних риб в умовах Західного Полісся України впродовж 2008–2013 рр. 

було проведено дослідження екосистеми Хрінницького водосховища в межах 

Демидівського району Рівненської області та Горохівського району Волинської 

області та трьох штучних екосистем ставів № 1-3 розташованих в 

безпосередній близькості з Хрінницьким водосховищем біля с. Боремель 

Демидівського району  

Ефективність риб–біомеліораторів у умовах Західного Полісся України 

оцінювалася за споживанням ними від 35,5 до 75,9 % макрофітів та від 28,8 до 

47,4 % фітопланктону. Був зроблений висновок про доцільність застосування 

білого амуру та білого товстолобика для біологічної меліорації евтрофікованих 

водойм. Для екосистеми Хрінницького водосховища запропоновано вселення 

полікультури даних видів виходячи із надлишкових продукційних можливостей 

екосистеми з метою стабілізації продукційно-деструкційних процесів та 

зростання біорізноманіття та продуктивності водних біоресурсів [98].  

У той же час оцінювання впливу біологічної меліорації на екологічний стан 

розглянутих водойм не проводилося. 
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Басейнове управління водних ресурсів річки Рось (БУВР Росі) багато років 

впроваджує біологічну меліорацію. Так, Пустоварівські водосховища, які є 

основним джерелом водопостачання Пустоварівської зрошувальної системи за 

період їхньої експлуатації (побудовані ще у 1982 році) значно замулилися. 

Оскільки проведення розчистки досить фінасово затратне, БУВР Росі було 

прийняте рішення щодо здійснення біологічної меліорації шляхом вселення 

рослиноїдних видів риб. 

Ще у 2006 році Пустоварівське нижнє водосховище площею 56 гектарів 

було зариблене білим амуром, коропом та товстолобом. За два роки ця риба 

очистила водне дзеркало водосховища від зайвої рослинності, а його площа 

збільшилась на 28 гектарів [99]. 

Крім каналів Кілійським управлінням водного господарства в Одеській 

області у 2020 році розпочато процес біомеліораціі ряду малих водосховищ - 

Козейського, Нерушайського, Дмитрівського та Кагачського [96,100].     

Як і на каналах, результати цієї роботи та вплив їх проведення на 

екологічний стан водосховищ будуть встановлені в наступні роки. 

У Харківській області багато малих водосховищ постійно зариблюються 

молоддю цінних видів риб, в першу чергу РЇР. Однак вивчення впливу цього 

заходу на екологічний стан не проводиться, так як основною метою є отримання 

додаткової рибної продукції, отриманої на «безкоштовному» природному кормі. 

У 2018 році УКРНДІЕП підготував Режими біологічної меліорації 

Травянського і Муромського водосховищ в Харківській області. Нормативи 

зариблення водойм рибами-меліорантами розраховувалися з метою поліпшення їх 

екологічного стану виходячи з сучасних даних [101,102]. 

Для контролю ходу біомеліорації, в тому числі з метою корекції нормативів 

зариблення рибами-меліорантами і оцінки економічної (з точки зору поліпшення 

екологічного стану водосховища) в Режимах передбачається (п.11.1) проведення 

оцінок ефективності цього заходу – моніторинг екологічного стану водосховищ, 

зростання риб-меліорантов, формування якості води і ін. 
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Висновки до розділу1 

 

1. Оцінка стану водних екосистем у наш час в Україні проводиться 

здебільшого за доволі застарілоюсистемою, сформованою на базі ресурсного 

підходу. Система побудована переважно за гідрохімічними та бактеріологічними 

показниками якості води з дуже обмеженим залученням гідробіологічної 

інформації, як це було ще за Радянського Союзу. Недостатність такої оцінки в 

умовах сучасної, вельми складної гідроекологічної ситуації в Україні давно відома. 

Згідно з Водним кодексом України, прийнятим у 1995 році, та Рамковою 

директивою ЕС „Упорядкування діяльності в галузі водної політики” (2000/60/ЕС) 

аналіз та нормування якості поверхневих вод повинні здійснюватися на основі 

екосистемного підходу. При використанні цього підходу для оцінки екологічного 

стану водних об’єктів необхідна інформація не тільки про якість води (навіть з 

екологічних позицій), але й про інші основні складові водних екосистем, перш за 

все біоту та донні відкладення. Проте, можливості для істотного вдосконалення 

державної системи еколого-аналітичного контролю в Україні на наш час вкрай 

обмежені. Окремі ж експедиційні дослідження, за визначенням, не можуть 

забезпечити порівняної з цією системою масштабності охоплення. Тому часто 

доводиться користуватися наявною інформацією (хоч би й усвідомлюючи її 

недостатність). 

Розроблений і прийнятий у вигляді відповідних методик (Романенко В.Д., 

Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін. Методика екологічної оцінки якості 

поверхневих вод за відповідними категоріями Київ: Символ-Т, 1998.- 28 с. та 

Романенко В.Д., Жукинський В.М., Оксіюк О.П. та ін., Методика встановлення і 

використання екологічних нормативів якості поверхневих вод суші та естуаріїв 

України. К.: Мінекоресурсів України, 2001.- 48 с.) спосіб оцінки якості води з 

екологічних позицій є доволі прогресивним, у порівнянні з більшістю інших 

аналогічних систем інтегральної оцінки якості води. Проте, з часів його 

розроблення накопичений значний досвід практичного застосування, досліджені 

нові показники, підвищилися інформаційні можливості. Отже, доцільним і 
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можливим є подальше його вдосконалення задля підвищення об’єктивності 

оцінки якості води й створення основи розроблення аналогічних систем оцінки 

для інших компонентів водних екосистем. 

Біотичний підхід, що найбільш розповсюджений наразі у країнах ЄС, 

комбінує кількісні показники різноманітності з якісними показниками 

толерантності окремих таксонів у єдиний індекс. На відміну від системи 

сапробності, він дозволяє відстежувати й інші види забруднення крім органічного.  

2. Однією із найбільш розповсюджених і найбільш вивчених груп методів 

біомеліорації є іхтіомеліорація, яка початково являла собою комплекс 

організаційно-господарських та технічних заходів, що передусім мали на меті 

отримання високих показників промислової рибопродуктивності.  

Серед методів іхтіомеліорації найчастіше застосовується методи засновані 

на використанні окремих видів риб для боротьби з вищою водною рослинністю та 

надмірним розвитком деяких організмів.  

Прикладом іхтіомеліорації в Україні є вирощування промислових видів риб 

у рисових чеках. У рисових чеках  „водяного пару” вирощують коропа та 

товстолобів. Також рибу вирощують у зрошувальних системах, значне заростання 

яких призводить до великих втрат води, зміління каналів, вимагає значних затрат 

на їх очищення.  

Білий амур та короп, яких вирощують у каналах, забезпечують біологічне 

очищення їх та дають додаткову рибопродукцію. Для пригнічення розвитку 

рослинності у каналах слід використовувати дво- та триліток білого амура. 

В то же час, за даними багатьох спеціалістів, розведення риби в рисових 

чеках особливої перспективи не має. 

3. Аналіз масштабів біологічної меліорації та оцінка відповідних змін 

екологічного стану водних об'єктів України загальногосподарського призначення, 

перш за все Дніпровських водосховищ показує, що такі об'єкти постійно і 

масштабно заселялися видами-меліорантами, в першу чергу далекосхідними 

рослиноїдних рибами - білим і строкатим товстолобиками і білим амуром. 
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При цьому оцінка екологічного стану Дніпровських водосховищ з розвитку 

планктонних гідробіонтів, які є основою кормової бази РЇР свідчить, що вселення 

молоді РЇР може в окремих водосховищах значно впливати на чисельність і 

біомасу фіто- і зоопланктону. Це може вплинути на стані кормової бази молоді 

цінних промислових аборигенних видів риб (що спостерігалося на 

Кременчуцькому водосховищі). Крім того, погіршення кормової бази може 

проявлятися в зниженні загального біорізноманіття Дніпровських водосховищ. 

Тому ми також вважаємо, що рибогосподарські заходи, які змінюють якісну 

структуру екологічних комплексів внутрішніх водойм, повинні проводитися 

обережно після виконання необхідних наукових досліджень. 

4. Проведеній нами розрахунок кореляційних зв'язків (R) обсягів 

зариблення-вилову РЇР і розвитком в 1965-2004 рр. в Дніпровських водосховищах 

синь-озелених водоростей показав, що зв'язок між зарибленням РЇР та середньою 

біомасою синьо-зелених водоростей був тісним в Каховському водосховищі (R= -

0,890) і помітним в Київському (R= -0,542). В той же час в Кременчуцькому 

водосховищі цей зв'язок був дуже сильним, але мав позитивну величину (R= 

+0,996), тобто вселення РЇР збільшувало біомаси синьо-зелених водоростей у воді 

водосховища, або (щодо кореляції з виловом) розрахунок вселення проводився не 

з метою біомеліорації. 

5. Отримані дані по корелятивним зв'язкам (R) обсягів зариблення-вилову 

РЇР і розвитком в 1965-2013рр в Дніпровських водосховищах планктонних 

угруповань (табл. 1.9) показують, що зв'язок біомаси фітопланктону з 

зарибленням РЇР лише в Київському водосховищі був від'ємним. Його величини 

мали помітне значення R = -0,580. Зв'язок біомаси фітопланктону з виловом РЇР 

був від'ємним лише у Київському та Канівському водосховищах R = - 0,477 та -

0,340 відповідно. 

В інших водосховищах величини цієї кореляції були позитивними, тобто 

вселення-вилов РЇР не покращувало (меліорувало), а погіршувало стан водоймищ, 

або (щодо кореляції з виловом) розрахунок вселення проводився не з метою 

біомеліорації. 
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Зв'язок біомаси зоопланктону з зариблення та виловом РЇР у всіх 

водосховищах (крім вилову з Київського) був від'ємним. Тобто ця рибоводна 

операція могла сильно впливати на зоопланктон, що може мати наслідки у 

зростанні молоді аборигенних видів риб. 

6. За даними окремих авторів, Бузевич І. Ю. 2010, промислові 

іхтіокомплекси Київського, Канівського, Кременчуцького, Дніпродзержинського і 

Каховського водосховищ в 2007-2011рр перебували у стані динамічної рівноваги. 

В той же час, динаміка вилову риби за видами у Кременчуцькому водосховищі та 

кореляція між виловами різних за спектрами харчування риб (табл. 1.10-1.12) 

показують, що зв'язок з уловами харчових конкурентів РЇР планктонофагів не 

негативний, як очікувалося,  а позитивний і помірний (R = +0,337). При цьому 

дані за 14 років показують, що загальний вилов риби у Кременчуцькому 

водосховищі в основному визначається виловом полифагів, планктонофагів (крім 

товстолобиків) і бентофагів. Коффициент кореляції загального вилову з цими 

групами становить +0,917, +0,727 і+0,641 відповідно. При цьому зв'язок між 

виловами РЇР і загальним виловом риби також позитивний и помітний. У той же 

час, він набагато нижче (R = +0,505). 

7. Обсяг вилову рослиноїдних риб з малих та технологічних водних об'єктів 

у загальному улові РЇР складав в 2000-2019рр від 8901,8 до 14473,0т, або 91,5-

96,5% загального вилову РЇР в Україні. 

8. Відсутність інформації щодо екологічної ефективності біологічної 

меліорації більшості малих та технологічних водних об'єктів Україні багато в 

чому пояснюється, на нашу думку, незначною кількістю науково-дослідних робіт 

за визначенням екологічного стану таких об'єктів. Крім того, як показує аналіз 

літератури і накопичений УКРНДІЕП досвід, спостереження (контроль) ходу 

біомеліорації, а також виконання положень біологічного обґрунтування 

необхідності біомеліорації практично ніколи не проводяться. 

У 2018 році УКРНДІЕП підготував Режими біологічної меліорації 

Травянського і Муромського водосховищ в Харківській області. Нормативи 



76 

 

зариблення водойм рибами-меліорантами розраховувалися з метою поліпшення їх 

екологічного стану виходячи з сучасних даних. 

Для контролю ходу протікання біомеліорації, в тому числі з метою корекції 

нормативів зариблення рибами-меліорантами і оцінки економічної (з точки зору 

поліпшення екологічного стану водосховища) в Режимах передбачається (п.11.1) 

проведення оцінок ефективності цього заходу - моніторинг екологічного стану 

водосховищ, зростання риб-меліорантов, формування якості води і ін. 
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2 РОЗРОБКА РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ 

НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ (АБО КОРИГУВАННЯ) БІОЛОГІЧНОЇ 

МЕЛІОРАЦІЇ ДЛЯ ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНИХ 

ОБ'ЄКТІВ  

Наявний досвід у галузі біологічної меліорації і розробки методичних 

рекомендацій щодо її проведення з урахуванням особливостей водних об'єктів 

різного господарського призначення показує, що для визначення необхідності та 

можливості поліпшення екологічного стану водних об'єктів і їх використання у 

різних галузях господарської діяльності необхідно з'ясувати широке коло питань. 

Нижче розглянуто основні напрямки робіт, результати яких 

використовуються для розробки режиму біологічної меліорації конкретного 

водного об'єкта. 

 

2.1 Вивчення сучасного екологічного стану водних об'єктів і 

визначення необхідності та можливості поліпшення екологічного стану 

методами біологічної меліорації 

Метою меліорацій водних об'єктів є поліпшення і збереження споживчих 

властивостей і екологічного стану водних об'єктів. Основними завданнями 

меліорацій водних об'єктів є: 

− створення і поліпшення умов для ефективного (галузевого або 

комплексного) використання природних ресурсів водних об'єктів при збереженні 

необхідного рівня якості навколишнього середовища; 

− відновлення та збереження водних об'єктів як природних компонентів 

природного середовища; 

− забезпечення у водних об'єктах умов для існування і відтворення водної та 

прибережної флори і фауни [103]. 

Завданням біологічної меліорації є поліпшення якості водного середовища 

за допомогою водних організмів (гідробіонтів). Принцип біологічної меліорації 

водойм базується на властивості окремих видів водних рослин і тварин вилучати з 

води різноманітні речовини та мікроорганізми, очищати від органічних залишків 
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піщані пляжі, прискорювати деевтрофікацію водойм тощо. У біологічній 

меліорації водойм беруть участь усі гідробіонти. Біологічна меліорації 

водойм відбувається через стимулювання життєдіяльності організмів-

меліораторів, що досягається створенням оптимальних умов для збільшення їх 

чисельності у разі потреби [104]. 

Суть біологічної меліорації полягає у спрямованому формуванні такої 

структури гідробіоценозів, яка у процесі свого функціонування покращувала б 

екологічний стан і технологічні характеристики водних об'єктів. Біологічна 

меліорація може бути рекомендована, як водоохоронний захід, проведення якого 

призводить до поліпшення екологічного стану водних об'єктів шляхом вилучення 

певної кількості забруднюючих речовин. 

У цілому біологічна меліорація базується на використанні окремих 

гідробіонтів для боротьби з розвитком водної рослинності (рослиноїдні риби), 

біообростанням дрейсеною (риби - облігатні молюскофаги, наприклад, чорний 

амур), а також на розробці рекомендацій з використання масових видів рослин і 

тварин як накопичувачів різних хімічних сполук та ін. [105]. Ще одним 

напрямком біологічної меліорації є заходи щодо інтенсифікації процесів 

самоочищення у водних об'єктах з використанням спрямованого формування 

біоценозів [106]. 

Оцінка екологічного стану гідроекосистем базується на результатах 

гідрохімічного, біологічного, санітарно-гігієнічного та інших видів моніторингу 

якості води. Крім того, використовуються дані спеціальних досліджень 

хімічного, гідрохімічного, мікробіологічного забруднення води, донних 

відкладів, стану фауни й флори водних об'єктів [107]. 

На теперішній час існують різні методологічні підходи до оцінки стану 

водних об’єктів за окремими гідрологічними, гідробіологічними, гідрохімічними 

показниками або за комплексними чи інтегральними критеріями [108]. 

Водночас вважається, що неможливо здійснювати контроль за всіма 

абіотичними і біотичними параметрами навіть найпростіших прісноводних 

екосистем. Для оцінки їх стану використовується обмежена кількість доступних 
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показників, які можна розбити на дві основні групи: визначення рівнів речовин-

забруднювачів у воді й / або в седиментах і використання біомаркерів 

(включаючи визначення рівня речовин-забруднювачів в біоті). Кожен метод має 

специфічні переваги й недоліки. Біологічний ефект тієї чи іншої речовини не 

може бути суворо детермінований лише її концентрацією у водному середовищі. 

Ця залежність має імовірнісний характер і визначення токсичного впливу 

речовин-забруднювачів на біоту водоймища лише за їх кількісними показниками 

у воді або донних відкладів і порівняння їх зі стандартизованими показниками 

якості середовища, (наприклад, ГДК) має вельми відносну екологічну цінність. 

Тому біологічні показники стану екосистем (видове різноманіття, 

популяційні та організмові показники тощо) мають очевидні переваги, оскільки є 

"інтегруючими" показниками всіх змін за тривалий період часу і безпосередньо 

показують відповіді біоти на той чи інший вид антропогенного впливу [109]. 

Біологічний контроль якості води має ряд переваг над хімічними і 

фізичними методами, оскільки угруповання живих організмів відображують усі 

зміни екологічного стану водного середовища, одночасно реагуючи на комплекс 

різноманітних чинників і забруднювачів. Метод дозволяє оцінити наслідки як 

постійного, так і залпового забруднення, оскільки усереднює «ефект 

забруднення» в часі [110]. 

Річ у тому, що використання хіміко-аналітичних методів не дає повної 

інформації про можливу дію комплексу забруднювачів на живі організми. Крім 

того, у багатьох випадках біологічні методи є технічно простішими й значно 

дешевшими, обмежені у часі, більш чутливі у порівнянні з хімічним аналізом. У 

цілому це приводить до зменшення числа необхідних процедур та значному 

спрощенню дослідницького процесу. 

Будь-яка водна екосистема, перебуваючи в рівновазі з факторами 

зовнішнього середовища, має складну систему рухомих біологічних зв'язків, які 

порушуються під антропогенним впливом. Перш за все, вплив антропогенних 

факторів, і зокрема, забруднення відображується на видовому складі водних 

угрупувань. Біологічний метод оцінки стану водойми дозволяє виконати 
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завдання, здійснення яких за допомогою гідрофізичних і гідрохімічних методів 

неможливо. Оцінка ступеня забруднення водойм за складом живих організмів 

дозволяє швидко встановити його санітарний стан, визначити ступінь і характер 

забруднення та шляхи його розповсюдження у водоймі, а також надати кількісну 

характеристику перебігу процесів природного самоочищення. Вважається, що ці 

методи дослідження, передбачають виявлення забруднення навколишнього 

середовища, що вже відбулося, або того, що відбувається зараз за 

функціональними характеристиками особин. Таким чином, видовий склад живих 

організмів у забрудненій водоймі служить підсумковою характеристикою 

токсикологічних властивостей водного середовища за деякий проміжок часу і не 

дає її оцінки на час дослідження [111]. 

Оцінка ступеня зміни природного середовища і прогнозування його стану в 

умовах дії антропогенних чинників на основі вивчення показників біоти отримала 

назву біоіндикація. Система біоіндикації ґрунтується на фундаментальних 

знаннях закономірностей функціонування водних екосистем і їх трансформації в 

умовах антропогенного впливу [112, 113]. 

При цьому результати ряду досліджень свідчать, що біологічні показники, у 

порівнянні з хімічними та фізичними, мають найбільшу інформаційну 

значущість [114]. 

Важливим принципом системи біоіндикації є дослідження стану біоти на 

різних рівнях біологічної організації (від молекулярного до екосистемного). 

Однак основним підходом при організації біоіндикації залишається екологічний. 

Головними є структурні та функціональні показники водних угруповань (фіто-, 

зоо-, бактеріопланктону, зообентосу, макрофітів, риб), які показують реакцію 

екосистеми в цілому. Біохімічні, гістологічні, фізіологічні, токсикологічні, 

генетичні та інші напрямки досліджень повинні служити головній меті − оцінці 

стану екосистеми і основних її компонентів − популяцій і угрупувань [115]. 

Дослідження на тканинному і організмовому рівнях (система біомаркерів, 

біотестів) націлені на виявлення механізмів реакції водних організмів і їх 

толерантності до різнотипних антропогенних впливів. Експериментальні дані 
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служать ключем до розшифровки закономірностей функціонування популяцій і 

угрупувань в умовах антропогенного впливу. 

При оцінці стану екосистем у роботі [116] серед показників водних 

угруповань, які використовуються, можна виділити три основні групи − кількісні, 

структурні і функціональні. Кількісні показники (загальна чисельність і біомаса 

угрупувань, їх основних груп і масових видів) є інтегральними індикаторами 

рівня розвитку біоти. Структурні показники (склад і біорізноманіття, 

співвідношення таксономічних, екологічних, трофічних груп, а також видів, в 

тому числі індикаторних, видів-вселенців та ін.) відображають, крім природних 

особливостей екосистеми, специфіку реакції біоти на різні типи антропогенного 

впливу. Функціональні показники описують динамічні характеристики популяцій 

і угрупувань, а також процеси трансформації речовин природного (продукційно-

деструкційні процеси) і антропогенного походження (розсіювання забруднюючих 

і токсичних речовин, нафтового забруднення та ін.). 

Для проведення оцінки екологічного стану водойм та водотоків за 

структурними показниками біотичних угруповань відповідно вимог Водної 

рамкової директиви ЄС 2000/60 [117] потрібно визначити параметри 

характеристик (дескрипторів), що відповідають відмінному, тобто референсному 

стану для водних об’єктів певного типу. Це можна зробити декількома шляхами: 

вивченням фонових характеристик аналогічних водних об’єктів, які зберегли 

природні параметри, або використанням вже відомих показників за попередні 

періоди, коли антропогенне навантаження було мінімальним. Встановлені 

параметри дескрипторів, що відповідають відмінному стану, порівнюються з 

параметрами, які характеризують водний об’єкт, екологічний стан якого 

намагаються дізнатися. Подібна компаративна система оцінки активно 

розвивається в європейських країнах та Україні [118, 119]. 

Для характеристики стану водних об’єктів використовують основні 

структурні характеристики біологічних угруповань. Серед найбільш поширених 

структурних показників виділяють:  
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− Aзаг – видове різноманіття угруповання (загальна кількість видів, або 

видове багатство);  

− Т – таксономічне різноманіття – кількість таксонів певного надвидового 

рангу: родів, родин тощо;  

− Aдом – кількість видів домінантного комплексу угруповання, якими є такі, 

що мають частоту зустрічальності 50 - 100%;  

− види-едифікатори, або види-домінанти першого порядку (перші два в 

домінантному комплексі, ранжованому за біомасою або за індексом порівняння) ; 

 − види-субдомінанти (2 - 3 наступних за першими двома); 

 − флористичний та фауністичний спектр угруповання – процентне 

співвідношення основних систематичних груп за кількістю видів; 

− N – загальна чисельність угруповання;  

− B – загальна біомаса угруповання; 

− Tдом/B – домінантний за біомасою основний таксон; 

− Tдом/N – домінантний за чисельністю основний таксон; 

 − таксономічна структура – співвідношення основних систематичних груп 

планктону, бентосу, перифітону або окремих таксонів за біомасою у відсотках; 

− структура домінування (оліго-, мезо- чи полідомінантність) – частки 

біомаси видів домінантного комплексу в загальній біомасі; 

 − трофічна структура – процентне співвідношення різних трофічних груп за 

біомасою; 

– частота зустрічаємості виду – відсоток станцій, на яких зареєстрований 

даний вид, від загальної кількості обстежених станцій; 

− ІЦЗ – індекс ценотичної значущості певного виду, який розраховується як 

bp, де b – індивідуальна маса виду (іноді – індекс порівняння, або індекс 

щільності).  

Поряд з використанням абсолютних структурних показників конкретного 

угруповання для оцінки стану водних екосистем використовують різноманітні 

порівняльні індекси (Шенона, Менхініка, Сімпсона, Жакара, Шоригіна, 

Вайнштейна) та методи біологічної індикації [120].  
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Пропонується також метод екологічної оцінки стану водних екосистем за 

вищими водними рослинами (ВВР). Він передбачає визначення індексу 

фітоіндикації екологічного стану водних екосистем. Такий підхід базується на 

аналізі видової різноманітності ценозів ВВР, чисельності видів, чутливих до 

забрудненості води, ступеня сприяння розвитку рослинності річковою 

екосистемою [121]. 

С. О. Афанасьєвим за співавторством був розроблений спосіб визначення 

екологічного стану водойм. Він полягає в спрощенні процедури оцінки ступеню 

антропогенного впливу на водойми, підвищення точності визначення і 

можливості застосування для діагностики таких чинників, як температурне 

забруднення. Досягається це шляхом аналізу розмірно-вагової структури 

популяції гідробіонтів, які перебувають під впливом будь-якого чинника 

середовища за рівних інших умов. Вибірку гідробіонтів розбивають на 

рівноінтервальні варіаційні класи по вазі або розмірним характеристикам особин. 

Одержані в кожному рівноінтервальному класі ряди порівнюють за допомогою 

індексу видової схожості Чекановського-Серенсена для кількісних даних, що 

традиційно використовується для угруповань, приймаючи пропоновані 

рівноінтервальні варіаційні класи за самостійні види гідробіонтів. Одержана 

величина індексу видової схожості Чекановського-Серенсена вказує на ступінь 

схожості структури дослідженої популяції з контролем і дозволяє, таким чином, 

зробити висновок про ступінь впливу конкретного чинника на аналізований вид. 

Також за силою відхилення визначають екологічний статус водойм. При цьому 

необхідно враховувати погрішність одержуваного індексу Чекановського-

Серенсена, яку визначають дослідним шляхом індивідуально для кожної ознаки. 

На думку авторів, застосовування запропонованого способу спрощує 

визначення екологічного стану водойми, що зазнає антропогенного впливу, 

зменшує потребу у кваліфікованих фахівцях, скорочує затрати часу та 

трудовитрати. Окрім цього, виникає можливість оцінити вплив деяких чинників, 

наприклад, скидів техногенних холодних вод при відносній незмінності 

гідрохімічних параметрів водних екосистем на підставі величини одержаного 
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індексу схожості Чекановського-Серенсена, досліджену водойму вважають 

забрудненою в разі статистично значущих відмінностей розмірно-вагової 

структури популяції гідробіонтів в дослідженому та контрольному біотопі. В 

цілому, це дозволяє поліпшити визначення екологічного стану водойм, що 

зазнають антропогенної дії [122]. 

Для оцінки екологічного стану водойм часто використовують показники 

розвитку фітопланктону, який є первинною ланкою у трофічних ланцюгах. 

Планктонні водорості швидко реагують на зміни водного середовища і можуть 

служити індикаторами стану всієї водної екосистеми [62,63]. 

З метою стабілізації та поліпшення якості водного середовища найбільш 

доцільним вважається надавати перевагу біологічним методам меліорації, а саме 

іхтіомеліорації – культивуванню певних видів риб різної харчової спеціалізації з 

обґрунтованим зарибленням, для створення штучних іхтіоценозів пасовищного 

типу, які будуть ефективно регулювати чисельність гідробіонтів у водоймі [123]. 

При розгляді необхідності та можливості поліпшення екологічного стану 

водних об'єктів методами біологічної меліорації необхідне проведення натурних 

досліджень для відбору і подальшого аналізу проб води та гідробіонтів. Так 

дослідження УКРНДІЕП на Трав’янському водосховищі свідчать, що: 

1. За своїми показниками вода Трав’янського водосховища в цілому 

відповідає умовам існування риб-меліорантів. 

2. В окремі періоди спостерігалися значні підвищення вмісту сполук азоту, 

який в даній водоймі є основним елементом. Це може свідчити про значну 

евтрофікацію водойми та високу ймовірність розвитку «цвітіння» води, а також 

негативних супутніх процесів. 

3. Розгляд розвитку угруповань фітопланктону в Трав’янському 

водосховищі за багаторічний період (1991-2016рр) показує, що в найбільш 

напружений для водойми літній період в ньому розвивається велика кількість 

організмів фітопланктону, з яких значну частину складають найбільш небезпечні 

синьо-зелені водорості. Загальна біомаса фітопланктону, виявлена нами в 
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Трав’янському водосховищі в липні 2016 року − 7,29 мг/л прийнята нами для 

подальших розрахунків норм зариблення рибами-меліорантами. 

4. Окрім повітряно-водної рослинності у Трав’янському водосховищі 

розвивається занурена вища водна рослинність. З її складу тут були виявлені 

кушир занурений (Ceratophyllum demersum), рдесник гребенястий (Potamogeton 

pectinatus) та пронзеннолисний (P. perfoliatus), уруть мутовчата (Meriophyllum 

verticillatum). 

Загальна площа мілководдя (до 2 м) становила в 1980 р. 1,30 км2. У 2018 

році, при прозорості води 1,8 м, занурена рослинність сягала глибини 3,2 м. Тому, 

площа, де розвиваються занурені водні рослини збільшилася мінімум в 1,5 рази − 

до 1,95 км2. Проективне покриття в цій зоні становило близько 60%, а середня 

питома біомаса зануреної вищої водної рослинності − 0,40 кг/м2. Крім великої 

кількості зануреної рослинності практично на всіх ділянках вона була покрита 

нитчастими водоростями, які при сильному розвитку можуть значно погіршити 

екологічний стан водойм. Тому необхідно лімітування їх розвитку. 

Таким чином, для поліпшення екологічного стану Трав’янського 

водосховища методами біологічної меліорації необхідно проводити вселення 

молоді білого амура та товстолобиків. При цьому здійснювати їх вилов після 

нагулу. Це дозволить знизити біомаси гідробіонтів, а також поліпшити якість 

води у водосховищі внаслідок виносу речовин з біомасою виловлюваних 

риб [102]. 

 

2.2 Показники, які свідчать про необхідність біологічної меліорації 

Погіршення екологічного стану багатьох водних об'єктів обумовлює 

проведення на них меліоративних робіт. Не завжди вони можуть бути виконані з 

використанням біологічних об'єктів − біологічної меліорації. Водночас 

проведення біологічної меліорації дозволяє поліпшити ряд характеристик водних 

об'єктів. 
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При антропогенному евтрофуванні та забрудненні, відбувається деградація 

водних об'єктів. В результаті прискорюються життєві процеси фітопланктону, в 

тому числі отримують масовий розвиток синьо-зелені водорості [124]. 

У 2020 році в роботах українських гідробіологів зазначалося, що сучасний 

екологічний стан природних водойм України, вплив на них багаторічного скиду 

частково очищених скидних вод поступово призводить до екологічної 

катастрофи. На початку XXI сторіччя екологічна ситуація, в якій опинилися 

водойми України, викликає серйозну занепокоєність. Однією з основних проблем 

є біологічне забруднення вод природних водоймищ патогенними та умовно-

патогенними мікроорганізмами, яке відбувається в результаті надходження в них 

стічних вод з прибережних населених пунктів, промислових вод, багатих на 

органічні сполуки з поживними речовинами для мікроорганізмів. У процесі 

евтрофікації надлишок поживних речовин у водоймах викликає надмірне 

розмноження водоростей. Основними ознаками евтрофікації водойм є збільшення

біомаси фітопланктону або інших автотрофних організмів, масовий розвиток 

водоростей до рівня «цвітіння» води, зменшення концентрації розчиненого кисню 

на кінцевому етапі вегетації – при масовому відмиранні водоростей [125]. 

Питання боротьби з «цвітінням» води постало у 60-хроках ХХ ст. і 

залишається актуальним у наш час. «Цвітіння» води – це закономірне явище, яке 

виникає в результаті втручання людини у формування природних біоценозів і 

свідчить про порушення природної рівноваги і процесів саморегуляції у водних 

системах. Зарегулювання стоків річок та підвищення евтрофікації природних 

водойм, у зв'язку зі скидом промислових, побутових та сільськогосподарських 

стоків, ускладнює водопостачання міст.  

Накопичення амонійного азоту, фосфатів, сірки, заліза та ін. мінеральних 

елементів і різних розчинних органічних сполук, стало постійно діючим фактором 

і призвело до невідповідності матеріальної основи біологічної продуктивності і 

швидкості перебудови споживачів з усією складністю метаболічних зв'язків у 

водних екосистемах, що призвело до порушення процесів саморегуляції в 

біоценозах. Домінантним стає вид, який найбільше пристосувався до даних умов, 
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з найбільшою стійкістю до фізико-хімічних факторів середовища, що 

змінилися [126].  

«Цвітіння» води може бути спричинене масовим розмноженням водоростей 

та ціанобактерій. Для боротьби із «цвітінням» води було надано рекомендацію 

застосовувати біологічний спосіб боротьби (рішення Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Річки та лимани Причорномор'я на початку XXI 

сторіччя», Одеський державний екологічний університет, 17-18.10.2019 р.). 

Інтенсивний розвиток фітопланктону, в першу чергу синьо-зелених 

водоростей може бути знижено вселенням далекосхідних рослиноїдних риб (РЇР); 

структурною перебудовою фітопланктону з вселенням у водойми штаму хлорели 

Chlorella vulgaris, що апробовані в РФ на Пензенському, Береславский (РФ 

Волгоградська область) водосховищах і рибоводних ставках [124,127-129] ]; або 

скорочення чисельності зоопланктофагів для стимуляції розвитку зоопланктону, 

який споживає фітопланктон (ця технологія широко розповсюджена у Європі). 

За даними літератури нами було проведено розрахунок корелятивних 

зв'язків (R) обсягів зариблення-вилову РЇР і розвитком в 1965-2004 рр в 

Дніпровських водосховищах синьо-зелених водоростей (табл.2.1-2.3). 

Аналіз отриманих кореляцій показав, що зв'язок між зарибленням РЇР та 

середньою біомасою синьо-зелених водоростей був тісним в Каховському 

водосховищі (R= -0,890) і помітним в Київському (R= -0,542). Водночас в 

Кременчуцькому водосховищі цей зв'язок був дуже сильним, але мав додатню 

величину (R= +0,996), тобто вселення РЇР збільшувало біомаси синьо-зелених 

водоростей у воді водосховища. 

Отримані дані по корелятивним зв'язкам (R) обсягів зариблення-вилову РЇР 

і розвитком в 1965-2013 рр в Дніпровських водосховищах планктонних 

угруповань показують, що зв'язок біомаси фітопланктону з зарибленням РЇР лише 

в Київському водосховищі був від'ємним. Його величини мали помітне значення 

R = -0,580. Зв'язок біомаси фітопланктону з виловом РЇР був від'ємним лише в 

Київському та Канівському водосховищах R = - 0,477 та -0,340 відповідно [130]. 
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Це саме відноситься і до вселення штамів хлорели. Відзначається, що 

широко розповсюджений метод боротьби з цвітінням синьо-зелених водоростей 

шляхом вселення у водойму зеленої водорості хлорели (так званий метод 

«альголізаціі» водойм) не має ніякого наукового обґрунтування і доказів його 

ефективності. Він зустрів різку критику з боку авторитетних вчених і відомих 

фахівців провідних інститутів Російської Академії наук [131-133]. Критика цього 

методу показана також у вирішенні XI з'їзду Гідробіологічного суспільства РАН, 

що проходив 22-26 вересня 2014 року в місті Красноярськ 

 

Таблиця 2.1 − Кореляційні зв'язки між зарибленням-виловом РЇР і 

показниками розвитку синьо-зелених водоростей в Київському водосховищі в 

1965-2005рр 

 

Показники 

Середній % 

акваторії, 

яка була 

охоплена 

«цвітінням» 

води 

Середня 

біомаса 

синьо-

зелених 

водоростей 

Середній % синьо-зелених 

водоростей від загальної 

біомаси літнього 

фітопланктону 

Зариблення 

РЇР 

Вилов 

РЇР 

Середній % 

акваторії, яка була 

охоплена 

«цвітінням» води 

 

− 

 

+0,989 

 

+0,848 

 

-0,542 

 

− 

Середня біомаса 

синьо-зелених 

водоростей,  

 

+0,989 

 

− 

 

+0,840 

 

-0,509 

 

− 

Середній % синьо-

зелених водоростей 

від загальної 

біомаси літнього 

фітопланктону 

 

+0,848 

 

+0,840 

 

− 

 

-0,891 

 

− 

Зариблення РЇР -0,542 -0,509 -0,891 − − 

Вилов РЇР, тонн − − − − − 
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Таблиця 2.2 − Кореляційні зв'язки між зарибленням-виловом РЇР і 

показниками розвитку синьо-зелених водоростей в Кременчуцькому водосховище 

в 1961-2005рр 

Показники 

Середній % 

акваторії, 

яка була 

охоплена 

«цвітінням» 

води 

Середня 

біомаса 

синьо-

зелених 

водоростей 

Середній % синьо-

зелених водоростей 

від загальної 

біомаси літнього 

фітопланктону 

Зариблення 

РЇР 
Вилов РЇР  

Середній % акваторії, 

яка була охоплена 

«цвітінням» води 

 

− 

 

-0,684 

 

+0,869 

 

-0,624 

 

-0,995 

Середня біомаса синьо-

зелених водоростей 

 

-0,684 

 

− 

 

-0,247 

 

+0,996 

 

+0,756 

Середній % синьо-

зелених водоростей від 

загальної біомаси 

літнього фітопланктону 

 

+0,869 

 

-0,247 

 

− 

 

-0,175 

 

-0,811 

 

Зариблення РЇР 

 

-0,624 

 

+0,996 

 

-0,175 

 

− 

 

+0,696 

 

Вилов РЇР 

 

-0,995 

 

+0,756 

 

-0,811 

 

+0,696 

 

− 

 

Таблиця 2.3 − Кореляційні зв'язки між зарибленням-виловом РЇР і 

показниками розвитку синьо-зелених водоростей в Каховському водосховищі в 

1963-2005рр 

Показники 

Середній % 

акваторії, 

яка була 

охоплена 

«цвітінням» 

води 

Середня 

біомаса 

синьо-

зелених 

водоростей 

Середній % синьо-

зелених водоростей 

від загальної 

біомаси літнього 

фітопланктону 

Зариблення 

РЇР 

Вилов 

РЇР 

Середній % акваторії, яка 

була охоплена «цвітінням» 

води 

 

− 

 

+0,750 

 

+0,993 

 

-0,943 

 

-0,882 

Середня біомаса синьо-

зелених водоростей 

 

+0,750 

 

− 

 

+0,739 

 

-0,890 

 

-0,701 

Середній % синьо-зелених 

водоростей від загальної 

біомаси літнього 

фітопланктону 

 

+0,993 

 

+0,739 

 

− 

 

-0,956 

 

-0,821 

 

Зариблення РЇР 

 

-0,943 

 

-0,890 

 

-0,956 

 

− 

 

+0,762 

 

Вилов РЇР 

 

-0,882 

 

-0,701 

 

-0,821 

 

+0,762 

 

− 
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Важливим підсумком роботи З'їзду стало рішення вважати так званий метод 

"альголізаціі" водойм помилковим і таким, що завдає значної шкоди Російській 

гідробіології. Було наголошено про необхідність розвитку сучасних 

високотехнологічних наукових методів боротьби з евтрофікації водойм [134]. 

Водночас у вітчизняній літературі відзначені випадки успішного застосування 

альголізація водойм хлорелою. Цей метод, вже кілька років поспіль з успіхом 

використовується такими вітчизняними рибоводними господарствами, як 

Визирський ставок № 2 КП «Визирське джерело», рекреаційний комплекс «Три 

Карасі». Тому автори вважають, що в результаті біологічної меліорації 

забруднених водойм і стічних вод поліпшуються гідробіологічні умови, 

створюються сприятливі умови для проживання риб. Використання штаму 

Chlorella vulgaris BIN з закладеними в ньому принципово новими можливостями 

біологічної реабілітації забруднених водойм і стічних вод дозволяє змінити 

екологічну обстановку і створити надійну систему оздоровлення навколишнього 

середовища [125]. 

Наведені факти свідчать як про складність питання обмеження цвітіння 

водних об'єктів, так і про недостатню розробленість розглянутих заходів. Перш за 

все це стосується оцінки їх впливу на водні екосистеми. 

Невід'ємним компонентом водних екосистем, що утворюють середовище 

існування є вищі водні рослини. Вони відносяться до автотрофних організмів, які 

створюють первинну харчову продукцію в результаті своєї фотосинтетичної 

діяльності. Саме тому водні рослини відіграють провідну (енергетичну) роль у 

функціонуванні гідроекосистем і багато в чому зумовлюють структуру біотичних 

угрупувань водойми. 

Спільноти гідрофітів відіграють важливе значення у життєвому циклі 

зоопланктону, зообентосу і інших водних організмів: в їх щільних заростях 

формуються сприятливі температурні умови і газовий режим, що сприяють 

розмноженню, інтенсивному росту та забезпечують захист від хижаків. 

Для більшості видів водоплавних птахів зарості водних рослин − особливо 

гідрофіти, які не вкоренились (ряски, водокраса і інші) − служать кормовою 
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базою, а прибережні фітоценози водно-болотних рослин місцем гніздування. Риби 

в заростях знаходять собі тваринну і рослинну їжу. Багаті рослинними залишками 

донні відкладення є живильним середовищем для донної фауни риб. 

Водна і прибережно-водна рослинність, утворює зелені пояси уздовж 

берегів, служить своєрідним бар'єром для надходження до донних відкладів 

евтрофуючих і забруднюючих речовин. Саме з цієї причини водні екосистеми з 

широко розвиненим поясом рослинності є найбільш стійкими до антропогенного 

евтрофування та забруднення, а окремі види гідрофітів служать своєрідними 

індикаторами процесу евтрофікації водойми. 

Багаторічні спостереження, виконані в Білорусі, дозволяють вважати, що 

найбільш сприятливим фактором для формування хорошої якості води при 

достатньому водообміну є заростання акваторії до 30-40% (в залежності від типу 

водойми) при біомасі рослин до 1,5 кг повітряно-сухої речовини на 1 м2 

заростей [135]. 

Проте, занадто інтенсивний розвиток вищих водних рослин (ВВР) впливає 

на екологічний стан і господарські характеристики водних об'єктів. Зокрема на їх 

рибогосподарське значення. У них може відбуватися: 

Погіршення цінності видового складу і зниження уловів риби 

Результати багаторічних досліджень А. П. Іванова показують, що коли водні 

рослини займають більше ніж 25% площі водойми, відбувається їх негативний 

вплив на іхтіофауну. В цьому випадку знижується рибопродуктивність і 

погіршується гідрохімічний режим водойми. У темний час доби рослини можуть 

створювати дефіцит кисню у воді і тим самим викликати замор риби у 

водоймі [136]. 

П’ятдесятирічна історія Цимлянського водосховища підійшла до етапу, 

який характеризується початком корінного перетворення екосистеми 

водосховища в екосистему озерного типу. Проявом трансформації фізичного 

середовища проживання гідробіонтів стало великомасштабне заростання великої 

літоралі жорсткою водною рослинністю, яка захопила найцінніші нерестові 

угіддя. В результаті тотального замулення і заростання відбулося погіршення 
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кисневого режиму, підвищилася частота виникнення заморних ситуацій, які 

нерідко супроводжувалися загибеллю молоді риб [137,138]. 

Зміна екологічної ситуації у Цимлянському водосховищі призвела, з одного 

боку, до прогресивного поширення малопродуктивних другорядних видів, а з 

іншого − до неухильного зменшення чисельності аборигенних видів риб 

Цимлянського іхтіокомплексу: ляща, сазана, судака, берша, чехоні, рибця, шемаї, 

вирезуба. Різке збільшення обсягів вилову цінних видів риб (особливо старших 

вікових груп) призвело до того, що кормову базу водойми почали 

використовувати екологічно пластичні тугорослі і малоцінні риби (явище 

негативної сукцесії). Виправити становище пропонувалося шляхом 

широкомасштабного зариблення цієї великої та висококормної водойми амурами 

(включаючи чорного) і товстолобиками. Тим більше в історії цієї водойми відомі 

роки, коли саме завдяки зазначеним вище планомірним діям екосистема 

нормально функціонувала [139]. 

Погіршення умов нагулу молоді цінних видів іхтіофауни. 

Дослідження, проведені в 1990-х роках в Дагестані, виявили, що тільки в 

одній Каракольській нерестово-виросній водоймі річна продукція вищої водної 

рослинності становила 355 тис. т в сирій масі [140]. Подібне становище 

складалося і на інших НВХ Дагестану. Вселення в водойми білого амура в якості 

ефективного біомеліоратора дозволяє не тільки отримувати значну кількість риби, 

але, що найголовніше, поліпшити умови нагулу молоді цінних видів іхтіофауни. 

Аналогічна ситуація спостерігалася і на кубанських дельтових лиманах. При 

сильному заростанні вищою водною рослинністю скорочується корисна водна 

площа для росту молоді частикових і осетрових риб, для яких ці лимани можуть 

бути адаптаційними водоймами для випуску в Азовське море молоді [139]. 

Схожа ситуація спостерігалася на озері Південний Аграхан, де зарості 

вищої водної рослинності у 2014 році покривали близько 60% площі водойми або 

7,2 тис.га. Однак надмірний розвиток макрофітів сприяє накопиченню органічних 

залишків і заболочуванню, погіршує гідрохімічний режим, пригнічує розвиток 

планктонних і бентосних організмів, скорочує площі нагулу риб, що призводить 
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до зниження рибопродуктивності водного об'єкта. Тому для створення 

оптимальних екологічних умов відтворення і нагулу риб в Південно-Аграханській 

водоймі рекомендувалось здійснити комплекс біомеліоративних заходів, 

спрямованих в першу чергу на скорочення площі макрофітів. [141]. 

На водоймах-охолоджувачах енергооб'єктів ВВР зменшують площу 

активної зони (де відбувається основне охолодження води) і збільшують 

надходження біоперешкод на водозабірні станції. 

Так на Заїнському водосховищі (Заїнська ГРЕС, РФ) відбувається 

інтенсивне замулення водосховища, яке не може не погіршувати умови 

охолодження, тим більше, що зменшення глибин призводить до зростання на 

мілководді водних рослин, зменшенню активної зони охолодження [142]. 

Особливо цінним і незамінним у боротьбі з біоперешкодами на водоймах-

охолоджувачах теплових і атомних електростанцій виявився метод 

біомеліораціі [139]. 

Биковим А. Д. було встановлено, що біомеліоративний ефект, який 

спричинений інтродукцією білого амура наочно демонструє зміну площ 

заростання літоральної зони водойм-охолоджувачів [143]. 

Поява в водоймах-охолоджувачах дрейссени і різке збільшення 

створюваних молюском біоперешкод, зумовило пошук шляхів обмеження 

розвитку молюска. Найперспективнішим виявилося використання риб, що 

мешкають у водоймах-охолоджувачах. Однак результати численних досліджень 

показали, що аборигенна іхтіофауна не справляється з величезними запасами 

дрейссени в водоймах-охолоджувачах [139]. Тому необхідна біологічна 

меліорація таких водойм облігатним молюскофагом − чорним амуром. З огляду на 

недостатньо широке розповсюдження даного виду риби в Україні перспективним 

його замінником є звичайний короп [82, 94].  

Важливість біологічної боротьби з дрейссеною доводять результати 

багаторічних спостережень УкрНДІЕП на водоймі-охолоджувачі Зміївської ТЕС. 

З появою в водоймі-охолоджувачі в 1995 р. дрейссени спостерігалися глобальні 

зміни в її екосистемі. Молюск є потужним фільтратором і зростання його 



94 

 

популяції призвело до різкого збільшення прозорості води з 0,8-1,2 до 1,6-2,5 м. 

Ця обставина, поряд з достатньою кількістю біогенних сполук у воді, сприяла 

збільшенню площ і загальній біомасі вищої водної рослинності (в першу чергу 

зануреної). Особливо інтенсивно розвивався роголистник. 

Процеси, що відбулися в водоймі-охолоджувачі закономірно позначилися 

на надходженні «біоперешкод» на водозабори електростанції. Поряд зі значними 

кількостями самої дрейссени, збільшилося надходження на водоочисні сітки 

насосних станцій ТЕС занурених водних рослин, обумовлене збільшенням їх 

кількості у водоймі. 

Таким чином, проведені УКРНДІЕП дослідження показали, що дрейссена 

після появи у водоймі-охолоджувачі Зміївської ТЕС стала одним з основних 

джерел біоперешкод. Збільшилося надходження на водозабори вищої водної 

рослинності. Це свідчило про необхідність розробки і проведення комплексу 

заходів щодо зниження кількості молюска в водоймі-охолоджувачі [144, 145, 146]. 

Велике значення має встановлення впливу біоперешкод на пропускну 

здатність русел малих річок і каналів. В якості біоперешкод можуть служити як 

напівзанурені, так і занурені водні рослини, в тому числі водорості. 

Було встановлено, що для русел з біоперешкодами у вигляді синьо-зелених 

нитчастих водоростей коефіцієнт шорсткості зростає в середньому в 3-6 разів, а 

коефіцієнт гідравлічного опору − в 1,5-3,0 рази. Це призводить до зменшення 

витрати води, яка проходить через заросле русло в 4 рази в порівнянні з витратою 

через вільне від водоростей русло. Крім того, біоперешкоди після їх відмирання 

призводять до забруднення водотоків, погіршення якості води та в цілому 

екологічного стану малих річок і каналів [147-149]. 

Погіршення експлуатаційних показників і створення труднощів в 

експлуатації каналів при заростанні їх русел зануреною водною рослинністю було 

встановлено ще в 1970-ті роки Д. С. Алієвим. Автором відзначається, що 

заростання, зокрема Каракумського каналу, знижувало його проектну пропускну 

здатність в 3,5-4 рази [150,151]. 
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Один з основоположників біологічної меліорації каналів в Україні П. С. 

Вовк зазначає, що водна рослинність, утворюючи часто суцільні зарості на 

протязі всієї траси каналів, створює великі труднощі в його експлуатації. При 

цьому відбувається, перш за все, зниження пропускної здатності каналу, 

збільшення втрати води на випаровування, підвищення рівня і посилення тиску 

води на укоси, що може викликати їх руйнування і приводити до інших 

небажаних наслідків. На ряді каналів більшість рослин легко вимиваються і 

зносяться течією, накопичуються в великих кількостях на загороджувальних 

решітках, порушуючи тим самим нормальний ритм роботи насосних станцій і 

створюючи в ряді випадків аварійні ситуації. Зрештою, відмираюча рослинність, 

розкладаючись, погіршує якість води і прискорює процеси замулення 

каналу [152]. 

Гідравліками було встановлено, що зниження пропускної здатності при 

заростанні каналів відбувається не стільки за рахунок зменшення поперечного 

перерізу русла, скільки за рахунок гідравлічних опорів, що викликаються 

рослинністю [153-155]. 

Крім зануреної вищої водної рослинності на гідравлічний опір каналів 

впливає розвиток фітопланктону (перш за все синьо-зелених водоростей), як це 

було встановлено на Азовському і Нижньо-Донському магістральних, Великому 

Ставропольському каналах і зрошувальних системах Ростовської області [149, 

156,157]. У південних регіонах найбільш серйозними перешкодами руху потоку в 

руслах каналів в літній період є синьо-зелені водорості, біомаса яких за 

сприятливих умов досягає 2000-4000 г / м2 [147]. 

Однак такий великий вплив заростання каналів на гідравлічні опори 

характерний тільки для малих і середніх каналів з витратами до 30-50 м3 / с 

[156,158]. При таких витратах біоперешкоди в умовах значного заростання русел 

призводять до збільшення гідравлічних опорів як земляних русел, так і 

облицьованих русел в 4-6 разів [156]. 
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Тому якщо вчасно не видалити рослинність, то значення коефіцієнтів 

шорсткості й гідравлічного опору різко зростають і пропускна здатність каналу 

різко зменшується [159]. 

Особливо збільшується вплив ВВР на проточність каналів при їх 

нерегулярній роботі. Так у 2000-2009 рр спостерігалося значне зменшення обсягів 

перекачування води по великому каналу імені Каниша Сатпаева (протяжність 458 

км, 22 насосних станції, 14 водосховищ, 34 ділянки каналу, дюкер і ін.). Спад 

обсягів перекачування води негативно позначився на виробничо-господарській 

діяльності та технічному стані каналу. При цьому однією з основних екологічних 

проблем є інтенсивне заростання каналу вищою водною рослинністю, що 

утрудняє транспортування води по каналу і погіршує якість води. Найбільш 

ефективним методом боротьби з заростанням водойм автори вважають 

біомеліоративний [159]. 

Про необхідність вилучення з русла каналу Дніпро-Донбас занурених ВВР 

свідчать і результати наших досліджень 2010 року [160]. Так, масштабні 

дослідження каналу Дніпро-Донбас, проведені співробітниками Інституту 

гідробіології показали, що у 1980-і роки [161] занурені ВВР на різних ділянках 

займали до 70% площ їх проживання. Середня по каналу величина становила в ті 

роки 30% [135]. У 2010 році занурені ВВР займали в середньому 50% площ їх 

поширення. Збільшилися, в порівнянні з 1980-ми роками і загальні біомаси 

занурених ВВР [134]. Крім того, за даними УКДД витрата води рідко 

перевищувала 50 м3/с при чому характерний сильний вплив заростання каналу на 

гідравлічні опори [156,158]. 

Підкреслюється необхідність проведення меліорації і при заростанні 

внутрішньо водною і прибережною рослинністю, і потреби в поліпшенні стану 

водної акваторії малих водойм [162]. 

Разом з тим, кожен тип водного об'єкта має свою характеристику розвитку 

окремих груп гідробіонтів, величину якої можна регулювати біологічними 

способами. 
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На підставі аналізу даних літератури та результатів власних натурних 

досліджень нами було визначено низку показників, які свідчать про необхідність 

біологічної меліорації. 

Показники, які свідчать про необхідність біологічної меліорації:  

− Сильний розвиток фітопланктону. 

− Значне заростання вищою водною рослинністю (ВВР). 

− Зміна загальної (і за основними видами) рибопродуктивності. 

− Збільшення кількості малоцінних і засмічених видів риб. 

− Створення перешкод біологічного характеру (ВВР, молюски та ін.). 

− Масовий розвиток молюсків (живородка, дрейссена та ін.). 
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2.3 Визначення основних груп гідробіонтів, що погіршують екологічний 

стан та використання водних об'єктів у різних галузях господарської 

діяльності 

Визначення основних груп гідробіонтів, які погіршують екологічний стан та 

використання водних об'єктів, що можуть бути обмежені в розвитку методами 

біологічної меліорації проводиться на підставі даних, які можливо отримати при 

вивченні сучасного екологічного стану водного об'єкта. В цілому склад груп 

таких гідробіонтів розглядався при вирішенні питання про необхідність 

проведення біологічної меліорації водного об'єкта (розділ 2.1). У той же час, 

господарська (відомча) приналежність конкретного водного об'єкта може 

обумовлювати необхідність обмеження розвитку груп гідробіонтів, які в інших 

водоймах не обов’язково (або навіть небажано) обмежувати. Наприклад, відносно 

невеликий розвиток занурених вищих водних рослин в активній зоні водойм-

охолоджувачів слід обмежувати, оскільки вони сильно впливають на 

охолоджувальну здатність водойми-охолоджувача. Навпаки, в тих же 

дніпровських водосховищах при незначному розвитку вони мають велике 

значення для водного біоценозу, тому вони не підлягають обмеженню. 

Загальні характеристики розвитку окремих груп гідробіонтів у водних 

об'єктах, які можна регулювати біологічними способами представлені в табл. 2.4 

 

Таблиця 2.4 – Групи гідробіонтів, які погіршують екологічний стан водних 

об'єктів і розвиток яких може бути обмежена біологічними способами 

 

Групи гідробіонтів  

Водні об'єкти 

Загально-

господарського 

призначення 

(напр. Дніпровські 

водосховища) 

Технологічні та малі  

 

Водойми-

охолоджувачі 

 

Водоводні  

канали 

 

Малі 

водосховища 

 

Фітопланктон + + + + 

Вища водна 

рослинність 
+ + + + 

Окремі виді 

молюсків  
− + + − 

Малоцінні та смітні 

виді риб 
+ + + + 
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Фітопланктон 

Одним з основних показників, що визначають трофічний стан і біологічну 

продуктивність водних об'єктів, є структурна організація планктонних водоростей 

[163]. 

Водорості у водоймі для більшості випадків є одними з основних 

фотосинтезуючих організмів, головними продуцентами органічної речовини, яка 

необхідна для біотичного комплексу водойми загалом, і використовується по 

трофічному ланцюгу і частково вилучається з водойми (в результаті вилову риби), 

а також частково захороняється у донних відкладах. Отже, зміни в якісному 

складі й кількісному розвитку альгофлори можуть істотно вплинути на 

гідрохімічні та гідробіологічні характеристики водойми. 

Надмірний розвиток водоростей може призводити до ряду негативних 

наслідків. Так, можливе зниження прозорості води, погіршення освітленості в 

товщі води, посилений нагрів поверхневої плівки у місцях скупчення водоростей. 

Також відбувається зміна хімічних показників: знижується вміст розчиненого 

кисню, змінюється рН, відбувається перенасичення води органічними 

речовинами, з'являються неприємні запахи і присмаки. Погіршення кисневого 

режиму водойм при інтенсивному «цвітінні» води пов'язане зі зниженням 

інтенсивності фотосинтезу та посиленим споживанням кисню при диханні й 

розкладанні органічної речовини водорослевих клітин. Це може призводити до 

дефіциту кисню і розвитку анаеробних процесів в місцях найбільшого скупчення 

фітопланктону і в період «цвітіння» води, явищ замору. 

В. І. Щербак та Н. В. Майстрова на прикладі дніпровських водосховищ 

вказують, що реакція фітопланктону на сучасний стан довкілля значною мірою 

визначає формування біорізноманіття, біопродуктивності, трофічний статус та 

якість водного середовища водних об'єктів. Проведений авторами інформативний 

аналіз літературних джерел, а також власних багаторічних напрацювань із 

структурно-функціональної організації дніпровського фітопланктону, починаючи 

з 1977–1978 рр. до сьогодення, дозволив виявити основні екологічні чинники, що 

визначають реакцію фітопланктону на сучасний стан довкілля.  
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Встановлено, що, упродовж останніх років в екосистемах верхньокаскадних 

водосховищ Дніпра (Київського та Канівського) сформувався гідрохімічний 

режим, який істотно відрізняється у порівнянні з 60–80-х рр. минулого століття. 

Особливо важливими є зміни у співвідношенні неорганічних форм азоту й 

фосфору. Це призвело до того, що при тенденції зниження показників вмісту 

азоту та зростання вмісту фосфору, останній як важливий екологічний чинник, 

втрачає свою лімітуючу роль, яку він відігравав на перших етапах сукцесії 

дніпровського фітопланктону. В цілому, загальною закономірністю реакції 

фітопланктону верхньокаскадних дніпровських водосховищ на зміни їхнього 

гідрохімічного режиму було:  

– зростання абсолютних показників величин чисельності й біомаси 

фітопланктону, особливо у порівнянні з аналогічними даними за 90-і роки ХХ ст.;  

– зміни структури планктонних водоростевих угруповань;  

– зростання рясності синьо-зелених водоростей; – поява у таксономічному 

різноманітті фітопланктону нехарактерних раніше водоростей.  

Так, на сьогодні у Київському водосховищі в літній період максимальні 

біомаси коливалися у межах 4,37–27,36 г/м3. Їх структуру (до 39–76%) формували 

Cyanoprokaryota з домінуванням типових представників «цвітіння» води – видів 

родів Anabaena, Aphanizomenon, Microcystis.  

За аналогічним сценарієм розвивався й фітопланктон Канівського 

водосховища: чисельність – до 52,57 млн. кл/дм3, біомаса – 9,47 г/м3.  

Важливою особливістю розвитку фітопланктону в цих водосховищах було 

те, що на відміну від перших років їхнього існування, коли Chlorophyta найбільш 

масово розвивались у весняний період, в теперішній час представники родів 

Chlamydomonas, Desmodesmus, Pediastrum, Coelastrum, Dictyosphaerium 

виступають субдомінантами літнього фітопланктону.  

Не менш цікавим є встановлений факт – інтенсифікація розвитку у 

фітопланктоні дрібноклітинних форм, які характеризуються високими 

продукційними показниками.  
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Відповідно, домінуючий комплекс літнього фітопланктону представлений 

значно більшим різноманіттям видів, ніж у перші роки існування водосховищ. А 

це є важливим адаптаційним механізмом стійкості фітопланктону до змін 

чинників довкілля, в першу чергу, це концентрації неорганічних форм азоту й 

фосфору та їхнє співвідношення.  

Таким чином, було встановлене зниження концентрацій неорганічних форм 

азоту. Водночас, багаторічна динаміка фосфору з тенденцією до зростання його 

концентрацій зумовила суттєве збільшення кількісних показників чисельності й 

біомаси Cyanoprokaryota та наявність у якості субдомінантів літнього 

фітопланктону представників Chlorophyta [164].  

У водоймах-охолоджувачах енергооб'єктів організми фітопланктону 

спричиняють значний вплив на формування технічних якостей охолоджуючої 

води. В той же час, помірний розвиток мікроводоростей є корисним, оскільки 

сприяє процесам самоочищення, сильний – відіграє негативну роль, знижуючи 

вміст у воді вуглекислоти та підсилюючи утворення накипу на конденсаторах 

турбін [77]. Крім того, інтенсивний розвиток водоростей сприяє появі органічних 

відкладів на стінках конденсаторів [78,165]. 

Крім того багато водоростей в процесі життєдіяльності здатні виділяти 

токсичні речовини [166]. 

Встановлено, що інтенсивність зростання «цвітіння» водойм практично у 

всіх країнах світу викликає побоювання у зв'язку з тим, що багато ціанобактерій – 

є збудниками «цвітіння», які утворюють сильні токсини. Найбільш поширеними 

та небезпечними з них є гепатотоксини – мікроцистини. 

Доведено їх високу токсичність для людини, тварин, представників 

зоопланктону. В огляді представлені дані про можливе регулювання біосинтезу 

токсинів факторами навколишнього середовища. Проте, багато питань щодо 

механізму синтезу токсинів, їх ролі у життєдіяльності самих ціанобактерій та в 

природних процесах, залишаються поки що не вирішеними. В цей час, відомий 

ряд способів фізико-хімічного видалення токсинів з водойм, проте в силу їх 

економічних та екологічних особливостей існує проблема розробки більш 
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ефективних та екологічно прийнятних методів. До них багато авторів відносять 

біологічний метод, заснований на здатності мікроорганізмів до біодеградації 

ціанотоксинів. [167]. 

Вважається перспективним використання екзометаболітов бактерій і 

актиноміцетів, що мають інгібуючу дію на синьо-зелені водорості, а також 

заселення водойм рослиноїдними рибами – білим амуром (Ctenorharyngodon idella 

(Val.), і строкатим товстолобиком (Aristichthys nobilis (Rich.). Однак, відомості про 

доцільність та ефективність їх широкого застосування дуже різнорідні та частіше 

за все суперечливі. Відомі, як випадки зниження рівня «цвітіння» в результаті 

заселення водойм рибами, так і випадки негативного ефекту, тобто відсутності 

впливу проведених заходів на біомасу синьо-зелених водоростей і, навіть, 

збільшення інтенсивності «цвітіння». Зниженню чисельності синьо-зелених 

водоростей можуть сприяти макрофіти, але слід відзначити, що їх вплив на 

розвиток «цвітіння» є неоднозначним. Наприкінці вегетаційного періоду та при 

розкладанні їх біомаси в водоймі підсилюються анаеробні процеси й відбувається 

збагачення води органічними та біогенними речовинами, що надає стимулюючої 

дії для розвитку «цвітіння» [168]. 

Перераховані вище фактори обумовлюють обов'язковий контроль і 

обмеження в разі надмірного розвитку організмів фітопланктону. При цьому 

головним питанням при оцінці ступеня розвитку даної групи гідробіонтів є її 

біомаси. Класифікацій водних об'єктів за ступенем розвитку фітопланктону 

розроблено дуже багато, хоча з урахуванням загального потепління і зростання 

температур води, а також широким розповсюдженим інвазійних видів водоростей, 

такі класифікації можуть переглядатися. Крім того, на нашу думку, у водних 

об'єктах різного господарського призначення, вони повинні відрізнятися. В той же 

час, представляється перспективним використання при встановленні необхідності 

обмеження розвитку водоростей їх загальні біомаси, які були запропоновані О. П. 

Оксиюк і Ф. В. Стольбергом ще в 1980-і роки ХХ століття для водовідних каналів 

– 5-10 мг/л. Такі концентрації водоростей свідчать про помірне «цвітінні» води, 
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але вважаються бажаними для підтримки високої продуктивності водних 

об'єктів [169]. 

Вища водна рослинність 

На думку окремих авторів вища водна рослинність є основним 

компонентом біоти більшості водних екосистем та їх найчуттєвішою 

ланкою [170].  

Зарості водних рослин, певною мірою, є інтегральним показником 

екологічного стану водойми. За їх якісними та кількісними характеристиками 

можна отримати досить повне уявлення щодо цілої низки абіотичних складових 

водного середовища, зокрема, рівні рH, навантаження середовища біогенними 

речовинами (трофність водойми), трансформацію гідрологічного режиму, 

наявність забруднень [171].  

Тому зміни структурних показників вищої водної рослинності суттєво 

пов'язані зі зміною стану екосистеми. У зв'язку з цим вивчення зміни структури 

водної рослинності має важливе значення для виявлення адаптаційних механізмів 

водних екосистем [172]. 

Вища водна рослинність відіграє істотну роль у біопродуктивності й 

рибопродуктивності водосховищ, як постачальник органіки, безпосередній корм 

для рослиноїдних риб, а також зона нерестовищ риб і місце нагулу її молоді [173]. 

Вважається, що для стабільного функціонування прісноводної екосистеми 

ступінь заростання акваторії макрофітами має перебувати у межах 15–20% [174]. 

Згідно з іншими даними, найбільш сприятливим фактором для формування 

хорошої якості води при достатньому водообміні є заростання акваторії до 30–

40% [135]. Аналіз 42 наявних даних просторового поширення макрофітної 

рослинності в урбанізованих водних обʼєктах показує, що показник заростання їх 

акваторій далеко не завжди потрапляє у межі інтервалу відомих оптимальних 

значень [175]. 

Істотна роль вищих водних рослин у забезпеченні нормального 

функціонування охолоджувальної системи електростанцій та формування 

активної зони охолодження у водоймах-охолоджувачах вимагає постійного 
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спостереження за розвитком фітоценозів. Особливо це необхідно при проведенні 

біомеліоратівних робіт з регулювання заростання акваторії водойм-

охолоджувачів. 

Водна рослинність, утворюючи нерідко суцільні зарості на трасі каналів, 

створює великі труднощі в їх експлуатації. При цьому відбувається зниження 

пропускної здатності каналів, збільшення втрати води на випаровування, 

підвищення рівня і тиску води на укоси, що може викликати їх руйнування і 

привести до інших небажаних наслідків. Багато водних рослин легко 

вимиваються і зносяться течією, накопичуються в великих кількостях на 

сміттєвловлюючих решітках, порушуючи тим самим нормальний ритм роботи 

насосних станцій і створюючи в ряді випадків аварійні ситуації. При цьому в 

даний час багато каналів працюють (проводять перекачування води) нерегулярно, 

що також впливає на формування екологічного стану каналів. Зокрема канал 

Дніпро-Донбас був розрахований на значні витрати води, але використовувався 

максимум на 30% своїх можливостей. Останнім часом канал експлуатується з ще 

меншим навантаженням (наприклад, у 2000 р – менш як 10%) [176]. 

Тому вища водна рослинність відноситься до гідробіонтів, що можуть 

погіршувати екологічний стан та використання водних об'єктів різними галузями 

господарської діяльності.  

Окремі види молюсків (живородка, дрейссена і ін.) 

Молюски входять до складу водних біоценозів і відіграють свою роль в їх 

функціонуванні. При цьому масове розмноження окремих видів молюсків може 

бути навіть сприятливим. Зокрема Г. Х. Щербина зазначає, що дрейссена 

(Dreissena polymorpha) відіграє велику роль в екосистемах прісних вод. Продукти 

її життєдіяльності (агглютінати і фекалії) - легко засвоювана їжа для багатьох 

макробезхребетних – детритофагів-збирачів і детритофагів-ковтачів. 

Відзначається також, що багато безхребетних використовують друзи дрейссени у 

якості сховищ. Через це вони стають менш доступними для бентосоядних 

риб [177]. 
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Про це же свідчать дані з Білорусі. Так, результати багаторічних досліджень 

екологічного стану Нарочанських озер показали, що суттєві перебудови, пов'язані 

з вселенням дрейссени вплинули практично на всі гідроекологічні ланки. На тлі 

зниження вмісту основного біогенного елементу (фосфору) збільшилася 

прозорість води, відбулися істотні зміни в кількісному розвитку і структурній 

організації планктонних угруповань, збільшилася зона поширення підводних 

макрофітів, зросла роль в продукції органічної речовини фітоперифітона [178]. За 

оцінками Остапені А.П зі співавт. потік асимільованої енергії через автотрофні 

спільноти (фітопланктон, макрофіти, перифітон) збільшився в 1.6 рази, через 

гетеротрофні - в 1.3 рази [179]. Трофічний статус Нарочанских озер за останні 40 

років змінився від високоевтрофного (оз. Баторіно), евтрофного (оз. Мястро) і 

мезотрофного (оз. Нарочь) до евтрофного, мезотрофного і мезотрофного з 

ознаками оліготрофії відповідно [180]. Тому в більшості водних об'єктів 

обмеження розвитку молюсків не потрібно. 

У той же час, масовий розвиток окремих видів молюсків в технологічних 

водних об'єктах (водоймах-охолоджувачах, водовідних каналах і ін.) може 

створювати великі труднощі функціонування виробничих об'єктів. 

Після вселення дрейссени у водойму-охолоджувач Хмельницької АЕС в 

ньому збільшилася прозорість води, проте в окремі роки високим було значення 

рН, вміст амонійного азоту, фосфору фосфатів, дещо поліпшилася якість 

середовища за показниками сапробності по зообентосу. Середній індекс по 

водоймі-охолоджувачу знизився до 2,7-3,2 (в середньому 2,8), тобто якість 

середовища можна було оцінити категоріями «чисті – досить чисті». Далі на тлі 

зниження біомаси та запасів дрейссени, ймовірно, через посилення техногенного 

навантаження якість середовища за окремими показниками погіршилася до 

категорії 7 ( «дуже брудні» води). Так, рН була понад 9, збільшився вміст нітритів 

і фосфатів. Таким чином, біотичний фактор (вселення та масовий розвиток 

потужного фільтратора), не зважаючи на посилення техногенного навантаження, 

зіграв визначальну роль у зміні якості середовища водойми-охолоджувача. 
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Вселення молюсків дрейссени спровокувало серйозні біотичні перешкоди в 

роботі системі водопостачання станції [75]. 

Результати багаторічних досліджень УКРНДІЕП на водоймі-охолоджувачі 

Зміївської ТЕС показують, що окремі види молюсків (живородка Viviparus sp., 

дрейссена Dreissena polimorpha) можуть створювати великі труднощі в роботі 

охолоджувальної системи електростанції. 

Причому вплив дрейссени на експлуатаційні якості водойми-охолоджувача 

був значно сильніший. В цілому аналіз біологічних особливостей молюска і 

характеристик технічного водопостачання Зміївської ТЕС показав, що основними 

напрямками впливу популяцій дрейссени на експлуатаційні для електростанції 

якості водойми-охолоджувача є наступні: 

− Поліпшення окремих показників якості води водойми-охолоджувача 

Наявність в охолодженій воді органічних і мінеральних домішок призводить 

до утворення відкладів у теплообмінних апаратах. Ці відклади можуть 

містити механічні суспензії, хімічні сполуки і водні організми. У більшості 

випадків зустрічаються змішані відклади мінерального й органічного 

характеру. Їх наявність викликає порушення вакууму у конденсаторах 

турбін, що призводить до перевитрати палива і погіршення економічних 

показників електростанцій. Теплопровідність органічних відкладів значно 

нижче, ніж мінеральних, тому вважається, що навіть незначний шар 

органічних відкладів по заподіяним ТЕС збиткам може бути еквівалентний 

більшому мінеральному [181,182]. Одним з основних показників якості 

води, яка використовується в системі охолодження електростанцій є її 

жорсткість. Дана обставина обумовлена тим фактом, що при охолодженні 

перегрітої пари в конденсаторній системі електростанцій відбувається 

осадження солей жорсткість (накипоутворення) на стінках конденсаторів 

турбін. Тому, споживання дрейссеною кальцію для побудови раковини і 

зниження через це загальної жорсткості води у водоймі-охолоджувачі є 

сприятливим чинником для функціонування ТЕС. Крім того, поява у 

водоймі фільтратора дрейссени є однією з причин зниження у воді 
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органічних речовин, що також знижує можливість утворення органічної 

плівки на стінках конденсаторів турбін. Таким чином, вплив дрейссени на 

окремі показники якості води є сприятливим та поліпшує експлуатаційні 

якості водойми-охолоджувача. 

− Погіршення охолоджувальної здатності водойми-охолоджувача через 

збільшення поширення вищих водних рослин, викликаного ростом 

прозорості води 

Дрейссена є сильним фільтратором і ріст її популяції привів до різкого 

збільшення прозорості води з 0,8-1,2 до 1,6-2,5м. Це обставина, поряд з 

достатньою кількістю сполук біогенних елементів у воді водойми-

охолоджувача, сприяла збільшенню площ і загальної біомаси вищої водної 

рослинності (у першу чергу зануреної). Особливо інтенсивно з цієї групи 

рослин розвивався кушир [144,145]. Водночас, при інтенсивному розвитку 

зануреної рослинності, охолодження води у водоймі- охолоджувачі 

погіршується.  

Тому, у цілому, поява дрейсени спричинила, на нашу думку, негативний 

вплив на охолоджувальну здатність водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС. 

− Створення перешкод біологічного характеру у роботі водоводного 

устаткування ТЕС. 

Процеси, що відбулися у водоймі-охолоджувачі після появи дрейссени, 

закономірно відбилися на кількості та характері перешкод біологічного 

характеру на водозаборах електростанції. До появи дрейссени основна 

кількість перешкод біологічного характеру створювалася вищими водними 

рослинами і молюском живородкою [183]. Потім основну роль у створенні 

перешкод біологічного характеру стала відігравати дрейссена. Друге за 

величиною джерело залишилося за вищими водними 

рослинами [145,184,185]. 
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Таблиця 2.5 – Головні групи, час та кількість біоперешкод, що поступають  

на водозабори Зміївської ТЕС в 1991-2003 рр, кг сирої маси, [145]. 

 

Показник 
Рік 

1991-1995 2000-2003 

Дрейссена 

Максимальне надходження відсутність 
червень-серпень                

198,3 (580,8)* 

Мінімальне надходження відсутність 
січень, вересень-жовтень  

13,8 (26,0) 

Вища водна рослинність 

Максимальне надходження 

січень-лютий;  

вересень-жовтень 19,3 (175,0) 

- валліснерія, рдест 

Липень-вересень, 242,5 

(925,7) 80-98% - роголістник       

Мінімальне надходження 
Грудень, червень-липень  

1,5 (3,0)  

Грудень,червень-липе 

1,5 (3,0) 

Живородка 

Максимальне надходження 

 

Червень-липень;вересень -

жовтень - 240,0 

Незначна кількість напротязі 

року (3,8) 

Мінімальне надходження 
Грудень-січень; березень-

квітень - до 20,0  

Незначна кількість напротязі 

року (3,8) 

*середне, у скобках – максимальна кількість. 

 

Дані табл. 2.5 показують, що до появи дресени (Dreissena polimorpha) великі 

проблеми створювала живородка Viviparus sp. З появою дрейссени кількість 

жівородки у водоймі-охолоджувачі і в складі біоперешкод знизилися. При цьому 

живородка створювала проблеми тільки на водозаборах електростанції, і 

необхідності проведення біомеліоратівних робіт по зниженню її чисельності 

практично не було. У той же час після розвитку у водоймі-охолоджувачі 

популяції дрейссени з'явилася необхідність в таких роботах, так як молюск крім 

збільшення кількості біоперешкод на водозаборах утворив великі популяції у 

водовідній системі електростанції. 

Малоцінні смітні та інвазійні види риб 

В останні роки спостерігається перебудова іхтіоценозів багатьох водних 

об'єктів України у бік зниження чисельності промисловоцінних видів риб і 

збільшення кількості малоцінних, смітних або чужорідних інвазійних видів. 
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Аборигенні риби таких водойм часто зазнають потужного трофічного тиску з боку 

цих видів риб. Таке спостерігалося на водоймах Дніпропетровської області [186], 

Київській ділянці Канівського водосховища та в гирлі Десни [187]. 

Поява чужорідних інвазійних видів риб в водоймах України відзначається 

здавна. За даними Держрибагентства України від 13 серпня 2020р присутність 

низки інвазійних видів водних біоресурсів у р. Дніпро була зафіксована ще 

наприкінці XIX та початку XX століття, задовго до створення дніпровських 

водосховищ. Так, іглицю пухлощоку зафіксовано в р. Дніпро поблизу м. Київ 

наприкінці XIX століття. Бичок-кругляк був поширений вверх за течією річки до 

м. Дніпро. Наприкінці XX – початку XXI століття іглиця пухлощока проникла 

також в р. Дністер, р. Дунай, р. Кубань, р. Дон та р. Волгу [188]. 

В XX–XXI століттях інвазії тварин стали звичайним явищем, але впродовж 

останніх трьох десятиліть швидкість розповсюдження багатьох тварин та їх 

натуралізація в нових умовах існування набули катастрофічного 

характеру [189,190]. 

Кадастрові й моніторингові обстеження водойм і водотоків басейнів Волги, 

Дону й Дніпра протягом 20 років, а також дані щодо інвазій риб у цих басейнах 

[190,191] дозволили встановити, що до теперішнього часу в басейнах розглянутих 

рік налічується в цілому 61 вид риб (2 класів, 15 рядів, 25 родин, 47 родів риб та 

рибоподібних), які можуть розглядатися як інвазійні. З них більше половини вже 

набули статусу натуралізованих (табл. 3.1). Найбільша кількість видів з'являється 

та розповсюджується у басейнах Волги (43 види) та Дніпра (36), в Доні – трохи 

менше (23) [90]. 

Станом на 2011 рік, за даними моніторингових досліджень інституту 

рибного господарства НААН України та даними інших дослідників у акваторії 

Дніпра, було виявлено 29 чужорідних видів [192]. 

Визначено, що у дніпровських водосховищах і басейні Дніпра найбільший 

інвазійний потенціал загалом мають 4 чужорідні види риб: карась сріблястий 

Carassius auratus gibelio, чебачок амурський Pseudorasbora parva, 

Сонячний окунь звичайний Lepomis gibbosus, а також ротань-головешка Perсcottus 
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glenii, які формують так званий «Чорний» список видів (Black List) у 

дніпровських водосховищах [90]. 

Порушення стабільності екосистеми за рахунок включення до її складу 

інвазійних видів вважається актуальною проблемою. Зокрема, іхтіоценози 

річково-озерної мережі Західного Полісся України страждають від інвазійних 

видів. Популяції цих риб порушують баланс іхтіоценозів і підвищують 

вразливість аборигенної іхтіофауни, всебічно конкуруючи з її представниками за 

кормові організми, нерестові субстрати, та привносячи хвороби. 

Поява інвазійних видів риб, що належать до інших фауністичних 

комплексів, створює напруженість у взаємовідносинах риб подібних екологічних 

груп. Крім того, більшість інвазійних видів у водоймах Західного Полісся 

з’явилася в умовах жорсткої конкуренції та великої кількості хижаків китайського 

рівнинного комплексу, через що вони здатні поводити себе більш агресивно у 

«мирних» умовах річково-озерної мережі вищезгаданого регіону. Внаслідок дії 

цих чинників, станом на 2018 р. такі аборигенні види риб, як мінога українська 

(Eudontomyzon mariae), марена звичайна (Barbus barbus), форель струмкова, 

(Salmo trutta), в’язь (Leuciscus idus) та підуст (Chondrostoma nasus) знаходяться на 

межі зникнення. Крім того, чисельність головня європейського (Squalius 

cephalus), білизни (Aspius aspius), миня річкового (Lota lota), сома європейського 

(Silurus glanis) істотно скоротилась. 

У ході досліджень було виявлено, що найбільш масовими інвазійними 

видами риб у водоймах річково-озерної мережі Західного Полісся України є: 

сомик карликовий коричневий (Ameiurus nebulosus), ротан-головешка (P. gleniі), 

чебачок амурський (P. parva), колючки триголкова (Gasterosteus aculeatus) та 

дев’ятиголкова (Pungitius pungitius). Серед них найпоширеніші - сомик 

карликовий коричневий та ротан-головешка [193]. 

Вищенаведені інвазійні види риб дали спалах чисельності в сприятливих 

кліматичних умовах Західного Полісся і набули масового розвитку, особливо в 

певних типах водойм, найбільш сприятливих для відтворення та живлення 

конкретного виду. 
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Інвазійні види риб почали займати екологічні ніші, які раніше були зайняті 

аборигенними видами, витісняючи останніх. Так, сомик карликовий коричневий 

набув значної чисельності у замкнених озерах карстового походження, де його 

частка сягає майже 95%, та у неспускних водоймах. В той же час у річках він 

майже не зустрічається [193]. 

В загальному складі іхтіофауни Західного Полісся України частка 

інвазійних видів риб (за масою, числом видів та особин) становить 13%, причому 

в озерах (ізольованих, заплавних та карстових) цей показник сягає 17%, а в річках 

— лише 5%. Це вказує на те, що річкові екосистеми є більш стійкими до появи 

інвазійних риб, оскільки мають краще сформовану структуру екологічних ніш 

[194,195]. 

Однією з причин зниження чисельності аборигенних видів риб при появі 

інвазійних є їх харчова конкуренція. Визначено, що внаслідок трофічної 

конкуренції інвазійних і аборигенних видів риб в літоралі Дніпровського 

водосховища чебачок амурський P. parva переважно конкурує за кормові ресурси 

з бичком головачом (Q досягає 0,94), коропом (0,91), щипавкою звичайною (0,87), 

бичком гонцем (0,74), чорноморською пухлощокою голкою (0,62), карасем 

сріблястим (0,54), гірчаком (0,48) і судаком (0,29). На р. Самара Дніпровська 

гостра конкуренція за кормові ресурси спостерігається між бичковими та іншими 

видами риб. Коефіцієнт перекривання трофічних ніш між бичками та гірчаком 

досягає 0,99, пліткою – 0,95, сонячним окунем – 0,94, окунем річковим – 0,94, 

плоскиркою – 0,92, карасем сріблястим – 0,88, краснопіркою – 0,87. В р. Інгулець 

сонячний окунь звичайний L. gibbosus є одним з головних конкурентів бичкових 

риб за трофічні ресурси (Q сягає 0,97) [90]. 

Також до причин такого явища вважають значне зменшення останнім часом у 

водоймах України кількісті хижих видів риб. Це призвело до надмірного розвитку 

малоцінних видів риб, в тому числі інвазійних, які не використовуються 

людиною.  

Смітна риба, розмножуючись у великій кількості, сприяє виникненню 

різних захворювань цінних риб. Зокрема вона є носієм триходини, аргульозу, 
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костіозу, хілодонельозу, іхтіофтиріозу. Тому пропонується збільшення 

чисельності хижих видів риб, зокрема щуки [196]. 

Таким чином, викладені вище факти свідчать про те, що популяції 

інвазійних видів риб є успішні в заселенні вакантного життєвого простору, 

конкуренто витісняючи аборигенів іхтіофауни. При цьому видовий склад 

іхтіофауни часто зростає, а господарська цінність таких водних об'єктів, в тому 

числі їх рекреаційна привабливість падає.  

Появі та значному збільшенню частки інвазійних видів риб у водоймах 

нашої країни сприяє, на думку окремих дослідників, високий рівень 

антропогенного забруднення водних екосистем, зарегулювання русла та 

реконструкція іхтіофауни. А поширення інвазійних видів риб в нові водойми 

може мати найрізноманітніші наслідки – від стабілізації екосистем до виникнення 

колосальних і навіть незворотніх деструкційних процесів [192]. 

Це свідчить про можливість зміни в таких випадках екологічного стану 

водойм, в яких з'явилися інвазійні виді риб та необхідність боротьби з такими 

видами у тому числі біологічними заходами. 

 

2.4 Вибір способу біологічної меліорації водного об'єкта в тому числі 

найбільш перспективного для України 

Спосіб біологічної меліорації водного об'єкта визначається насамперед 

аналізом його поточного екологічного стану, виявлення груп гідробіонтів, що 

погіршують його екологічний стан і ускладнюють використання в господарській 

діяльності (див. розділ 2.2.2 даного звіту). 

Біологічна меліорація водойм – це система заходів, спрямованих на 

поліпшення якості водного середовища за допомогою водних організмів 

(гідробіонтів). Принцип біологічної меліорації водойм базується на властивості 

окремих видів водних рослин і тварин вилучати з води різноманітні речовини та 

мікроорганізми, очищати від органічних залишків піщані пляжі, прискорювати 

деевтрофікацію водойм тощо. У біологічній меліорації водойм беруть участь усі 

гідробіонти. Відбувається біологічна меліорація водойм через стимулювання 
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життєдіяльності організмів-меліораторів, що досягається створенням 

оптимальних умов для збільшення у разі потреби їх чисельності [104]. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», біологічна меліорація за допомогою рослиноїдних риб 

має статус природоохоронного заходу (постанова Кабінету Міністрів України від 

17.09.1997 р. № 1147, що забезпечує її пріоритетність перед іншими заходами. 

У цілому біологічна меліорація базується на використанні окремих 

гідробіонтів для боротьби з розвитком водної рослинності (рослиноїдні рибі), 

біообрастанням дрейсеною (риби – облігатні молюскофаги, наприклад, чорний 

амур), а також на розробці рекомендацій з використання масових видів рослин і 

тварин як накопичувачів різних хімічних сполук та ін. [105]. Ще одним 

напрямком біологічної меліорації є заходи щодо інтенсифікації процесів 

самоочищення у водних об'єктах з використанням спрямованого формування 

біоценозів [106]. 

Теоретичною основою біологічної меліорації є комплексне рішення 

проблем забруднених водойм. Схема біологічної меліорації водойм включає дії, 

спрямовані на мінімізацію впливів забруднюючих речовин, поліпшення 

санітарного стану, запобігання "цвітінню" води синьозеленими водоростями, 

вилучення біомаси вищої водної рослинності та вилов риби й інших гідробіонтів. 

У цьому випадку риба розглядається не лише як об'єкт промислового або 

аматорського лову, а також як компонент екосистеми, що сприяє забору з 

водойми первинної продукції, яка трансформується в рибну продукцію у вигляді 

іхтіомаси.  

Водні екосистеми є особливо чутливими до змін різних факторів існування. 

Іхтіоценози природних і штучних водойм зазнають впливу різноманітних 

факторів антропогенного походження, в тому числі цілеспрямованої інтродукції 

риб у водні об'єкти з метою біологічної меліорації. 

Вважається, що проведення біологічної меліорації дозволяє не тільки більш 

повно та раціонально використовувати кормові ресурси водойми й отримувати 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjAxJGh17nkAhXnk4sKHT51DtEQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fesu.com.ua%2Fsearch_articles.php%3Fid%3D35306&usg=AOvVaw2qd4xAwrcZkX-fqne4dVif
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjAxJGh17nkAhXnk4sKHT51DtEQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fesu.com.ua%2Fsearch_articles.php%3Fid%3D35306&usg=AOvVaw2qd4xAwrcZkX-fqne4dVif
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додаткову рибну продукцію, але перш за все стабілізувати стан гідробіоценозів 

подібних водойм і покращувати їх експлуатаційні властивості. 

У той же час слід враховувати, що різнобічні біотичні взаємовідносини 

пов'язують гідробіонтів з компонентами водойми в єдину екосистему. Наявністю 

подібних зв'язків забезпечується стійкість структури водного угруповання в 

цілому, що у значній мірі впливає на процеси у водоймі. Організми чутливо 

реагують на зміни у навколишньому середовищі, тому за незначними 

коливаннями біологічних параметрів окремих груп видів може відбуватися повна 

перебудова структури гідробіоценозу.  

Вселення нових видів у водойми негативно впливає на їх флору й фауну та 

водну екосистему загалом під час проведення рибоводно-меліоративних робіт без 

підготовки відповідних біологічних обґрунтувань щодо специфіки такого 

використання водойм і без дотримання правил проведення акліматизаційних 

робіт. Негативний вплив інтродуцентів виявляється у разі їх вселення у водойми, 

де резерви кормових ресурсів недостатні. Це призводить до загострення кормової 

конкуренції вселенців із аборигенними видами. Крім того, за умов дефіциту 

кормових ресурсів у водоймі деякі, зокрема бентосні види (такі, як короп і 

карась), переходять на живлення здебільшого детритом. 

За такого характеру живлення «риючий» тип харчової поведінки 

цих риб призводить до погіршення умов існування флори й фауни та порушення 

процесів кругообігу речовин і енергії у водоймі, що негативним чином 

позначається на стані екосистеми водойми загалом [197]. 

Необхідність і можливість інтродукції організмів у нові місця мешкання 

залишаються дискусійними. Одні дослідники вважають це можливим тільки в 

контрольованих умовах аквакультури, інші визнають можливість вселення нових 

видів риб і безхребетних у збіднені видами екосистеми. 

Так, у Казахстані реконструкція іхтіоценозів і кормової бази риб 

рибогосподарських водойм вважається доконаним фактом, однак її результати 

вимагають уточнення для науково обґрунтованого продовження спрямованого 
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формування іхтіофауни водойм з урахуванням необхідності збереження 

біорізноманіття [192]. 

В іхтіологічній і рибогосподарській літературі біологічна меліорація водойм 

часто розглядається як комплекс заходів, спрямованих тільки на поліпшення 

складу іхтіофауни й умов вирощування риб: вибірковий вилов малоцінних риб; 

створення сприятливих умов для відтворення цінних видів риб; вселення хижих і 

далекосхідних рослиноїдних риб (білого амура - для регулювання вищої водної 

рослинності; білого товстолобика - для регулювання розвитку фітопланктону; 

чорного амура - для боротьби з молюсками) [198].  

У літературі є достатньо робіт, присвячених біологічній меліорації водних 

об'єктів різного господарського напрямку з використанням риб (у першу чергу 

далекосхідних рослиноїдних риб). Є також досвід використання для поліпшення 

екологічного стану водних об'єктів різних груп водоростей і деяких молюсків. 

Біологічна меліорація у більшості випадків супроводжується вселенням 

нових видів гідробіонтів. При цьому повсюдно звертається увага на те, що в 

даний час умисне введення у водойми нових, чужорідних видів риб та інших 

гідробіонтів не користується великою популярністю. Особливо велике поширення 

ця тенденція отримала в 1990-х і на початку 2000-х років, на тлі панічних настроїв 

суспільства та вчених в США з приводу інвазії коропових видів риб (короп, 

товстолобики) і змієголова. Не менше занепокоєння викликала і викликає 

навмисна та випадкова інтродукція чужорідних видів риб (коропових, осетрових, 

цихлид і лососевих) у вчених Європи [199]. 

Необхідність вивчення питань екологічних наслідків інтродукції нових 

видів риб відзначалася практично з початку її масштабного проведення [7]. 

Вторгнення некорінних видів визначено другою за значущістю проблемою, 

яка призводить до втрати місць існування та ландшафтного фрагментування, а 

також в цілому є загрозою для глобального біорізноманіття [200]. Pimentel D. із 

співавторами оцінює економічні втрати від вторгнення некорінних видів в 

екосистеми Сполучених Штатів Америки у 125 млрд. дол. на рік [201].  
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Згідно з Законом України про аквакультуру, проведення біологічної 

меліорації може здійснюватися шляхом інтродукції, акліматизації та 

реакліматизації об'єктів аквакультури. При цьому необхідно не допускати 

негативного впливу на стан популяцій аборигенних видів водних біоресурсів або 

погіршення середовища їх існування, шляхів міграції та умов розмноження [202].  

Форм біологічної меліорації водних об'єктів дуже багато. Перш за все, це 

інтродукція видів риб, які обмежують розвиток груп гідробіонтів, які інтенсивно 

розвиваються. Введення їх до складу іхтіофауни обумовлено тим, що популяції 

аборигенних видів риб не забезпечують ефективного використання всього 

потенціалу природної кормової бази [203]. 

Серед 132 видів, наявних у базі даних по аквакультурі ФАО, 103 види були 

завезені з інших місць мешкання, причому для 52 % не повідомляється про будь-

який вплив цих видів на природні екосистеми [204]. Вважається, що екологічні 

ризики впливу інтродукованих у водне господарство чужорідних видів становлять 

менше 10 % від числа інтродукованих видів. При цьому 24 % інтродукованих 

чужорідних видів мають високу комерційну вартість, але не становлять 

екологічної загрози [205,206]. 

У той же час, вселення риб не завжди дає екологічний ефект. Так, 

наприклад, Іжевське водосховище неодноразово зариблювалося різними видами 

аборигенної іхтіофауни як з метою підвищення його рибогосподарського 

потенціалу, так і для отримання позитивного екологічного ефекту, зокрема, 

зменшення процесів заростання і «цвітіння» [207,208]. В 2003-2005 роках кілька 

разів у водосховище запускалися рослиноїдні види риб, у тому числі білий 

товстолобик, який живиться фітопланктоном. Передбачалося, що риба буде 

виконувати функцію ефективного біомеліоратора, виїдаючи значну частину 

фітопланктону, який в літньо-осінній період представлений в Іжевському 

водосховище переважно синьо-зеленими водоростями. Будь-якого значущого 

екологічного або рибогосподарського ефекту від реалізації заходів від вселення 

білого товстолобика у це водоймище отримано не було. 
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Не було позитивного ефекту і від альголізаціі Іжевського водосховища. 

Внесення до водойми додаткової біомаси організмів у результаті альголізації, 

зариблення або інших аналогічних заходів з інтродукції та акліматизації 

алохтонних видів гідробіонтів у будь-якому випадку буде супроводжуватися, на 

думку Б.Г. Котегова з співавторами, певним (можливо, локальним і тимчасовим) 

підвищенням біогенного навантаження на водну екосистему, що не завжди 

бажано. При цьому очікуваний позитивний екологічний ефект може бути не 

досягнутий. [209] 

Поява та масовий розвиток у багатьох водних об'єктах дрейссени та 

перешкоди, які створюються її розвитком, зумовили необхідність розробки 

заходів щодо зниження чисельності молюска. При цьому доцільно, щоб ці заходи 

із зазначених вище причин, носили суто біологічний характер. 

Для зниження чисельності дрейссени пропонується використання декількох 

видів риб. В умовах України такими є тарань, плітка, вирезуб, які відносяться до 

роду Rutilus, а також лящ (Abramis brama (Linnaeus, 1758), сазан (Cyprіnus carpіo) 

й інтродукований з водойм Далекого Сходу чорний амур (Mylopharingodon 

piceus) [210,211]. Останній вид досить перспективний як регулятор чисельності 

молюсків, домінуючих у кормовій базі риб Україні, та їх природний споживач. 

Mylopharingodon piceus здатний ліквідувати трофічний тупик, що утворився 

внаслідок недоступності дрейссени для багатьох інших видів риб. Тому цілком 

доцільно вселення чорного амура у водні об'єкті, де є великі запаси 

молюсків [212]. 

Ще однією формою біологічної меліорації є заходи щодо підсилення 

процесів самоочищення у водних об'єктах [106,213]. Найбільш підходящим 

об'єктом для цих цілей є, на думку ряду авторів, активний фільтратор – сидячий 

молюск дрейссена. Тому дрейссену, крім джерела біологічних перешкод, можна 

розглядати і як агента біологічного самоочищення у водних об'єктах різного 

господарського призначення. Її поселення, згідно з дослідженнями окремих 

вчених, можна використовувати на штучних плантаціях у водосховищах і річках, 
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там, де вона вже розмножилася самостійно. Це дозволить збільшити біомасу 

молюсків і прискорити процеси самоочищення. 

Для досягнення таких цілей пропонується використовувати встановлені на 

поплавцях мережеві колектори. Це дозволить транспортувати друзи дрейссени у 

місця з найбільш сприятливими умовами для їх життєдіяльності, а також 

проціджувати воду по всій її товщі й знизити ймовірність загибелі молюсків від 

заморів (у профундалі) та обсихання при зниженні рівня води у водосховищі. 

Розміщуючи плантації дрейссени у місцях, де спостерігається «цвітіння» 

води, поблизу випусків очищених каналізаційних вод можна добитися значного 

зниження концентрації біогенних речовин. 

Щоб зменшити накопичення органіки у водоймах, біопродукцію дрейссени 

бажано вилучати та використовувати як корм для ставкової риби. На жаль, не вся 

маса молюсків споживається рибою у вигляді корму, а лише третина становить 

частку м'яса - висококалорійного, багатого білком, глікогеном, мікроелементами, 

біологічно активними речовинами. Раковина - теж дуже цінний продукт, на 96-

98 % складається з вуглекислого кальцію та легко засвоюється домашньою 

птицею [214]. 

Використання штучних поселень дрейссени рекомендується також для 

поліпшення умов середовища у районах розміщення рибоводних садків [215]. 

Доцільним для коригування самовідновної здатності водних систем річок 

методами біологічної меліорації, відповідно до наявних даних науково-технічної 

літератури, визначено застосування природних та штучних біоплато [216,217].  

Набувають поширення інші напрямки зниження високої чисельності 

небажаних видів біологічними методами. Так, у США був запатентований метод 

боротьби з водним гіацинтом за допомогою патогенного гриба Cercospora 

rodmanii. Позитивні результати були отримані при біологічному обмеженні 

розвитку сальвінії у Ботсвані за допомогою комах (прямокрилі, довгоносики), а 

багатокорінника в Індії – за допомогою прудовика й жука-слоника [218]. 

Один із способів біологічної меліорації водних об'єктів передбачає 

інтродукцію водоростей (альголізацію). Як альголізант використовується 
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представник зелених водоростей – штам Chorella vulgaris BIN. Цей штам легко 

культивується і добре адаптується до умов водойм, оскільки є планктонним [127]. 

На думку Н.І. Богданова, використання штаму Ch. vulgaris BIN дозволило 

змінити екологічний стан і створити надійну систему оздоровлення 

навколишнього середовища на Пензенському водосховищі, що було встановлено 

у процесі багаторічних досліджень [128]. 

Навпаки, за результатами Б.Г. Котегова з співавторами, очікуваний 

позитивний екологічний ефект від альголізаціі досягнутий не був. Його роботи 

показали, що вселення в 2009-2010 рр. в Іжевське водосховище культурного 

штаму хлорели як потенційного конкурента синьо-зелених водоростей не 

призвело до бажаних результатів з обмеження процесів «цвітіння» 

водоймища [209]. 

Останніми роками в Україні та за кордоном проводяться роботи з вивчення 

можливості керованого використання механізмів природного самоочищення у 

водоохоронних спорудах, зокрема, ценозів вищої водної рослинності (ВВР). 

Спільними зусиллями вчених багатьох країн був розроблений новий тип очисних 

споруд для малих населених місць, невеликих підприємств, окремих котеджів, 

розміщених в сільській місцевості, тощо. В основі методу лежать екосистемні 

механізми природних водних об'єктів. У країнах СНГ ці очисні споруди 

називають «біоплато» і «біоінженерні споруди», в Німеччині – «ботанічні 

площадки», в Великобританії – «очеретяне ложе». У науковій літературі 

спорудження даного типу називаються «Constructed Wetlands» або «Artificial 

Wetlands». 

Різноманітні види біоплато були досліджені в Інституті гідробіології АН 

УРСР і ВНДІВО в 1975-85 рр. і реалізовані при будівництві каналу Дніпро-

Донбас. Випробування інфільтраційного біоплато проведено на дослідному 

полігоні в районі Орельківського водосховища (канал Дніпро – Донбас) для 

очищення колекторно-дренажних вод і поверхневого стоку, зниження азоту по 

аміаку склало 80 – 95%, по нітратів – 85 – 97%. Дослідження показали, що за 

рахунок інфільтрації через ґрунти, ступінь очищення підвищувалася на 20% 
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порівняно з ботанічними майданчиками, береговими і русловими біоплато[219]. 

У той же час, при використанні технологій біоплато на водних об'єктах 

основна увага приділяється дослідженням впливу цього способу на якість води у 

водоймі. Оцінок же впливу цієї технології на формування загального екологічного 

стану водного об'єкта не проводилося.  

Вибір способу біологічній меліорації конкретного водного об'єкту наочно 

може бути проілюстрований окремими роботами УКРНДІЕП з розробки Режимів 

біологічної меліорації ряду водних об'єктів України. 

Проект біологічної меліорації Трав’янського водосховища в 

Харківській області 

Натурні дослідження, які були проведені УКРНДІЕП в 2016 році і більш 

ранні дані показали, що цвітіння води водосховища зазначалося практично з 

моменту його створення (з 1980р.) [220]. Дани ВНДІВО (на даний час 

УКРНДІЕП) показують, що в 1991 р. у Трав’янському водосховищі чисельність та 

біомаса водоростей коливалися від 0,5 до 7 млн. кл/л та від 0,2 до 3,2 мг/л 

відповідно. У червні 1992 р спостерігалося "цвітіння" водойми синьо-зелених 

водоростей Aphanizomenon flos-aquae, Microcystis aеruginosa, деякими видами 

Oscillatoria, чисельність яких в цей час досягала 9,4 млн. кл/л, що становило 92% 

загальної чисельності у водоймі. Більшість індикаторних видів водоростей, 

виявлених в планктоні Трав’янського водосховища в той час, відносилися до 

бета-мезосапробної зони, що свідчили про помірний вміст розчинених органічних 

речовин у воді водойми [221]. У літній період 1998р. середня біомаса водоростей 

досягала тут 7,18мг/л [222]. 

Таким чином, розгляд розвитку угрупувань фітопланктону в Трав’янському 

водосховищі за многолітній період (1991-2016рр) показує, що в найбільш 

напружений для водойми літній період в ньому розвивається велика кількість 

організмів фітопланктону, з яких значну частину складають найбільш небезпечні 

синьо-зелені водорості.  

Серед повітряно-водної рослинності переважають очерет звичайний 

(Phragmites australis), рогіз вузьколистий (Typha angustifolia) та рогіз 
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широколистий (Typha latifolia). Зустрічається очерет озерний (Scirpus lacustris), 

частуха подорожникова (Alisma plantago-aquatica) і сусак (Butomus umbellatus) 

[102]. Один з провідних іхтіологів України з питань поліпшення водних об'єктів 

шляхом меліорації рослиноїдних рибами Р.А. Балтаджі вважав, що білий амур 

може спожити у водоймі 50% повітряно-водної (жорсткої) рослинності [223]. 

У той же час необхідно враховувати, що повітряно-водна рослинність відіграє 

велику роль у зміцненні берегів водойми. Крім того, вона служить субстратом для 

формування на ній колоній іммобілізованих мікроорганізмів, що беруть участь у 

самоочищенні води водосховища - тобто виступає в ролі природного біоплато. З 

цих позицій біомеліоративного впливу на цю групу вищих водних рослин 

надавати не потрібно. 

Окрім повітряно-водної рослинності у Трав’янському водосховищі 

розвивається занурена вища водна рослинність. З її складу тут були виявлені 

кушир занурений (Ceratophyllum demersum), рдест гребінчастий (Potamogeton 

pectinatus) та пронзеннолисний (P. perfoliatus), уруть мутовчата (Meriophyllum 

verticillatum). 

Загальна площа мілководь (до 2 м) становила в 1980р. 1,30км2[220]. У 2018, 

при прозорості води 1,8м, занурена рослинність поширювалася до 3,2м. Тому 

площа, де розвиваються занурені водні рослини збільшилася мінімум в 1,5 рази - 

до 1,95км2. У той же час, кількість вищих водних рослин на глибинах, що 

перевищує 2,0 м була меншою, тому при розрахунку норм зариблення 

враховувалася тільки площа до 2,0 м - 1,30км2 (22% загальної площі). Проектівне 

покриття в цій зоні становило близько 60%, а середня питома біомаса зануреної 

вищої водної рослинності в цій зоні становила в 2016р. 0,40кг/м2. Названі цифри 

використовувалися нами при розрахунку норм зариблення білим амуром. 

Крім великої кількості зануреної рослинності практично на всіх ділянках 

вона була покрита нитчастими водоростями, які при сильному розвитку можуть 

значно погіршити екологічний стан водойм. Тому необхідно лімітування їх 

розвитку. Білий амур може спожити до 90% її біомаси [223]. 
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Велика кількість рослинної маси призводить до накопичення відмерлих 

рослинних залишків та посилення процесів їхнього розкладання, що негативно 

позначається на гідрохімічному (перш за все кисневому) режимі водойми. 

Анаеробні процеси ускладнюють подальше окислення органічної речовини і 

сприяють утворенню токсичних продуктів розпаду (метану, сірководню та ін.). 

Тому своєчасне видалення біомаси макрофітів незалежно від видової 

приналежності - це основна задача виключення вторинного забруднення водойм 

їх залишками. 

Розвиток інших груп гідробіонтів не був надмірним і не міг погіршити 

екологічний стан Трав’янського водосховища. Тому обмеження їх розвитку не 

було потрібно. 

Проект біологічної меліорації Муромського водосховища в Харківській 

області 

Цвітіння води Муромського водосховища також зазначалося практично з 

моменту його створення (з 1980р.) [224]. 

Розгляд розвитку угрупувань фітопланктону в Муромському водосховищі 

показав, що в найбільш напружений для водойми літній період, в ньому 

розвивається велика кількість організмів фітопланктону, з яких значну частину 

складають найбільш небезпечні синьо-зелені водорості. Середня біомаса 

фітопланктону, яка була виявлена нами в Муромському водосховищі в 2018 році 

складала 9,36 мг/л. Такі величини біомас фітопланктону потребують проведення 

біологічної меліорації вселення товстолобиків. 

У складі вищої водної рослинності Муромського водосховища в 2018 р. 

було виявлено 10 видів. 

Серед зануреної вищої водної рослинності були виявлені кушир занурений 

(Ceratophyllum demersum), рдести гребінчастий (Potamogeton pectinatus) і 

пронзеннолисний (P. perfoliatus), уруть мутовчата (Meriophyllum verticillatum), які 

можуть бути спожиті білим амуром [101]. 

На момент створення водосховища загальна площа мілководь (до 2м) 

становила в 1980 р. 1,23км2 або 30,1% дзеркала води (при НПГ). У 1980 р. 
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мілководна зона в хвостовій частині водосховища була ліквідована шляхом 

часткового поглиблення і засипання мілководь. Зона мілководь після цих робіт 

становила всього 40га або 9,8% площі водойми [224]. 

Ці дані свідчать, що проводити обмеження розвитку зануреної вищої водної 

рослинності не треба, так як вона займає менше 10% площі дзеркала водойма. 

Однак на зануреної рослинності було багато нитчастих водоростей, які при 

сильному розвитку можуть значно погіршувати екологічний стан водойми. Тому 

її треба обмежувати – проводити біологічну меліорацію шляхом вселення білого 

амура.  

Таким чином, для поліпшення екологічного стану Муромського 

водосховища методами біологічної меліорації необхідно проводити вселення 

молоді білого амура і товстолобиків. При цьому необхідно здійснювати їх вилов 

після нагулу. Це дозволить знизити біомаси гідробіонтів, що підлягають 

обмеженню, а також поліпшити якість води у водосховищі внаслідок виносу 

речовин з біомасою виловлених риб. 

Таким чином, для поліпшення екологічного стану Трав’янського та 

Муромського водосховищ методами біологічної меліорації необхідно проводити 

вселення молоді білого амура та товстолобиків. При цьому необхідно 

здійснювати їх вилов після нагулу. Це дозволить знизити біомаси гідробіонтів, а 

також поліпшити якість води у водосховищі внаслідок виносу речовин з біомасою 

риб. 

Вселення товстолобиків також матиме вплив на процеси мулонакопичення в 

водосховищах. Механізм впливу товстолобиків на накопичення донних відкладів 

є наступним. Споживаючи фітопланктон, товстолобики зменшують його 

кількість, а значить і обсяги донних відкладів, які утворилися б при відмирання 

цього фітопланктону (в сер. 20%) [225]. Крім того, товстолобики споживають 

детрит (в сер. 12,8% раціону) [226-228], який е матеріалом для утворення донних 

відкладів Споживаючи його товстолобики прямо зменшують їх кількість в 

водосховищах. 
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Поліпшення якості води відбувається і при споживанні білим амуром вищої 

водної рослинності. Дані літератури свідчать, що при розкладанні вищої водної 

рослинності близько 40-45% чистої річної продукції надходить в воду у вигляді 

розчиненої органічної речовини [229-231]. При цьому з органічних речовин, які 

надійшли в воду за 20 діб (прийнятий час визначення БПКповн) окислюється 1/3, а 

розрахункова величина витрат кисню на окислення 1 мг беззольної органічної 

речовини вищої водної рослинності складає 1,3 мгО2 [229]. Крім того, в процесі 

своєї життєдіяльності вища водна рослинність виділяє органічні речовини, що 

становлять 20% продукції [209]. Таким чином, наведені вище дані показують, що 

вилучення білим амуром 1 мг зануреної вищої водної рослинності запобігає 

збільшенню БПКполн на 1 х 0,425 х 0,33 х 1,3 х 1,2 = 0,218 мгО2/дм3. 

Проект біологічної меліорації каналу Дніпро-Донбас 

Основним призначенням каналу Дніпро-Донбас є питне і технічне 

водопостачання Донецького басейну. Одночасно забезпечується подача води на 

зрошення в Дніпропетровській і Харківській областях, а також водопостачання 

Харкова. Тому провідним способом боротьби з біологічними перешкодами і 

поліпшення якості води є біологічний. 

 Результати натурних досліджень [160], а також вивчення відомчої 

інформації управління каналу Дніпро-Донбас дозволили встановити, що на 

особливу увагу, для забезпечення доброго екологічного та функціонального стану 

вимагає розгляд кисневого режиму. 

Навіть восени, при низьких температурах і в період відкритої води нами 

була виявлена значна різниця між вмістом кисню в воді поверхневих та 

придонних горизонтів (до 4,9 мг/дм3). Навіть восени, при низьких температурах і 

в період відкритої води нами була виявлена значна різниця між вмістом кисню в 

воді поверхневих та придонних горизонтів (до 4,9 мг/дм3). Про напруженість 

кисневого режиму свідчили і надані нам дані Управління каналу. 

Названі факти показали, що при зміні деяких умов – масового розвитку 

водоростей діатомових (навесні або восени) або синьо-зелених (влітку); появі 
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потужного і на тривалий термін льодового покриву та ін.) В окремих районах 

каналу можливе утворення анаеробних зон. 

У таких випадках можлива масова загибель гідробіонтів, що може відбитися 

на у стані каналу і якості води в ньому. 

Загальна чисельність фітопланктону в середньому становила 283,47 млн 

кл/л, при цьому найбільшу чисельність всюди складали синьо-зелені водорості. Їх 

чисельність сягала в середньому 274,40 млн кл/л (96,8%). Основу біомаси в усіх 

пунктах становили також синьо-зелені водорості – в середньому 7,11 мг / л 

(87,3%). 

Основу домінуючого комплексу видів на всіх ділянках каналу за 

чисельністю і біомасою становили синьо-зелені нитчасті водорості роду 

Oscillatoria (O. amphibia, O. geminata і O. limnetica), а також Phormidium tenue. 

Важливий внесок у формування кількісних показників вносила Nitzschia acicularis 

з відділу діатомових. 

З вищих водних рослин нами було виявлено 11 видів. З повітряно-водних 

повсюди зустрічалися очерет звичайний і рогіз вузьколистий. При цьому очерет 

всюди займав чільне місце, утворюючи практично суцільні зарості вздовж обох 

берегів каналу. 

Повітряно-водні вищі рослини поряд зі зміцненням берегів виконують в 

каналі дуже важливу роль біоплато, що підсилює хід біологічного самоочищення. 

Занурені ж вищі водні рослини створюють великі біоперешкоди двох видів. 

Перш за все їх інтенсивний розвиток ускладнює перебіг води по каналу. Крім того 

надходження на водозабірні водних рослин, перш за все занурених, вимагають 

зупинки насосів та очищення їх сміттєвловлювальних решіток. Проведення 

біомеліоративних робіт дозволяє суттєво зменшити дію занурених рослин, 

негативну для експлуатації каналу. Тому розрахунок обсягів зариблення риб-

меліорантів необхідно проводити тільки для занурених рослин. 

Крім фітопланктону і занурених ВВР на функціональні характеристики 

каналу впливають дрейссени (Dreissena polymorpha, D. bugensis), що створюють 

перешкоди в роботі обладнання [232]. При цьому є дані про їх велике поширення і 
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розвитку в каналі [161]. У той же час вплив дрейссен на функціональні 

характеристики каналу неоднозначний. З одного боку молюски створюють великі 

перешкоди в роботі водяного обладнання. З іншого – ряд вчених вважає, що 

дрейссенам належить істотна роль у процесах біологічного самоочищення в 

водних екосистемах. Даний висновок ґрунтується на роботах дослідників, які 

встановили, що поселення цих молюсків в донних відкладах, обростаннях каналів 

і на вищій водній рослинності дозволяє розглядати їх як один з компонентів 

біоплато [233-235]. Так, Т. А. Харченко відзначає, що в кінці 1980-х рр дрейссени 

в каналі Дніпро-Донбас мінералізували більше 20% зважених в товщі води 

органічних речовин, що порівняно з функцією біоплато на цьому каналі [236]. 

Тому обмежувати розвиток дрейссен, на нашу думку, в каналі не слід. 

Інші групи гідробіонтів (зоопланктон, зообентос) не впливали на 

екологічний стан каналу, тому обмежувати їх розвиток в каналі також не слід. 

Таким чином, для поліпшення функціональних характеристик каналу 

методами біологічної меліорації необхідно проводити вселення молоді білого 

амура і білого товстолобика. 

Біологічна меліорація водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС 

Аналіз розвитку екосистеми водойми-охолоджувача Зміївської ТЕС, який 

був виконаний за результатами багаторічних натурних досліджень показує, що 

для поліпшення екологічного стану та експлуатаційних якостей водойми 

методами біологічної меліорації слід проводити зариблення (і вилов) 

товстолобиків (зниження розвитку планктонних організмів), білого амура 

(зменшення кількості водних рослин, в першу чергу занурених) і в останні роки 

риб – споживачів дрейссени – чорного амура, коропа [93,237]. 

Біологічна меліорація в боротьбі з малоцінними, смітними та 

інвазійними видами риб 

Як визначалося у розділі 2.2.2 розвиток малоцінних, смітних та інвазійних 

видів риб може сильно впливати на окремі властивості водних об'єктів.  

Тому управління чисельністю чужорідних видів є складним, але важливим 

завданням в комплексі заходів щодо збереження біологічного різноманіття 
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внаслідок значного потенційного економічного і екологічного збитку, що 

наноситься видами-вселенцями. Найвідомішим і найбільш розробленим можна 

вважати метод регуляції чисельності та популяційної структури адвентивних 

видів за рахунок популяції хижих риб (аборигенів або вселенців) [238]. 

Наприклад, амурський чебачок в історичному ареалі знаходиться під постійним 

гнітом 15 масових видів різноманітних амурських хижаків з 9 різних сімейств 

[239]. У природних водоймах Європи (а тим більше в ставкових господарствах), 

чисельність і різноманітність хижаків незрівнянно менша. Разом з тим головним 

чинником, що визначає виживання вселенців в природних умовах, є саме 

взаємовідношення інтродуцента з нативним іхтіоценозом [240]. Через особливості 

біології амурського чебачка його роль як потенційного кормового об'єкта хижих 

видів риб невелика. Практично єдиний приклад, коли амурський чебачок став 

відігравати значиму роль в харчуванні хижаків, це аквакультура з акліматизацією 

судака (Sander lucioperca) [241]. У деяких водоймах Європи амурський чебачок 

також може становити суттєву частку в харчуванні окуня (Perca fluviatilis), щуки 

(Esox lucius) і судака (S. lucioperca) [242], внаслідок чого доцільно використання 

аборигенних хижаків для контролю над цим вселенцем. Однак ці дані 

відображають лише локальні умови, а не загальну тенденцію в європейських 

водоймах, коли перехід хижаків на харчування чебачка пов'язаний з відсутністю 

інших кормових об'єктів. Це припущення підтверджують дані експерименту, в 

якому було показано, що можлива і негативна виборність (уникнення) хижаком 

амурського чебачка в умовах доступності аборигенних видів [243]. 

При цьому наголошується, що до додаткової інтродукції хижаків слід 

підходити з особливою обережністю тому, що в цілому трофічні мережі водойм за 

останній час так значно трансформувалися під впливом чужорідних видів, що 

через це привнесення додаткових консументів-хижаків може негативно 

позначитися на стійкості водних екосистем в цілому [238]. 

Тому при появі та значному збільшенні чисельності малоцінних, смітних та 

інвазійних видів риб одним з способів біологічної меліорації є вселення хижих 

видів риб. Однак до вселення хижаків слід підходити дуже обережно. 
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2.5 Розробка Режиму проведення біологічної меліорації водного об'єкта 

Аналіз наукової, методичної та нормативної літератури, а також 

напрацьований в УКРНДІЕП досвід розробки заходів щодо проведення 

біологічної меліорації водних об'єктів різного господарського спрямування 

(водойми-охолоджувачі Зміївської ТЕС та Курської АЕС І-ІІ черги, ділянки 

каналу Дніпро-Донбас, Південне водосховище на трасі каналу Дніпро-Кривий Ріг, 

Трав'янське і Муромське водосховища в Харківській області та ін. [2,6,93,176, 

183,237, 244-251]) показують, що основними питаннями, які вирішуються при 

розробці Режимом проведення біологічної меліорації водного об'єкта є: 

1. Вивчення сучасного екологічного стану водних об'єктів і визначення 

необхідності та можливості поліпшення їхнього екологічного стану методами 

біологічної меліорації. 

2. Вибір показників, які свідчать про необхідність біологічної меліорації. 

3. Визначення основних груп гідробіонтів, що погіршують екологічний стан 

та використання водних об'єктів у різних галузях господарської діяльності. 

4. Вибір способу біологічній меліорації конкретного водного об'єкту. 

5. Розробка Режиму проведення біологічної меліорації конкретного водного 

об'єкту. 

Проведення робіт по пунктам 1-4 розглядалося у звіті. На підставі 

отриманих результатів складається Режим проведення біологічної меліорації 

конкретного водного об'єкта. 

Отриманий нами на різних водних об'єктах досвід дозволяє визначити 

головні статті Режиму проведення біологічної меліорації конкретного водного 

об'єкта (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 – Головні статті Режиму проведення біологічної меліорації 

водного об'єкта 

 
№ Пункт Режиму Зміст Примітки 

1 Розробник 
Підприємство, 

організація 
— 

2 
Місцезнаходження та загальна 

характеристика водного об'єкта 

Розміри, проточність, . 

характеристика та склад 

ґрунтів гідрологічна 

ланцюжок і ін. 

— 

3 

Види вищих водних рослин і 

ступінь заростання в процентах 

від загальної площі 

— 
Наявність отруйних 

рослин 

4 
Гідрологічний, температурний і 

гідрохімічний режими 

Середньорічні показники 

втоку – витоку і якості 

води 

Загальна оцінка 

середовища існування 

гідробіонтів, в тому 

числі організмів-

меліораторів. Звернути 

увагу на кисневий 

режим і наявність у воді 

токсичних речовин 

5 
Зв'язок з іншими водними 

об'єктами 
— 

Можливість 

потрапляння токсичних 

речовин, захворювань та 

інвазійних рослин і 

тварин 

6 

Стан фітопланктону, вищих 

водних рослин, зоопланктону і 

зообентосу 

Видовий склад та 

біомаси 

«Цвітіння» води, ступінь 

заростання водними 

рослинами в процентах 

від загальної площі та 

наявність отруйних 

рослин 

7 Видовий склад риб — 

Звернути увагу на 

наявність хижаків, 

червонокнижних, а 

також чисельність 

смітних та інвазійних 

видів 

8 

Значення водного об'єкта для 

природного відтворення водних 

живих ресурсів 

— — 

9 

Чи відноситься водний об'єкт до 

охоронюваним і заповідним 

акваторіям 

— — 
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Закінчення таблиці 2.6 

 
№ Пункт Режиму Зміст Примітки 

10 
Відомості про антропогенне 

навантаження на водний об'єкт 
— — 

11 

Визначення основних груп 

гідробіонтів, що погіршують 

екологічний стан та 

використання водного об'єкту та 

розрахунок обсягів їх видалення 

— 

Необхідно для 

визначення риб-

меліорантів 

12 
Визначення видів риб-

меліорантів 
— — 

13 

Розрахунок розмірно-вікової 

групи і обсягів вселення-вилову 

риб-меліорантів та порядку їх 

вселення 

— — 

14 Інші заходи 

Постійний контроль 

окремими 

гідрохімічними 

показниками,  

Наприклад вмісту у воді 

кисню 

15 
Хто несе відповідальність за 

обґрунтування Режиму 

Підприємство, 

організація 
— 

16 
Хто несе відповідальність за 

виконання рекомендацій Режиму 

Підприємство, 

організація 
— 

17 

Термін дії Режиму та 

періодичність контролю ходу 

біологічної меліорації водного 

об'єкту 

Зміни видового складу і 

біомас гідробіонтів, які 

підлягають обмеженню 

Для контролю ходу 

протікання 

біомеліорації, доцільно 

залучати розробника 

Режиму 
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Висновки до розділу 2 

 

1. Для обґрунтування необхідності біомеліорації, окреслення можливостей 

окремих її методів у конкретній ситуації, оцінки супутніх екологічних ризиків та 

вибору стратегій проведення біомеліорації необхідною є наступна послідовність 

дій: 

– Вивчення сучасного екологічного стану водних об'єктів та визначення 

можливостей поліпшення їх екологічного стану методами біологічної меліорації.  

– Визначення основних груп гідробіонтів, що погіршують екологічний стан 

та умови використання водних об'єктів. 

– Визначення основної та другорядних цілей біологічної меліорації 

(наприклад, якщо основною ціллю є деевтрофікація, то другорядною може бути 

використання або з метою отримання рибопродукції, або з метою рекреації, 

відповідно до чого може обиратися один з двох перелічених вище напрямів 

іхтіомеліорації, тобто або вселення рослинноїдних риб, або обмеження популяції 

зоопланктоноїдних). 

– Визначення можливих екологічних ризиків, що можуть виникнути при 

різних напрямах біомеліорації та вироблення рішення щодо їх прийнятності чи 

неприйнятності. 

– На основі переліченого вище та окресленого набору можливих і доцільних 

заходів – вибір способу біологічної меліорації. 

– Розробка режиму проведення і контролю біоломеліорації водного об'єкта. 

2. Показниками, які свідчать про необхідність біологічної меліорації є: 

–  сильний розвиток фітопланктону,  

–  значне заростання вищою водною рослинністю,  

– зміна загальної (і за основними видами) рибопродуктивності,  

– збільшення кількості малоцінних і смітних видів риб,  

– створення великої кількості перешкод біологічного характеру (вища водна 

рослинність, молюски та ін.),  

– масовий розвиток молюсків (живородка, дрейссена та ін.).
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3 ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ РОБІТ ПО БІОЛОГІЧНІЙ МЕЛІОРАЦІЇ З ПОЗИЦІЇ 

ПОЛІПШЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДНОГО ОБ'ЄКТА 

 

Проведення біомеліорації водних об'єктів вимагає обов'язкового контролю 

за ходом її проходження, обумовленого необхідністю як оцінки її впливу на стан 

меліорованих об'єкта, так і можливого коректування нормативів її проведення. 

При цьому роботи щодо біомеліорації водних об'єктів вимагають не 

загальної оцінки корисності заходу, а контролю зміни конкретних показників. В 

останні часи з'являються дослідження, які прямо вказують, що система 

меліоративних і біотехнічних заходів (зменшення скидання у водойми 

евтрофірующіх речовин, альголізація, регулювання заростання, реконструкції 

іхтіофауни та ін.), може бути ефективна тільки в разі наявності безперервного 

контролю і спостережень за станом абіотичних факторів і біоти екосистеми. Ці 

дослідження проводяться в складі комплексної програми моніторингу водного 

об'єкта (вивчення фіто- і зоопланктону, зообентосу, вищої водної рослинності, 

іхтіофауни, фізико-хімічних властивостей води) з використанням сучасних 

інформаційних технологій [252]. 

На обов'язковий супровід робіт, пов'язаних з вселенням рослиноїдних риб 

вказують С. А. Афанасьєв з співавт. (Берегівська польдерна система) і Т.В. 

Яковлєва (Каховське водосховище). Для контролю ходу біомеліорації 

використовувалися характеристики фіто- і зоопланктону, вищих водних рослин, 

зообентосу, лінійний і ваговий зростання риб-інтродуцентів [253,254]. 

Можна відзначити роботи по контролю ходу біомеліорації водойми-

охолоджувача Волгодонської АЕС. Біомеліорацію тут проводять шляхом 

альголізації (внесення у водойму штамів хлорели) і зариблення водосховища 

рослиноїдних рибами. Хід біомеліоративних робіт контролюється динамікою 

гідрохімічного і гідробіологічного режимів водосховища, яке дозволило 

встановити, що проведення біомеліорації в повному обсязі дозволить значно 

поліпшити якість води водойми [255]. 

Розгляд досвіду біомеліорації водних об'єктів різного господарського 

використання (водойм-охолоджувачів, водовідних каналів, водоймищ різного 
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призначення й ін.) показує що аналіз результатів таких робіт найчастіше 

обмежується лише загальною оцінкою їхнього впливу на групу гідробіонтів, яка 

вилучається рибами-меліорантами. При меліорації рибами, значна увага 

приділяється впливу такого заходу на збільшення рибопродукції.  

У той же час, при масовому вселенні нових видів риб виникає необхідність 

в оцінці наслідків такого заходу для екосистем водойм-акцепторів, причому 

найчастіше вже постфактум. При цьому основним вихідним показником для 

дослідника слугує фактична чисельність інтродуцентів [256]. 

Комплексне вивчення впливу біомеліорантів як на екологічні системи 

водних об'єктів, так і на їх функціональні характеристики з позицій основного 

водокористувача/водоспоживача проводяться нечасто, хоча такі дослідження 

дозволяють не лише оцінювати характер і ступінь впливу меліорантів, але й 

коригувати окремі елементи біомеліоративних робіт. У якості позитивного 

досвіду можна відзначити роботи з контролю ходу біомеліорації водойми-

охолоджувача Волгодонської АЕС. Біомеліорацію тут проводять шляхом 

альголізації (внесення у водойму штамів хлорели) і зариблення водойми 

далекосхідними рослиноїдними рибами. Супроводження робіт моніторинговими 

дослідженнями динаміки гідрохімічного й гідробіологічного режимів дозволило 

встановити, що проведення біомеліорації у повному обсязі дозволяє поліпшити 

екологічний стан водойми [4].  

Аналіз даних літератури та проведені в НДУ УКРНДІЕП роботи [176, 

244,245,247,248,250] свідчать, що заходи з біологічної меліорації, крім 

поліпшення екологічного стану водних об'єктів різного господарського 

призначення, можуть покращувати їх експлуатаційні характеристики. Нашими 

дослідженнями було встановлено, що при проведенні біологічної меліорації 

економічний для ТЕС ефект обумовлений поліпшенням охолодження води у 

водоймі-охолоджувачі (збільшенням площі активної зони через споживання 

водних рослин білим амуром) і конденсаторах турбін (зниження утворення 

органічної плівки на стінках конденсаторних трубок після споживання 

товстолобиками водоростей фітопланктону). 
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Біологічна меліорація у більшості випадків супроводжується вселенням 

нових видів гідробіонтів. При цьому повсюдно звертається увага на те, що в 

даний час умисне введення у водойми нових, чужорідних видів риб та інших 

гідробіонтів не користується великою популярністю. Особливо велике поширення 

ця тенденція отримала в 1990-х і на початку 2000-х років, на тлі панічних настроїв 

суспільства та вчених в США з приводу інвазії коропових видів риб (короп, 

товстолобики) і змієголова. Не менше занепокоєння викликала і викликає 

навмисна та випадкова інтродукція чужорідних видів риб (коропових, осетрових, 

цихлид і лососевих) у вчених Європи [199]. 

Необхідність вивчення питань екологічних наслідків інтродукції нових 

видів риб відзначалася практично з початку її масштабного проведення [7]. 

Вторгнення некорінних видів визначено другою за значущістю проблемою, 

яка призводить до втрати місць існування та ландшафтного фрагментування, а 

також в цілому є загрозою для глобального біорізноманіття [201]. Pimentel D. із 

співавторами оцінює економічні втрати від вторгнення некорінних видів в 

екосистеми Сполучених Штатів Америки у 125 млрд. дол. на рік [200].  

Згідно з Законом України про аквакультуру, проведення біологічної 

меліорації може здійснюватися шляхом інтродукції, акліматизації та 

реакліматизації об'єктів аквакультури. При цьому необхідно не допускати 

негативного впливу на стан популяцій аборигенних видів водних біоресурсів або 

погіршення середовища їх існування, шляхів міграції та умов розмноження [202].  

Згідно з методикою оцінки ефективності реалізації екологічних 

програм [257], екологічна ефективність виражається у збереженні й відновленні 

природних ресурсів. 

Оцінок екологічної ефективності біологічної меліорації водних об'єктів 

України, крім окремих оцінок збільшення вилову риби й споживання 

організмами-меліорантами певних груп гідробіонтів, на даний час немає. 

Нормативна база оцінки впливу таких робіт на стан гідробіологічного режиму 

також відсутня. 
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Тому одним з підходів до оцінки екологічної ефективності біологічної 

меліорації водних об'єктів може бути контроль за станом гідроценозів водного 

об'єкта, на якому проводяться біомеліоративні заходи. При цьому оцінка 

екологічної ефективності біологічної меліорації може проводитися на підставі 

аналізу зміни стану окремих екологічних груп гідробіонтів і функціональних 

характеристик водних об'єктів. 

Для оцінки екологічної ефективності нами була обрана найпоширеніша в 

Україні форма біологічної меліорації – біологічна меліорація з використанням риб 

– іхтіомеліорація. 

Так, для регулювання розвитку продуцентів (фітопланктону та макрофітів) 

біологічним методом, проводиться вселення рослиноїдних риб (товстолобиків – 

білого Hypophthalmіchthys molіtrіx і строкатого Arіstіchthys nobіlіs, а також білого 

амура Ctenopharyngodon іdella). 

Роботи щодо вселення у водні об'єкти рослиноїдних риб пов'язують з 

вирішенням двох важливих проблем – підвищення рибопродуктивності водойм 

при одночасному зниженні їх трофності. Р. А. Балтаджі з співавт. зазначає, що 

значущість другого завдання постійно зростає у зв'язку з посиленням 

антропогенного тиску на водойми [258]. 

Рослиноїдні риби характеризуються високою інтенсивністю харчування і 

росту, внаслідок чого можуть значно впливати на водорості й вищу водну 

рослинність [259]. 

Їжею для товстолобиків є фітопланктон, зоопланктон і детрит [227]. Вплив 

цих риб на фітопланктонне угруповання має подвійний характер. З одного боку, 

внаслідок виїдання товстолобиками фітопланктону відбувається зменшення 

біомаси водоростей. Відомі факти повного припинення розвитку 

мікроводоростей, запобігання розвитку «цвітіння» та освітлення води [260,261]. 

При цьому спостерігається поліпшення санітарного стану водойм, заселених 

товстолобиком. Це відбувається не тільки завдяки зниженню концентрацій 

фітопланктону, але й в результаті інтенсифікації процесів бактеріального 

самоочищення, оскільки фітопланктонофаги не лише стимулюють розмноження 
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водних бактерій, але й виїдають більшу частину бактеріальної продукції. В 

результаті чисельність бактерій стабілізується на певному рівні, а мінералізація 

органічних речовин, що містяться у воді, істотно прискорюється [7]. З іншого 

боку, споживаючи та переробляючи великий обсяг фітомаси, товстолобики 

можуть активізувати й прискорювати біотичний кругообіг речовин у водоймах. У 

таких умовах можливе збільшення біомаси, продукції та інтенсивності 

фотосинтезу організмів фітопланктону. Це також свідчить про посилення 

біологічного самоочищення, оскільки організми фітопланктону у процесі 

життєдіяльності споживають необхідні речовини з води. Вселення білого амура та 

білого товстолобика у Зеленодольське водосховище-охолоджувач Криворізької 

ГРЕС-2 призвело до зменшення вмісту органічних речовин у воді, зникнення 

«цвітіння» води, різкого зниження біомаси вищої водної рослинності. [262]. 

Білий амур є споживачем вищої водної рослинності, переважно рдесту, 

куширу, уруті, елодеї [152]. 

Після прийняття Європейським Союзом Водної рамкової директиви в 2000 

р. у країнах ЄС розпочалася поетапна розробка й впровадження її положень. Для 

забезпечення співставлення результатів стану водних екосистем передбачається 

обов’язкове визначення таких біологічних показників, як склад і чисельність 

водної флори, склад і чисельність донної безхребетної фауни, склад, чисельність і 

вікова структура рибної фауни [117]. 

Методика оцінки ефективності реалізації регіональних природоохоронних і 

державних (загальнодержавних) цільових екологічних програм, затверджена 

Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України № 491 

від 15.10.2012 [257], визначає, що система екологічних показників має 

забезпечувати оцінку кількісних і якісних змін у навколишньому середовищі 

та/або відстеження динаміки процесів, які ці зміни викликають. 

Тому оцінка екологічної ефективності біологічної меліорації може 

проводитись на підставі визначення зміни значень показників розвитку окремих 

екологічних груп гідробіонтів і функціональних характеристик водних об'єктів 

після вилучення рибами-меліорантами кормових організмів.  
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Дані літератури та результати досліджень УКРНДІЕП показують, що при 

оцінці екологічної ефективності біологічної меліорації водних об'єктів України за 

змінами значень показників розвитку окремих екологічних груп гідробіонтів і 

функціональних характеристик необхідно проводити відбір і аналіз 

загальноприйнятими методами проб гідробіонтів до, після та в процесі 

проведення біологічної меліорації.  

Нижче представлені показники, які необхідно визначати за основними 

групами гідробіонтів. 

Фітопланктон 

У пробах необхідно визначати основні характеристики угруповання 

фітопланктону – видовий склад, чисельність і біомасу (загальних та виявлених 

відділів водоростей). Крім того, при відборі проб проводити додаткові 

вимірювання прозорості (за допомогою диску Секкі) та температури води. 

Вища водна рослинність 

Необхідно відстежувати зміни у якісному складі, структурі угруповань 

рослин, кількісних показниках запасів фітомаси, а також динаміку змін площ 

заростання.  

Роботи проводяться за загальновизнаною методикою геоботанічних 

досліджень водної рослинності [263]. 

Проводиться вивчення змін наступних показників: 

– структура та флористичний склад угруповань вищих водних рослин; 

– ступінь заростання водойм, % загальної площі; 

– щільність заростання, кг/м2 ; 

– загальна біомаса рослинності, т/га. 

Для оцінки зміни характеристик угруповань водних рослин також можна 

використовувати космічні знімки.  

Зоопланктон  

Фіксуються зміни таких показників зоопланктонного угруповання: 

– загальної чисельності (млн. кг/л) та питомої біомаси (мг/л); 

– співвідношенням основних відділів зоопланктону. 
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Зообентос 

Для характеристики зміни стану донних макробезхребетних рекомендується 

використовувати наступні показники: 

– число видів; 

– частоту зустрічальності (%); 

– чисельність (екз /м2); 

– біомасу (г/м2); 

– індекс видового різноманіття Шеннона. 

Видовий склад риб та рибопродуктивність  

Оцінку впливу вселення видів-меліорантів на іхтіоценози водних об'єктів 

необхідно виконувати на підставі вивчення динаміки уловів риби 

рибопромислових організацій та результатів власних іхтіологічних досліджень 

шляхом проведення наступних досліджень: 

1. Встановлення таксономічного складу та зустрічальності окремих видів 

риб. 

2. Аналізу біологічних характеристик, вікової, статевої структури й темпів 

росту риб. 

3. Вивчення харчування риб і встановлення змін трофічної структури 

іхтіоценозу.  

4. У той же час, при аналізі видового складу риб конкретного водного 

об'єкта велику увагу слід звертати на можливість існування в ньому рідкісних і 

червонокнижних видів, оскільки поява чужорідних видів-меліорантів може 

призвести до їх повного зникнення. 

За змінами функціональних особливостей водних об'єктів 

загальногосподарського призначення  

Оцінку екологічної ефективності біологічної меліорації за змінами 

функціональних особливостей водних об'єктів України загальногосподарського 

призначення можна проводити за показниками стану нерестових угідь і умов 

нагулу молоді цінних фітофільних аборигенних видів риб.  
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Водойми-охолоджувачі 

Оцінку екологічної ефективності біологічної меліорації за змінами 

функціональних особливостей технологічних водних об'єктів України (водойм-

охолоджувачів, водоводних каналів, рибогосподарських водойм та ін.) крім 

спостережень за показниками стану нерестових угідь і умов нагулу молоді цінних 

фітофільних аборигенних видів риб можна проводити відповідно з їх 

господарським призначенням: 

Ефективність біологічної меліорації водойм-охолоджувачів визначається на 

підставі оцінки зміни накопичення органічної плівки на стінках конденсаторів 

турбін, поліпшення охолоджуючої здатності водойми-охолоджувача за рахунок 

збільшення площ активної зони охолодження та зниження в ній питомих біомас 

вищої водної рослинності. Крім того, про хід біомеліоративних процесів можуть 

свідчити дані щодо обсягів надходження біологічних перешкод на водозабірні 

споруди й рівень наростання біоперешкод (зокрема, поселень дрейссени) у 

водоводних системах. 

Водоводні канали 

При біологічній меліорації водоводних каналів її ефективність буде 

визначатися зменшенням площ заростання і питомих біомас (кг/м2) вищої водної 

рослинності, а також зниженням загальних питомих біомас (мг/л) і частки 

синьозелених водоростей. 

Рибоводні ставки 

Ефективність біологічної меліорації рибоводних ставків доцільно оцінювати 

за зміною ростових показників риби, яка вирощується, стану її кормової бази та 

рибопродуктивності. 
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Висновки до розділу 3 

 

1. Проведення біомеліорації водних об'єктів вимагає обов'язкового 

контролю за ходом її проходження, обумовленого необхідністю як оцінки її 

впливу на стан меліорованих об'єкта, так і можливого коректування нормативів її 

проведення. Ці роботи вимагають не загальної оцінки корисності заходу, а 

контролю зміни конкретних показників стану екосистеми водних об'єктів. На 

обов'язковість контролю ходу біомеліорації водних об'єктів вказують також 

окремі дослідники. 

2. Оцінок екологічної ефективності біологічної меліорації водних об'єктів 

України, крім окремих оцінок збільшення вилову риби й споживання 

організмами-меліорантами певних груп гідробіонтів, на даний час немає. 

Нормативна база оцінки впливу таких робіт на стан гідробіологічного режиму 

також відсутня. Тому одним з підходів до оцінки екологічної ефективності 

біологічної меліорації водних об'єктів може бути контроль за станом гідроценозів 

водного об'єкта, на якому проводяться біомеліоративні заходи. При цьому оцінка 

екологічної ефективності біологічної меліорації може проводитися на підставі 

визначення зміни значень показників розвитку окремих екологічних груп 

гідробіонтів і функціональних характеристик водних об'єктів після вилучення 

рибами-меліорантами кормових організмів. Дані літератури та результати 

досліджень УКРНДІЕП показують, що при оцінці екологічної ефективності 

біологічної меліорації водних об'єктів України за змінами значень показників 

розвитку окремих екологічних груп гідробіонтів і функціональних характеристик 

необхідно проводити відбір і аналіз загальноприйнятими методами проб 

гідробіонтів до, після та в процесі проведення біологічної меліорації.  
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Оцінка стану водних екосистем у наш час в Україні проводиться 

здебільшого за доволі застарілою системою на базі ресурсного підходу та, у 

кращому випадку, методології моніторингу забруднень. Переважно 

використовуються лише гідрохімічні та санітарно-бактеріологічні показники 

якості води з дуже обмеженим залученням гідробіологічної інформації, як це було 

ще за Радянського Союзу. Недостатність такої оцінки в умовах складної сучасної 

гідроекологічної ситуації в Україні давно відома. Згідно з Водним кодексом 

України, прийнятим у 1995 році, та Рамковою директивою ЕС „Упорядкування 

діяльності в галузі водної політики” (2000/60/ЕС) аналіз та нормування якості 

поверхневих вод повинні здійснюватися на основі екосистемного підходу. При 

використанні цього підходу для оцінки екологічного стану водних об’єктів 

необхідна інформація не тільки про якість води (навіть з екологічних позицій), але 

й про інші основні складові водних екосистем, перш за все біоту та донні 

відклади. Проте, можливості для істотного вдосконалення державної системи 

еколого-аналітичного контролю в Україні на наш час вкрай обмежені. Окремі ж 

експедиційні дослідження, за визначенням, не можуть забезпечити порівняної з 

цією системою масштабності охоплення. Тому часто доводиться користуватися 

наявною інформацією (хоч би й усвідомлюючи її недостатність). 

Розроблений і прийнятий у вигляді відповідних методик («Методика 

екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями» та 

«Методика встановлення і використання екологічних нормативів якості 

поверхневих вод суші та естуаріїв України») спосіб оцінки якості води з 

екологічних позицій є доволі прогресивним, у порівнянні з більшістю інших 

аналогічних систем інтегральної оцінки якості води. Проте, з часів його 

розроблення накопичений значний досвід практичного застосування, досліджені 

нові показники, підвищилися інформаційні можливості. Отже, доцільним і 

можливим є подальше його вдосконалення. 
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Біотичний підхід, що найбільш розповсюджений зараз у країнах ЄС, 

комбінує кількісні показники різноманітності з якісними показниками 

толерантності окремих таксонів у єдиний індекс. На відміну від системи 

сапробності, він дозволяє відстежувати й інші види забруднення крім органічного.  

Особливу зацікавленість привертає також формалізація оцінок 

біорізноманіття у вигляді спеціальних індексів.  

Оскільки у більшості випадків біомеліоративні заходи виконуються на 

невеликих водоймах, силами невеликих господарств, які не здатні проводити 

масштабні дослідження, необхідне централізоване супроводження таких робіт. На 

великих водоймах, таких, як водосховища Дніпровського каскаду, також 

необхідний спеціальний моніторинг ефективності біомеліорації та оцінки її 

наслідків для біорізноманіття.  

Перш за все, необхідно розширити біологічну складову моніторингу, 

особливо щодо оцінки біорізноманіття, включно з дослідженням усіх основних 

угруповань, на які може мати вплив біомеліорація. Виходячи з виникнення при 

значній частині біомеліоративних робіт ймовірності біологічних інвазій, особливу 

увагу слід зосередити на контролі розповсюдження та екологічного впливу 

чужорідних видів.  

Доцільно також, у межах спеціального моніторингу, переглянути 

розташування пунктів контролю й регламент відбору проб для кращого 

дослідження перебігу внутрішньоводоймових процесів, особливо пов’язаних із 

явищами «цвітіння» води та стратифікації водойм. 

2. Значне заростання каналів вищою водною рослинністю призводить до 

підвищення їх гідравлічного опору, збільшення втрат води, зімління русел. 

Боротьба із цими явищами вимагає значних затрат. У таких випадках може бути 

доцільною біомеліорація з метою зменшення кількості рослинності. Зазвичай, у 

каналах зрошувальних систем вирощуються білий амур та короп, які 

забезпечують біологічне очищення та дають додаткову рибопродукцію. Для 

пригнічення розвитку рослинності у каналах слід використовувати дво- та 

триліток білого амура. У рисових чеках вирощують коропа та товстолобів. 
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3. Аналіз масштабів біологічної меліорації та оцінка змін через це 

екологічного стану водних об'єктів України, перш за все водосховищ 

Дніпровського каскаду, показує, що такі об'єкти постійно і масштабно заселялися 

видами-меліорантами, в першу чергу далекосхідними рослиноїдними рибами - 

білим і строкатим товстолобами (живляться фільтрацією планктону) та білим 

амуром (живиться вищою водною рослинністю). 

Оцінка змін стану угруповань планктонних гідробіонтів, які є основою 

кормової бази риб-фільтраторів, у водосховищах Дніпровського каскаду, 

свідчить, що в окремих водосховищах вказані заходи значно впливали на 

чисельність і біомасу не тільки фітопланктону, але й зоопланктону. Останнє може 

відбитися на стані кормової бази молоді цінних промислових аборигенних видів 

риб (що спостерігалося на Кременчуцькому водосховищі). Крім того, погіршення 

кормової бази може проявлятися в зниженні загального біорізноманіття 

водосховищ. 

Виходячи з ризику негативних супутніх ефектів, рибогосподарські заходи, 

які змінюють якісну структуру екологічних комплексів внутрішніх водойм, 

повинні проводитися обережно, після виконання необхідних наукових 

досліджень. 

4. Розрахунок кореляційних зв'язків обсягів зариблення та вилову 

рослинноїдних риб з одного боку та, із другого, розвитку в водосховищах 

Дніпровського каскаду синьозелених водоростей, за період 1965-2004 років, 

показав, що зв'язок між зарибленням та середньою біомасою синьозелених 

водоростей був тісним у Каховському водосховищі (R= -0,890) і помітним у 

Київському (R= -0,542). Водночас, у Кременчуцькому водосховищі цей зв'язок 

був дуже сильним, але мав позитивну величину (R= +0,996), тобто, або вселення 

рослинноїдних риб збільшувало біомаси синьозелених водоростей у воді 

водосховища, або (якщо йдеться про кореляції з виловом) розрахунок вселення 

проводився не з метою біомеліорації, тож кількість меліорантів була 

недостатньою для скорочення фітопланктону, але кількість фітопланктону була 

достатньою для максимального нагулу рослинноїдних риб. 



144 

 

5. Аналіз кореляційних зв'язків обсягів зариблення й вилову рослинноїдних 

риб з одного боку та, із другого, розвитку, за 1965-2013 роки, у водосховищах 

Дніпровського каскаду, планктонних угруповань, показав, що зв'язок біомаси 

фітопланктону із зарибленням рослинноїдними рибами лише в Київському 

водосховищі був негативним. Його величини були доволі помітними R = -0,580. 

Зв'язок біомаси фітопланктону з виловом рослинноїдних риб негативним був 

лише у Київському та Канівському водосховищах, відповідно R = - 0,477 та -

0,340. В інших водосховищах коефіцієнти кореляції були позитивними, тобто 

вселення й вилов рослинноїдних риб не покращувало (меліорувало), а 

погіршувало стан водоймищ, або (якщо йдеться про кореляцію з виловом) 

розрахунок вселення проводився не з метою біомеліорації. 

Водночас, зв'язок біомаси зоопланктону з зарибленням та виловом 

рослинноїдних риб у всіх водосховищах (крім вилову з Київського) був 

негативним. Тобто ця рибоводна операція могла сильно впливати на зоопланктон, 

що може негативно відбитися на зростанні молоді аборигенних видів риб. 

6. За даними окремих авторів, Бузевич І. Ю. 2010, промислові 

іхтіокомплекси Київського, Канівського, Кременчуцького, Дніпродзержинського і 

Каховського водосховищ у 2007-2011 роках перебували у стані динамічної 

рівноваги. У той же час, динаміка вилову риби за видами у Кременчуцькому 

водосховищі та кореляція між виловами різних за спектрами харчування риб 

показують, що зв'язок з уловами харчових конкурентів рослинноїдних риб – 

планктонофагів, всупереч очікуванням, не негативний, а позитивний і помірний 

(R = +0,337). При цьому дані за 14 років показують, що загальний вилов риби в 

Кременчуцькому водосховіщі в основному визначається виловом поліфагів, 

планктонофагів (крім товстолобиків) і бентофагів. Коефіцієнт кореляції 

загального вилову з цими групами становить +0,917, +0,727 і +0,641 відповідно. 

При цьому, зв'язок між виловами рослинноїдних риб і загальним виловом риби 

також позитивний і помітний. У той же час, він набагато менший за згадані вище 

(R = +0,505). 
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7. Обсяг вилову рослиноїдних риб з малих та технологічних водних об'єктів 

складав у 2000-2019 роках від 8901,8 до 14473,0 т, тобто від 91,5 до 96,5 % 

загального їх вилову в Україні. 

8. На цей час, оцінок екологічної ефективності біологічної меліорації 

водних об'єктів України, крім окремих оцінок змін вилову риби й споживання 

організмами-меліорантами певних груп гідробіонтів, немає. Нормативна база 

оцінки впливу біомеліорації на стан гідроекосистем та гідробіологічний режим 

водних об’єктів також відсутня. Відсутність інформації щодо екологічної 

ефективності біологічної меліорації більшості малих та технологічних водних 

об'єктів України багато в чому пояснюється також незначною кількістю науково-

дослідних робіт із визначення екологічного стану таких об'єктів. Крім того, як 

показує аналіз літератури й накопичений УКРНДІЕП досвід, спостереження 

(контроль) ходу біомеліорації, а також виконання положень біологічного 

обґрунтування біомеліораціі (якщо воно було) практично ніколи не ведуться. 

9. Для обґрунтування необхідності біомеліорації, окреслення можливостей 

окремих її методів у конкретній ситуації, оцінки супутніх екологічних ризиків та 

вибору стратегій проведення біомеліорації потрібні наступні кроки: 

– Вивчення сучасного екологічного стану водних об'єктів і визначення 

можливостей поліпшення їхнього екологічного стану методами біологічної 

меліорації. При цьому показниками, які свідчать про необхідність біологічної 

меліорації є сильний розвиток фітопланктону, значне заростання вищою водною 

рослинністю, зміна загальної (і за основними видами) рибопродуктивності, 

збільшення кількості малоцінних і смітних видів риб, створення великої кількості 

перешкод біологічного характеру (вища водна рослинність, молюски та ін.), 

масовий розвиток молюсків (живородка, дрейссена та ін.). 

– Визначення основних груп гідробіонтів, що погіршують екологічний стан 

та умови використання водних об'єктів. 

– Визначення основної та другорядних цілей біологічної меліорації 

(наприклад, якщо основною ціллю є деевтрофікація, то другорядною може бути 

використання або з метою отримання рибопродукції, або з метою рекреації, 
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відповідно до чого може обиратися один з двох перелічених вище напрямів 

іхтіомеліорації, тобто або вселення рослинноїдних риб, або обмеження популяції 

зоопланктоноїдних). 

– Визначення можливих екологічних ризиків, що можуть виникнути при 

різних напрямах біомеліорації та вироблення рішення щодо їх прийнятності чи 

неприйнятності. 

– На основі переліченого вище та окресленого набору можливих і доцільних 

заходів – вибір способу біологічної меліорації. 

– Розробка режиму проведення і контролю біологічної меліорації водного 

об'єкта. 

10. Проведення біомеліорації водних об'єктів вимагає обов'язкового 

контролю. Це обумовлено як необхідністю оцінки впливу біомеліорації на стан 

меліорованого об'єкта, так і ймовірністю виникнення потреб у корегуванні 

нормативів проведення робіт. Літературні відомості й результати досліджень 

УКРНДІЕП показують, що контроль необхідно проводити як до, так і після та в 

процесі проведення біологічної меліорації.  

11. Основним підходом до оцінки екологічної ефективності біологічної 

меліорації водних об'єктів має бути контроль за станом гідроценозів водного 

об'єкта, на якому проводяться біомеліоративні заходи. При цьому оцінка 

екологічної ефективності біологічної меліорації може проводитися на підставі 

визначення зміни показників розвитку окремих екологічних груп гідробіонтів, 

функціональних характеристик водних об'єктів, показників біорізноманіття, 

інших біологічних характеристик.  
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