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АНОТАЦІЯ
Свиридов Ю.В. Комплексна оцінка та прогнозування якості води
української частини річки Дунай з використанням геоінформаційної
технології – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.
Дисертація є кваліфікаційною науковою працею на здобуття ступеня
доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101
«Екологія». – Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний
інститут екологічних проблем» Міністерства захисту довкілля та природних
ресурсів України
Одним з перспективних напрямів вдосконалення систем екологічного
моніторингу якості поверхневих вод Дунаю є широке застосування сучасних
можливостей геоінформаційних технологій. В останні роки в Україні були
розроблені

декілька

регіональних

геоінформаційних

систем

(ГІС)

екологічного моніторингу, а також загальнодержавних ГІС моніторингу
якості поверхневих вод.
Розроблені ГІС мають ряд нововведень, але в цілому спрямовані на
унаочнення відображення існуючих результатів досліджень якості води. Але
аналітичні можливості сучасних ГІС використані не в повній мірі. Екологічні
дослідження Українські Дельти Дунаю особливо потребують комплексної
екологічної оцінки у часі та у просторі.
Геоінформаційна модель, яка пропонується у роботі, спрямована на
вирішення таких задач екологічного моніторингу як комплексна оцінка та
прогнозування

якості

гідрохімічних

та

річкової

води,

альгологічних

виявлення

показників,

тенденцій

оцінка

впливу

динаміки
джерел

забруднення на стан річкової води.
При

розробленні

нової

геоінформаційної

моделі

враховувалася

необхідність вирішення за допомогою ГІС наступних екологічних завдань:
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1) накопичення результатів

моніторингу екологічного стану

річкових вод;
2) формулювання структури запиту для пошуку необхідних даних
згідно із запропонованого списку;
3) оцінки стану річкових вод за окремими показниками і
комплексної оцінки їх якості;
4) виявлення тенденцій змін у часі і прогнозування зміни стану
річкових вод;
5) оцінки впливу точкових джерел забруднення на якість річкових
вод;
6) виявлення кореляційних зв’язків між гідробіологічними та
гідрохімічними показниками;
7) наочного відображення даних моніторингу екологічного стану
річкових вод.
Виходячи із сформульованих завдань була запропонована структура
геоінформаційної моделі масиву поверхневих вод, в якій підсистема обробки
та аналізу даних має нові блоки, що реалізують виконання таких додаткових
функцій ГІС екологічного моніторингу:
– класифікації якості річкових вод в пунктах спостережень за
окремими показниками якості та за комплексними показниками;
– виявлення тенденцій зміни у часі окремих та комплексних
показників якості річкових вод у часі та розрахунку прогнозних
значень цих показників;
– кореляційного

аналізу

зв’язків

між

гідробіологічними

та

гідрохімічними показниками;
– ранжування точкових джерел забруднення за ступенем їх впливу
на якість річкових вод.
У блоці підсистеми обробки та аналізу даних, що реалізує функцію
класифікації якості річкових вод в пунктах спостережень за окремими
показниками

якості

та

за

комплексними

показниками,

передбачена
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можливість комплексної оцінки якості річкової води за допомогою однієї з 3х методик, які чинні в Україні на теперішній час:
1) методики, що базується на використанні індексу забруднення
води (ІЗВ);
2) методики,

що

базується

на

використанні

коефіцієнта

забрудненості (КЗ);
3) методики

екологічної

оцінки

якості

поверхневих

вод

за

відповідними категоріями якості.
У блоці підсистеми обробки та аналізу даних, що реалізує функцію
прогнозування значень окремих та комплексних показників якості річкових
вод, передбачається використання методів експоненціального згладжування.
Вибір конкретного метода прогнозування залежить від наявності або
відсутності тенденції зміни у часі показника, що прогнозується. Тому на
першому етапі прогнозування розраховується тенденція показника і
визначається її значущість. Якщо значуща часова тенденція відсутня, для
прогнозування

значень

показника

застосовується

метод

простого

експоненціального згладжування. В іншому випадку для прогнозування
середньорічних значень показників застосовується метод Хольта; для
прогнозування

сезонних

значень

(середньомісячних

або

середньоквартальних) – метод Вінтерса-Хольта (Winters-Holt).
Для оцінки впливу точкових джерел забруднення на якість річкових
вод у відповідному блоці підсистеми обробки та аналізу даних було
запропоновано використання системи з двох критеріїв, яка дозволяє
оцінювати навантаження від точкових джерел забруднення в локальному та
великомасштабному аспектах. Ця система критеріїв

є вдосконаленням

аналогічної системи, розробленої раніше в УКРНДІЕП для ранжування
точкових джерел забруднення морів за ступенем їх впливу на якість
морських вод. Для оцінки локального впливу точкових джерел забруднення в
запропонованій системі критеріїв застосовується критерій, який становить
середню кратність перевищення у завданому контрольному створі гранично
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допустимих концентрацій (ГДК) речовин, що скидаються із зворотними
водами від точкового джерела забруднення. На відміну від критерію, який
використовувався раніше, запропонований критерій враховує нелінійний
характер відгуку екосистеми на навантаження. Кратність перевищення ГДК
розраховується

за

формулою

K iГДК 

Сi
, при Сi  ГДК і
ГДК i

KiГДК  1 при Сi  ГДК i . Для оцінки великомасштабного впливу точкових

джерел забруднення застосовується критерій, який становить середню частку
асимілюючої

здатності

водотоку,

що

витрачається

на

асиміляцію

забруднюючих речовин від даного джерела забруднення.
Реалізація запропонованої геоінформаційної моделі була здійснена,
базуючись на платформі ArcGIS (версія 10.7), у вигляді ГІС моніторингу
якості води української частини дельти Дунаю. Пробне тестування
розробленої ГІС було виконане на прикладі даних спостережень Дунайської
ГМО і експедиційних досліджень УКРНДІЕП за період 2004-2019рр.
За допомогою розробленої ГІС були визначені значущі тенденції зміни
за період 2004-2019рр. наступних гідрохімічних показників якості річкової
води: БСК-5, азот амонійний, азот нітритний, фосфор фосфатів, хром6+ і
марганець. У середньому за вказаний період спостережень за усіма
показниками спостерігалася тенденція до поліпшення якості води, крім,
показників марганець, БСК-5 і ХСК. За показником марганець у 201р.
спостерігалося значне погіршення якості води (більш ніж у 4 рази), після
2013р. спостерігалася тенденція до поліпшення якості води, однак
концентрація марганцю залишилася вище ГДК. За показниками БСК-5 і ХСК
до 2014р. спостерігалися тенденції до поліпшення якості води, а після 2014р.
– до погіршення. Перевищення нормативів за показником марганець
спостерігалося вже у вхідному створі (вище м. Рені), тобто погіршення якості
води відбуло ще за межами української частини дельти р. Дунай та
зберігалося і у наступних створах за течією.
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Серед альгологічних показників значущі тенденції були встановлені
для індексу сапробності та індексів Шеннона (за чисельністю і за біомасою
фітопланктону). В середньому за період спостережень для індексу
сапробності

та

індексу

Шеннона

за

чисельністю

фітопланктону

спостерігалися тенденції до зменшення: (–0,022) од./рік для індексу
сапробності та (–0,093) біт/екз./рік для індексу Шеннона за чисельністю
фітопланктону.

Для

індексу

Шеннона

за

біомасою

фітопланктону

спостерігалася тенденція до збільшення (0,059 біт/мг/рік). Аналіз результатів
щодо зміни значень індексу Шеннона фітопланктону за чисельністю і
біомасою, співпадає із зростанням концентрації марганцю в поверхневих
водах. При концентраціях марганцю менше 20 мкг/дм3 був встановлений
тісний

зворотний

кореляційний

зв'язок

між

індексом

Шеннона

за

чисельністю фітопланктону і концентрацією марганцю. Коефіцієнт кореляції
складає (–0,95), (рівень значущості 0,3 %). Вплив концентрації марганцю на
різноманітність фітопланктону для української частини дельти ріки Дунай
був виявлений вперше.
Запропонована комплексна оцінка якості річкових вод в українській
частині дельти Дунаю за допомогою розробленої ГІС дозволила виявити, що
за критерієм КЗ у середньому річкові води належали до категорії «слабко
забруднені». Середньорічна величина цього критерію в середньому по дельті
за період досліджень (2005-2019 рр.) змінювалася в межах від 1,22 до 1,89. За
критерієм середнього екологічного індексу річкові води належали до
категорій «чисті» або «досить чисті». Величина цього критерію в середньому
по дельті змінювалася в межах від 2,35 (у 2017р.) до 2,72 (у 2011р.). За період
досліджень спостерігалася значуща тенденція до зменшення усередненого по
пунктах моніторингу критерію КЗ і середнього екологічного індексу.
Оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість річкових вод за
допомогою розробленої ГІС виявила, що як за локальним, так і за
великомасштабним критеріями впливу основним джерелом забруднення води
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р. Дунай з боку України є скидання стічних вод Целюлозно-картонного
комбінату, м. Ізмаїл.
Представляється

доцільним

застосування

запропонованої

геоінформаційної моделі масиву поверхневих вод під час розробки
регіональних ГІС моніторингу якості поверхневих вод, а також для
покращення аналітичних можливостей міжнародної спеціалізованої ГІС
екологічного моніторингу басейну Дунаю - DanubeGIS.
Ключові слова: геоінформаційна модель масиву поверхневих вод,
екологічний моніторинг, гідрохімічні показники, альгологічні показники,
точкові джерела забруднення поверхневих вод.
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ABSTRACT
Svyrydov Yu.V. Integrated assessment and water quality prediction in the
Ukrainian part of the Danube River using geoinformational technologies – A
qualifying scientific work presented as a manuscript.
This dissertation is a qualifying research work on the degree of Philosophy
Doctor in domain 10 «Natural sciences» on specialty 101 «Ecology». – Research
Institution «Ukrainian Research Institute for Environmental Problems», the
Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine.
The dissertation is devoted to an integrated assessment and prediction of
river water quality in the Ukrainian part of the Danube river delta based on
monitoring data using geoinformational technologies. This work presents the
results of scientific substantiation and practical application of a new
geoinformational model of river water quality in the scope of the environmental
monitoring system.
Currently, geoinformational models employed in the geographic information
systems (GIS) of environmental monitoring imply the use of geoinformational
technologies only for visual display of monitoring results. The functions of data
analysis subsystems in such GIS are usually limited to comparing the results of
observations over indices characterising the state of environment with their
standard values. All this necessitates the improvement of geoinformational models
used in the environmental monitoring systems, particularly, the geoinformational
model of environmental monitoring of the Ukrainian part of the Danube delta.
A geoinformational model, proposed in this work, is aimed at solving such
problems of environmental monitoring as an integrated assessment and prediction
of river water quality, identifying trends in the dynamics of aquatic chemistry and
phycological indices, and assessing the influence of pollution sources on the state
of river water.
When developing the new geoinformational model, the need to accomplish
the following objectives using GIS was taken into account:
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1) accumulation of the results of monitoring the river waters;
2) search for the necessary data according to the formulated requests;
3) assessment of the state of river waters in terms of separate indices and
an integrated assessment of water quality;
4) identification of trends across time and predicting shifts in the state of
river waters;
5) assessment of the impact of point sources of pollution on river water
quality;
6) identification of correlations between aquatic biology and aquatic
chemistry indices;
7) visual display of the monitoring data of the state of river waters.

Proceeding from the stated objectives, the structure of the geoinformational
model was proposed, in which the data processing and analysis subsystem has new
blocks that implement the performance of such additional functions of the GIS for
environmental monitoring:
– classification of river water quality at observation points by individual
quality indices and by complex indices;
– identification of trends across time of the separate and aggregate indices
of river water quality in time and the calculation of predicted values of
these indices;
– correlation analysis of relationships between aquatic biology and
aquatic chemistry indices;
– ranking of point sources of pollution according to the degree of their
impact on river water quality.

In the subsystem for processing and analyzing data, the block implementing
the function of classifying river waters by their quality at observation stations
according to separate and aggregate quality indices makes it possible to
comprehensively assess river water quality employing one of 3 operating methods
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currently accepted in the water resource legislation in Ukraine:
1) the method based on the use of the water pollution index (WPI)
2) the method based on the use of the contamination factor (CF)
3) the method of environmental assessment of the surface water quality
according to the relevant quality categories.

In the subsystem for processing and analyzing data, the block implementing
the function of predicting values of the separate and aggregate indices of river
water quality, it is supposed to use the methods of exponential smoothing. The
choice of a particular predicting method depends on the presence or absence of a
time trend of the predicted index. Therefore, at the first stage of predicting, the
trend of the index is calculated and its significance is determined. If there is no
significant time trend, Brown’s simple exponential smoothing is used to predict the
index values. Otherwise, Holt's model is used to predict the average annual values
of indices; and the Holt-Winters seasonal method is employed for predicting
seasonal values (monthly averages or quarterly averages).
To assess the impact of point sources of pollution on river water quality in
the corresponding block of the subsystem for processing and analyzing data, it was
proposed to incorporate a system of two criteria, which allows assessing the load
from point sources of pollution in local and large-scale aspects. This system of
criteria is grounded on a similar system developed earlier at the UkrNDIEP for
ranking point sources of sea pollution according to the degree of their impact on
the sea water quality. With the aim to assess the local impact of point sources of
pollution in the proposed system of criteria, a criterion, which is the average
frequency of excess of the maximum allowable concentrations (MACs) of given
substances discharged with return water from a point source of pollution in a given
monitoring section, is applied. Unlike the criterion that was utilised earlier, the
proposed criterion takes into account the nonlinear nature of the ecosystem
response to the pollution load.

13
The amount of MAC exceedance is calculated by the following formula:

KiMAC 

Ci
, where Ci  MAC
MACi

for the case Ci > MAC and KMAC = 1 when Ci ≤ MACi.

To assess the large-scale impact of point sources of pollution, a criterion,
which is the average share of the stream assimilation spent on assimilation of
pollutants from a given source of pollution, is applied.
The implementation of the proposed geoinformational model was carried out
based on the ArcGIS platform (version 10.7), in the form of a GIS monitoring of
water quality in the Ukrainian part of the Danube Delta. Trial testing of the
developed GIS was run on the example of observation data of the Danube
Hydrometeorogogical Observatory and expeditionary studies of the UKRNDIEP
during the period 2004-2019.
With the aid of the developed GIS, significant trends of shifts over the
period 2004-2019 in the aquatic chemistry indices of river water quality, like
BOD5, ammonium nitrogen, nitrite nitrogen, phosphate phosphorus, chromium
Cr6+ and manganese were determined. Over the indicated observation period, on
average, for all indices, except for manganese, BOD5 and COD, a tendency to
improve the water quality was observed. In terms of manganese in 2013, there was
a significant deterioration in water quality (more than 4 times), after 2013 a
tendency to improve water quality was recorded, but manganese concentration
remained above the MAC. As to BOD5 and COD, up to 2014, tendencies towards
an improvement in water quality were observed, and after 2014 a tendency to its
deterioration. Exceeding the MAC for manganese was observed already in the inlet
section of the Ukrainian part of the Danube river delta (above Reni), that is, due to
the deterioration of water quality outside the Ukrainian part of the delta.
Among the phycological indices, significant trends were revealed for the
saprobity index and Shannon’s diversity index calculated from the abundance and
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biomass of phytoplankton. On average, over the observation period, the saprobity
index and Shannon’s diversity index calculated from phytoplankton abundance,
tendencies to derating were observed: (-0.022) units/year for the saprobity index
and (-0.093) bits/specimen/year for Shannon’s diversity index calculated from
phytoplankton abundance). For Shannon’s diversity index calculated from
phytoplankton biomass, there was a tendency to uprating (0.059 bit/mg/year). The
tendency towards the shift in phytoplankton diversity is due to an increase in
manganese concentration. The correlation coefficient between Shannon’s diversity
index calculated from phytoplankton abundance and manganese concentration at
manganese concentrations less than 20 μg/dm3 is -0.95 (significance level is 0.3%).
The proposed integrative assessment of river water quality in the Ukrainian
part of the Danube river delta employing the developed GIS made it possible to
find that, according to the CF criterion, on average, river waters were classified as
slightly polluted. Within the study period (2005-2019), the average annual value of
this criterion on average for the delta varied from 1.22 to 1.89. According to the
criterion of the average ecological index, river waters were classified as “clean” or
“sufficiently clean”. In 2011, the value of this criterion on average for the delta
varied from 2.35 (in 2017) to 2.72. Within the period of research, significant
tendencies towards a decrease both in the CF criterion averaged over the
monitoring points and the average ecological index were observed.
Assessment of the influence of point sources of pollution on river water
quality using the developed GIS revealed that, according to both local and largescale criteria of influence, the main source of water pollution in the Danube river
from the side of Ukraine is the wastewater discharge of the Pulp and Cardboard
Mill, Izmail.
It seems expedient to use the proposed geoinformation model of the surface
water massif in the development of regional GIS for monitoring surface water
quality, as well as improving the analytical capabilities of the DanubeGIS, the
international specialized GIS for environmental monitoring of the Danube basin.
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ
НПС - навколишнє природне середовище
ГІС - геоінформаційна система
ІЗВ – індекс забруднення води
КЗ – коефіцієнт забруднення
ГМО - дунайська гідрометеорологічна обсерваторія
ДСНС – державна служба надзвичайних ситуацій
ДВА – держводагентство
БД – база даних
ДБЗ – дунайський біосферний заповідник
ЦГО – центральної геофізичної обсерваторія
ГСХ – глибоководний судновий хід
СУБД – система управління бази даних
КОС – комунальні очисні споруди
ЦКК – целюлозно картонний комбінат
СП – сільгосппідприємство

19
ВСТУП
Обґрунтування вибору теми дослідження. Здійснення обґрунтованих
природоохоронних заходів для забезпечення екологічної безпеки не можливе
без отримання об’єктивної (повної і достовірної) інформації про фактичний
стан біосфери та прогнозу щодо її майбутнього. Тому необхідно постійно
вимірювати

екологічні

характеристики,

оцінювати

відповідність

їх

встановленим вимогам і періодично надавати відповідну інформацію, що
можливе лише за умови здійсненню моніторингу довкілля.
Термін „моніторинг” має загальне використання, але в сфері охорони
навколишнього природного середовища (НПС) відноситься до процесу
повторюваного спостереження і вимірювання необхідних параметрів якості
довкілля для попередження негативних його змін за певний період часу.
Моніторинг НПС – це система спостережень, збирання, оброблення,
передавання, збереження та аналізу інформації про стан навколишнього
природного середовища, оцінка і прогнозування його змін та розроблення
науково-обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень
[1]. Екологічний моніторинг є комплексною підсистемою моніторингу
біосфери, важливою умовою якого є оцінка і прогноз стану об’єктів довкілля.
Дана вимога і відрізняє систему екологічного моніторингу від інших
підсистем моніторингу біосфери.
Дуже важливим з погляду практичних дій при організації системи
моніторингу є моніторинг забруднюючих речовин і інших чинників дії в
різних середовищах, у тому числі у водному середовищі. Територія України
багата на річки, озера, штучні водойми та водотоки, підземні води, а також
включає частину території двох морів. У межах України налічується понад
70 тис. річок та струмків загальною довжиною 248 тис. км, з яких 4011 річок
довжиною

більше

10

км

[1].

Тому

мережа

спостережень,

яка

використовується при здійснені моніторингу вод є найбільш поширеною в
державній системі моніторингу довкілля.
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Одним з басейнів рік України з погляду підтримки їх екологічної
безпеки є басейн річки Дунаю. В першу чергу, це стосується пониззя Дунаю
та його дельти. Пониззя Дунаю та його дельта у межах України відноситься
до категорії транскордонних об’єктів. Тому оцінка екологічного стану цих
вод представляє інтерес як на національному, так і на міжнародному рівні.
Починаючи з 1996 р. екологічний моніторинг р.Дунай здійснюються у
рамках міжнародної програми (Transnational Monitoring Network – TNMN)
під керівництвом Міжнародної Комісії по захисту ріки Дунай (International
Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR) [2].
Підкреслимо також, що дельта Дунаю являє собою унікальну
екологічну систему. Відповідно Водній Рамковій Директиві ЄС (Directive
2000/60/EC) [3] вона включена до водних об'єктів, для яких необхідна
особлива охорона. Через забруднення вод р.Дунай промисловими і
комунальними стічними водами стан екосистеми Чорного моря в межах
України є передкризовим. Проведення моніторингу екологічного стану вод р.
Дунай і особливо його комплексна оцінка та прогнозування є необхідним для
прийняття управлінських рішень щодо забезпечення екологічної безпеки
акваторії р. Дунай і Чорного моря.
Одним з напрямів можливого вдосконалення системи екологічного
моніторингу є застосування геоінформаційних технологій. В останні роки
було розроблено багато регіональних геоінформаційних систем (ГІС)
екологічного моніторингу, що включали підсистему моніторингу стану
поверхневих вод, або спеціалізованих регіональних ГІС моніторингу стану
поверхневих вод, а також декілька загальнодержавних ГІС моніторингу
якості

поверхневих

використовуються

в

вод.

Однак,

розроблених

геоінформаційні
ГІС

передбачають

моделі,

які

застосування

геоінформаціних технологій зазвичай тільки для наочного відображення
результатів моніторингу, але не стосуються вирішення таких задач
моніторингу, як комплексна оцінка стану поверхневих вод, прогнозування
змін цього стану, оцінка впливу джерел забруднення на нього. Усе це
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обумовлює необхідність вдосконалення геоінформаційних моделей, що
використовуються

в

системах

екологічного

моніторингу,

зокрема,

геоінформаційної моделі екологічного моніторингу української частини
дельти Дунаю.
Дисертаційна робота є логічним продовженням наукових напрацювань
українських науковців та науковим розвитком розробок у дослідженнях
екологічного стану р. Дунай. Зокрема започаткованих у працях інституту
гідробіології Академії наук України та науковцями лабораторії досліджень
екологічної стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої
охорони (УКРНДІЕП). Особливої уваги у дисертаційній роботі приділялося
напрацюванням та публікаціям вчених: Васенко О.Г., Верниченко-Цветков
Д.Ю., Лунгу М.Л., Міланіч А.Ю. та інш., з якими автор проводив і продовжує
проводити дослідження та експедиції.
Окремої уваги в дисертації приділено дослідженням щодо розроблення
геоінформаційних систем екологічного стану територій, які виконувалися
науковцями лабораторії проблем формування та регулювання якості вод
УКРНДІЕП (Брук В.В., Кресін В.С.).
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є
вдосконалення системи екологічного моніторингу української частини
дельти Дунаю через виконання оцінки та прогнозування якості води на
основі застосування нової геоінформаційної моделі.
Дисертаційна робота спрямована на забезпечення системи екологічного
моніторингу

української

частини

дельти

Дунаю

геоінформаційною

системою, що дозволяє ефективно вирішувати такі завдання моніторингу як
комплексна оцінка та прогнозування якості річкової води, виявлення
тенденцій просторово-часової динаміки гідрохімічних та альгологічних
показників, виявлення кореляційних зв’язків між гідрохімічними та
альгологічними показниками, оцінка впливу джерел забруднення на стан
річкової води.
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Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно вирішити
наступні завдання:
- виконати аналіз існуючої системи моніторингу екологічного стану
річкових вод української частини дельти Дунаю;
- виконати аналіз сучасних геоінформаційних систем екологічного
моніторингу;
– розробити структуру геоінформаційної моделі моніторингу якості
води дельти р. Дунай та програмно реалізувати цю модель в
геоінформаційній системі з додатковими функціями аналізу
даних;
– класифікувати

якість

поверхневих

вод

в

різних

пунктах

спостережень дельти р. Дунай за комплексними показниками;
– виявити тенденції зміни у часі гідрохімічних показників якості
води в дельті р. Дунай;
– виявити тенденції зміни у часі альгологічних показників в дельті
р. Дунай;
– здійснити короткострокове прогнозування значень гідрохімічних
та альгологічних показників;
– здійснити аналіз кореляційних зв’язків між гідрохімічними та
альгологічними показниками дельти р. Дунай;
– виконати ранжування точкових джерел забруднення, діючих з
боку України, за їх впливом на якість води в р. Дунай.
Об’єкт дослідження – динаміка екологічного стану річкових вод
української частини дельти Дунаю.
Предмет дослідження – просторово-часова динаміка гідрохімічних та
гідробіологічних показників річкових вод української частини дельти р.
Дунай.
Методи дослідження. При виконанні роботи був застосований
геоінформаційний аналіз даних екологічного моніторингу річкових вод
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української частини дельти Дунаю з використанням наступних математичних
методів:
- методу регресійного аналізу даних для виявлення тенденцій часової
динаміки гідрохімічних та альгологічних показників;
- методів експоненціального згладжування для короткострокового
прогнозування змін гідрохімічних та альгологічних показників;
- методів комплексної оцінки якості поверхневих вод за показниками
КЗ, ІЗВ та методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за
відповідними категоріями.
Наукова новизна одержаних результатів.
1. Вперше - для аналізу результатів екологічного моніторингу якості
води запропонована геоінформаційна модель масиву поверхневих вод, яка
включає додаткові функції аналізу даних:
1) виявлення тенденцій зміни у часі показників якості поверхневих
вод та їх короткострокове прогнозування;
2) класифікація

якості

поверхневих

вод

за

комплексними

показниками;
3) оцінка

впливу

точкових

джерел

забруднення

на

якість

поверхневих вод.
2. Вперше - для р. Дунай виявлено та науково обґрунтовано вплив
концентрації марганцю на різноманіття фітопланктону.
3. Вдосконалена система екологічного моніторингу української
частини дельти Дунаю на основі застосування геоінформаційної технології
для забезпечення комплексної оцінки та прогнозування якості річкових вод.
4. Вдосконалена система критеріїв для оцінки впливу точкових джерел
забруднення на якість поверхневих вод через врахування нелінійного
характеру відгуку екосистеми на антропогенне навантаження.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно
виконаним науковим дослідженням. Основні ідеї, теоретичні положення,
розрахунки, узагальнення і висновки, які викладені в дисертаційній роботі та
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виносяться на захист, належать автору. Узагальнення попередніх досліджень,
аналіз та загальна характеристика об'єкта дослідження, проведення натурних
вимірювань альгологічних показників

були проведені зі співавторами,

прізвища яких наведено у бібліографічному описі.
Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати
дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на: VI Міжнародній
науково-практичній конференції молодих вчених та спеціалістів в галузі
проектування підприємств гірничо-металургійного комплексу, енерго- та
ресурсозбереження, захист навколишнього природного середовища (Харків,
2017 р.); ХIII Міжнародній науково-практичній конференції «Екологічна
безпека: проблеми і шляхи вирішення» (Харків, 2017 р.); ХVI Міжнародній
науково-практичній конференції «Екологічна безпека: проблеми і шляхи
вирішення» (Харків, 2020 р.).
Структура і об’єм дисертації. Дисертаційна робота складається з
переліку умовних позначень, вступу, 3 розділів, загальних висновків, списку
використаних джерел зі 74 найменувань на 10 сторінках. Робота містить 42
рисунки, 31 таблицю з них 11 рисунків та 2 таблиці на окремих сторінках.
Загальний обсяг дисертаційної роботи 140 сторінок.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконана автором в лабораторії досліджень екологічної
стійкості об’єктів довкілля та природних територій особливої охорони
науково-дослідної

установи

«Український

науково-дослідний

інститут

екологічних проблем» в рамках НДР за темою «Транскордонний екологічний
моніторинг української частини дельти Дунаю та розроблення у його складі
геоінформаційної системи» (Звіти з НДР 2018-2020р.) (державна реєстрація
№0117U001493-2018, №0119U102751, № 0120U101370). Основні положення
дисертаційної

роботи

відповідають

Закону

України

«Про

охорону

навколишнього природного середовища» № 1268-ХІІ від 26.06.1991 р., Закону
України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики
України на період до 2030 року», в якому у Цілі 5. «Удосконалення та
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розвиток державної системи природоохоронного управління» одним із
завдань визначається «забезпечення науково-інформаційної та інноваційної
підтримки процесу прийняття управлінських рішень».
Практичне значення отриманих результатів полягає у більш
ефективному аналізі та наочному відображенню результатів періодичних
спостережень за рахунок розробленої у дисертації геоінформаційної моделі
екологічного моніторингу якості води водного об’єкту, в першу чергу,
організаціями що здійснюють періодичні спостереження екологічного стану
річкових вод української частини дельти Дунаю.
Запропонована геоінформаційна модель може бути також використана
під час розроблення та вдосконалення існуючих ГІС екологічного
моніторингу будь-якого водного об’єкту України, в тому числі і для
вдосконалення міжнародної ГІС екологічного моніторингу р. Дунай.
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1 АНАЛІЗ СУЧАЧНОГО СТАНУ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДИ В
УКРАЇНСКІЙ ЧАСТИНІ ДЕЛЬТИ Р. ДУНАЙ

1.1 Стисла еколого-географічна характеристика української
частини дельти р. Дунай
Дельта Дунаю — друга за величиною річкова дельта в Європі після
дельти р. Волга. Вона розташована на території двох держав: України і
Румунії. Площа дельти дорівнює 4152 км², з яких 83% (3446 км²)
перебувають у межах Румунії, а 17% (706 км²) – у межах України. При цьому
площа дельти постійно коливається: через наносні відкладання. Беріг дельти
висувається на схід у середньому на 40 м у рік. При цьому площа дельти.
щорічно збільшується в середньому на 1 км².
Вершина дельти розташована біля мису Ізмаїльський Чатал, де основне
русло Дунаю спочатку розділяється на Кілійське і Тульчинське. Через 17 км
нижче за течією Тульчинське гирло розділяється на Георгіївське гирло і
Сулинське гирло, які впадають у Чорне море окремо. Кілійське гирло у
межах території України створює так звану Кілійську дельту, яка є найбільш
швидкоплинною частиною дельти Дунаю. Відстань вершини дельти від
гирла за Кілійським руслом складає 116 км. У дельті Дунаю щорічно
накопичується до 70 млн т мулу, зібраного річкою з усієї Європи. В
результаті нагромадження мулу й піску деякі рукава Дунаю замулюються й
утворюються нові рукава. З цієї причини лінії фарватерів основних рукавів
річки постійно змінюються. Раніше через Кілійський рукав струмувало 70%
стоку р. Дунай. Однак в 1904 р. Румунія побудувала на мисі Ізмаїльський
Чатал струмененапрямну дамбу, після чого за даними спостережень 1990—
2001 років середня багаторічна витрата води в Кілійському рукаві
зменшалася на 28 % і становить лише 54 % від стоку Дунаю.
На території дельти Дунаю виділяють 23 екосистеми [4], особливо
багатий водний мир. Фауна риб заповідника нараховує 107 видів, що
ставляться до 39 сімейств. Тут водяться дунайський оселедець, короп, судак,
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сом, щука, севрюга, білуга, осетер, сазан, товстолобик. При цьому в
заповідних водах зустрічаються всі 7 видів риб з Європейського червоного
списку. А серед 32 видів риб, занесених у Червону книгу України, тут живе
15. Серед них і білуга – сама більша серед риб, що живуть у прісних водах.
Особливу роль Дунай, у тому числі й заповідна акваторія, відіграють для
збереження чорноморських стад прохідних осетрових риб. Серед усіх рік
Чорноморського басейну тільки в Дунаї ще зберігся їхній природній нерест.
Дельту Дунаю відносять до Рамсарських водно-болотних угідь, що
мають міжнародне значення, головним чином у якості місць мешкання
водоплавних птахів. На території дельти мешкають більш 350 видів птахів,
загальна чисельність досягає декількох мільйонів особин, серед них —
крижень, рожевий пелікан, більша поганка, лелека, лебідь-шипун, малий
баклан, більша біла й сіра чапля, сірий гусак, звичайна колпиця. На території
дельти знаходиться місце проживання найбільшої в Європі колонії пеліканів.
За станом на 2017 рік загальний список птахів, занесених у Червону книгу
України, становить 68 видів. У Європейський Червоний список занесено 11
видів, 287 видів охороняється Бернською, 153 – Боннською, 44 –
Вашингтонською конвенціями.
Фауна земноводних нараховує 11 видів і 11 підвидів, що ставляться до
2 рядів, 6 родин і 6 родів. Серед земноводних самими численними є озерна і
їстівна жаби, звичайна квакша і дунайський тритон, а із плазуючих – болотна
черепаха й звичайний вуж. Серед цієї групи тваринних види, занесені в
Європейський червоний список і Червону книгу України в заповіднику,
відсутні.
Ссавці в заповіднику представлені 45 видами. Серед них 7 занесено до
Європейського червоного списку та 19 – до Червоної книги України. З
великих ссавців тут зустрічаються лось, шляхетний олень, козуля, дикий
кабан. Для деяких ссавців – таких як норка європейська та кіт лісовий
дунайські дельтові угіддя є дуже важливими для їх виживання в
європейському масштабі.
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Флора дельти Дунаю нараховує близько 950 видів судинних рослин, які
належать до 371 роду та 97 родин. Серед них значно переважають трав'янисті
види (96,7 %). Основне ядро видового складу рослин утворює літоральний
флористичний комплекс. Найбільшим різноманіттям відрізняється флора
Жебріянської піщаної гряди. Спектр провідних родин складають Айстрові,
Злаки, Бобові, Осокові, Хрестоцвіті, Лободові, Гвоздичні, Губоцвітні,
Гречкові, Зонтичні, Жовтецеві, Шорстколисті, на яких припадає більше
половини всіх видів. Переважна більшість видів рослин належить до
ентомофільної групи.
В екологічному аспекті у складі флори заповідника переважають
мезофіти (23,3 %), ксеромезофіти (21,0 %), мезоксерофіти (17,0 %) та
гігрофіти (13,2 %). Вони складають рослинність трав'яних боліт та
болотистих лук, які займають в заповіднику найбільші площі.
У складі флори дельти налічується 65 ендемічних видів чорноморськокаспійського ендемічного комплексу. Вони відносяться до 44 родів та 21
родини. 16 видів рослин занесені до Червоної книги України. В заповіднику
знаходяться найбільші в Україні зарості водяного горіха плаваючого та мечтрави болотної. Значним числом представлені адвентивні види – 13,3 %.
Вони, головним чином, приурочені до меліорованих земель, а також в
значній кількості трапляються на алювіальних ділянках приморських гряд.
Рослинність дельти являє собою територіально цілісну, але генетично
різнорідну сукупність різних її типів: болотної, водної, лучної, галофітної,
лісової та псамофітної. Провідним фактором, який визначає територіальний
розподіл та співвідношення угрупувань різних типів є гідрологічний режим
та інтенсивність алювіального процесу.
Основним компонентом рослинного покриву є болотна рослинність,
яка займає більше половини його території. Друге місце належить водній
рослинності.

Вона

представлена

вкоріненими

зануреними,

невкоріненими

вкоріненими

з

вільноплаваючими,

плаваючими

листками

та

повітряноводними формами. Лучна рослинність займає рівнинні ділянки
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прируслових та заплавних гряд і представлена угрупуваннями болотистих,
засолених, справжніх та остепнених лук. Значні площі займає псамофітна
рослинність. Основні її масиви приурочені до піщаних арен Жебріянської
гряди.
Лісова рослинність є характерним елементом плавнів дельти Дунаю,
хоч і не займає в ній значних площ. В її складі переважають різні види верб.
Серед них найзвичайніші верба біла та верба ламка. Чагарникова
рослинність, як і лісова є також характерним елементом дельти. Вона
поділяється

на

чагарникову

заплавну

та

чагарникову

приморську.

Найхарактернішим видом чагарникової приморської рослинності є обліпиха
крушиновидна. Її зарості найбільші серед природних в Україні. Солонцева та
солончакова рослинність не є характерним елементом плавнів Дунаю і
представлена досить незначними площами.
Для території дельти Дунаю на сьогодні відомо 39 видів грибів, які
належать до 21 роду. Це далеко не повний їх список, тому, що детальні
мікологічні обстеження даної території практично не проводились.
Створення заповідного об'єкту в українській частині дельти Дунаю
розпочалося в 60-х роках минулого століття. У 1967 р. в дельті річки Дунай
була створена природоохоронна зона з режимом пам'ятника природи
республіканського значення. До нього увійшли смуга плавневих земель
вздовж прибережної частини Чорного моря шириною 1 км вглиб материка
(всього 3 тис. га) та однокілометрова смуга морської акваторії. У 1981 року
Рада Міністрів УРСР приймає постанову "Про організацію державного
заповідника «Дунайські плавні» у віданні Академії наук України. Структурно
заповідник був підпорядкований Одеському відділенню Інституту біології
південних морів ім. О. О. Ковалевського. В 1998 року Указом Президента
України на базі природного заповідника «Дунайські плавні» був створений
Дунайський біосферний заповідник (ДБЗ) загальною площею 46402,9 га.
Рішенням ЮНЕСКО від 2 лютого 1999 року ДБЗ включено до світової
мережі біосферних заповідників у складі білатерального румунсько-
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українського біосферного резервату «Дельта Дунаю», завдяки чому одна із
найбільших дельт світу стала практично повністю заповідною.
Багата різноманітність біологічних видів на території дельти Дунаю та
її особливий статус обумовлюють необхідність пильного моніторингу стану
дельти та чинників антропогенного впливу на неї як збоку України, Румунії
та Молдови, так і транскордонного впливу з боку країн ЄС, території яких
знаходяться у басейні р. Дунай.
1.2 Діюча система моніторингу якості води в українській частині
дельти р. Дунай
На теперішній час постійний моніторинг якості води в українській
частині дельти р. Дунай здійснюється двома службами: Дунайською
гідрометеорологічною

обсерваторією

(ГМО)

Державної

служби

надзвичайних ситуацій (ДСНС) і лабораторією Басейнового управління
водних ресурсів Причорномор’я та нижнього Дунаю Держводагентства
(ДВА).
Дунайська ГМО виконує вимірювання показників якості річкової води
щомісячно. Спостереження здійснюються у 14-ти пунктах моніторингу.
Кількість показників, що виміряють всіма пунктами, складає 38. Опис
розташування пунктів моніторингу Дунайської ГМО наведено у табл. 1.1;
перелік показників, що контролюються – у табл. 1.2.
Результати вимірювань показників якості води накопичуються у базі
даних (БД) Центральної геофізичної обсерваторії (ЦГО) ім. Бориса
Срезневського [5]. Ця БД має декілька простих функцій статистичного
аналізу даних. В системі моніторингу ДСНС геоінформаційні технології
застосовуються тільки для відображення на картах діаграм просторового
розподілу показників забруднення навколишнього середовища.
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Таблиця 1.1 – Пункти моніторингу якості води в р. Дунай Дунайської ГМО
Код пункту
моніторингу

Місце розташування пункту моніторингу

Відстань
від гирла

R01

Дунай – вище м. Рені

71 миля

R02

Дунай – нижче м. Рені

68 миля

R03

Дунай – нижче рукава Тульчинський

115 км

R04

рук. Кілійський – 10 км вище м. Ізмаїл

103 км

R05

рук. Кілійський – м. Ізмаїл

96 км

R06

рук. Кілійський – 1 км нижче м. Ізмаїл

89,9км

R07

рук. Кілійський – 4 км вище м. Кілія

49 км

R08

рук. Кілійський – 6 км нижче м. Кілія

39 км

R09

рук. Кілійський – 13 км нижче м. Кілія

32 км

R10
R11

рук. Кілійський – 1 км вище м. Вилкове
рук. Очаковський – 1 км нижче м. Вилкове

21 км
17 км

R12

рук. Старостамбульський – вище рук. Швидкий

11 км

R13/9

рук. Швидкий

9,5 км

R13/1

рук. Швидкий

1 км

R13/0

рук. Швидкий

0 км

Таблиця 1.2 – Показники якості річкової води, що контролюються
Дунайською ГМО
№
з/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Показники, що
контролюються
2
Температура води
рН
Прозорість
Завислі речовини
Розчинений кисень
БСК-5
ПО
ХСК
Азот амонійний
Азот нітритний
Азот нітратний
Фосфор фосфатів
Фосфор загальний
Хлориди
Сульфати

Одиниця
вимірювання
3
оС
См
мг/дмз
мгО2/ дмз
мгО2/дмз
мгО/дмз
мгО/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
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Кінець табл. 1.2
1
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

2
Гідрокарбонати
Кальцій
Магній
Na+K
Кремній
Твердість
Лужність
Нафтопродукти
СПАР
Феноли
Двоокис вуглецю
Залізо
Мідь
Марганець
Цинк
Хром+6
Пестициди
Альфа ГХЦГ
Бета ГХЦГ
Гама ГХЦГ
ДДЕ
ДДД
ДДТ
ГХБ

3
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг-экв/дмз
мг-экв/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3
мкг/дм3

Лабораторія ДВА виконує вимірювання показників якості річкової
води щоквартально. Безпосередньо на р. Дунай спостереження здійснюються
у 4-х пунктах моніторингу. Опис розташування пунктів моніторингу
Держводагентства на р. Дунай наведено у табл. 1.3. У відкритому доступу на
офіційному сайті Держводагентства [6] представлена інформація про 15
показників якості води, перелік яких наведено у табл. 1.4. Діапазони зміни
деяких із цих показників за період спостережень по пунктах моніторингу
наведено у табл. 1.5.
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Таблиця 1.3 – Розташування пунктів моніторингу Держводагентства
на р. Дунай
Код пункту
моніторингу
27269
27270
27271
27272

Місце розташування пункту моніторингу
р. Дунай, м. Рені, кордон з Румунією
р. Дунай, , м. Ізмаїл, питний в/з
р. Дунай, м. Кілія, питний в/з
р. Дунай, м. Вилкове, питний в/з

Відстань
від гирла
163 км
94 км
48 км
20 км

Таблиця 1.4 – Показники якості води, що контролюються лабораторіями
Держводагентства
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Показники, що
контролюються
Азот загальний
Завислі речовини
Розчинений кисень
БСК-5
ХСК
ПО
Азот амонійний
Нітрити
Нітрати
Фосфати
Хлориди
Сульфати
СПАР
Пестициди
14. Атразин
15. Симазин

Одиниця
вимірювання
мг/дмз
мг/дмз
мгО2/ дмз
мгО2/дмз
мгО/дмз
мгО/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мг/дмз
мкг/дм3
мкг/дм3
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Таблиця 1.5 – Діапазони зміни деяких показників якості води в р. Дунай за
даними спостережень Держводагентства (період 2008-2017рр.)
Код пункту
моніторингу
27269

Показник якості води

Мінімум

Максимум

Середнє

БСК-5

0,6

6,4

2,8

27270

БСК-5

0,5

6,1

2,9

27271

БСК-5

0,7

5,9

2,5

27272

БСК-5

0,5

7,7

2,2

27269

Азот амонійний

0,03

0,58

0,15

27270

Азот амонійний

0,04

0,72

0,14

27271

Азот амонійний

0,04

0,49

0,15

27272

Азот амонійний

0,03

0,48

0,13

27269

Нітрати

1,6

10,4

5,4

27270

Нітрати

0,8

12,0

5,6

27271

Нітрати

1,5

9,3

5,5

27272

Нітрати

1,0

10,7

5,7

27269

Фосфати

0,005

0,30

0,14

27270

Фосфати

0,03

0,43

0,14

27271

Фосфати

0,04

0,27

0,14

27272

Фосфати

0,03

0,30

0,14

27269

Завислі речовини

1,7

221,7

33,8

27270

Завислі речовини

5,9

14,0

9,4

27271

Завислі речовини

1,0

234,3

40,1

27272

Завислі речовини

2,1

135,0

34,3

Як видно з наведених у табл. 1.5 даних, показники якості води в р.
Дунай змінюються в широкому діапазоні. Часова динаміка показників має
складній характер.
В системі моніторингу ДВА використовується спеціальна ГІС, яка
розроблена на замовлення ДВА [7]. Однак, в розробленій ГІС відсутні
функції прогнозування змін показників якості води та комплексної оцінки
якості води. Це обумовлює необхідність застосування для аналізу даних та
відображення його результатів геоінформаційної системи, яка має аналітичну
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підсистему з додатковими функціями прогнозування та комплексної оцінки
якості річкових вод.
З метою усунення невизначеностей у оцінках впливів на екологічний
стан української частини дельти Дунаю різних антропогенних факторів
УКРНДІЕП була розроблена та запроваджена програма екологічного
моніторингу [8]. В рамках зазначеної програми УКРНДІЕП (з участю
автора), починаючи з 2004 р., здійснює спостереження за гідрохімічними й
гідробіологічними показниками в гирлових рукавах р. Дунай. Вивчення
стану основних гідрохімічних та гідробіологічних показників прісноводної
частини української ділянки дельти р. Дунай проводиться в межах виконання
УКРНДІЕП моніторингових досліджень у зв'язку з контролем впливу
днопоглиблювальних робіт при відновленні та експлуатації глибоководного
суднового ходу (ГСХ) Дунай - Чорне море, результати яких відображені у
поточних наукових звітах та публікаціях [9-26].
1.3 Існуючи геоінформаційні системи моніторингу якості річкових
вод України і можливі напрями їх вдосконалення
Географічні інформаційні системи — одна з інформаційних технологій
в сучасному світі, що найбільш швидко розвиваються. Суть цієї технології в
інтеграції електронної картографії з системами управління базами даних
(СУБД). Головною метою ГІС є організація оперативної роботи з
просторовими базами даних. Сучасні програмні засоби ГІС дозволяють
вирішувати широкий клас задач просторового аналізу.
В рамках плану дій Міжнародної Комісії із захисту ріки Дунай
(International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR, див.
[2]) була розроблена спеціалізована геоінформаційна система екологічного
моніторингу басейну Дунаю DanubeGIS [27]. У базі даних цієї ГІС міститься
інформація про основні джерела забруднення річкових вод басейну Дунаю:
промислові скиди зворотних вод і скиди з комунальних очисних споруд
(КОС) міст. На рис. 1.1 наведено приклад карти, яка відображує локалізацію
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скидів промислових зворотних вод, а на рис. 1.2 – збільшений фрагмент цієї
карти, що відображує дельту Дунаю.

Рисунок 1.1 – Карта локалізації основних скидів промислових вод в басейні
р. Дунай згідно DanubeGIS (карта створена автором за допомогою ГІС [27])

Рисунок 1.2 – Збільшений фрагмент карти локалізації основних скидів
промислових вод в басейні р. Дунай (річкова дельта) (карта створена автором
за допомогою ГІС [27])
На рис. 1.3 представлено аналогічний збільшений фрагмент карти, що
відображує локалізацію скидів стічних вод з комунальних споруд міст.
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Рисунок 1.3 – Збільшений фрагмент карти локалізації основних скидів
стічних вод з комунальних очисних споруд міст в басейні р. Дунай (карта
створена автором за допомогою ГІС [27])
Як видно з представлених на рис. 1.2-1.3 фрагментів карт в DanubeGIS
представлено тільки одне українське промислове джерело забруднення води
в р. Дунай – це скид стічних вод Ізмаїльського целюлозо-картонного
комбінату і 3 скида зворотних вод з комунальних очисних споруд
українських населених пунктів – це КОС міст Рені, Ізмаїл та Кілія. В таблиці
атрибутів просторового шару «скиди зворотних вод з КОС міст»
представлена інформація тільки щодо наявності і характеристик очисних
споруд, але відсутня інформація щодо витрат зворотних вод і мас речовин,
що скидаються зі зворотними водами.
В DanubeGIS представлені також карти з просторовими шарами, що
відображають навантаження на річкову систему Дунаю, обумовлене
забрудненням сполуками азоту і фосфору. Окремо представлені карти
забруднення від міст і сільсько-господарських підприємств.
В Україні не розроблені спеціалізовані ГІС екологічного моніторингу
дельти Дунаю. Однак, існує загальноукраїнська ГІС «Чиста вода»,
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розроблена у 2018 р. на замовлення Держводагентства України в рамках
проекту USAID/UK aid (див. [7]). Ця ГІС містить інтерактивну електронну
карту, на якій відображена гідрографічна мережа України і пункти
спостережень якості води мережі моніторингу Держводагентства. База даних
ГІС містить інформацію про результати спостережень якості поверхневих
вод в пунктах моніторингу. В цій ГІС існує розвинута система відображення
інформації, яка дозволяє наочно відображати перевищення норм якості води
за певними показниками (у вигляді пелюсткової діаграми) та часову динаміку
обраного показника якості поверхневих вод (у вигляді графіка) в заданому
пункті моніторингу. Однак, аналітична підсистема цієї ГІС має тільки одну
функцію зіставлення значень показників якості води з ГДК. Приклад
відображення діаграми якості води і часової динаміки обраного показника
наведено на рис. 1.4. Крім того, в ГІС передбачена можливість відображати в
табличному вигляді інформацію про основні скиди забруднюючих речовин
по окремих областях України.

Рисунок 1.4 – Приклад діаграми якості води в ГІС «Чиста Вода» [7]
Крім того, в Україні розроблено низка регіональних ГІС екологічного
моніторингу або спеціалізованих ГІС моніторингу якості поверхневих вод.
Декілька регіональних ГІС для аналізу та відображення даних моніторингу
якості поверхневих вод розроблено під керівництвом Мокіна В. Б. у
Вінницькому національному технічному університеті [28-30]. Наприклад, для
Закарпатської

області

розроблена

ГІС

екологічного

моніторингу

та
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комплексного аналізу

стану навколишнього природного середовища,

найважливішою складовою якої є спеціалізована геоінформаційна підсистема
«Поверхневі води» [31]. Вона містить поглиблені пошукову підсистему та
підсистему відображення даних. Пошукова підсистема дозволяє виконувати
складні запити щодо вибору створів спостережень якості води, часового
періоду спостережень і показників якості води. Підсистема відображення
даних дозволяє представляти звіти у формі таблиць або діаграм. Однак,
підсистема аналізу даних в ГІС «Поверхневі води» обмежена функціями
розрахунку

статистичних

характеристик

показників

якості

води

та

зіставлення їх з нормативами. На рис. 1.5 наведено приклад звіту про
значення показника БСК-5 на вибраному створі спостережень у формі
діаграми.

Рисунок 1.5 – Приклад форми аналізу даних в ГІС «Поверхневі води»
Закарпатської області за допомогою діаграми [31]
В [32] побудовано геоінформаційну модель екологічного стану
річкових вод двох областей України: Харківської і Луганської. База даних
запропонованої геоінформаціної моделі містить інформацію про скидання в .
Сіверський Донець забруднюючих речовин зі зворотними водами від різних
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джерел

забруднення.

Базуючись

на

цій

інформації,

побудовані

накопичувальні діаграми відсоткового відношення основних компонентів
забруднення р. Сіверський Донець та виконано районування прибережних
територій за критерієм гостроти гідроекологічної ситуації (рис. 1.6).
Для Донецької і Луганської областей у 2017 р. на замовлення
Міністерства екології та природних ресурсів України координатором
проектів ОБСЄ в Україні в рамках проекту «Оцінка шкоди, завданої
довкіллю на сході України» за фінансової підтримки урядів Канади та
Австрії розроблена система довкілля Донбасу (DEIS) [33]. В цій ГІС
передбачена можливість відображати інформацію про забруднення довкілля,
зокрема про забруднення поверхневих вод. Інформація про забруднення
довкілля відображається у звітах, які формуються у форматі pdf-файлів.

Рисунок 1.6 – Фрагмент геоінформаційної моделі екологічного стану
річкових вод Харківської і Луганської областей [32]
На рис. 1.7 наведено приклад відображення інформації про часову
динаміку забруднення річок нітритами. Інтерактивна електронна карта ГІС
містить наступні тематичні просторові шари: пости контролю повітря, пости
контролю поверхневих вод, об’єкти критичної інфраструктури, екологічні
ризики, об’єкти ПЗФ (рис. 1.8).
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Рисунок 1.7 – Приклад відображення інформації про забруднення річок
нітритами у звіті, сформованому в ГІС DEIS [33]
В [34] розроблена ГІС забруднення поверхневих вод Львівській
області. За допомогою цієї ГІС створені дві інтерактивних тематичних
електронних карти. Перша з цих карт відображає моніторингову мережу
поверхневих вод Львівської області; друга карта – локалізацію скидів стічних
вод. Інтерактивна карта моніторингової мережі дозволяє відображати
інформацію про зафіксовані Держекоінспекцією у Львіській області
перевищення нормативних значень показників якості води та інформацію
про результати спостережень за якістю води на прикордонних річках. Друга
інтерактивна карта забезпечує відображення інформації про скидання
стічних вод після очисних споруд. ГІС була розроблена в середовище
«ArcGIS Online», що дозволяє застосовувати її як в мережі інтернет (у
вільному доступі), так і за допомогою програмного забезпечення ArcGIS for
Desktop.
В іноземних геінформаційних моделях набуло велике застосування
моделювання процесів формування якості поверхневих вод річкових
басейнів за допомогою моделі SWAT (Soil and Water Assessment Tool) [3536]. Зокрема, у геоінформаційній системі ArcGis для моделювання процесів
забруднення річкових вод використовується спеціальне розширення до ГІС –
ArcSwat, яке являє собою графічний інтерфейс моделі SWAT [37]. В моделі
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SWAT

передбачені

широкі

можливості

для

прогнозування

якості

поверхневих вод з урахуванням точкових та дифузних джерел забруднення і
кліматичних умов [38]. З метою калібрування моделі розроблена спеціальна
програма SWAT-CUP [39].

Рисунок 1.8 – Приклад інтерактивної електронної карти у ГІС DEIS [33]
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Систематичний огляд застосування моделі SWAT для аналізу та
прогнозування екологічного стану ґрунтів та поверхневих вод наведено у
[40]. В даній роботі показано, що одним з основних напрямів застосування
моделі SWAT є аналіз забруднення поверхневих вод неточковими
джерелами. Дослідження у даному напрямі зосереджувалися, головним
чином, на аналізі просторово-часового розподілу поживних речовин,
факторах впливу на зміст поживних речовин в поверхневих водах, а також
вибору найкращих практик управління.
Swat-моделювання

дозволяє

виконувати

модельні

розрахунки

наступних характеристик річкового стоку: витрати річок в гирлових створах
підбасейнів і масові витрати ряду неконсервативних речовин (сполук азоту,
фосфору, органічних речовин) і 3-х заданих консервативних речовин
(металів). Процес моделювання передбачає попереднє виділення на території
річкового басейну, що цікавить, підбасейнів. Далі, на території кожного
підбасейну, базуючись на даних про використання земель, типи ґрунтів та
уклони рельєфу, виділяються одиниці гідрологічного реагування (HRU).
Потім для кожної одиниці HRU окремо і далі для кожного підбасейну
розраховується річковий стік і показники якості води у гирлових створах. В
Україні розширення до ГІС – ArcSwat було використано для моделювання
процесів забруднення української частини басейну р. Сіверський Донець
[41]. На рис. 1.9 наведено приклад виділення за допомогою ArcSwat
суббасейнів басейну р. Сіверський Донець в межах України.
На теперішний час серед існуючих ГІС, що застосовуються в системах
екологічного моніторингу, ГІС-розширення ArcSWAT надає найбільші
можливості

для

аналізу

даних

моніторингу

поверхневих

вод.

Але

застосування моделі SWAT ускладняється необхідністю використання
великої кількості вихідної інформації: карт землекористування, ґрунтів,
цифрових карт рельєфу, гідрометеорологічної інформації щодо опадів,
температури і швидкості вітру. Для території дельти Дунаю застосування
моделі SWAT додатково ускладняється низинним характером місцевості. Це
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потребує використання для виділення річкових підбасейнів цифрової карти
рельєфу з дуже високою здатністю за рівнем висоти. Відсутність таких
цифрових карт робить неможливим практичне використання ГІС-розширення
ArcSWAT для дельти Дунаю.

Рисунок 1.9 – Приклад виділення підбасейнів в українській частині басейну
р. Сіверський Донець за допомогою ГІС-розширення ArcSWAT [41]
Таким чином, на теперішній час геоінформаційні системи моніторингу
екологічного стану поверхневих вод, що використовуються в Україні,
застосовуються, зазвичай, тільки для наочного відображення результатів
моніторингу. Аналітичні функції цих систем обмежені зіставленням
показників якості води з їх нормативними значеннями. В іноземних
геоінформаційних системах моніторингу екологічного стану поверхневих вод
часто використовується ГІС-розширення ArcSWAT, яке забезпечує широкі
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можливості для прогнозування якості поверхневих вод. Однак, воно не може
бути застосовано для дельти Дунаю внаслідок низинного характеру
місцевості. Усе це обумовлює доцільність удосконалення існуючих
геоінформаційних

моделей

моніторингу

поверхневих

вод

шляхом

розширення їх підсистем аналізу даних.
Висновки до розділу 1
1. Дельта Дунаю є транскордонним об’єктом і являє собою унікальну
екологічну систему з багатою та різноманітною флорою і фауною,
для яких потрібна особлива охорона.
2. Екологічна система дельти Дунаю зазнає вплив на неї багатьох
джерел забруднення як збоку України, Румунії та Молдови, так і
транскордонного впливу з боку країн ЄС, території яких знаходяться
у басейні р. Дунай.
3. Одним

з

перспективних

напрямів

вдосконалення

системи

екологічного моніторингу дельти Дунаю є застосування в її складі
геоінформаційних технологій.
4. Сучасні геоінформаційні моделі, які застосовуються в системах
екологічного моніторингу спрямовані, в першу чергу, на наочне
відображення результатів моніторингу; підсистеми аналізу даних у
цих моделях мають дуже обмежену кількість функцій.
5. На теперішній час серед існуючих ГІС, що застосовуються в
системах екологічного моніторингу, ГІС-розширення ArcSWAT
надає найбільші можливості для аналізу даних моніторингу
поверхневих вод, але його використання для дельти Дунаю
практичне неможливе через низинний характер місцевості.
6. Вважається доцільним удосконалення існуючих геоінформаційних
моделей моніторингу поверхневих вод шляхом розширення їх
підсистем аналізу даних.
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2 ГЕОІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ВОДИ
УКРАЇНСЬКОЇ ЧАСТИНИ ДЕЛЬТИ Р. ДУНАЙ
2.1 Розроблення загальної структури ГІС
При розробленні геоінформаційної моделі враховувалася необхідність
вирішення за допомогою ГІС наступних завдань:
1) накопичення результатів моніторингу стану річкових вод
(первинних даних);
2) пошуку необхідних даних згідно сформульованим запитам;
3) оцінки стану річкових вод за окремими показниками і
комплексної оцінки їх якості;
4) виявлення тенденцій у часі і прогнозування зміни стану річкових
вод;
5) оцінки впливу точкових джерел забруднення на якість річкових
вод;
6) наочного відображення даних моніторингу стану річкових вод.
Виходячи із сформульованих задач, для визначення загальної
структури ГІС, що розробляється, були сформульовані наступні головні
вимоги до неї.
ГІС повинна містити наступні підсистеми:
– підсистему збереження та пошуку інформації;
– аналітичну підсистему;
– підсистему відображення інформації.
Підсистема збереження та пошуку інформації повинна забезпечувати
введення інформації із форм-шаблонів у форматі Excel-таблиць. В неї
повинна бути передбачена можливість накопичення інформації за різні роки
у

таблицях

dbf-формату.

інформаційних блока:

Ця

підсистема

повинна

містити

чотири
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1) блок для зберігання інформації щодо експедиційних спостережень
УКРНДІЕП за гідрохімічними показниками стану Дунаю та
гирлових рукавів;
2) блок для зберігання інформації щодо експедиційних спостережень
УКРНДІЕП за гідробіологічними показниками стану Дунаю та
гирлових рукавів;
3) блок для зберігання інформації щодо систематичних досліджень
Дунайською

гідрометеообсерваторією

Держгідромета

та

лабораторією Дунайського регіонального офісу водних ресурсів
гідрохімічних показників стану вод української частини р. Дунай та
гирлових рукавів;
4) блок для зберігання інформації щодо характеристик точкових
джерел забруднення української частини дельти Дунаю;
5) блок для зберігання інформації щодо гідрологічних показників по
основних гідрологічних постах Держгідромету.
Кожний з перших трьох блоків поєднує дві групи таблиць: таблиці з
вихідними даними і таблиці з розрахунковими даними. Таблиці з
вихідними даними містять первинну інформацію щодо гідрохімічних або
гідробіологічних показників стану вод української частини р. Дунай та
гирлових рукавів. Таблиці з розрахунковими даними містять результати
розрахунків статистичних характеристик показників стану річкових вод.
Четвертий та п’ятий блоки містить тільки таблиці з вихідними даними.
Підсистема обробки та аналізу даних повинна забезпечувати
виконання наступних функцій:
– розрахунок статистичних характеристик показників стану вод
української частини р. Дунай та гирлових рукавів (середньорічні
та середньоквартальні, максимальні за рік значення);
– розрахунок комплексних показників якості річкових вод і
класифікація якості річкових вод в пунктах спостережень за
окремими показниками якості та за комплексними показниками;
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– виявлення тенденцій зміни показників якості річкових вод у часі
та розрахунок їх прогнозних значень;
– аналіз

кореляційних

зв’язків

між

гідрохімічними

та

гідробіологічними показниками;
– ранжування точкових джерел забруднення української частини
дельти Дунаю за ступенем їх впливу на якість річкових вод.
Ця підсистема складається з п’яти блоків, кожний з котрих відповідає
однієї з вказаних вище функцій.
Підсистема відображення інформації повинна забезпечувати виконання
наступних функцій:
– відображення на інтерактивній

електронній

карті діаграм

окремих показників якості річкових вод;
– відображення на інтерактивній електронній карті класифікації
якості річкових вод в пунктах спостережень за окремими
показниками якості та за комплексними показниками;
– створення графіків часової динаміки показників якості річкових
вод;
– відображення на карті пунктів спостережень за станом річкових
вод та точкових джерел їх забруднення;
– формування таблиць-звітів з інформацією щодо якості річкових
вод та з інформацією щодо точкових джерел їх забруднення;
– підготовка до друку тематичних карт та таблиць-звітів.
Ця підсистема складається з двох блоків:
1) тематична інтерактивна електронна карта;
2) блок формування таблиць-звітів.
Обидва блока інформаційне поєднані з таблицями із підсистеми
збереження та пошуку інформації. Тематична інтерактивна електронна карта
включає дві групи просторових шарів: загально-географічні шари (річки,
водойми, адміністративні райони, населенні пункти, автомобільні та
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залізничні шляхи і таке інше) та тематичні шари (пункти спостережень
якості поверхневих вод, випуски зворотних вод).
Загальна структури ГІС представлена на рис. 2.1.
Реалізація запропонованої геоінформаційної моделі була здійснена у
двох варіантах ГІС. Перший варіант базується на платформі ГІС ArcView
(версія 3.3); другий варіант – на платформі ArcGIS (версія 10.7) [42]. Для
заповнення блоків зберігання даних в підсистемі збереження та пошуку
інформації були використані результати моніторингу показників якості води
двома службами: Дунайською гідрометеорологічною обсерваторією (ГМО)
Державної

служби

надзвичайних

ситуацій

(ДСНС)

і

лабораторією

Басейнового управління водних ресурсів Причорномор’я та нижнього Дунаю
Держводагентства (ДВА), а також результати щорічних експедиційних
досліджень

УКРНДІЕП.

Заповнення

блоків

зберігання

інформації

виконувалося у 2 етапи. На першому етапі були внесені результати
вимірювань за період 2004-2017рр. На другому етапі первинна інформація
була доповнена результатами вимірювань за 2018-2019рр.
Комп’ютерні програми для реалізації в геоінформаційній системі
додаткових методів в першому варіанті були створені мовою програмування
Avenue; у другому варіанті – Python (версія 2.7) [43]. Вибір мови
програмування

у

другому

варіанті

обумовлено

наявністю

багатьох

програмних модулів, створених за допомогою мови Python, з відкритим
доступом. Зокрема, для програмної реалізації геоінформаційної моделі були
використані

модулі

з

бібліотеки

програм

Scipy:

Scipy.integration

і

Scipy.optimization. Перший з модулів був використаний для створення
програми визначення рівня значущості тенденцій зміни показників у часі;
другий модуль – при створенні програм короткострокового прогнозування за
методами експоненціального згладжування для визначення параметрів
згладжування.
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ГІС
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УКРНДІЕП
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Розрахункові
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Розрахункові
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Блок зберігання
інформації щодо
скидів зворотних
вод

комплексна
класифікація
якості річкових
вод в пунктах
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точкових джерел
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Блок зберігання
інформації щодо
гідрологічних
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показників якості
води

Користувач

Блок зберігання інформації щодо
систематичних спостережень
Держгідромету та Держводагентства

аналіз
кореляційних
зв'язків між
показниками
якості води

Інтерактивна електронна
карта

Блок формування звітів

Рисунок 2.1 – Запропонована структурна схема ГІС екологічного моніторингу української частини дельти Дунаю

51
2.2 Підсистема збереження та пошуку інформації

Для накопичення первинних даних моніторингу екологічного стану
річкової води і результатів аналізу цієї інформації в системі збереження та
пошуку інформації ГІС були створені 4 блоки таблиць. Кожний з 4-х блоків
підсистеми містить таблиці, які створені у форматі dBase. Кожна таблиця ГІС
містить перелік однорідних об’єктів та їх характеристики. Кожному об’єкту
відповідає запис (рядок) у таблиці. Характеристики об’єктів наведені у
різних полях (колонках) таблиці. Кожної характеристики об’єкту відповідає
певне поле таблиці.
У разі реалізації геоінформаційної моделі на платформі ArcView кожна
таблиця являє собою документ ГІС ArcView типу «Таблиця» (Table). В
інтерфейсі розробленої ГІС для роботи з таблицями збережені усі стандартні
інструменти для роботи з таблицями ГІС ArcView, у тому числі, інструменти
сортування об’єктів за значенням якийсь характеристики, виділення об'єктів
за допомогою безпосередньої вказівки курсором, виділення об'єктів
відповідно до заданої умови, пошук об’єктів за значенням одного з полів.
Крім того, передбачено розроблення додаткових інструментів:
1) пошук пунктів, де спостерігалося значення вказаного показника
якості води, що перевищує задане значення;
2) занесення нових даних із форм-шаблонів у форматі Excelтаблиць;
3) створення звітів у форматі Excel-таблиць.
Таблиці першого блока підсистеми, які містять вихідну інформацію
щодо

експедиційних

спостережень

УКРНДІЕП

за

гідрохімічними

показниками, мають наступну структуру (табл. 2.1-2.2).
Таблиці першого блока підсистеми, які містять розрахункові дані,
мають аналогічну структуру. До цих таблиць заносяться прогнозні значення
показників, отримані за допомогою одного з методів прогнозування, які
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наведені нижче у підрозділі 2.3. Функція розрахунку комплексних показників
якості річкових вод для даних першого блоку не застосовується.
Таблиця 2.1 – Структура таблиці з інформацією щодо вмісту металів у
річковій воді
Назва
полю

Тип полю

kod_P

String

DateIzm

Date

Зміст інформації
Код пункту спостережень
Дата спостережень

Поля, які містять значення показників якості річкових вод
Fe_total

Number (Double)

Залізо, валовий вміст

Mn_total

Number (Double)

Марганець, валовий вміст

Zn_total

Number (Double)

Цинк, валовий вміст

Cu_total

Number (Double)

Мідь, валовий вміст

Ni_total

Number (Double)

Нікель, валовий вміст

Таблиця 2.2 – Структура таблиці з інформацією щодо вмісту металів в
донних відкладеннях
Назва
полю

Тип полю

kod_P

String

DateIzm

Date

Зміст інформації
Код пункту спостережень
Дата спостережень

Поля, які містять значення вмісту металів в донних відкладеннях
Fe_total

Number (Double)

Залізо, валовий вміст

Mn_total

Number (Double)

Марганець, валовий вміст

Zn_total

Number (Double)

Цинк, валовий вміст

Cu_total

Number (Double)

Мідь, валовий вміст

Ni_total

Number (Double)

Нікель, валовий вміст
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Таблиця другого блока підсистеми, яка містять вихідну інформацію
щодо

експедиційних

спостережень

УКРНДІЕП

за

гідробіологічними

показниками, має наступну структуру (табл. 2.3).
Таблиця 2.3 – Структура таблиці з вихідною інформацією щодо
біологічних показників якості річних вод
Назва
полю

Тип полю

kod_P

String

Year

Number (Integer)

Рік здійснення спостережень

Month

Number (Integer)

Місяць здійснення спостережень

Зміст інформації
Код пункту спостережень

Поля, які містять значення первинних біологічних показників якості
річкових вод
…
Ch_i

Number (Real)

Чисельність видів фітопланктону
для таксона з номером i

Bm_i

Number (Real)

Біомаса видів фітопланктону для
таксона з номером i
…

Перелік таксонів фітопланктону наведено у табл. 2.4.
Таблиця 2.4 – Перелік таксонів фітопланктону
№ з/п
(i)
1.

Назва таксона
Cyanophyta – Синьозелені

2.

Dinoptyta – Динофітові

3.

Cryptophyta – Криптофітові

4.

Chrysophyta – Золотисті

5.

Xanthophyta – Жовтозелені

6.

Bacillariophyta – Діатомові

7.

Euglenophyta – Евгленові

8.

Chlorophyta – Зелені
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Таблиця другого блока підсистеми, яка містять розрахункові біологічні
показники якості річних вод має наступну структуру (табл. 2.5).
Таблиця 2.5 – Структура таблиці з інформацією щодо комплексних
біологічних показників якості річних вод
Назва
полю

Тип полю

kod_P

String

Year

Number (Integer)

Рік здійснення спостережень

Month

Number (Integer)

Місяць здійснення спостережень

Sapr

Number (Real)

Індекс cапробності

Ch

Number (Real)

Загальна чисельність видів
фітопланктону

Bm_i

Number (Real)

Загальна біомаса фітопланктону

Sh_ch

Number (Real)

Індекс Шенона за чисельністю
фітопланктону, біт/екз.

Sh_bi

Number (Real)

Індекс Шенона за біомасою
фітопланктону, біт/мг

Зміст інформації
Код пункту спостережень

Таблиці другого блока підсистеми, які містять прогнозні значення
біологічних показників, мають структуру, що аналогічна структурі, наведеній
у таблиці 2.5. До цій таблиці заносяться прогнозні значення показників,
отримані за допомогою одного з методів прогнозування, які наведені нижче у
підрозділі 2.3.
Таблиці третього блока підсистеми, які містять вихідну інформацію
щодо досліджень гідрохімічних показників стану річкових вод Дунайської
гідрометеообсерваторії

Держгідромету

та

лабораторії

Дунайського

регіонального офісу водних ресурсів, мають наступну структуру (табл. 2.6).
Символ α у назвах полів, до яких занотуються значення показників
якості поверхневих вод означає літеру із діапазону C..L, яка відповідає
певній групі показників якості поверхневих вод. Символ X є однозначним
або двозначним числом, що відповідає номеру показника у групі. Перелік
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груп показників якості поверхневих вод і відповідних літер у назвах полів
наведено у табл. 2.7.
Таблиця 2.6 – Структура таблиці з інформацією щодо досліджень
гідрохімічних

показників

стану

річкових

вод

Дунайської

гідрометеообсерваторії Держгідромету
Назва
полю

Тип полю

kod_P

String

DateIzm

Date

Зміст інформації
Код пункту спостережень
Дата спостережень

Поля, які містять значення показників якості річкових вод
…
αX

Значення
показників
поверхневих вод

Number (Double)

якості

…

Таблиця 2.7 – Групи показників якості поверхневих вод.
Назва групи показників якості поверхневих вод
Показники сольового складу
Загальні фізичні й хімічні показники групи трофосапробності
Показники групи трофо-сапробності – окиснюваності й
кисневого режиму
Показники групи трофо-сапробності – вмісту біогенних
елементів
Показники групи специфічних речовин – неорганічні
речовини
Показники групи специфічних речовин – органічні
речовини
Радіонукліди
Санітарні показники

Літера у назві відповідних
полів БД
C
D
E
F
G
H
I
J

У таблицю третього блока підсистеми, яка містить дані спостережень
Дунайської гідрометеообсерваторії Держгідромета будуть заноситися за
сорока показниками, а в таблицю, яка містить дані спостережень лабораторії
Дунайського
показниками.

регіонального

офісу

водних

ресурсів

–

за

десятьма
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Таблиці третього блока підсистеми з розрахунковими даними, які
містять прогнозні значення гідрохімічних показників, мають структуру, що
аналогічна структурі, наведеної у таблиці 2.6.
Таблиці з розрахунковими даними, які містять значення комплексних
показників якості води, мають наступну структуру (табл. 2.8).
Таблиця 2.8 – Структура таблиці комплексних показників якості води
Назва
полю

Тип полю

kod_P

String

DateIzm

Date

Зміст інформації
Код пункту спостережень
Дата спостережень

IZW

Індекс забруднення води

KZ

Коефіцієнт забрудненості

IEI_s

Середній інтегральний екологічний
індекс

IEI_m

Максимальний інтегральний
екологічний індекс

B1_s

Середній блоковий індекс за
компонентами сольового складу

B1_m

Максимальний блоковий індекс за
компонентами сольового складу

B2_s

Середній блоковий індекс за
трофосапро-біологічними критеріями

B2_m

Максимальний блоковий індекс за
трофосапро-біологічними критеріями

B3_s

Середній блоковий індекс за
критеріями вмісту специфічних
речовин токсичної дії

B3_m

Максимальний блоковий індекс за
критеріями вмісту специфічних
речовин токсичної дії

До цих таблиць заносяться розрахункові значення комплексних
показників якості води, отримані за допомогою одного з методів комплексної
оцінки якості води, які наведені нижче у підрозділі 2.4.
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2.3 Блок прогнозування зміни якості води у часі
Для прогнозування значень окремих та комплексних показників якості
річкових вод в аналітичній підсистемі ГІС передбачається використання
методів

експоненціального

згладжування.

Загальна

схема

алгоритму

реалізації відповідної функції аналітичної підсистеми ГІС наведено на рис.
2.2.
Вибір конкретного метода прогнозування залежить від наявності або
відсутності тенденцій змін у часі показника, що прогнозується. Тому на
першому етапі прогнозування розраховується тенденція зміни показника і
визначається

її

значущість.

Тенденція

зміни

показника

у

часі

a1

розраховується як коефіцієнт лінійної регресії при незалежній змінній у
рівнянні
C  a0  a1  t ,

(2.1)

де C – показник, що прогнозується, t – час, a0 – вільний член рівняння
регресії.
Значення

коефіцієнтів

регресії,

у

тому

числі

й

тенденції,

розраховуються методом найменших квадратів за формулами [44]
S Ct
,
S t2

(2.2)

a0  С  a1  t ,

(2.3)

a1 

де St2 – вибіркова оцінка дисперсії часу:

 ti  t 

2

S t2 

i

nC  1

;

(2.4)

SCt – вибіркова оцінка коваріації змінних C і t:
S Ct 

 ti  t   Ci  C 
i

nC  1

;

nC – кількість вимірювань показника, що прогнозується;

(2.5)

58
Ci – значення показника при вимірюванні у час ti;
C і t відповідно середнє значення показника і середнє значення часу

вимірювання.

Рисунок 2.2 – Загальна схема алгоритму прогнозування значень окремих та
комплексних показників якості річкових вод для певного періоду часу
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Для визначення значущості тенденцій зміни у часі показника
розраховується така статистика [45]:

f 

a1

1

,

(2.6)

де  1 – помилка вибіркової оцінки коефіцієнта a1, що визначається згідно
формули

1 

u
St

,

(2.7)

де St – середньоквадратичне відхилення значень ti; від t , що визначається
згідно (2.4);

 u – стандартна похибка регресії, що визначається за формулою

C


nC

u 

i 1

р
i

 Ci
nC  2



2

,

(2.8)

де Ciр – прогнозні значення показника, розраховані за формулами (2.2)-(2.8).
Значення

статистики

f,

розраховане

за

формулами

(2.6)-(2.8),

зіставляється з критичним значенням розподілу Стьюдента fα при заданому
рівні значущості α і числі ступенів свободи n-2 для однобічного критерію.
Значення fα визначаються з таблиць функції розподілу Стьюдента. Якщо
виконується нерівність
f  f ,

(2.9)

гіпотеза щодо наявності тенденцій у часі показника приймається на рівні
значущості α; інакше гіпотеза відхиляється.
Якщо нерівність (2.9) не виконується, тобто значуща тенденція зміни
показника

у

часі

відсутня,

для

прогнозування

значень

показника

застосовується метод простого експоненціального згладжування. При
прогнозуванні середньорічних значень показників застосування даного
методу полягає у виконанні розрахунків згідно рекурентній формулі [46]

Ctp1    Сtр  1     Ct ,
де Ct – фактичне значення показника у час t,

(2.10)
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Сtр – прогнозне значення показника у час t,
λ – параметр згладжування.
Значення параметра λ лежить в межах інтервалу 0    1 . Чим ближче
параметр λ до 1, тим більш вага значень останніх вимірювань показника; чим
ближче параметр λ до 0, тим більш вага значень попередніх вимірювань
показника.
У разі прогнозування щомісячних або щоквартальних значень
показника враховуються сезонні коефіцієнти. При цьому насамперед
здійснюється прогноз середньорічних значень показника за формулою (2.10),
а потім розраховуються прогнозні значення щомісячних або щоквартальних
значень Сtpk за формулою
Сtpk  Сtp  Wk ,

(2.11)

де k – номер місяця або кварталу, Wk – сезонний коефіцієнт, який
визначається як відношення
pk

Wk 

Ct

p
Ct

,

(2.12)

p

де C t – середнє за період спостережень значення середньорічних значень
pk

показника, C t

– середнє за період спостережень значення щомісячних або

щоквартальних значень показника.
Якщо умова (2.9) виконується, тобто присутня значуща тенденція у
часі

показника,

прогнозування

значень

показника

здійснюється

за

формулами (2.1)-(2.5). При цьому похибка прогнозу розраховується за
формулою (див. [45])

 2

1
t t
,
SП  u  1

nC nC  1  St2

(2.13)

де St2 – вибіркова оцінка дисперсії часу, що визначається за формулою (2.4),
а  u – стандартна похибка регресії, що визначається за формулою (2.8).
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Якщо похибка прогнозу, розрахована за формулою (2.13), перевищує
припустиме значення, для прогнозування середньорічних значень показника
застосовується метод Хольта [45]. Цій метод є модифікацією метода
експоненціального згладжування, яка враховує тенденцію у часі показника,
що прогнозується. Застосування даного методу полягає у виконанні
розрахунків згідно наступній системі з двох рекурентних формул:
C p    С р  1     C  T 
t
t
t
 t 1
,

p
p
Tt 1    Tt  1     Ct  Ct 1





(2.14)

Tt – поточна тенденція показника у момент часу t;
λ і γ – параметри згладжування відповідно значень показника і його
тенденції.
Параметри згладжування лежать в межах інтервалів 0    1 та 0    1 . Чим
ближче параметри λ або γ до 1, тим більш вага значень останніх вимірювань
показника і його тенденції; чим ближче параметр λ або γ до 0, тим більш вага
значень попередніх вимірювань показника і його тенденції.
Для прогнозування середньомісячних або середньоквартальних значень
показника застосовується метод Хольта-Вінтерса [47]. Цій метод є
модифікацією метода експоненціального згладжування, яка враховує не
тільки тенденцію у часі показника, а також його сезонні зміни. Застосування
даного методу полягає у виконанні розрахунків згідно наступній системі з
трьох рекурентних формул:
 p
  Сtр
 1     Ct  Tt 
Ct 1 
Kt


p
p
Tt 1    Tt  1     Ct  Ct 1 ,

 K t 1    K t  ( 1   )  K t  m







(2.15)

де λ, γ і δ – параметри згладжування відповідно значень показника, його
тенденції і коефіцієнтів сезонності;
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m – кількість місяців або кварталів, коли здійснюються періодичні
вимірювання показника;
Kt – коефіцієнт сезонності показника для часу вимірювання t.
Параметри згладжування лежать в межах інтервалів 0    1 , 0    1
та 0    1 . Чим ближче параметри λ, γ або δ до 1, тим більш вага значень
останніх вимірювань показника, його тенденції та коефіцієнта сезонності.
Чим ближче параметри λ, γ або δ до 0, тим більш вага значень попередніх
вимірювань показника, його тенденції та коефіцієнта сезонності.
Оптимальне значення параметра λ у формулі (2.10), або оптимальні
значення параметрів λ і γ у системі рівнянь (2.14), або параметрів λ, γ і δ у
системі рівнянь (2.15) визначаються оптимізаційними методами, виходячи з
умови

мінімізації

значення

стандартної

похибки

регресії

u ,

що

розраховується за формулою (2.8).
2.4 Блок комплексної оцінки якості річкових вод
На теперішний час в Україні є чотири чинні методики комплексної
оцінки стану поверхневих вод.
В аналітичній підсистемі ГІС передбачена комплексна оцінка якості
річкових вод за допомогою трьох методик:
1) методика, що базується на використанні індексу забруднення
води (ІЗВ);
2) методика,

що

базується

на

використанні

коефіцієнта

забрудненості (КЗ);
3) методика

екологічної

оцінки

якості

поверхневих

вод

за

відповідними категоріями якості.
Четверта з чинних в Україні методик – Методика віднесення масиву
поверхневих вод до одного з класів хімічного та екологічного стану масиву
поверхневих вод [48] – не була включена до складу ГІС завдяки тому, що
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вона не адаптована до використання в умовах української частини дельти
Дунаю.
Методика, що базується на використанні індексу забруднення вод [49],
може використовуватися для комплексної оцінки якості як поверхневих, так
і морських вод. Розрахунок ІЗВ проводиться за формулою:

ІЗВ 

С
1
 i ,
n i ГДК i

(2.16)

де Сi – значення показників якості води, мг/дм3, ГДКi – їх гранично допустимі
концентрації, мг/дм3, n – кількість показників.
При комплексної оцінки якості морських вод кількість показників (n)
приймається рівної 4, причому обов'язковим показником є вміст розчиненого
кисню. Таким чином, для розрахунку ІЗВ у випадку морських вод
використовуються значення концентрацій 3-х пріоритетних забруднюючих
речовин і вміст розчиненого кисню.
При комплексної оцінки якості поверхневих вод суши n приймається
рівним 6, тобто для розрахунку ІЗВ використовуються значення 6-ти
показників якості води. Крім вмісту розчиненого кисню, обов'язковими
показниками в цьому випадку є також водневий показник pH і БСК-5. Крім
того, при розрахунку ІЗВ для поверхневих вод суши, як й у випадку морських
вод, використаються концентрації 3-х пріоритетних забруднюючих речовин.
Залежно від значень ІЗВ як для морських вод, так і для поверхневих вод
суши, встановлені 7 класів якості води [49]. Однак границі значень ІЗВ для
різних класів якості води відрізняються (табл. 2.9).
Основний недолік ІЗВ – врахування тільки хімічних показників.
Фактично даний комплексний показник дозволяє оцінювати якість води не з
погляду

екологічного

стану,

а

рибогосподарського використання.

з

погляду

придатності

води

для
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Таблиця 2.9 – Значення індексу забруднення води (ІЗВ) і відповідні йому
класи якості води
Діапазон значень ІЗВ
Класи якості води

Опис класів

для поверхневих
вод

для морських вод

I

Дуже чиста

< 0,2

< 0,25

II

Чиста

0,2  1,0

0,25  0,75

III

Помірно
забруднена

1,0  2,0

0,75  1,25

IV

Забруднена

2,0  4,0

1,25  1,75

V

Брудна

4,0  6,0

1,75  3,0

VI

Дуже брудна

6,0  10,0

3,0  5,0

VII

Надзвичайно
брудна

> 10,0

> 5,0

Методика, що базується на використанні коефіцієнта забрудненості
[50], може використовуватися для комплексної оцінки якості тільки
поверхневих вод. Розрахунок КЗ проводиться за наступною формулою:
КЗ 

1 10 ГДК
 Ni ,
10 i 1

(2.17)

де NiГДК – кратність перевищення рибогосподарських ГДК в пункті
спостережень:
N iГДК

 Сi
, при Сi  ГДК i

  ГДК i
.
 1
при Сi  ГДК i


(2.18)

Даний показник розраховується для 10-ти речовин з найхудішими
значеннями NiГДК . Залежно від значень КЗ для поверхневих вод суші
встановлені 5 класів якості води. Межі значень КЗ для кожного з
встановлених класів наведені у табл. 2.10.
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Таблиця 2.10 – Значення коефіцієнта забрудненості (КЗ) и відповідні йому
класи якості води
Діапазони значень КЗ

Класи якості води

1

Чисті

1 - 2,5

слабко забруднені

2,5 – 5

помірно забруднені

5 – 10

Брудні

> 10

дуже брудні

Коефіцієнт забрудненості також, як і індекс забруднення води,
враховує тільки хімічні показники якості води. Він також характеризує якість
води не з погляду екологічного стану, а з погляду придатності води для
рибогосподарського використання. Але на відміну від показника ІЗВ
коефіцієнт

забрудненості

має

нелінійний

характер

залежності

від

концентрацій забруднюючих речовин.
Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними
категоріями

якості

[51]

також,

як

і

методика,

що

базується

на

використовуванні КЗ, застосовується тільки для поверхневих вод. На відміну
від перших двох методик вона враховує як хімічні, так і біологічні показники
якості води. В даній методиці повинні використатися 3 групи (блоки)
показників:
1) за критеріями забруднення компонентами сольового складу,
2) за трофосапро-біологічними (еколого-санітарними) критеріями,
3) за критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії.
Екологічна оцінка якості поверхневих вод проводиться в 3 етапи. На
першому етапі середні значення кожного показника зіставляються з
відповідними критеріями якості води, що наведені в таблицях системи
екологічної класифікації (табл. 2.11-2.13). Далі на основі проведеного
зіставлення середніх значень для кожного показника окремо визначаються
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класи та категорії якості води. На другому етапі для кожного блоку
обчислюються середні та максимальні блокові індекси, які відповідно рівні
середньому та максимальному значенням категорій якості води, визначених
за окремими показниками блоку. На третьому етапі обчислюються середні й
максимальні екологічні індекси.
Таблиця 2.11 – Класифікація якості прісних гіпо- і оглігогалинних вод за
критеріями забруднення компонентами сольового складу
Клас якості вод
Категорія якості вод

I

II

1

2

IIІ
3

IV

V
7

4

5

6

Показники, мг/дм3
Сума іонів

≤500 501750

7511000

10011250

12511500

15012000

>200
0

Хлориди

≤20 21-30 31-75

76-150

151200

201-300

>300

Сульфати

≤50 51-75 76-100 101-150

151200

201-300

>300

Для реалізації даної методики екологічної оцінки якості вод в
розробленій ГІС запропонований математичний алгоритм, який укладається
в наступній послідовності операцій. Кожному із трьох наведених вище блоків
ставиться у відповідність матриця Pjki , де i  1  3 – номер блоку, j 1  ni –
номер показника в блоці, ni – кількість показників у блоці i, k  1 7 –
категорія якості води. Компонентами матриць Pjki є верхні границі значень
показників для відповідних категорій якості води. Далі виконується оцінка
категорій якості води за окремими показниками:

B ij

j
i

1, C  Pj1

,
i
j
i
k
,
P

C

P
,

j ( k 1)
jk


(2.19)
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де B ij – категорія якості води за показником j у блоці i; Сj – значения
показника j.
Таблиця 2.12 – Екологічна класифікація якості поверхневих вод суши та
естуаріїв за трофо-сапробіологічними (еколого - санітарними) критеріями
Клас якості вод
Категорія якості вод
Показники
Гідрофізичні

I

II

III

IV

V

1

2

3

4

5

6

7

<5

5-10

11-20

21-30

31-50

51-100

>100

>1,50

1.001.50

0,650,95

0,500,60

0,350,45

0,200,30

<0,20

Водневий показник рН

6,9-7,0
7,1-7,5

6,7-6,8
7,6-7,9

6,5-6,6
8,0-8,1

6,3-6,4
8,2-8,3

6,1-6,2
8,4-8,5

5,9-6,0
8,6-8,7

<5,9
>8,7

Азот амонійний, мг
N/дм3

<0,10

0,100,20

0,210,30

0,310,50

0,511,00

1,012,50

>2,50

Азот нітритний, мг
N/дм3

<0,002

0,0020,005

0,0060,010

0,0110,020

0,0210,050

0,0510,100

>0,100

Азот нітратний, мг
N/дм3

<0,20

0,200,30

0,310,50

0,510,70

0,711,00

1,012,50

>2,50

Фосфор фосфатів,
мгP/дм3

<0,015

0,0150,030

0,0310,050

0,0510,100

0,1010,200

0,2010,300

>0,300

>8,0

7,6-8,0

7,1-7,5

6,1-7,0

5,1-6,0

4,0-5,0

<4,0

96-100
101-105

91-96
106-110

81-90
111-120

71-80
121-130

61-70
131-140

40-60
141-150

<40
>150

Перманганатна
окиснюваність,
мгО2/дм3

<3,0

3,0-5,0

5,1-8,0

8,1-10,0

10,1-15

15,1-20

>20,0

Біхроматна
окиснюваність,
мгО2/дм3

<9

9-15

16-25

26-30

31-40

41-60

>60

<1,0

1,0-1,6

1,7-2,1

2,2-4,0

4,1-7,0

7,1-12

>12,0

Біомаса
фітопланктону, мг/дм3

<0,5

0,5-1,0

1,1-2,0

2,1-5,0

5,110,0

10,150,0

>50,0

Індекс самоочищеннясамозабруднення (A/R)

1,0

0,9
1,1

0,8
1,2

0,7
1,3-1,5

0,6
1,6-2,0

0,5
2,1-2,5

<0,5
>2,5

Завислі речовини,
мг/дм3
Прозорість, м
Гідрохімічні

Розчинений кисень,
мгО2/дм3
% насичення

БСК5, мг 02/дм3
Гідробіологічні
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Таблиця 2.13 – Екологічна класифікація якості поверхневих вод суши та
естуаріїв за критерієм вмісту специфічних речовин токсичної дії
Клас якості вод
Категорія
якості вод

І

1

II

2

III

3

4

5

IV

V

6

7

Показники,
мкг/дм3
Ртуть

<0,02

Кадмій

<0.1

0.1

0,2

0,3-0,5

0.6-1,5

1,6-5.0

>5,0

Мідь

<1

1

2

3-10

11-25

26-50

>50

Цинк

<10

10-15

16-20

21-50

51-100

101-200

>200

Свинець

<2

2-5

6-Ю

11-20

21-50

51-100

>МЗО

Хром
(загальний)

<2

2-3

4-5

6- 10

11-25

26-50

>50

Нікель

<1

1-5

6-10

11-20

21-50

51-100

>100

Миш' як

<1

1-3

4-5

6-15

16-25

26-35

>35

Залізо (загальне)

<50

50-70

76-100

101-500 501-1000

10012500

>2500

Марганець

<10

10-25

26-50

51-100

Фториди

<100

Ціаніди

0

1-5

6-10

10-25

51-100

>100

Нафтопродукти

<10

10-25

26-50

51-100 101-2ОО 201-300

>300

Феноли (леткі)

0

<1

1

2

3-5

6-20

>20

СПАР

0

<10

10-20

21-50

51-100

101-250

>250

0,02-0,05 0,06-0,20 0,21-0,50 0,51-1,00 1,01-2,50

>2,50

101-500 501-1250

>1250

100-125 126-150 151-200 201-500 501-1000

>1000

26-50

Потім розраховується середнє значення категорії якості води:
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ni

qis 

  j B ij
j 1
ni

,

(2.20)

 j
j 1

де коефіцієнти αj визначаються відповідно правилу:
1, B ij  відомо
j   i
.
0
,
B

невідомо

j

(2.21)

Середні значення категорій якості чисельно дорівнюють блоковим
індексам qis .

qim визначаються як максимальні

Максимальні блокові індекси

значення категорій по показниках даного блоку:

qim  max B ij .

(2.22)

i

Далі обчислюються середні й максимальний екологічні індекси.
Середній екологічний індекс обчислюється як середньоарифметичне середніх
блокових індексів:
3

 qis

I Es  i 1 .
3
Максимальний

(2.23)

екологічний

індекс

обчислюється

як

середнєарифметичне максимальних блокових індексів:
3

 qi

I Em  i 1
3

m

.

(2.24)

Для кожного блокового індексу та для екологічного індексу
визначається категорія якості води (табл. 2.14). Для цього значення індексу
округляється до найближчого цілого.
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Таблиця 2.14. Класи та категорії якості України за екологічною
класифікацією поверхневих вод суші та естуаріїв
Клас якості вод
Категорія якості
вод
Назва класів і
категорій якості
вод за їх станом

I
1
Відмінні
Відмінні

Назва класів і Дуже чисті
категорій якості
вод за ступенем
Дуже чисті
їх чистоти
(забрудненості)

II

III

2

3
Добрі

Дуже
добрі

5
Задовільні

Добрі

Чисті
Чисті

4

Досить
чисті

Задовільні

Посередні

V

6

7

Погані

Дуже
погані
Дуже
погані
Дуже
брудні
Дуже
брудні

Погані

Забруднені
Слабко
забруднені

IV

Брудні

Помірно
забруднені

Брудні

ПоліОліготрофні
Мезотрофні
Евтрофні
Трофність
трофні
(переважаючий
Оліготрофні
МезоМезоЕв-поліПолітип)
Евтрофні
-оліго-мезо- трофні евтрофні
трофні
трофні
трофні
Олігосапробні
β – мезосапробні
α- мезосапробні
Сапробність

β - олігосапробні

α - оліго- β' -мезосапробні сапробні

β'' - мезосапробні

α'- мезосапробні

Гіпертрофні
Гіпертрофні

Полісапробні
α"- мезоПолісапробні сапробні

На відміну від перших двох методик, що розглянути вище, методика
екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями
якості характеризує якість води з точки зору екологічного стану.
2.5 Блок оцінки впливу точкових джерел забруднення на якість
річкових вод

Для оцінки впливу скидів зворотних вод на якість води в р. Дунай в
аналітичній підсистемі ГІС використовуються 2 критерії: локального впливу
й великомасштабного впливу, аналогічних запропонованим в [52-53]
критеріям для оцінки впливу точкових джерел забруднення морів. У якості
критерію локального впливу був використаний критерій

KL, який

характеризує забруднення річкових вод у контрольному створі. Даний
критерій розраховується згідно формули:

71
KL 

1 n ГДК
 Ki ,
n i 1

(2.25)

де n – кількість інгредієнтів, що скидаються в розглянутій сукупності
випусків зворотних вод; KiГДК – кратність перевищення рибогосподарських
ГДК для концентрацій інгредієнтів Ci у контрольному створі скиду
зворотних вод. Ця величина визначається за формулою

K iГДК

 Сi
, при Сi  ГДК i

  ГДК i
.
1 при С  ГДК
i
i


(2.26)

Даний показник аналогічний показнику КЗ (див. [50]) у контрольному
створі. В [52-53] для оцінки впливу використовувався критерій, аналогічний
показнику ІЗВ (див. [48]) у контрольному створі. Однак, як показано в [54],
показник КЗ більш адекватно характеризує якість поверхневих вод через
врахування нелінійного характеру відгуку екосистеми на антропогенне
навантаження.
При відсутності даних вимірів концентрацій забруднюючих речовин у
контрольному створі у формулі (2.26) можна використовувати розрахункові
значення концентрацій з урахуванням фонових концентрацій і кратності
розбавлення в контрольному створі:
Ci0  Ciф
Ci 
 Ciф ,
NL

(2.27)

де C iф – фонові концентрації речовин, NL – кратність розбавлення зворотних
вод річковими водами в контрольному створі на відстані L від випуску
зворотних вод.
Якщо скиди зворотних вод є безнапірними, кратність початкового
розбавлення при розрахунках приймається рівній 1. У цьому випадку
кратність загального розбавлення дорівнює кратності основного розбавлення.
У зв'язку з великою (порядку 500 м) шириною рукавів дельти р. Дунай для
розрахунків кратності основного розбавлення була використана модель,
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запропонована в [55]. Згідно з даною моделлю кратність основного
розведення No розраховується згідно з наступними формулами:
N o   ( z1 )

 0 z2 ,

(2.28)

,

(2.29)

де
z1 

z2 

L  х0
x

QС  nн
,
U с  H с2

(2.30)

Z1 , при Z1  1,

 ( Z1 )  

 Z1 , при Z1  1,

U c  H c2
,
x 
4D
*

Z 22  x *  Lп , при Z 2  1,
xo  
Z 2  x *  Lп , при Z 2  1, ,


 U М  L20 
 ,
 0  1  exp  


 D L  x0  

(2.31)

(2.32)

(2.33)

(2.34)

де D – коефіцієнт турбулентної дифузії;
Нс – середня глибина в районі випуску зворотних вод;
Uс – середня швидкість течії в районі випуску;
QС – витрата зворотних вод;
nн – кратність початкового розбавлення; якщо початкове розбавлення не
враховується, то ця величина рівна 1;
Lн – відстань до межі зони початкового розбавлення; якщо початкове
розбавлення не враховується, то ця величина рівняється нулю;
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Lо – відстань від місця випуску зворотних вод до найближчого берега;
L – відстань від місця випуску зворотних вод до контрольного створу;

 0 – параметр, що враховує вплив найближчого берега на кратність
основного розбавлення,
х0- – параметр з'єднання початкової ділянки розбавлення з основною
ділянкою;
х* – параметр з'єднання ділянки двомірної дифузії з ділянкою тривимірної
дифузії.
Для оцінки великомасштабного впливу скидань зворотних вод на
якість річкових вод пропонується використовувати критерій KM, що
характеризує середню частку асимілюючої здатності водотоку, у який
здійснюється скидання зворотних вод, що витрачається на асиміляцію
забруднюючих речовин від даного джерела. Тут передбачається усереднення
частки асимілюючої здатності, що витрачається, по всіх забруднюючих
речовинах, що скидаються розглянутою сукупністю джерел забруднення.
Формулу

для

розрахунку

асимілюючої

здатності,

яка

використовувалася в [52-53] не можна застосовувати для розрахунку
асимілюючої здатності річок через різні умови формування якості води в
морях і водотоках. Асимілююча здатність водного об'єкта – це здатність
водного об'єкта поглинати певну масу речовин в одиницю часу без
порушення

норм

якості

води

в

контрольному

створі

або

пункті

водокористування [56]. Тому для розрахунків критерію великомасштабного
впливу скидань зворотних вод на річкову систему, виходячи з визначення
терміну «Асимілююча здатність водного об'єкта», була запропонована проста
модель, згідно з якою асимілююча здатність водотоку за деякою речовиною
розраховується за формулою





АЗ i  ГДК i  Ciф  Q p ,

(2.35)
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де Qp – витрата річкових вод, AЗi – асимілююча здатність водотоку по деякій
речовині. З урахуванням прийнятої моделі для розрахунків критерію
використовується наступна формула:
KM 

Mi
1 n
.

n  Q p i 1 ГДК i  Ciф





(2.36)

де Mi – річні маси скидання речовин із зворотними водами.
Формулу (2.36) можна використовувати при виконанні умови
CiФ  ГДКi ,

(2.37)

тобто коли асимілююча здатність водотоку невичерпана.
2.6 Блок аналізу кореляційних зв’язків між показниками якості
води

З метою виявлення кореляційних зв’язків між альгологічними і
гідрохімічними показниками в аналітичній підсистемі ГІС передбачено
розрахунок коефіцієнтів парної та множинної лінійної кореляції та оцінка їх
значущості. Коефіцієнти парної лінійної кореляції розраховуються за
стандартною формулою (див. [44]):

Rxy 

S xy
Sx  S y

,

(2.38)

де Rxy – коефіцієнт парної лінійної кореляції між заданим альгологічним
показником y і будь-яким з гідрохімічних показників x, Sxy – вибіркова оцінка
коваріації показників x і y, Sx і Sy – відповідно вибіркові оцінки
середньоквадратичних відхилень показників x і y.
Розрахунок коефіцієнтів множинної лінійної кореляції здійснюється
для випадків, коли обраний альгологічний показник залежить від двох
гідрохімічних показників. В цьому разі розрахунок коефіцієнту кореляції
здійснюється за формулою (див. [45]):
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R y12  

R y21  R y22  2  R y1  R y 2  R12
1  R122

,

(2.39)

де Ry12 – коефіцієнт множинної лінійної кореляції між заданим альгологічним
показником y і 2-ма обраними гідрохімічними показниками x1 і x2; Ry1, Ry2, –
коефіцієнти парної лінійної кореляції між альгологічним показником і
обраними гідрохімічними показниками; R12 – коефіцієнти парної лінійної
кореляції між гідрохімічними показниками x1 і x2.
Для оцінки рівня значущості коефіцієнтів кореляції використовується
формула
t

  1  2 t  y   dy ,

(2.41)

0

де φt(y) – щільність розподілу Стьюдента з кількістю ступенів свободи f, що
розраховується як

t  y  

 f 1
f 1
Г
2  2



 2   1 y
,


f 
 f  
f   Г 
2

(2.42)

де Г(х) – гамма-функція.
Верхня межа інтегралу в (2.41) розраховується як така статистика:

t

R
1  R2

 f .

(2.43)

Кількість ступенів свободи дорівнює f  n  m  1 , де n – кількість
вимірювань показників; m – кількість гідрохімічних показників, для яких
виконується пошук кореляційної залежності.
2.7 Створення інтерактивної електронної карти української
частини дельти Дунаю
Блок «Інтерактивна електронна карта» в підсистемі відображення
інформації у разі реалізації геоінформаційної моделі на платформі ГІС
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ArcView 3.3 є документом ГІС ArcView типа «Вид» (View). Таблиці змісту
цього документа включають загально-географічні і тематичні просторові
шари. До загально-географічних просторових шарів відносяться наступні:
1) адміністративні райони України;
2) міста;
3) селища міського типа та села;
4) рукава р. Дунай;
5) озера;
6) державний кордон України;
7) Чорне море.
Загально-географічний просторовий шар «рукава р. Дунай» був
створений шляхом тематичного аналізу космічних знімків української
частини дельти р. Дунай. Інші загально-географічні шари були створені,
базуючись на топографічній електронній карті України з тематичною
інформацію МНС масштабу 1 : 500 000 [57].
До тематичних просторових шарів відносяться наступні:
1) пункти

спостережень

якості

річкових

вод

УКРНДІЕП

і

Держгідромету;
2) пункти спостережень якості річкових вод Держводагентства
3) випуски зворотних вод;
4) контрольні створи випусків зворотних вод;
5) показники якості води.
В блоці «Інтерактивна електронна карта» збережені усі стандартні
елементи керування ГІС ArcView:
1) інструмент

для

одержання

інформації

про

об’єкти,

що

відображені на карті;
2) елементи керування для виділення об’єктів;
3) елементи керування для зміни відображуваного фрагмента і
масштабу карти;
4) елементи керування для підписи об’єктів та створення написів;
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5) інструмент для виміру відстаней.
Крім того, в підсистемі відображення інформації ГІС розроблені деякі
додаткові елементи керування, зокрема, інструмент для створення діаграм
показників якості поверхневих вод безпосередньо на карті. При застосуванні
цього інструменту показники якості поверхневих вод відображаються в
порівнянні з обраним видом ГДК. Приклад відображення на інтерактивній
електронній карті різних тематичних просторових шарів наведені на рис. 2.3.
При реалізації геоінформаційої моделі на платформі ArcGIS інтерфейс
для роботи з картою не змінився, але були створені 4 додаткові набори
інструментів, які реалізують виконання нових функцій підсистеми аналізу
даних: «комплексна оцінка якості води», «прогнозування», «оцінка впливу
джерел забруднення» і «кореляційний аналіз».
Набор інструментів «комплексна оцінка якості води» містить такі
інструменти:
- оцінка якості води за критерієм ІЗВ;
- оцінка якості води за критерієм КЗ;
- екологічна оцінка якості води.
Набор інструментів «прогнозування» містить такі інструменти:
- лінійні тенденції;
- просте експонентне згладжування;
- метод Хольта;
- метод Хольта-Винтерса.
Набор інструментів «кореляційний аналіз» містить такі інструменти:
- парний лінійний кореляційний аналіз;
- множинний лінійний кореляційний аналіз.
Набор інструментів «оцінка впливу джерел забруднення» містить такі
інструменти:
- оцінка впливу за локальним критерієм;
- оцінка впливу за великомасштабним критерієм.
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Рисунок 2.3 – Приклад відображення тематичних шарів на інтерактивній електронній карті
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Висновки до розділу 2
1. Запропонована вдосконалена геоінформаційна модель моніторингу
стану поверхневих вод, яка має розширену підсистему аналізу
даних, що включає функції комплексної оцінки стану поверхневих
вод, короткострокового прогнозування змін гідрохімічних та
альгологічних

показників,

оцінки

впливу

точкових

джерел

забруднення на якість поверхневих вод, кореляційного аналізу
даних.
2. Базуючись на розробленій геоцнформаційній моделі, розроблена
ГІС моніторингу стану річкових вод української частини дельти
Дунаю з розширеною підсистемою аналізу даних, яка включає
чотири додаткових блоки.
3. Блок короткострокового прогнозування змін стану річкових вод в
підсистемі аналізу даних розробленої ГІС забезпечує виявлення
тенденції зміни у часі гідрохімічних та альгологічних показників та
створення короткострокових прогнозів.
4. Блок комплексної оцінки стану річкових вод в підсистемі аналізу
даних розробленої ГІС забезпечує комплексну оцінку якості
річкових вод за 3-мя методиками, чинними на теперішній час в
Україні.
5. Блок оцінки впливу скидання зворотних вод на стан річкових вод
забезпечує оцінку навантаження від точкових джерел забруднення
на річкові води у 2-х аспектах: локальному і великомасштабному.
6. Блок кореляційного аналізу даних забезпечує розрахунки парних і
множинних

коефіцієнтів

кореляції

між

альгологічними

та

гідрохімічними показниками і оцінку їх значущості.
Результати досліджень отримані автором в цьому розділі були
опубліковані в колективних наукових працях [58-60].
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3 ЗАСТОСУВАННЯ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ МОДЕЛІ ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ ЯКОСТІ ВОДИ В
УКРАЇНСЬКІЙ ЧАСТИНІ ДЕЛЬТИ ДУНАЮ
Пробне тестування розробленої ГІС було виконане на прикладі даних
спостережень Дунайської ГМО і експедиційних досліджень УКРНДІЕП за
період 2004-2019. При тестуванні ГІС вирішувались наступні завдання:
1) оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість води в р.
Дунай;
2) виявлення

тенденцій

зміни

гідрохімічних і

альгологічних

показників у часі та прогнозування їх значень;
3) комплексна оцінка якості річкової води.
3.1 Оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість води в
р. Дунай
Як вихідні дані для оцінки впливу точкових джерел забруднення на
якість води в р. Дунай були використані дані про витрати й склад зворотних
вод основних точкових джерел забруднення р. Дунай з боку України згідно з
формою 2 ТП-Водгосп за 2018р. Дані про витрати зворотних вод
представлені в табл. 3.1
Таблиця 3.1 – Річні витрати зворотних вод основних точкових джерел
забруднення р. Дунай з боку України
№
з/п

Назва підприємства

1
1.

2
ЦелюлозноКартонний комбінат
(ЦКК), м. Ізмаїл
Кілійський
суднобудівельносудноремонтний
завод
ТОВ "Титан"
м. Кілія

2.

3.

Усього

3

Скинуто зворотних вод в 2018 р., млн. куб.м
Забруднених,
Нормативно
Недостатньо
Нормативно
без
чистих без
очищених
очищених
очищення
очищення

4

2,638

0,030
0,001

5

6

7

0,005

2,633

0,030
0,001
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Кінець табл. 3.1
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.

15.

2
КП "Світло"
м.Килия
СП
Ізмаїльського
району
СП Кілійського
району
СВК "Маяк",
м. Кілія
ТОВ
"Блакитна
нива-2005" м. Кілія
ПАТ "Укртрансгаз"
с.Новосiльське,
Ренійського району
ТОВ " Дунай-Агро"
с.Ст.Некрасівка
Ізмаїльського р-ну
ФГ "Крокус"
с. Кислица
Ізмаїльського
району
НП "Вітязь",
м. Кілія
ТОВ СП " ДунайАгро" м. Кілія
СВК
"Дружба"
с.Мирне Кілійського
району
ТОВ "Рис Бесарабії"
м. Вилкове,
Кілійський район

3

4

0,148

6

4,421
1,666

12,62

16,87

16,87

0,125

0,125

0,001

0,001

0,019

0,019

0,177

0,177

0,255

7

0,148

4,421
14,28

5

0,255

2,573

2,573

2,067

2,067

12,13

12,13

Як видне з наведених у табл. 3.1 даних, з 15-ти підприємств, які
скидають зворотні води в р. Дунай, для 10-тьох підприємств зворотні води
ставляться до категорій «нормативно чисті без очищення» або «нормативно
очищені». Впливом цих джерел забруднення на якість води в р. Дунай можна
зневажити, і надалі їх вплив не розглядається, крім підприємства ЦКК м.
Ізмаїл. Для 4-ох підприємств зворотні води ставляться до категорій
«забруднені без очищення» або «недостатньо очищені». Дані про склад
зворотних вод цих підприємств, а також зворотних вод ЦКК м. Ізмаїл, які
характеризуються високою витратою та порівняно великими концентраціями
забруднюючих речовин, наведені в табл. 3.2.
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Таблиця 3.2 – Середньорічні концентрації речовин у зворотних водах
основних точкових джерел забруднення р. Дунай з боку України
Підприємства
Показники
якості води,
мг/дм3

ЦелюлозноКілійський
КП
Картонний суднобудівельно"Світло"
комбінат,
судноремонтний
м. Кілія
м. Ізмаїл
завод

Азот амонійний
БСК-5, мгО2/дм

3

Завислі
речовини
Нітрати
Нітрити
Сульфати
Хлориди
Залізо загальне
Нафтопродукти

СП
Кілійського
району

0,76
3,6

13,6
47,6

4,8

6,8

44,4

36,4
1,14
76,1
139,4

408
429

302
204

0,4
0,03

Фосфати

НП
"Вітязь",
м. Кілія

0,64
1,8

При розрахунках критерію локального впливу скидів зворотних вод на
якість річкових вод на першому етапі розраховувалася кратність розбавлення
зворотних вод на різних відстанях від випусків. Для розрахунків кратності
загального розбавлення No необхідно попередньо розрахувати коефіцієнти
турбулентної дифузії. При оцінці коефіцієнтів турбулентної дифузії в ріках і
водоймах (через відсутність істотної вертикальної стратифікації вод)
коефіцієнти горизонтальної й вертикальної турбулентної дифузії можна
вважати рівними один одному: DВ =DГ = D. При відсутності льодоставу
величина D для невеликих відстаней від випуску (до 1000 м) визначається за
формулою
2
D  guR /(37nш С Ш
),

(3.1)

де g = 9,81 м/с2 – прискорення вільного падіння; R – гідравлічний радіус
потоку, м ( R  H с , де Hс – середня глибина річки, м); nш – коефіцієнт
шорсткості ложа річки, що визначається за таблицею М.Ф.Срибного; CШ –
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коефіцієнт Шезі. Оскільки глибина рукава Кілійський, в якій здійснюється
скидання зворотних вод від усіх розглянутих точкових джерел забруднення
складає 9-10 м, тобто більш 5 м, коефіцієнт Шезі визначався за формулою
Толмази
Cш 1/ nш (21  100nш )  lg Hс .

(3.2)

Ухвалюючи значення коефіцієнта nш згідно з таблицею Срибного
рівним nш = 0,029, а глибину рукава Кислицький Hc  9,7 м, одержимо
наступні результати: коефіцієнт Шезі: CШ = 52,3; коефіцієнт турбулентної
дифузії: D = 0,0146 м2/с. Розрахунки кратності розбавлення здійснювалися
для відстаней до 500 м від випусків (максимальна відстань, на якій
встановлюється рибогосподарський контрольний створ). Графік залежності
кратності розбавлення від відстані для скиду з максимальною витратою
зворотних вод (ЦКК) наведений на рис. 3.1

Рисунок 3.1 – Залежність кратності розведення від відстані від випуску (L)
для скиду зворотних вод ЦКК
Виходячи з отриманих графіків при оцінці впливу скидів зворотних вод
згідно з критерієм (2.25) був обраний контрольний створ на відстані 50 м від
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випуску. При більших відстанях від скиду через високе розбавлення вплив
джерел забруднення на якість річкових вод не виявляється. До того ж
відстань 50 м використовується для контрольних створів джерел забруднення
в країнах ЄС. Результати розрахунків критеріїв впливу скидів зворотних вод
на якість річкової води представлені в табл. 3.3.
Таблиця 3.3 – Оцінка локального (KL) і великомасштабного (KM) впливу
скидів зворотних вод на якість річкової води р. Дунай

Критерії
оцінки
впливу
KL
KM, %

Підприємства
ЦелюлозноКілійський
КП
СП
НП
Картонний суднобудівельно"Світло" Кілійського "Вітязь",
комбінат,
судноремонтний
м. Кілія
району
м. Кілія
м.Ізмаїл
завод
1,02
1
1
1
1
0,00484
0,00001
0,00079
0,00072
0,00015

Наведені у табл. 3.3 результати розрахунків показують, що, як за
локальним, так і за великомасштабним критеріями впливу основним
джерелом забруднення води р. Дунай з боку України є скидання стічних вод
ЦКК. За локальним критерієм вплив інших джерел забруднення є
несуттєвим, тому що в контрольному створі значення всіх показників не
перевищують ГДК або перевищують його не більш, ніж на 5%. Розрахункові
значення окремих показників якості води в контрольних створах різних
точкових джерел забруднення та відповідні рибогосподарські нормативи
наведені у табл. 3.4.
Таблиця 3.4 – Розрахункові значення окремих показників якості води в
контрольних створах різних точкових джерел забруднення
Показники
якості
води,
мг/дм3
1
Азот
амонійний
БСК-5

ЦелюлозноКілійський
Картонний суднобудівельнокомбінат,
судноремонтний
м.Ізмаїл
завод
2
3

КП
"Світло"
м. Кілія

СП
НП
Кілійського "Вітязь", ГДК
району
м. Кілія

4

5

6

7

0,09

0,08

0,09

0,08

0,08

0,39

2,0

2,0

2,1

2,0

2,0

3
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Кінець табл. 3.4
1
Завислі
речовини
Нітрати
Нітрити
Сульфати
Хлориди
Залізо заг.
Нафтопродукти
Фосфати

Як

2

3

4

5

6

48,2

49,0

49,0

48,9

49,0

5,8
0,10
37,8
34,9
0,18

5,2
0,08
37,1
33,0
0,18

5,2
0,08
37,5
33,4
0,18

5,1
0,08
40,0
34,9
0,18

5,2
0,08
37,1
33,0
0,18

40
0,08
100
300
0,1

0

<0,01

0

0

0

0,05

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

2,14

випливає

рибогосподарських

з

наведених

нормативів

має

у

табл.
місце

3.4
тільки

даних,
в

7

перевищення

розрахунковому

контрольному створі ЦКК м. Ізмаїл за показником нітрити.
Підвищене значення критерію KL (KL>1) в контрольному створі ЦКК
пов'язане з високою фоновою концентрацією нітритів (0,86ГДК). Це
зумовлює незначне розбавлення стічних вод за даним показником.
Концентрація нітритів у контрольному створі на відстані 50 м від випуску
перевищує ГДК більш, ніж на 10% (рис. 3.2).
За критерієм великомасштабного впливу істотний вплив на якість
річкової води, крім скидання стічних вод ЦКК, виявляють також скидання
стічних вод КП «Світло» м. Кілія і скидання колекторно-дренажних вод СП
Кілійського

району.

Частки

асимілюючої

здатності

рукава

Дунаю

(Кілійський), в який здійснюється скидання зворотних вод основних
точкових джерел забруднення з боку України, що поглинаються за рахунок
скидання окремих забруднюючих речовин при їх скиданні від різних джерел
забруднення, наведені у табл. 3.5
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Рис. 3.2 – Залежність концентрації нітритів у р. Дунай C(L) від відстані від
випуску стічних вод ЦКК (L)
Таблиця 3.5 – Частки асимілюючої здатності рукава Дунаю (%), що
поглинаються за рахунок скидання окремих забруднюючих речовин від
різних джерел забруднення

Показники
якості води

1
Азот
амонійний
БСК-5,
мгО/дм3
Завислі
речовини
Нітрати
Нітрити
Сульфати
Хлориди

Підприємства-забруднювачі
ЦелюлозноКілійський
КП
СП
НП
Картонний суднобудівельно"Світло" Кілійського "Вітязь",
комбінат,
судноремонтний
м. Кілія
району
м. Кілія
м.Ізмаїл
завод
2
3
4
5
6
0,00480

0

0,00483

0

0

0,00296

0

0,00220

0

0

0,00024

0

0,00002

0,00140

0

0,00224
0,03510
0,00187
0,00114

0
0
0
0

0
0
0,00056
0,00020

0
0
0,00471
0,00106

0
0
0
0
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Кінець табл. 3.5
1
Залізо
загальне
Нафтопродукти
Фосфати

2

3

4

5

6

0

0,00011

0

0

0,00153

0

0,00002

0

0

0

0

0

0,00008

0

0

Наведені у табл. 3.5 результати розрахунків показують, що вплив КП
«Світло» обумовлений порівняно високими концентраціями в стічних водах
азоту амонійного, органічних речовин (за БСК-5), хлоридів і сульфатів;
вплив скидання колекторно-дренажних вод СП Кілійського району –
хлоридів і сульфатів. Однак внаслідок значного розбавлення зворотних вод
річковими водами вплив цих джерел забруднення згідно з локальним
критерієм є несуттєвим.
3.2 Виявлення тенденцій зміни у часі показників якості річкової
води та короткострокове прогнозування їх значень
На першому етапі короткострокового прогнозування змін якості води в
українській частині дельти р. Дунай визначалися тенденції зміни у часі
показників якості води. Вихідними даними для визначення тенденцій у часі
були результати спостережень якості води Дунайською ГМО за період 20042019рр. Розрахунок тенденцій здійснювався за формулами (2.2)-(2.5); оцінка
їх значущості – за формулами (2.6)-(2.9).
В даній роботі короткострокове прогнозування якості води в пунктах
спостережень здійснювалося тільки за показниками, для яких була виявлена
тенденція зміни у часі на рівні значущості не більш 10% (довірча імовірність
не менш 90%).
Усереднені по усіх пунктах вихідні дані для аналізу наявності
тенденцій зміни у часі показників якості води, розрахункові значення
тенденцій та рівні їх значущості наведені у табл. 3.6.
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Таблиця 3.6 – Значення показників якості води, усереднені по усіх пунктах спостережень в українській частині
дельти р. Дунай, та їх тенденцій у часі
Показники якості річкової води, мг/дм3
Рік
Завислі Розчинений БСК-5,
ХСК,
Азот
Азот
Фосфор Марганець, Хром+6,
спостережень
3
3
речовини
кисень
мгО2/дм мгО/дм амонійний нітритний фосфатів мкг/ дм3
мкг/ дм3
2004
55,7
7,4
1,61
25,9
5,27
0,06
0,23
–
–
2005
176,3
9,1
2,32
16,8
0,20
0,03
0,10
8,2
–
2010
102,9
9,2
1,89
17,8
0,09
0,02
0,05
8,0
7,18
2011
52,5
9,2
1,54
16,6
0,07
0,02
0,04
11,0
8,33
2012
60,8
9,3
1,50
17,2
0,14
0,03
0,04
8,8
9,00
2013
55,4
9,2
1,50
14,2
0,12
0,03
0,04
40,9
6,23
2014
71,3
9,2
1,16
12,8
0,09
0,03
0,05
16,7
4,64
2015
70,2
9,2
1,17
17,3
0,04
0,02
0,04
34,2
2,57
2016
52,3
8,6
1,29
16,0
0,06
0,01
0,04
43,8
3,48
2017
40,8
9,5
1,81
17,6
0,08
0,02
0,04
25,6
2,77
2018
80,91
9,20
2,17
0,10
0,020
0,040
14,02
2,02
2019
31,36
9,21
2,25
18,46
0,12
0,020
0,040
12,45
2,58
тенденція у
часі,
–4,482
0,065
–0,004
–0,332
–0,187
–0,002
–0,008
0,922
–0,769
од.вим./рік
рівень
значущості
0,06
0,06
0,89
0,14
0,04
0,01
0,007
0,33
0,0005
тенденції
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Як випливає з наведених у табл. 3,6 результатів розрахунків, за
більшістю показників якості річкової води у середньому по пунктах
моніторингу в українській частині дельти р. Дунай були визначені тенденції
до поліпшення якості води. Спостерігалося зменшення значень показників
завислі речовини, азот амонійний, азот нітритний, фосфор фосфатів, хром6+
та збільшення розчиненого кисню.
Для показників БСК-5, ХСК і марганець у середньому за період
досліджень рівень значущості тенденцій перевищував 10%. Однак, це
пов’язане зі зміною напрямів динаміки зазначених показників протягом часу.
Було встановлено, що у 2014 р. відбулася зміна напряму динаміки
концентрації органічних речовин за показниками БСК-5 і ХСК. Якщо до 2014
р. спостерігалися значущі тенденції до поліпшення якості води за
зазначеними показниками, то починаючи з 2014 р., вже спостерігалися
значущі тенденції до погіршення якості води (рис. 3.3-3.4). Для показника
БСК-5 величина тенденції до 2013 р. складала –0,065 мгO2/дм3 у рік; рівень
значущості тенденції: 8,5%; після 2013 р. величина тенденції складала +0,26
мгO2/дм3 у рік; рівень значущості тенденції: 0,3%. Для показника ХСК
величина тенденції до 2013 р. складала –0,85 мгO/дм3 у рік; рівень
значущості тенденції: 3%; після 2013 р. величина тенденції складала +0,93
мгO/дм3 у рік; рівень значущості тенденції: 10%.
Для показника марганець до 2013 р. спостерігалася тенденція до
погіршення якості води. Вона була пов’язана зі значним збільшенням
концентрації марганцю у 2013 р. Якщо до 2012 р. концентрації марганцю
були на рівні рибогосподарської ГДК, то уз 2013 р. вони в декілька разів
перевищували

рибогосподарські

нормативи.

починаючи

з

2014

р.,

спостерігається значуща тенденція до поступового поліпшення якості води за
даним показником (–3,7 мкг/дм3 у рік; рівень значущості тенденції: 6%).
Проте і в 2019 р. концентрація марганцю залишалася на рівні, що перевищує
рибогосподарську гранично допустиму концентрацію (ГДК) (рис. 3.5).
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Діаграми розсіювання середньорічних концентрацій та графікі лінійних
трендів показників якості води, для яких була визначена значуща тенденція
змін у часі, наведені на рис. 3.3-3.10.
Для показника азот амонійний також спостерігалася зміна напряму
тенденції зміни у часі (рис. 3.6), але в середньому за період спостережень
напрям тенденції не змінився. Для показника азот нітритний, починаючи з
2017 р. спостерігалася стабілізація концентрації на рівні трохи нижче за ГДК
(рис. 3.7).
Для

показника

фосфор

фосфатів

стабілізація

спостерігається,

починаючи з 2011 р. на рівні значно приблизно 0,04 мг/дм3, тобто значно
нижче за ГДК (рис. 3.8).

Рисунок 3.3 – Зміна концентрації органічних речовин (за БСК-5) в
середньому по пунктах спостережень
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Рисунок 3.4 – Зміна концентрації органічних речовин (за ХСК) в середньому
по пунктах спостережень

Рисунок 3.5 – Зміна концентрації марганцю в середньому по пунктах
спостережень
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Рисунок 3.6 – Зміна концентрації азоту амонійного в середньому по пунктах
спостережень

Рисунок 3.7 – Зміна концентрації азоту нітритного в середньому по пунктах
спостережень
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Рисунок 3.8 – Зміна концентрації фосфору фосфатів в середньому по пунктах
спостережень

Рисунок 3.9 – Зміна концентрації хрому шестивалентного в середньому по
пунктах спостережень
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Рисунок 3.10 – Зміна концентрації завислих речовин в середньому по
пунктах спостережень
Тенденція до погіршення якості води за показником БСК-5 після 2014
р. спостерігалася вже у вхідному створі української частини дельти р. Дунай
(вище м. Рені). Величина тенденції складає +0,21 мгO2/дм3 у рік; рівень
значущості тенденції: 0,5% (рис. 3.11). Тобто ця тенденція обумовлена
погіршенням якості води за межами української частини дельти.
Тенденція

до

погіршення

якості

води,

пов’язана

зі

значним

збільшенням концентрації марганцю у 2013 р., також спостерігалася вже у
вхідному створі української частини дельти р. Дунай (рис. 3.12). Тобто ця
тенденція обумовлена погіршенням якості води за межами української
частини

дельти.

Найімовірніше,

підвищення

концентрації

марганцю

пов'язане з добуванням марганцю на території Румунії (родовища Якобені,
Ватра-Дорней в басейні лівої притоки Дунаю – р. Бистриця) або обумовлено
природними процесами.
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Рисунок 3.11 – Зміна концентрації органічних речовин (за БСК-5) в пункті
спостережень вище м. Рені

Рисунок 3.12 – Зміна концентрації марганцю в пункті спостережень
вище м. Рені
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Оскільки прогнозування якості води в даній роботі здійснювалося за
середньорічними

значеннями

показників,

для

побудови

прогнозів

застосовувався метод Хольта. Тобто розрахунки виконувалися за формулою
(2.14).
Параметри згладжування у формулі (2.14) лежать в межах інтервалів
0    1 та 0    1 . Для підбора параметрів згладжування використовувався

метод еволюційного пошуку з оптимізацією за критерієм мінімальної
відносної похибки прогнозу [61]. Результати прогнозування для усереднених
по усіх пунктах моніторингу значень показників на період часу до 2020 р.
наведені у табл. 3.8.
Таблиця 3.8 – Короткостроковий прогноз змін показників якості води в
середньому по пунктах моніторингу української частини дельти р. Дунай
Показники
якості води
Завислі
речовини,
мг/дм3
Розчинений
кисень,
мг/дм3
БСК-5,
мгО2/дм3
ХСК,
мгО/дм3
Азот
амонійний,
мгN/дм3
Азот
нітритний,
мгN/дм3
Фосфор
фосфатів,
мгP/дм3
Марганець,
мкг/дм3
Хром+6,
мкг/дм3

Прогнозне
значення
на 2019 р.

Фактичне
значення
на 2019 р.

Фактична
відносна
похибка
прогнозу на
2019 р., %

57,2

31,4

82,3

56,4

33

фон
+0,25

9,3

9,2

0,7

9,25

4

6

2,11

2,25

-6,5

2,06

14

3

18,2

18,5

-1,6

18,3

14

50

0,12

0,11

10,7

0,12

32

0,39

0,021

0,02

5,0

0,02

27

0,02

0,039

0,04

-2,5

0,04

19

0,7

12,75

12,45

2,4

12,6

26,5

10

2,4

2,6

-7,4

3,1

28

1

Прогнозне Теоретична
значення
похибка
на 2020 р. прогнозу,%

ГДК
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Наведені у табл. 3.8 результати прогнозування показують, що
теоретичні оцінки похибки прогнозування для різних показників якості води
змінюються у межах від 4% (розчинений кисень) до 34% (завислі речовини).
Зіставлення результатів прогнозування з фактичними даними за 2019 р.
показує, що відносна похибка прогнозу для всіх показників, крім завислих
речовин, змінювалася в межах від 0,7% (розчинений кисень) до 10,7 % (азот
амонійний) і не перевищувала відповідних теоретичних оцінок похибки
прогнозування. Дуже велика похибка прогнозу для завислих речовин
обумовлена різким зростанням концентрації звислих речовин у 2018 р. (див.
рис. 3.10). Це свідчить про незастосовність методу для прогнозування
концентрацій завислих речовин через різкі коливання значень даного
показника.
3.3 Виявлення тенденцій змін у часі альгологічних показників та
короткострокове прогнозування їх змін
Альгологічні дослідження включали вимір чисельності й біомаси 8-мі
таксонів фітопланктону, наведених у табл. 2.4 (див. розділ 2). Регулярні
спостереження проводилися на 11-ти пунктах моніторингу, представлених у
таблиці 3.9. Схема розташування пунктів моніторингу наведена на рис. 3.13.
Дослідження проводилися, зазвичай, 3 рази у рік: у квітні, серпні й
листопаді. Відбір і обробка проб здійснювалися за загальноприйнятими
гідробіологічними методиками [62-68]. За результатами вимірів для кожного
місяця розраховувалися 5 показників: загальна чисельність і загальна біомаса
фітопланктону, індекс сапробності (за методом Пантле-Бука), індекси
різноманітності Шеннона за чисельністю й за біомасою фітопланктону. Для
кожного із зазначених показників визначалися середньорічні значення.
Прогнозування

виконувалося

тільки

для

середньорічних

значень

альгологічних показників. На попередньому етапі прогнозування було
виконано аналіз наявності тенденцій змін у часі альгологічних показників.
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Розрахунок тенденцій здійснювався за формулами (2.2)-(2.5); оцінка їх
значущості – за формулами (2.6)-(2.9).

Рисунок 3.13 – Схема розташування пунктів моніторингу.
Таблиця 3.9 – Розташування пунктів регулярних альгологічних досліджень
Код пункту
моніторингу

Місця розташування пункту моніторингу

Відстань
від гирла

R01

Дунай – вище Рені

71 миля

R06

рук. Кілійський – м. Ізмаїл, 1 км нижче

89,9 км

R07

рук. Кілійський – м. Кілія, 4 км вище

49 км

R09

рук. Кілійський – м. Кілія, 13 км нижче

32 км

R10

рук. Кілійський – м. Вилкове, 1 км вище

21 км

R11

рук. Очаковський – м. Вилкове, 1 км нижче

17 км

R12

рук. Старостамбульський – вище р.Швидкий

11 км

R13/1

рук. Швидкий

1,0 км

R13/0

рук. Швидкий

0 км

R14

рук. Очаковський

6 км

R15

рук. Старостамбульський – гирло

0 км
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Середньорічні значення альгологічних показників, усереднені за
пунктами спостережень, а також розраховані значення тенденцій змін у часі і
рівні їх значущості наведені в табл. 3.10.
Таблиця 3.10 – Середньорічні значення альгологічних показників, усереднені
по пунктах спостережень, та їх тенденцій змін у часі
Альгологічні показники
Рік
спостереження

2005
2007
2008
2009
2010
2011
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Тенденція
Рівень
значущості
тенденції

Індекс
Індекс
Індекс
Біомаса
різноманітності різноманітності
сапробності
фітопланктону,
Шеннона за
Шеннона за
Пантле3
мг/дм
чисельністю,
біомасою,
Букка
біт/екз.
біт/мг
1,52
1,42
3,70
1,30
4,28
1,82
1,75
2,18
3,30
2,57
1,82
2,04
3,94
0,057

2,01
1,87
1,54
1,78
1,86
1,70
1,34
1,62
1,63
1,63
1,63
1,63
1,61
–0,022

3,33
2,49
2,76
4,06
2,39
2,87
1,94
1,74
2,33
1,79
2,19
1,99
2,39
–0,093

3,04
2,48
2,92
3,27
3,40
2,56
3,14
4,07
3,30
3,06
3,91
3,55
3,42
0,059

0,41

0,04

0,02

0,04

Діаграми розсіювання середньорічних значень та графікі лінійних
трендів альгологічних показників, для яких була визначена значуща
тенденція зміни у часі, наведені на рис. 3.12-3.14.
На рис. 3.15 наведені діаграми зміни індексу різноманітності Шеннона
за чисельністю фітопланктону у 4-х пунктах моніторингу, де спостереження
здійснювалися більш регулярно.
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Рисунок 3.12 – Зміна індексу сапробності (Пантле-Бука) в середньому по пунктах спостережень
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Рисунок 3.13 – Зміна індексу Шеннона за біомасою фітопланктону в середньому по пунктах спостережень
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Рисунок 3.14 – Зміна індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону в середньому по пунктах спостережень
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Рисунок 3.15 – Зміна індексу різноманітності Шеннона за чисельністю фітопланктону в різних пунктах моніторингу
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Як впливає з наведених у табл. 3.10 результатів розрахунків тенденцій
зміни альгологічних показників, у середньому по українській частині дельти
р. Дунай за період досліджень спостерігалося незначне поліпшення якості
води згідно з індексом сапробності (–0,02 од. за рік). У той же час
спостерігалося невелике збільшення індексу різноманітності Шеннона,
розрахованого за біомасою фітопланктону (0,06 біт/мг за рік), і зменшення
індексу

різноманітності

Шеннона,

розрахованого

за

чисельністю

фітопланктону (–0,09 біт/мг за рік). Значимих змін загальної біомаси
фітопланктону не спостерігалося. Середнє за період спостережень значення
біомаси фітопланктону (2,43 мг/дм3) відповідно використовуваній в Україні
екологічної класифікації (див. [51]) відповідає 4-й категорії якості води
(«слабко забруднені»), а середнє значення індексу сапробності (1,68)
відповідає 3-й категорії якості води («досить чисті»).
Як видне з графіку, наведеному на рис. 3.14 та зі схеми, наведеної на
рис. 3.15, значне зменшення індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону
спостерігалося, починаючи приблизно з 2013 р. Причому виявлені тенденції
спостерігалися вже у вхідному створі української частини дельти р. Дунай
(пункт моніторингу R01), тобто вони обумовлені факторами, що діють за
межами України. Після 2013 р. спостерігається зміна напряму тенденції
часової динаміки індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону (див. рис.
3.14) від зменшення до поступового зростання.
Отримані результати по тенденціях зміни альгологічних показників
корелюють із даними аналізу результатів моніторингу гідрохімічних
показників, розглянутих в попередньому підрозділі. Можна припустити, що
виявлена тенденція до зменшення показника індекс сапробності обумовлена
виявленою в попередньому підрозділі тенденцією до поліпшення якості води
за показниками: азот амонійний, БСК-5, азот нітритний, фосфор фосфатів та
ХСК за період спостережень

2004-2014рр. Стабілізація значень індексу

сапробності після 2014р. (див . рис. 3. 12) пов’язана зі зміною напряму
тенденцій за показниками БСК-5, ХСК і азот амонійний.
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Тенденція
чисельністю

до

зменшення

фітопланктону,

індексу
імовірно,

Шеннона,

розрахованого

обумовлена

виявленою

за
в

попередньому підрозділі тенденцією до збільшення концентрації марганцю.
Якщо до 2013р. концентрація марганцю була на рівні рибогосподарської
ГДК, то починаючи з 2013р. рибогосподарський норматив перевищується
приблизно в 3 рази. Була встановлена тісна кореляція між концентрацією
марганцю та індексом Шеннона за чисельністю фітопланктону при
концентраціях марганцю менш 20 мкг/дм3 (рис. 3.16). Коефіцієнт кореляції
між

показником

індекс

Шеннона,

розрахованим

за

чисельністю

фітопланктону, і концентрацією марганцю в зазначеному діапазоні становить
R = –0,95 (рівень значущості 0,3 %).

Рисунок 3.16 – Кореляційні відносини між концентрацією марганцю та
індексом Шеннона за чисельністю фітопланктону
Відзначимо, що починаючи з 2013 р. змінюється співвідношення між
концентраціями марганцю й цинку в річкових водах. Якщо до 2013 р.
концентрація цинку була вище концентрації марганцю, то починаючи з 2013
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р. концентрація марганцю вже перевищує концентрацію цинку. Це
узгодиться з отриманими в [69] для водойм Молдови результатами щодо
впливу співвідношення між концентраціями металів на чисельність
фітопланктону.
Вплив марганцю на фітопланктон має неоднозначний характер. Згідно
з даними, наведеними в [69] вплив марганцю, що стимулює, проявляється
при концентраціях до 50 мкг/дм3, а гнітючий вплив – при концентраціях, що
перевищують 300 мкг/дм3. Однак, згідно [70] гнітючий вплив марганцю
проявляється

при

концентраціях

навіть

незначно

перевищуючих

рибогосподарську гранично припустиму концентрацію (10 мкг/дм3). Тому з
метою виявлення механізму впливу збільшення концентрації марганцю на
різноманітність фітопланктону були розраховані тенденції зміни у часі
чисельності й біомаси різних відділів фітопланктону. Результати розрахунків
наведені в табл. 3.11.
Таблиця 3.11 – Тенденції зміни у часі чисельності і біомаси окремих відділів
фітопланктону
Чисельність
Біомаса
Відділи
Рівень
Рівень
фітопланктону Тенденція
Тенденція
значущості
значущості
3,60
0,001
0,048
0,02
Cyanophyta
Dinophyta

-0,0008

0,12

-0,0029

0,14

Cryptophyta

0,0055

0,11

-0,0009

0,7

Chrysophyta

0,28

0,008

0,025

0,01

Xanthophyta

-0,26

0,33

-0,059

0,285

Bacillariophyta

-0,021

0,77

-0,372

0,92

Euglenophyta

0,0043

0,31

-0,0008

0,77

Chlorophyta

0,040

0,75

0,0078

0,58

Наведені у табл. 3.11 результати розрахунків часових змін чисельності і
біомаси окремих відділів фітопланктону свідчать про значущі позитивні
тенденції тільки для 2-х відділів: синьозелених та золотистих (табл. 3.11).
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Значне збільшення чисельності і біомаси фітопланктону для цих
відділів спостерігалося, починаючи з 2013 р. (рис. 3.17). Наведені на рис.
3.18-3.19 діаграми розподілу чисельності фітопланктону по окремих відділах
показують, що збільшення чисельності золотистих водоростей не суттєво
вплинуло на індекс Шеннона; в цей же час збільшення чисельності
синьозелених водоростей призвело до істотного зменшення різноманітності
за рахунок пригніченої переваги синьозелених.
Збільшення біомаси синьозелених та золотистих водоростей, навпаки,
як випливає з діаграм розподілу біомаси фітопланктону по окремих відділах
(рис. 3.19-3.20), призвело к збільшенню різноманітності за індексом
Шеннона, розрахованим за біомасою, внаслідок нівелювання пригніченої
переваги діатомових водоростей.

Рисунок 3.17 – Часова динаміка синьозелених та золотистих водоростей
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Рисунок 3.18 – Розподіл чисельності фітопланктону по окремих відділах за
даними спостережень 2011 р.

Рисунок 3.19 – Розподіл чисельності фітопланктону по окремих відділах за
даними спостережень 2016 р.
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Рисунок 3.20 – Розподіл біомаси фітопланктону по окремих відділах за
даними спостережень 2011 р.

Рисунок 3.21 – Розподіл біомаси фітопланктону по окремих відділах за
даними спостережень 2016 р.
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Як видно з наведених на рис. 3.12-3.14 графіків, часові зміни
середньорічних значень альгологічних показників мали складний характер.
Тому для прогнозування їх значень не можна використовувати метод
лінійного регресійного аналізу
У

даній

роботі

короткострокове

прогнозування

альгологічних

показників у пунктах спостережень здійснювалося тільки для середньорічних
значень показників, для яких була виявлена тенденція зміни у часі на рівні
значимості не більш 10 % (довірча ймовірність не менш 90 %). Тому для
короткострокового прогнозування застосовувався метод Хольта.
Результати короткострокового прогнозування зміни альгологічних
показників за методом Хольта наведені в табл. 3.12.
Таблиця 3.12 – Короткостроковий прогноз зміни альгологічних показників
річкових вод української частини дельти Дунаю

Альгологічні
показники

Прогнозне
значення
на 2019 р.

Фактичне
значення
на 2019 р.

Індекс сапробності
Індекс Шеннона за
чисельністю
фітопланктону,
біт/екз.
Індекс Шеннона за
біомасою
фітопланктону,
біт/мг

1,64

1,61

Фактична
відносна
похибка
прогнозу
на 2019 р.,
%
1,6

2,08

2,39

3,53

3,42

Прогнозне
значення
на 2020 р.

Теоретична
похибка
прогнозу,%

1,63

7

–13,2

2,27

23

3,2

3,46

13

Як впливає з наведених у табл. 3.12 результатів розрахунків, теоретичні
оцінки похибки прогнозування для різних альгологічних показників не
перевищують 23%. Зіставлення результатів прогнозування з фактичними
даними за 2019 р. показує, що відносні похибки прогнозу для всіх показників
не перевищували відповідних теоретичних оцінок похибки прогнозування.
Це свідчить про застосовність обраного методу прогнозування.
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3.4 Комплексна оцінка якості води в українській частині дельти р.
Дунай
Комплексна оцінка якості річкових вод в українській частині дельти р.
Дунай здійснювалася за двома методиками: за критерієм коефіцієнта
забрудненості (КЗ) згідно формул (2.17)-(2.18) і за Методикою екологічної
оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями якості згідно
формул (2.19)-(2.24).
Розрахунки критерію КЗ для різних пунктів моніторингу й у
середньому по українській частині дельти Дунаю показали, що величина
цього критерію в середньому по дельті мінялася в межах від 1,13 до 1,89.
Таким чином, у середньому річкові води в українській частині дельти Дунаю
належали до класу «слабко забруднені». За період досліджень спостерігалася
значима тенденція до зменшення усередненого по пунктах моніторингу
критерію КЗ (рис. 3.22) – величина тенденції у часі: a1  0,083 од./рік;
рівень

значущості:

  0,6% .

Максимальне

значення

критерію

спостерігалося в 2013 р. У цей рік на окремих пунктах моніторингу (R01,
R02, R05 і R10) величина КЗ перевищувала 2,5, тобто в даних пунктах річкові
води належали до класу «помірне забруднені» (рис. 3.23).
Для різних пунктів моніторингу усереднені за період 2010-2019рр.
значення КЗ змінюються в межах від 1,1 до 1,9 (рис. 3.24). Тобто в
середньому за розглянутий період річкові води по всіх пунктах спостережень
за критерієм КЗ відносилися до класу « слабко забруднені». Максимальні
значення КЗ мали місце в пунктах моніторингу в м. Ізмаїл, а також вище і
нижче м. Рені. Порівняно високі значення КЗ в цих пунктах обумовлені, в
першу чергу, перевищенням ГДК концентрацій важких металів: заліза
загального, марганцю, хрому шестивалентного. В окремі роки спостерігалося
також перевищення ГДК за показником азот нітритний.
В 2018-2019рр. значення КЗ були менш ніж усереднені за період
спостережень. У ці роки вони змінювалися в межах від 1 до 1,3. Майже на
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всіх пунктах моніторингу річкові води за критерієм КЗ, розрахованим,
базуючись на середньорічних значеннях показників якості, відносилися до
класу «слабко забруднені» (рис. 3.25). Тільки у пункті моніторингу на рукаві
«Швидкий» (R13/1) – до класу «чисті». Максимальне значення КЗ в 2019 р.
спостерігалося в районі м. Ісакчя (R021) і нижче м. Кілія (R08). В 2018 р. – в
пунктах моніторингу нижче м. Рені і в м. Ізмаїл (R05). За критерієм КЗ,
розрахованим, базуючись на максимальних значеннях показників якості, в
2018 р. річкові води у 2-х пунктах моніторингу (нижче м. Рені та у м. Ізмаїл)
відносилися до класу «помірне забруднені»; у решті пунктів моніторингу –
до класу «слабко забруднені» (рис. 3.26). Помірне забруднення в 2-х пунктах
моніторингу обумовлено підвищеними концентраціями марганцю та хрому.
В 2019 р. в усіх пунктах річкові води відносилися до класу «слабко
забруднені». Значення КЗ змінювалися в межах від 1,1 до 2,2.

Рисунок 3.22 – Тенденція зміни у часі коефіцієнта забрудненості,
усередненого по всіх пунктах моніторингу
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Рисунок 3.23 – Класи якості річкової води згідно критерію КЗ за середньорічними даними спостережень у 2013 р.
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Рисунок 3.24 –Коефіцієнти забрудненості річкової води в пунктах моніторингу, усереднені за період 2010-2019рр.
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Рисунок 3.25 – Коефіцієнти забрудненості річкової води в пунктах моніторингу за середньорічними даними-2019 р.
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Рисунок 3.26 – Категорії якості води річкової води за максимальними значеннями КЗ в пунктах моніторингу за даними
спостережень у 2018 р.
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Розрахунки середнього екологічного індексу для різних пунктів
моніторингу й у середньому по українській частині дельти Дунаю показали,
що величина цього критерію в середньому по дельті мінялася в межах від
2,35 (у 2017 р.) до 2,72 (у 2011 р.). Таким чином, у середньому річкові води в
українській частині дельти Дунаю належали до категорій «чисті» або «досить
чисті». За період досліджень спостерігалася значима тенденція до зменшення
усередненого по пунктах моніторингу середнього екологічного індексу (рис.
3.27) – величина часового тренду: a1  0,04 од./рік; рівень значимості:

  0,01 . Максимальний екологічний індекс змінювався в межах від 4,28 (у
2010 р.) до 4,87 (у 2012 р.). Таким чином, за максимальним екологічним
індексом води в українській частині дельти Дунаю належали до категорій
«слабко забруднені» або «помірно забруднені». Максимальні значення
екологічних індексів характерні для пунктів моніторингу вище та нижче м.
Рені і в м. Ізмаїл.

Рисунок 3.27 – Тенденція зміни у часі середнього екологічного індексу,
усередненого по всіх пунктах моніторингу
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Середні та максимальні блокові індекси для усереднених за період
досліджень даних наведені у табл. 3.13.
Таблиця 3.13 –Блокові індекси, усереднені за період 2010-2017рр. та по всіх
пунктах моніторингу
№

Назва блоку

блоку
1

Середній

Максимальний

блоковий індекс

блоковий індекс

2,04

3

3,34

7

2,37

3,7

Блок показників
забруднення компонентами
сольового складу

2

Блок трофосапробіологічних (еколого санітарних)

3

Блок показників вмісту
специфічних речовин
токсичної дії

Як випливає з табл. 3.13, основний внесок в забруднення річкових вод
згідно екологічній класифікації належить до показників якості води з блоку
трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) критеріїв (блок 2) Середні
індекси для цього блоку за період досліджень змінювалися в межах від 3,25
(2015 р.) до 3,7 (2018 р.). Тобто за трофо-сапробіологічними (екологосанітарними) критеріями води дельти Дунаю у середньому відносилися до
категорії «досить чисті» і тільки у 2018 р. – до категорії «слабко забруднені.
Великі значення індексів даного блоку обумовлені, в першу чергу, низькою
прозорістю Дунайської води (7-а категорія якості), а також високими
концентраціями завислих речовин (6-а категорія), азоту нітратного (6-а
категорія) і азоту нітритного (4-5 категорії). Причому низька прозорість води
і високі концентрації зазначених речовин спостерігалися вже у вхідному
створі української частини дельти Дунаю (рис. 3.28), тобто обумовлені
факторами,

що

діють

за

межами

України.
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Рисунок 3.28 – Екологічні категорії якості води за показником азот нітритний в різних пунктах моніторингу
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Висновки до розділу 3
1. Застосування розробленої ГІС для аналізу результатів екологічного
моніторингу в українській частині дельти р. Дунай за період 2004-2019рр.
дозволило виявити низку закономірностей зміни у часі показників стану
річкової води зміст яких розкрито у наступних пунктах висновків до розділу.
2. Визначені значущі тенденції часової зміни наступних показників
якості річкової води: завислі речовини, розчинений кисень, БСК-5, ХСК, азот
амонійний, азот нітритний, фосфор фосфатів, хром шестивалентний і
марганець.
3. В середньому за зазначений період спостережень за показником
марганець спостерігалася тенденція до погіршення якості води, а за рештою
показників – тенденція до поліпшення якості води.
4. Значення усіх показників якості води, крім марганцю і хрому
шестивалентного,

не

перевищували

рибогосподарських

нормативів.

Концентрація марганцю до 2013р. була на рівні рибогосподарської ГДК, але
в 2013р. спостерігалося суттєве перевищення рибогосподарських нормативів.
Після 2013р. спостерігалося поступове зниження концентрації марганцю, але
вона залишалася вище рибогосподарської ГДК.
5.

Перевищення

рибогосподарських

нормативів

за

показником

марганець після 2013 р. спостерігалося вже у вхідному створі української
частини дельти р. Дунай (вище м. Рені), тобто зумовлено транскордонним
забрудненням.
6. Тенденції до погіршення якості води за показниками азот амонійний
і БСК-5 в останні роки зумовлено погіршенням якості води за межами
української частини дельти.
7. Короткострокове прогнозування змін якості води за методом Хольта
показує, що слід очікувати погіршення якості води за показниками азот
амонійний і БСК-5. Збільшення цих показників очікується несуттєвим, вони
залишаться на рівні нижче рибогосподарських ГДК.
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8. На основі аналізу результатів моніторингу альгологічних показників
у гирлових рукавах української частини дельти р. Дунай виявлені значущі
тенденції зміни наступних показників: індекс сапробності (рівень значущості
α = 4 %), індекс різноманітності Шеннона, розрахований за чисельністю
фітопланктону (α = 2 %), індекс різноманітності Шеннона, розрахований за
біомасою фітопланктону (α = 4 %).
9.

За

поліпшення

показником
якості

води.

індекс

сапробності

Відповідно

спостерігалося

екологічної

незначне

класифікації,

що

використовується в Україні, води в гирлових рукавах української частини
дельти р. Дунай за індексом сапробності ставляться до 3-й категорії якості
(«досить чисті»), а за біомасою фітопланктону – до 4-й категорії якості води
(«слабко забруднені»).
10. Індекс різноманітності Шеннона (за біомасою фітопланктону) за
досліджуваний період мав тенденцію до незначного збільшення, а індекс
різноманітності Шеннона (за чисельністю фітопланктону) – тенденцію до
певного зменшення, що пов'язане з інтенсивним розвитком синьо-зелених
водоростей, починаючи з 2013р. Зміни різноманітності фітопланктону
імовірно обумовлені збільшенням концентрації марганцю.
11. Встановлена тісна кореляція між концентрацією марганцю та
індексом Шеннона за чисельністю фітопланктону при концентраціях
марганцю менш 20 мкг/дм3. Коефіцієнт кореляції між цими показниками в
зазначеному діапазоні становить R = –0,95 (рівень значущості 0,3%).
12. Комплексна оцінка якості річкових вод в українській частині дельти
Дунаю за допомогою розробленої ГІС виявила, що за критерієм КЗ у
середньому річкові води належали до категорії «слабко забруднені».
Величина цього критерію в середньому по дельті мінялася в межах від 1,13(у
2018 р.) до 1,89 (у 2013 р.). За критерієм середнього екологічного індексу у
середньому річкові води належали до категорій «чисті» або «досить чисті».
Величина цього критерію в середньому по дельті мінялася в межах від 2,35 (у
2017 р.) до 2,72 (у 2011 р.).
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13. Основний внесок в забруднення річкових вод згідно екологічній
класифікації належить до показників якості води з блоку

трофо-

сапробіологічних (еколого-санітарних) критеріїв Великі значення індексів
даного блоку обумовлені, в першу чергу, низькою прозорістю Дунайської
води (7-а категорія якості), а також високою концентрацією завислих
речовин (6-а категорія), азоту нітратного (6-а категорія) і азоту нітритного (45 категорії).
14. Оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість річкових вод
виявила, що як за локальним, так і за великомасштабним критеріями впливу
основним джерелом забруднення води р. Дунай з боку України є скидання
стічних вод ЦКК. За локальним критерієм вплив інших джерел забруднення є
несуттєвим.
15. За критерієм великомасштабного впливу істотний вплив на якість
річкової води, крім скидання стічних вод ЦКК, виявляють також скидання
стічних вод КП «Світло» м. Кілія і скидання колекторно-дренажних вод СП
Кілійського

району.

Частина

АС

Кілійського

рукава

Дунаю,

куди

здійснюється скидання зворотних вод, складає для ЦКК – 0,00484%; для КП
«Світло» – 0,00079%; для СП Кілійського району – 0,00072%.
Результати досліджень отримані автором в цьому розділі були
опубліковані в колективних наукових працях [71-74].
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ВИСНОВКИ
Дисертація є завершеною кваліфікаційною науковою працею

на

здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за
спеціальністю 101 «Екологія». – Науково-дослідна установа «Український
науково-дослідний інститут екологічних проблем» Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів України.
У дисертації було поставлене та успішно вирішене науково-прикладне
завдання – на прикладі української частини дельти р. Дунай вдосконалено
систему моніторингу екологічного стану поверхневих вод шляхом виконання
оцінки та прогнозування якості води на основі застосування нової
розробленої геоінформаційної моделі.
Основні результати дисертаційної роботи:
1. Проведений аналіз системи моніторингу екологічного стану річкових
вод української частини дельти р. Дунай виявив доцільність її вдосконалення
в часині опрацювання та систематизації натурних даних та лабораторних
досліджень.
2. Проведений аналіз сучасних геоінформаційних систем екологічного
моніторингу підтвердив

доцільність розроблення нової геоінформаційної

моделі з розширеною підсистемою аналізу даних моніторингу.
3. Розроблена геоінформаційна модель програмно реалізована у вигляді
геоінформаційної системи екологічного моніторингу української частини
дельти Дунаю. Геоінформаційна модель включає наступні додаткові функції
аналізу даних:
– виявлення тенденцій змін у часі і короткострокове прогнозування
значень показників стану річкових вод;
– комплексної оцінки якості річкових вод;
– оцінки впливу точкових джерел забруднення на якість річкових вод в
локальному і великомасштабному аспектах.
4. За допомогою розробленої геоінформаційної системи виявлено значущі
тенденції зміни у часі таких гідрохімічних показників: марганець, завислі
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речовини, азот амонійний, азот нітритний, фосфор фосфатів, БСК-5, ХСК,
хром6+ та розчинений кисень. Встановлено тенденції до поліпшення якості
води , наявна в середньому за період спостережень за показниками завислі
речовини, азот амонійний, азот нітритний, фосфор фосфатів, хром 6+ та
розчинений кисень. За показником марганець у 2013 р. спостерігалося різке
погіршення (більш ніж у 3 рази), а після 2013 р. – тенденція до поступового
поліпшення якості води. За показниками БСК-5 і ХСК до 2014 р.
спостерігалися значущі тенденції до поліпшення, а після 2014 р. до
погіршення якості води. Для показника БСК-5 величина тенденції складала
+0,26 мгO2/дм3 у рік; рівень значущості тенденції – 0,3%.

Усі виявлені

тенденції спостерігалися вже у вхідному створі моніторингу української
частини дельти Дунаю, тобто зумовлено факторами, що діють за межами
України.
5. Встановлено наявність в середньому за період спостережень тенденції
до зменшення індексу сапробності Пантле-Букка (–0,022 од/рік, рівень
значущості – 4%) та індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону (–0,093
біт/екз. у рік, рівень значущості – 2%) і до збільшення індексу Шеннона за
біомасою фітопланктону (0,059 біт/мг у рік, рівень значущості – 4%).
Тенденція

до

зменшення

індексу

сапробності

імовірне

обумовлена

поліпшенням якості води за зазначеними вище гідрохімічними показниками.
Тенденція до зменшення індексу Шеннона, розрахованого за чисельністю
фітопланктону, імовірно, обумовлена виявленою тенденцією до збільшення
концентрації марганцю.
6. Встановлена тісна кореляція між концентрацією марганцю та
індексом Шеннона за чисельністю фітопланктону при концентраціях
марганцю менше 20 мкг/дм3. Коефіцієнт кореляції між показником індекс
Шеннона, розрахованим за чисельністю фітопланктону, і концентрацією
марганцю в зазначеному діапазоні становить R = –0,95 (рівень значущості 0,3
%).

Зменшення різноманітності планктонних водоростей за індексом

Шеннона, розрахованим за чисельністю фітопланктону, пов’язана зі
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зростанням чисельності синьо-зелених водоростей через стимулюючий вплив
зростання концентрації марганцю.
7. Виконано короткострокове прогнозування зміни гідрохімічних та
альгологічних

показників.

Зіставлення

результатів

прогнозування

з

фактичними даними за 2019 р. показує, що відносна похибка прогнозу для
всіх показників, крім завислих речовин, змінювалася в межах від 0,7%
(розчинений кисень) до 13,2

% (Індекс Шеннона за чисельністю

фітопланктону) і не перевищувала відповідних теоретичних оцінок похибки
прогнозування.

Це

свідчить

про

застосовність

обраного

методу

прогнозування для всіх показників, крім завислих речовин.
8. Комплексна оцінка якості річкових вод в українській частині дельти
Дунаю за допомогою розробленої ГІС виявила, що за критерієм КЗ у
середньому річкові води належали до категорії «слабко забруднені».
Величина цього критерію в середньому по дельті мінялася в межах від 1,22
до 1,89. За критерієм середнього екологічного індексу у середньому річкові
води належали до категорій «чисті» або «досить чисті». Величина цього
критерію в середньому по дельті мінялася в межах від 2,35 (у 2017 р.) до 2,72
(у 2011 р.). Основний внесок в забруднення річкових вод згідно екологічній
класифікації належить до показників якості води з блоку

трофо-

сапробіологічних (еколого-санітарних) критеріїв. Великі значення індексів
даного блоку зумовлені, в першу чергу, низькою прозорістю Дунайської води
(7-а категорія якості), а також високою концентрацією завислих речовин (6-а
категорія), азоту нітратного (6-а категорія) і азоту нітритного (4-5 категорії).
9. Оцінка впливу точкових джерел забруднення на якість річкових вод
за допомогою розробленої ГІС виявила, що основним джерелом забруднення
води р. Дунай з боку України є скидання стічних вод ЦКК (м. Ізмаїл). За
локальним критерієм вплив інших джерел забруднення є несуттєвим.
За критерієм великомасштабного впливу істотний вплив на якість
річкової води, крім скидання стічних вод ЦКК, виявляють також скидання
стічних вод КП «Світло» м. Кілія і скидання колекторно-дренажних вод СП
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Кілійського району. Частина асимілюючої здатності Кілійського рукава
Дунаю, куди здійснюється скидання зворотних вод, складає для ЦКК –
0,00484%; для КП «Світло» – 0,00079%; для СП Кілійського району –
0,00072%.
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