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РЕФЕРАТ 

 

Звіт про НДР:   98 с., 47 табл., 6 рис., 4 дод., 107 джерел. 

 

ВОДНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ, ПОВЕРХНЕВІ ВОДИ, 

ЕКОЛОГШЧНИЙ СТАН, КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ, БІОЛОГІЧНІ, 

ХІМІЧНІ, ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

 

 Об’єкт дослідження – законодавчі, нормативно-технічні та нормативно-

методичні документи системи комплексного оцінювання екологічного та 

хімічного станів масиву поверхневих вод в країнах ЄС та нашій країні. 

 Мета всієї роботи – розроблення Методики віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву 

поверхневих вод за науково-обґрунтованим інтегрованим показником 

екологічного стану (за біологічними, гідроморфологічними, хімічними та 

фізико-хімічними показниками) та показником хімічного стану (за окремими 

групами забруднюючих речовин) поверхневих водних об’єктів 

 Мета другого етапу роботи - визначення критеріїв віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного стану масиву поверхневих 

вод за окремими біологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками 

для розроблення Методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з 

класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод. 

 Методи дослідження – структурно-порівняльний аналіз, еколого- 

правовий аналіз, методи формалізація та алгоритмізації, організаційно-

структурне моделювання, хімічна та екологічна систематика. 

 У роботі розглянуто підходи та методики оцінки екологічного стану 

поверхневих вод, що діють в країнах ЄС та Україні, та визначено їх недоліки, 

проаналізовано стан, особливості та недоліки існуючої української системи 

визначення екологічного стану масиву поверхневих вод; визначені недоліки 

чинної методики віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 

екологічного стану масиву поверхневих вод. Розроблено пропозиції щодо 

визначення критеріїв віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 

екологічного стану масиву поверхневих вод за окремими біологічними, 

хімічними та фізико-хімічними показниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Умови одержання звіту: за договором. УКРНДІЕП, 61166, м. Харків, вул. Бакуліна, 6 
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ВСТУП 

 

 Науково-дослідна робота «Розроблення методики віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву 

поверхневих вод», що виконується нашою Установою на підставі 

Тематичного плану прикладних наукових досліджень на 2019-2021 роки, 

затвердженого Міністерством екології та природних ресурсів України 

18.07.2019 року, відповідає основним напрямам діяльності Міністерством 

екології та природних ресурсів України: «Перегляд та формування 

національного законодавства з метою приведення державної системи 

моніторингу довкілля відповідно до вимог ЄС». Крім того робота відповідає 

наступним законодавчо-нормативним актам: Постанова  КМУ від 25.10.2017 

р. № 1106 «Про План заходів з виконання Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 

сторони» (завд.1772, ст. 363 додаток ХХХ) [2]; План імплементації 

Директиви 2000/60/ЄС [3], ст. 21
1
 Водного кодексу України [1], Постанова 

КМУ від 19.09.2018 р. № 758 «Про затвердження Порядку здійснення 

державного моніторингу вод» (п. 16 ) [4]. 

 Мета всієї роботи полягає в розробленні методики віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів  екологічного та хімічного станів  масиву 

поверхневих вод. Метою другого етапу роботи є визначення критеріїв від-

несення масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного стану 

масиву поверхневих вод за окремими біологічними, хімічними та фізико-

хімічними показниками для використання їх в Методиці віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву 

поверхневих вод. 

 Актуальність роботи обумовлена необхідністю науко-обґрунтованої 

класифікації масивів поверхневих вод за їх екологічним та хімічним станом 

та відсутністю відповідної методики класифікації. В рамках виконання 

роботи проаналізовані різні підходи до класифікації поверхневих вод за їх 

екологічним та хімічним станом в країнах ЄС та в Україні. 

 НДР виконується в 3 етапи протягом 2019 – 2021 р.р. Календарним 

планом на другому етапі (2020 р.) передбачено визначення конкретних 

індикаторних біологічних показників та критеріїв віднесення масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного стану масиву поверхневих 

вод за окремими біологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками. 

 Результати роботи будуть впроваджуватися при віднесенні масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного та хімічного станів масиву 

поверхневих вод, при оцінках екологічного та хімічного стану водних 

об’єктів, при розробці заходів щодо поліпшення екологічного стану та якості 

поверхневих вод. Впровадження Методики призведе до поліпшення 

контролю за екологічним та хімічним станом масиву поверхневих вод, 

оперативного реагування та прийняття відповідних заходів у разі реальної чи 

потенційної можливості погіршення якості вод. 
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ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 

екологічний норматив якості (ЕНЯ) – це концентрація хімічної 

речовини, яка відповідає значенню концентрації екологічного нормативу 

якості води для цієї речовини; 

екологічний норматив якості води масивів поверхневих вод 
(екологічний норматив) – науково обґрунтовані   величини   концентрації   

забруднюючих  речовин та показники  якості  води  (загально фізичні, 

біологічні, хімічні, радіаційні), за сукупністю яких визначається ступінь 

забрудненості водних об’єктів та класифікується екологічний стан масиву 

поверхневих вод за відповідними категоріями якості води з екологічних 

позицій; 

  екологічний стан масиву поверхневих вод – інтегрований показник 

якості масиву поверхневих вод, який визначається за біологічними, 

гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками і 

класифікується як “відмінний”, “добрий”, “задовільний”, “поганий”, “дуже 

поганий”; 

істотно змінений масив поверхневих вод - поверхневий водний об’єкт 

або його частина, природні характеристики якого зазнали істотних змін у 

результаті діяльності людини; 

 категорія (клас) якості води –  інтегральний показник забрудненості 

водного об’єкта, визначений числовим значенням та назвою, який 

встановлено за інтервалами значень показників складу та властивостей води; 

масив поверхневих вод – поверхневий водний об’єкт або його частина; 

поверхневі води – води, які знаходяться на поверхні суші у вигляді 

різних водних об’єктів: природні водойми (озера), водотоки (річки, струмки), 

штучні водойми (водосховища, ставки) і канали, та ін.; 

поверхневий водний об’єкт – водний об’єкт, в якому зосереджуються 

поверхневі води; 

стандарт якості довкілля (СЯД) –- це концентрація окремої речовини 

- забруднювача або групи речовин у воді, яку не можна перевищувати, для 

того щоб захистити здоров’я людини та довкілля; 

хімічний стан масиву поверхневих вод – показник якості масиву 

поверхневих вод, який визначається за окремими групами забруднюючих 

речовин. 
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ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ 

 

БСК5 – біохімічне споживання /спожиток кисню (за 5 діб) 

ВКУ – Водний кодекс України 

ВО – водний об’єкт 

ВРД / ВРДЄС Водна рамкова директива /ЄС – Директива 2000/60/ЄС 

    Європейського Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 р.  

   про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері 

   водної політики  із змінами та доповненнями, внесеними  

   Рішенням 2455/2001/ЄС і  Директивою 2009/31/ЄС 

ГДК – гранично допустима концентрація 

ЕНЯ – екологічний норматив якості води 

ЄС – Європейський Союз 

ЗР – забруднююча речовина 

ЛОШ - лімітуюча ознака шкідливості 

НДР – науково-дослідна робота 

ПНР – пріоритетні небезпечні речовини 

СЯД – стандарти якості довкілля 

ХСК – хімічне споживання /спожиток кисню 

AA-EQS – середньорічний EQS (стандарт якості довкілля) 

EQI - індекс екологічної якості (Environment Quality Index) 

EQR - коефіцієнту екологічного стану (Environment Quality Ratio), 

MAC-EQS – максимально допустимий EQS (стандарт якості довкілля) 
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1 ПІДХОДИ ТА МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД З ВИКОРИСТАННЯМ БІОЛОГІЧНИХ, 

ГІДРОМОРФОЛОГІЧНИХ, ХІМІЧНИХ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ 

ПОКАЗНИКІВ 

 

 Більшість існуючих методик, що використовують сукупність 

гідрохімічних і гідробіологічних показників, оперують з терміном клас вод, 

під яким розуміється рангова оцінка стану якості поверхневих вод. Ранги 

якості в цих класифікаціях ґрунтуюся на розпливчастому і неоднозначно 

ідентифікованому понятті "чистоти - забрудненості" води. 

 Алгоритм розробки узагальнених "хіміко-біологічних" класифікацій 

досить простий: 

 - встановлюється певна кількість градацій n якості води від 

"найчистішою" до "найбруднішою" (число таких градацій коливається від 4 

до 7, в середньому дорівнює 6); 

 - виходячи з літературних даних, особистого досвіду, або інше,  

вибирається набір показників (як правило, більше шести і може досягати 

значного списку); 

 - в кожній клітині отриманої таблиці вписується деякий діапазон 

значень показника, який, личить кожній градації якості. 

 Природно, що легкість розробки методик породжує їх численність. 

 Наведемо деякі з методик, розроблених за наведеним вище 

алгоритмом, що мають найбільш широке поширення, або наведені в 

нормативних документах. 

 Система класифікації якості води по А. А. Билінкіну і С. М. Драчеву 

[41-42]. Ця класифікація стала першою і найбільш досконалою розробкою в 

цьому напрямку, завдяки цим розробкам широко поширилася шестибальна 

шкала класифікації водних об’єктів. Методика рекомендована для галузевого 

використання на постах гідробіологічного контролю [43]. Оцінка якості води 

здійснюється з використанням наступних показників: 

 • хімічні показники стану водних об'єктів (табл. 1.1); 

 • бактеріологічні та гідробіологічні показники (табл. 1.2); 

 • показники стану водних об'єктів за фізичними та органолептичними 

властивостями (табл. 1.3). 

 В якості головних показників рекомендується взяти п'ять наступних: 

титр кишкової палички, запах, БСК5, азот амонійний та зовнішній вигляд 

водного об'єкту у місця взяття проб (за ступенем забруднення нафтою). Дуже 

важливим показником санітарного стану водних об’єктів є також вміст 

токсичних речовин, в тому числі, радіоактивних.   

 Для визначення ступеня забруднення водних об’єктів за змістом 

токсичних речовин прийнято відношення кількості токсичних речовин, 

знайдених аналітично, до допустимих концентрацій, згідно з існуючими 

нормативами. Показником вмісту радіоактивних речовин запропоновано 

взяти сумарну β-активність, оскільки таке визначення зустрічається в  

найбільшій кількості аналітичних матеріалів.[42]. 
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Таблиця 1.1 - Хімічні показники стану водних об'єктів 

 

Ступень 

забруднення 

Розчинений кисень, 

БПК5, 

мг/л 

Окис-

люва-

ність, 

мг/л 

О2 

Амо-

нійний 

азот, в 

мг / л 

Токсич

ні 

речови

ни в 

частка

х ГДК 

Радіоакти-

вність 

загальна в 

частках 

нормативу 

мг/л 
% 

наси-

чен-

ня 

вліт-

ку 

взим-

ку 

Дуже чисті 9 14-13 95 0.5-1.0 1 0.05 0 0.1 

Чисті 8 12-11 80 1.1-1.9 2 0.1 0.1-0.9 0.1 

Помірно 

забруднені 
7-6 10-9 70 2.0-2.9 3 0.2-0.3 1.0-5.9 1.0 

Забруднені 5-4 5-4 60 3.0-3.9 4 0.4-1.0 6-10.9 10 

Брудні 3-2 3-1 30 4.0-10 5-15 1.1-3.0 11.0-20 100 

Дуже брудні 0 0 0 >10 >15 >3 >20 1000 

Дуже чисті 9 14-13 95 0.5-1.0 1 0.05 0 0.1 

 

 

Таблиця 1.2 - Бактеріологічні та гідробіологічні показники 

 

Ступень 

забруднення 

Бактеріологічні 
Яйця 

гель-

мін-

тів, в 

1 м
3
 

Санітарно - гідробіологічні 

Кишкова 

паличка 

(титр) 

Сапрофі-

тні мікро-

організми, 

в 1 мл 

Прям

ий 

рахун

ок 

Сапробність 

Біоло-

гічний 

показник 

забруд-

нення 

Дуже чисті 10-100 a× 10 10
5
 Ні Ксеносапробна 0-5 

Чисті 10-1 a× 100 10
6
 Ні Олігосапробна 6-10 

Помірно 

забруднені 
1-0.05 a× 1000 10

6
 1-3 

β-

 Мезосапробна 
11-20 

Забруднені 0.05-

0.005 
a× 10000 10

7
 10 

α-

 Мезосапробна 
21-60 

Брудні 0.005-

0.001 
a× 100000 10

7
 500 Полісапробна 61-99 

Дуже брудні 10-100 a× 10 10
5
 Немаэ Ксеносапробна 0-5 

Дуже чисті 10-1 a× 100 10
6
 Немаэ Олігосапробна 6-10 

 

 Кожному з показників, наведених в таблицях, надається пріоритет - 

цифрове значення, що відповідає важливості і значимості даного чинника. 

Якщо за різними показниками класифікація водного об’єкту виконується 

неоднозначно, то необхідно розрахувати загальний показник забруднення 

шляхом усереднення числових значень умовних пріоритетів. Коефіцієнти для 

підрахунку загального показника і угруповання водних об’єктів за сумою 

ознак приведені в табл. 1.4. 
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Таблиця 1.3 - Показники стану водних об'єктів за фізичними та 

органолептичними властивостями 

Ступень 

забруднення 

Завислі 

речовини, 

мг/л 

Прозорість 

Запах, 

бали 

Нафта 

рН 
по 

Секки, 

м 

по 

Снелле-

ну, см 

ба-

ли 
мг/л 

Дуже чисті 1-3 >2 >30 1 0 0.00 6.5-8.0 

Чисті 4-10 2-1 30-20 2 1 0.1-0.2 6.5-8.5 

Помірно 

забруднені 
11-19 1-0.3 19-3.0 3 2 0.3 6.0—9.0 

Забруднені 20-50 0.3-0.1 2.0-1.0 4 3 1 5-6, 9-10 

Брудні 
51-100 

0.1-

0.02 
<1.0-0.5 5 4 2 5-6, 9-10 

Дуже брудні 
'>100 <0.02 < 0.5 5 5 5 

2-4, 11-

13 

 

 

Таблиця 1.4 - Коефіцієнтів для виведення загального значення показника 

 

Назва показника 

Ступень забруднення 

Дуже 

чисті 

Чис-

ті 

Помірно 

забруднені 

Забруд-

нені 

Бруд-

ні 

Дуже 

брудні 

Азот амонійний 0 1 3 6 12 15 

БСК5 і  

токсичні речовини 
0 1 5 8 12 15 

Радіоактивність 

загальна 
0 1 3 5 15 25 

Титр кишкової палички 0 2 4 10 15 30 

Запах 0 1 2 8 10 20 

Зовнішній вигляд 0 1 3 6 12 15 

Середньо-сумарний 

коефіцієнт забруднення 
0 1 5 8 12 15 

 

 Оцінка стану та правила таксації рибогосподарських водних об'єктів по 

ГОСТ 17.1.2.04-77 [44]. 

 Цей документ на рівні стандарту визначає систему детальної оцінки 

водних об'єктів за наступними показниками: 

 • якість води і донних відкладень; 

 • гідрологічний режим; 

 • флора і фауна, з виділенням груп промислових організмів. 

 Якість води визначається за наступними показниками: 

 • солоність, жорсткість і водневий показник (рН); 

 • трофо- сапробність; 
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 • вміст шкідливих речовин. 

 Документ досить детально регламентує класифікацію за іонно-

сольовим складом (зони галобності), жорсткістю та водневим показником. 

Оцінювання трофо-сапробності водних об'єктів проводиться за гідро-

хімічними показниками, які надано в таблиці 1.5. Додатково для оцінки 

класів сапробності рекомендовано вживати також показники бактеріофлори 

водних об'єктів. 

 

 

 Таблиця 1.5 - Класифікація водних об’єктів [44]/ 

 

Найменування 

показників 

Чисті води Забруднені води Брудні води 

Класи сапробності 

Ксено-

сапробні

сть (кс) 

Оліго-

сапроб

ність 

(о) 

-мезо-

сапробні

сть (бм) 

-мезо-

сапроб-

ність(ам) 

Полі-

сапроб-

ність (п) 

Гіпер-

сапроб-

ність 

(гп) 

Трофо-сапробні показники 

Розчинений 

кисень,% 

насичення 

95 - 100 80 - 110 60 - 125 30 - 150 0 - 200 0 

Прозорість 

води по диску 

Секки, м, не 

менше 

3.0 2.0 1.0 0.5 0.1 
Менше 

0.1 

БСК5, мгО2/л 0.0 – 0.5 
0.6 – 

1.0 
1.1 – 2.0 2.1 – 3.0 3.1 – 10.0 

Більше 

10 

БСК20, мгО2/л 0.0 – 1.0 
1.1 – 

2.0 
2.1 – 3.0 3.1 – 4.0 4.1 – 15.0 

Більше 

15 

Перманганатна 

окислюваність 

за Кубелем, 

мгО2 / л 

0.0 – 7.0 
7.1 – 

10.0 

10.1 – 

20.0 

20.1 – 

40.0 

40.1 – 

80.0 

Більше 

80 

Амоній 

сольовий, мг / 

л 

0.0 – 

0.05 

0.06 – 

0.1 
0.11 – 0.5 0.51 – 1.0 1.01 – 3.0 Більше 3 

Нітрати, мг / л 0.05 – 5.1 – 10.1 – 40.1 – 80.1 – Більше 
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5.0 10.0 40.0 80.0 150.0 150 

Нітрити, мг / л 
0.0 – 

0.001 

0.002 – 

0.04 

0.05 – 

0.08 
0.09 – 1.5 1.6 – 3.0 Більше 3 

Фосфати, мг / л До 0.005 
0.006 – 

0.03 
0.04 – 0.1 0.11 – 0.3 0.31 – 0.6 

Більше 

0.6 

Сірководень, 

мг / л 
0.0 0.0 0.0 0.0 До 0.1 

Більше 

0.1 

Показники бактеріофлори 

Загальна 

рахунок мікро-

організмів, 

млн. кл / мл 

До 0.5 
0.5 – 

1.0 
1.1 – 3.0 3.1 – 5.0 5.1 – 10.0 

Більше 

10 

Сапрофіти, тис. 

кл / мл 
До 0.5 

0.5 – 

5.0 
5.1 – 10.0 

10.1 – 

50.0 

50.1 – 

100.0 

Більше 

100 

Індекс: 

(Загальний 

рахунок / 

сапрофіти) 

Більше 

10
3
 

Більше 

10
3
 

10
3
– 10

2
 

Менше 

10
2
 

Менше 

10
2
 

Менше 

10
2
 

 

 Вміст у воді органічних речовин сапробного забруднення та природних 

органічних речовин рекомендовано оцінювати за індексом співвідношення 

біологічно окисленої речовини (за БСК5) до загальної концентрації 

органічних речовин (за перманганатною окиснюваністю), дані приведені  

таблиці 1.6. Такий підхід до оцінки передбачає, що під сапробностю 

розуміється органічне забруднення антропогенного походження, що 

піддається біологічному розщепленню. 

 

 

Таблиця 1.6 - Порівняльна характеристика органічних речовин сапробного 

забруднення по відношенню БСК5 до перманганатної окиснюваності 

 
Забруднююча органічна речовина БСК5 /перманганатна окислюємось (%) 

Природне До 10 
Слабке сапробність забруднення 11 – 20 
Сильне сапробність забруднення 21 – 40 
Неочищені стічні води Більше 41 

 

 Відповідно до [44] вплив трофо-сапробності на флору і фауну 

оцінюється по відношенню груп організмів до сапробності водного 
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середовища за довідковою таблицею, в якій кожній групі водних організмів 

(від найпростіших до іхтіофауни) поставлені у відповідність класи 

сапробності, в яких переважають ці таксономічні групи (табл. 1.7).  

Частина довідкової таблиці про відношення деяких груп бентосних і 

планктонних організмів до сапробності водного середовища, наведено у 

таблиці 1.7. 

 

 

Таблиця 1.7 - Відношення груп організмів до сапробності водного 

середовища 

 

Таксономічна група 

Класи сапробності, в яких переважають ці 

таксономічні групи 

Значне число видів Незначне число видів 

Інфузорії 

• війчасті 

• сисні 

 

ам – п 

о – ам 

 

о, бм 

о, п 

Губки бм 
 

Кишковополостні (гідра, 

корділлофора) 
Бм 

 

Черви: 

• війчасті 

• олігохети 

виняток: 

• тубіфіцід і люмбріцід 

• п'явки 

• нематоди 

 

кс 

кс – бм 

 

ам – п 

бм – ам 

ам – п (при масовому 

розвитку) 

 

бм 

 

 

- 

бм 

Коловертки Bdelloidea ам – п 
 

Моховатки о – бм 
 

Молюски: 

• черевоногі 

• двостулкові 

 

о – бм 

о – бм 

 

кс, ам 

ам 

Ракоподібні копеподи: 

• каланоіди 

• ціклопоіди 

• гіллястовусі 

• рівноногі (водяний ослик) 

 

о – бм 

бм – ам 

о – бм 

ам 

 

кс 

о, кс 

кс, ам 

бм 
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• бокоплави 

• річкові раки 

• водяні кліщі 

кс – о 

о 

бм – ам 

бм 

- 

кс, о 

Комахи: 

• поденки 

• ручейники 

двокрилі 

• хірономіди 

• рід хирономус 

 

кс, о, бм 

кс, о, бм 

 

о, бм 

ам 

 

 

 

 

кс, ам 

бм, п 

Примітка: в таблиці використовувалися такі позначення класів якості вод - 

ксеносапробний (кс), олігосапробний (о),  - мезосапробний (бм),  - 

мезосапробний (ам), полісапробний (п), гіперсапробний (гп). 

 

 Документом [44] вводиться поняття токсобності та дається оцінка 

впливу токсичних речовин на флору і фауну по наявності у водному об'єкті 

видів різної токсобності. Довідкові дані по зоопланктону і зообентосу 

наведено в таблиця 1.8). 

 

 

 Таблиця 1.8 - Розподіл організмів по токсобності. 

 

Група організмів Токсобність 

Екологічна 
Таксо-

номічна 

Олі-

готоксоби 

β – Мезо-

токсоби 

α – Мезо-

токсоби 

Полі-

токсоби 

Зоопланктон 

Остракоди 
 

Всі види Всі види 
 

Водні кліщі 
  

Всі види Всі види 

Кладоцер 

Дафніди, 

сідіди, 

хижі, 

кладоцер 

Хідоріди, 

босмініди   

Веслоногі 
 

Каланоіди Ціклопоіди 
 

Коловратки 
 

Всі, крім α - 

мезотоксобів 
Бделлаіди 

 

Інфузорії 
  

Рухливі 

форми 

Рухливі 

форми 

Безбарвні 

джгутикові   
Всі види Всі види 
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Зообентос 

Ракоподібні 

Гаммарідим

ізиди, 

корофііди, 

річковий 

рак 

Ізоподи 
  

Харпактіціди 
 

Всі види Всі види 
 

Молюски 
 

Двостулкові Черевоногі 
 

Водні 

комахи 
Поденки 

Поденки, 

бабки, 

ручейники 

 

Хірономіди

жуки, 

клопи, 

мокреці, 

куліціди 

 

Черви 
 

Олігохети 

Олігохети, 

крім 

політоксобо

в, п'явки, 

планарії 

Тубіфіцід

и, 

люмбріцід

инематод

и 

 

 За даними таблиці 1.8 поверхневі води відносяться до відповідного 

класу токсобності, якщо не порушуються відтворення, продуктивність і 

якість таксономічних груп, які є індикаторами оцінюваного класу, а також 

всіх груп, розташованих в стовпцях справа. 

 Всі показники, перераховані в [44], діляться на обов'язкові та додаткові 

групи, При оцінці забруднення водного об’єкту враховують дані по флорі і 

фауні і найгірші значення хімічних показників: Механізму проведення 

сукупної обробки показників документом не визначено. 

  

 Комплексна екологічна класифікація якості поверхневих вод суші [9] 

 Однією з перших глобальних класифікацій, побудованих за еко-

системним принципом з включенням при оцінюванні якості поверхневих вод 

як гідрофізичних і гідрохімічних показників (абіотична складова), так і 

характеристики гідробіонтів (біологічна складова), стала розробка групи 

Жукинського та Оксиюк з співавторами 19, 23, 30]. Метою роботи, за 

словами самих авторів, будо створення єдиної, досить репрезентативної 

класифікації якості води, яка б охоплювала більшість компонентів водної 

екосистеми, щоб простежити і усвідомити сутність і ступінь екологічних змін 

водних екосистем, що відбуваються. 

 Схема загальної ієрархії показників (рядків) і градацій (стовпців) 

розробленої системи класифікації представлена в таблиці 1.9. По суті, автори 

запропонували не єдину класифікацію, а три самостійних класифікації:  

- класифікацію «С» оцінки для трьох груп екологічних показників за п'ятьма 

класами, кожен з яких розділений на дев’ять розрядів; 
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- класифікацію «А» по мінеральному складу води з оцінкою ступеня 

мінералізації (солоності); 

- класифікацію «В» по мінеральному складу води з оцінкою іонного складу 

по О.А. Алекину [45]: Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+
. 

 Основна класифікація якості води по трьом групам показників, що 

характеризують біотичну складову екосистеми, заснована на дев'яти 

розрядах, які об’єднуються в п'ять класів, що, за думкою авторів, більш 

звично і близько до європейських стандартів [46]. 

 

 

 Таблиця 1. 9 - Схема комплексної класифікації по А. П. Оксиюк nf В. 

Н. Жукинскому  [9] 

 

Показники Градації якості 

Група Підгрупа Клас Розряд 

Сольовий 

склад  

(«А», «В») 

Ступеня мінералізації 

(солоність) («А») 

Прісні 
Гіпогалінні 

Олігалінні 

Солонуваті 
Мезогалінні 

Полигалінні 

Солоні 
Еугагалінні 

Ультрагалінні 

Іонний склад («В») 

за О. А. Алекиним [45]: 

Ca
2+

, Mg
2+

, Na
+ 

Гідрокарбонатні 

Сульфатні 

Хлоридні 

Еколого- 

санітарна 

(трофосапро-

біологічна) 

(«С») 

Гідрофізичні Гранично 

чиста 
Гранично чиста 

Біотрофні и гідрохімічні 

Гідробіологічні 

Чиста 

Дуже чиста 

Бактеріологічні 
Цілком чиста 

Біоіндикація сапробності 

Трофність 
Задовільної 

чистоти 

Досить чиста 

Еколого-

токсикологічна 

(«С») 

Вміст 

токсичних 

речовин 

Неорганічні Слабо забруднена 

Органічні Забруднена Помірно забруднена 
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Токсичність за біотестами Сильно забруднена 

Радіо-

екологічна 

(«С») 

Усюдисущі радіонукліди 

Брудна 
Вельми брудна 

Корозійні радіонукліди 

Уламки поділу Гранично брудна 

 

 Введення еколого-санітарної класифікації якості вод з двох 

паралельних систем градацій (п'яти класів і дев'яти розрядів) автори 

обґрунтовують тим, що в умовах величезного різноманіття вод оцінки по 

системам з п'яти - шести розрядами недостатньо для детальної 

характеристики, тому назріла потреба в дробовому підрозділі вод за більш 

вузькими градаціями якості, а саме до класифікаційних таблиць додаються 

ще три системи градацій якості вод: 

 - для групи показників "Зміст токсичних речовин" - "Рівні (класи) 

токсичного забруднення води - УТЗ" з 6 градаціями від I до VI; 

 - для радіоекологічних показників - "Рівні (класи) радіоактивного 

забруднення води - УРЗ" з тими ж градаціями; 

 - для біотестування на Дафна - "Рівні (класи) токсичності води" з двома 

класами і 5 розрядами. 

 Вибір гідробіологічних показників, включених в класифікацію, автори 

[9] аргументують таким чином: 

 - біомаса фітопланктону - це структурний гідробіологічний показник; 

при величинах 5,0 г/м
3
 фітопланктон сприяє самоочищенню вод; більш 

високі значення характерні для масового розвитку фітопланктону («цвітіння» 

води), наслідками якого є погіршення санітарно-біологічного стану та якості 

поверхневих вод; 

 - фітомаса нитчастих водоростей дає уявлення про реальну і 

потенційну можливість погіршення якості вод, так як розкладання фітомаси 

нитчастих водоростей є причиною забруднення вод органічними речовинами, 

підвищення чисельності бактерій, оцінюється за величинами для всієї площі, 

на якій розвиваються ці водорості; 

 - валова продукція фітопланктону - це функціональний гідро-

біологічний показник, що характеризує інтенсивність новоутворення 

органічної речовини за рахунок фотосинтетичної активності водоростей в 

освітленій товщі води, виражається величиною молекулярного кисню, що 

виділяється за добу при утворенні сумарної кількості органічної речовини в 

стовпі води під 1 м
2
. Валова продукція фітопланктону дозволяє порівнювати 

рівень трофності однотипних водойм і водотоків і оцінювати їх потенційну 

здатність до самозабрудненню шляхом автохтонного синтезу органічних 

сполук на основі використання запасу біогенних елементів. Низькі величини 

первинної валової продукції характеризують малопродуктивні оліготрофні 

водойми, як правило, з гарною якістю води, а високі величини - 
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високопродуктивні, евтрофні і політрофні водойми з високим рівнем 

біологічного самозабруднення в результаті "цвітіння" води; 

 - Індекс самоочищення - самозабруднення (A/R). є відношення валової 

продукції до сумарної деструкції планктону за добу є функціональним 

гідробіологічним показником. Низькі значення індексу (менше 1) свідчать 

про перевищення споживання кисню над його продукуванням, в результаті 

чого створюється несприятливий для переробки забруднень кисневий режим. 

Значення вище 1 характеризують інтенсивність процесів окислення 

органічної речовини. Разом з тим при регулярному перевищенні продукції 

над деструкцією (A / R> 1) відбувається біологічне забруднення за рахунок 

первинно продукованої залишкової органічної речовини. 

 Найважливішим аспектом методики є проблема отримання 

узагальненої оцінки якості поверхневих вод. За словами самих авторів 

величини розрядів і класів якості вод за різними показниками не пов'язані 

між собою, а в деяких випадках і не можуть бути пов'язані, остільки 

емпіричні значення величин показників якості вод можуть розподілятися в 

різних розрядах і класах їх чистоти (забрудненості). Найбільш складним 

випадком є такий, коли емпіричні дані розподіляються не в розрядах одного 

класу або сусідніх розрядах двох різних класів, а в окремих 3 - 5 розрядах 

різних 2 - 3 класів, тобто, розкид даних відображає деяку еврісапробность або 

еврітрофність відповідних показників якості вод. В такому випадку якість 

вод відноситься до широкого діапазону градацій з підкресленням 

домінуючих [47]. 

 Після таких пояснень залишаються питання стосовно комплексності 

отриманої оцінки. Якщо класифікація дає окремі оцінки по кожному з 

індивідуальних показників (а їх кількість дорівнюється 66) без будь-якої 

спроби їх узагальнити, виникає питання у практичному сенсі отриманої 

оцінки, бо у ймовірному випадку, коли емпіричні показники можуть з 

однаковою ймовірністю розкластися за всіма 9 розрядами, при цьому 

незрозуміло, яку градацію слід вважати у такому разі домінуючою. 

 

 Класифікація екосистем за рівнями токсичної забрудненості (РТЗ) [49]/ 

 Брагінський [48, 49] вважає, що для обґрунтування повноцінного 

еколого-токсикологічного моніторингу треба розглядати не якість води, 

тільки як водної маси, а треба оцінювати рівні токсичної забрудненості (РТЗ) 

всієї водної екосистеми в цілому, з урахуванням її трьох взаємопов'язаних  

підсистем, а саме, водної маси, донних відкладень і гідробіонтів. Таким 

чином, загальний рівень забрудненості водойми визначається трьома взаємно 

обумовленими процесами: 

 - масштабами і складом надходять в нього забруднень; 

 - взаємодією води і донних відкладень; 

 - міграцією та трансформацією токсикантів в спільнотах водойми, 

включаючи процеси самоочищення і накопичення в гідробіонтах. 

 Донні відкладення і гідробіонти як концентратори стійких токсикантів 

досі недостатньо враховуються ні в правилах регламентації забруднень, ні 
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при екологічному моніторингу водних об'єктів. У той же час дослідницькі 

матеріали переконливо вказують на те, що градієнт концентрацій важких 

металів, нафтопродуктів, хлорорганічних пестицидів між водними масами і 

донними відкладами може становити 1до 100 – 1до 1000 і більше, що 

обумовлено процесами седиментації суспензій, на яких концентруються 

токсичні компоненти, та прямою сорбцією цих компонентів з водних мас 

муловими відкладами. Деякі поширені токсиканти (зокрема, хлорорганічні 

пестициди) накопичуються і перерозподіляються в трофічних ланцюгах, 

причому в вищих ланках (хижі риби, рибоїдні птиці) їх концентрації можуть 

перевищувати вихідні значення у водній масі на п'ять-шість порядків або, 

інакше кажучи, коефіцієнти накопичення (КН) можуть виражатися 

величинами порядку 104-106. Тобто при чистій за всіма показниками воді 

рівень токсичної забрудненості всієї екосистеми може бути досить високим, 

а це є реальна небезпека при господарському використанні водойм [50] 

 Таким чином, у системі УТЗ [48-49] розглядається сукупність 

кількісних показників, які характеризують ступінь забрудненості води, 

донних відкладень і гідробіонтів даної водойми токсичними речовинами. У 

відповідності з традиційними принципами гідробіологічної класифікації 

авторами виділяються такі рівні токсичної забрудненості водних екосистем: 

оліготоксичні,  - і  -мезотоксичні і політоксичні водойми. Основою для 

формування класифікаційних діапазонів були: 

 - для водного субстрату - рибогосподарські ГДК, що спираються на 

результати токсикологічних досліджень гідробіонтів; 

 - для донних відкладень - фактично виявляються величини 

концентрацій тих чи інших токсикантів, відомі з літературних джерел або 

власних досліджень; 

 - для органів гідробіонтів, що депонують - відношення концентрації в 

субстраті до концентрації в воді. 

 Для сукупності токсикантів у воді, до яких віднесено всі важкі метали, 

крім міді, пропонується формула суми нормованих на ГДК концентраці 

речовин. Отриманий узагальнений показник відомий критерій ЛПШ 

(лімітуючий показник шкідливості). 

 

 Методика екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями [4], що була розроблена у 2012 році фахівцями УкрНДІЕП для 

заміни «Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за відповідними 

категоріями» в редакції 1998 року [9], відповідно до Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища» [2],  ВКУ [51], Постанови 

КМУ «Про заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив 

Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, фітосанітарних 

норм та міжнародних і європейських стандартів» [52], з урахуванням  вимог 

Водної Рамкової Директиви ЄС 2000/60/ЕС [3], Конвенції про оцінку впливу на 

навколишнє середовище у транскордонному контексті (Конвенції ЕСПОО) [53] 

та низки інших міжнародних документів 
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 Базовий принцип методики ґрунтується на оцінці екологічного стану 

поверхневих вод і оцінці їх хімічного стану за концентраціями пріоритетних 

небезпечних забруднюючих речовин як складових загальної оцінки стану 

водних об’єктів. На основі загальної оцінки визначається придатність вод для 

використання у різних господарських цілях (рис. 1. 1). 

 Система екологічної класифікації якості поверхневих вод суші та 

естуаріїв України включає дві супідрядні класифікації, а саме: класифікацію за 

біологічними показниками та класифікацію за фізико-хімічними і хімічними 

показниками (рис. 1.2). 

 

 

 
 Рисунок 1.1. Схема визначення загального статусу водного об’єкта 

 

  Перша класифікація  включає: 

 – блок оцінки якості вод за структурними характеристиками біотичних 

угруповань та біоіндикаційними індексами; 

 –  блок оцінки якості вод за біохімічними критеріями;  

 –  блок оцінки якості вод за бактеріологічними критеріями;  

 – блок оцінки якості за даними біотестування води та донних відкладів. 

 

 
Рис. 1.2. Структура екологічної класифікації поверхневих вод  
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 Друга класифікація має три складові:  

 –  блок оцінки якості вод за критеріями сольового складу; 

 – блок оцінки якості вод за хімічними трофо-сапробіологічними 

критеріями; 

 – блок оцінки якості вод за критеріями вмісту специфічних речовин 

токсичної та радіаційної дії. 

 Блок оцінки якості вод за критеріями сольового складу включає такі 

спеціалізовані підсистеми, розроблені з урахуванням гідрохімічного 

районування території України: 

 – оцінку якості прісних вод за величиною загальної мінералізації та 

електропровідності. 

 – оцінку якості прісних вод за вмістом сульфатів; 

 – оцінку якості прісних вод за вмістом хлоридів. 

 Блок оцінки якості поверхневих вод за критеріями вмісту специфічних 

речовин токсичної та радіаційної дії  включає дві спеціалізовані підсистеми: 

 – оцінку якості вод за критеріями вмісту специфічних речовин 

токсичної дії у воді, донних відкладах та гідробіонтах, з окремою шкалою 

якості вод за вмістом заліза для північного Полісся; 

 – оцінку поверхневих вод за критеріями вмісту специфічних речовин 

радіаційної дії.. 

 Екологічна класифікація якості вод за біологічними критеріями  

включає такі групи показників: 

a) гідробіологічні:  

 – структурні показники окремих угруповань – чисельність, біомаса, 

число видів, індекс Шенона, структурні індекси та ін.,  

 – показники трофності – біомаса фітопланктону, концентрація 

хлорофілу “а”, первинна продукція;  

 – біоіндикаційні оцінки – індекси сапробності за системами Пантле–

Букка і Гуднайта–Уітлея, біотичні індекси;  

b) біохімічні – індекс А/R (самоочищення / самозабруднення), потенційна 

здатність вод до самоочищення, активність позаклітинних оксидоредуктаз у 

донних відкладах; 

c) бактеріологічні – загальна чисельність бактеріопланктону, кількість 

сапрофітних бактерій та бактерій групи кишкових паличок (індекс БГКП). 

d) біотестові – біотести на ракоподібних, біотест Кнеппа. 

 Блок оцінки якості поверхневих вод за хімічними трофо-

сапробіологічними показниками  включає такі групи показників: 

 a) загальні показники – температура, завислі речовини, прозорість, 

концентрація іонів водню; 

 b) показники кисневого режиму – концентрація розчиненого кисню, 

насичення киснем, для водойм і водосховищ – також насичення киснем у 

гіполімніоні; 
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 c) показники вмісту сполук азоту – амонійного, нітритного, нітратного 

й загального азоту, а також сполук фосфору – загального фосфору та 

фосфору фосфатів;  

 d) показники вмісту органічних речовин – органічний вуглець, 

перманганатна та біхроматна окислюваність, біохімічне споживання кисню. 

 Всі спеціалізовані системи оцінок екологічної класифікації якості 

поверхневих вод побудовані за однаковим принципом: поділяють води на п'ять 

класів та сім підпорядкованих їм категорій. 

 Конкретні гідрофізичні, гідрохімічні, гідробіологічні та інші показники є 

елементарними ознаками якості вод. Інтегральні кількісні ознаки, що 

побудовані на інтегруванні елементарних ознак якості вод, є узагальнюючими 

ознаками якості вод. На основі елементарних і узагальнюючих ознак 

визначаються класи, категорії та індекси якості вод, зони сапробності та ступені 

трофності. 

 Визначені за цими ознаками класи і категорії якості вод характеризують 

природний стан, а також ступінь антропогенного забруднення поверхневих вод 

суші та естуаріїв України. 

 Класи і категорії якості вод (додаток Г) за їх екологічним станом: 

I клас з однією категорією (1) — відмінні; 

 

II клас — добрі, з двома категоріями: дуже добрі (2) і добрі (3); 

 

III клас — задовільні, з двома категоріями: задовільні (4) і посередні (5); 

 

IV клас з однією категорією (6) — погані; 

 

V клас з однією категорією (7) — дуже погані. 

 

 Класи і категорії якості вод за ступенем їх чистоти (забрудненості):  

I клас з однією категорією (1) — дуже чисті; 

 

II клас — чисті, з двома категоріями: чисті (2) і досить чисті (3); 

 

II клас — забруднені, з 2-ма категоріями: слабко (4) і помірно (5) забруднені; 

 

IV клас з однією категорією (6) — брудні; 

 

V клас з однією категорією (7) — дуже брудні. 

 

 Зазначені класи і категорії якості поверхневих вод, що визначені за 

комплексом запропонованих критеріїв, відповідають певній трофності та 

сапробності вод, а саме: 

 клас I,  

  категорія 1 — оліготрофні, олігосапробні води; 

 



23 

 клас II — мезотрофні води:  

  категорія 2 –  мезотрофні, α-олігосапробні;  

  категорія 3 –  мезо-евтрофні, β’-мезосапробні води; 

 

 клас III — евтрофні води:  

  категорія 4 – евтрофні, β’’-мезосапробні,  

  категорія 5 – ев-політрофні, α’-мезосапробні води; 

 

 клас IV,  

  категорія 6 –  політрофні, α’’-мезосапробні води; 

 

 клас V,  

  категорія 7 –  гіпертрофні, полісапробні води. 

 

 Послідовність дій щодо виконання оцінки екологічного стану 

поверхневих вод передбачає: 

– визначення екорегіону та типу водного об’єкта, згідно з ВРДЄС розрізняють 

такі типи вод: ріка, озеро, прибережні, перехідні води, істотно змінені або 

штучно створені водні об’єкти; 

– оцінку специфіки поверхневих вод на основі систем типізації водних об’єктів 

відповідного типу; 

– виділення основних типів біотопів у водному об’єкті;  

– аналіз порушення гідроморфологічних характеристик, притаманних водному 

об’єкту чи його частині (згідно з ВРДЄС та стандартом ЕN 14614:2004/OP); 

– визначення еталонних умов та стану біотичних компонентів водного об’єкта 

(згідно з ВРДЄС та іншими керівними документами ЄС у цій галузі);  

– порівняння значень досліджених показників якості поверхневих вод з 

відповідними показниками в еталонних (референційних) умовах та значеннями, 

які наведені в екологічній класифікації. 

 Етап визначення класів і категорій якості вод для окремих показників 

полягає у зіставленні значень первинних чи осереднених величин кожного з 

показників з відповідними критеріями якості вод, представленими у таблицях 

системи екологічної класифікації, найгірших значень якості вод серед 

показників кожного блоку з відповідними критеріями якості вод; 

 Далі на основі проведеного зіставлення для кожного показника окремо 

визначаються категорії якості вод за середнім і найгіршим значеннями; 

 Треба відзначити, що зіставлення середніх і найгірших значень та 

визначення класів і категорій якості вод за окремими показниками виконується 

у межах  відповідних груп і  блоків  екологічної  класифікації. Визначення їх 

приналежності до певного класу та категорії проводиться за значеннями 

групових та блокових індексів якості вод. 

 Остаточне узагальнення оцінок полягає у визначенні середніх і найгірших 

значень для двох індексів якості вод, а саме: для біологічного індексу (IБ) та 

хімічного індексу (IХ). 
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 Етап визначення об’єднаної оцінки якості вод для певного водного 

об’єкта в цілому або для окремих його ділянок полягає в обчисленні 

інтегрального (комплексного) екологічного індексу (ІЕ). 

 Середні значення для групових і блокових індексів якості вод 

визначаються шляхом обчислення середнього значення категорії за всіма 

показниками даної групи чи блоку, при цьому категорії 1 відповідає значення 1, 

категорії 2 — значення 2 і т. д. 

 Середні значення групових та блокових індексів можуть бути як цілими, 

так і дробовими числами. Це дозволяє диференціювати оцінку якості вод, 

зробити її більш точною і гнучкою. Для визначення субкатегорій якості вод, 

відповідних середнім значенням групових та блокових індексів, треба весь 

діапазон десяткових значень номерів (між цілими числами) розбити на окремі 

частини і позначити їх таким чином: 

 
 

Значення 

індексу 

Позначення 

субкатегорії 
Назва субкатегорії 

1 — 1,2 1 Перша 

1,3 — 1,4 1(2) Перша з переходом у другу 

1,5 — 1,6 1-2 Між першою та другою 

1,7 — 1,8 2(1) Друга з переходом у першу 

1,9 — 2,2 2 Друга 

2,3 — 2,4 2(3) Друга з переходом у третю 

2,5 — 2,6 2-3 Між другою та третьою 
...................... 

6,5 — 6,6 6-7 Між шостою та сьомою 

6,7 — 6,8 7(6) Сьома з переходом у шосту 

6,9 — 7 7 Сьома 

  

 Найгірші значення для групових індексів якості вод визначаються за 

відносно найгіршим показником (з найбільшим номером категорії) серед усіх 

показників даної групи. 

 З водоохоронної точки зору важливе значення (особливо за обмеженого 

обсягу інформації) має ступінь наближення значень показника до межі 

наступного (гіршого) класу. Для визначення цього може бути використана така 

формула: 

Ку = К+(AC-Kmin)/(Kmax-Kmin),     (1.1) 

 

де КУ – уточнене значення категорії; 

К – ціле число категорії якості вод, що відповідає номеру тієї категорії, до якої 

належить абсолютна величина показника;  

АС – абсолютна величина показника якості вод у пункті контролю;  

Кmin і Кmax – найменше і найбільше значення діапазону величин категорії якості 

вод, до якої належить абсолютна величина показника. 
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 Екологічний індекс якості вод (ІЕ), як і блокові індекси, обчислюється для 

середніх і для найгірших значень категорій окремо: ІЕ серед. та ІЕ найгір.. як 

середньоарифметичне хімічного (ІХ) та біологічного (ІБ) індексів: 

 

ІЕ = (ІХ+ІБ)/2.      (1.2)  

 

 Біологічний індекс якості вод (ІБ) визначається узагальненням значень 

блокових індексів: 

ІБсеред. = (ІГсеред.+ІМсеред.+ІБХсеред+ІБТсеред.) / N,    (1.3) 

 

де ІГсеред. – індекс гідробіологічних показників; 

ІМсеред. – індекс мікробіологічних показників; 

ІБХсеред. – індекс показників біохімічних процесів; 

ІБТсеред. – індекс біотестових показників. 

N   – загальна кількість блоків біологічних показників, які розглядаються.  

 Слід зазначити, що середні значення групових індексів розраховуються 

теж як середньоарифметичне значення суми категорій показників, що входять 

до відповідної групи.  

 Значення хімічного індексу якості вод (ІХсеред.) розраховується наступним 

чином: 

ІХсеред.=(ІСсеред.+ІТСсеред.+ІТсеред.)/3,    (1.4) 

 

де ІСсеред – індекс показників сольового складу; 

ІТСсеред – індекс хімічних трофо-сапробіологічних показників; 

ІТсеред – індекс специфічних показників токсичної і радіаційної дії. 

Індекс хімічних трофо-сапробіологічних показників розраховується на основі 

узагальнення значень категорій таких групових показників : 

 

ІТ-С серед.= (ІКРсеред.+ІОРсеред.+ІЗПсеред.+ІБРсеред.)/4,   (1.5) 

 

де ІКРсеред. – індекс показників кисневого режиму; 

ІОРсеред. – індекс показників вмісту органічних речовин; 

ІЗПсеред. – індекс загальних показників (рН, завислі речовини та ін.); 

ІБРсеред. – індекс показників вмісту сполук біогенних елементів. 

 Для забезпечення достовірності результатів оцінки якості вод за 

хімічними трофо-сапробіологічними критеріями загальна кількість показників, 

за якими виконується оцінка, не повинна бути меншою, ніж 10 

 Індекс показників вмісту сполук біогенних елементів (ІБРсеред.) визначається як: 

 

ІБРсеред. = (КNH4+КNO2+КNO3+КN+2КРO4+2КР)/8,   (1.6) 

 

де КNH4, КNO2, КNO3, КN, КРO4, КР – категорії за показниками вмісту, відповідно, 

амонійного, нітритного, нітратного і загального азоту, фосфору фосфатів і 

загального фосфору. Якщо кількість показників, за якими є інформація, менша, 
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у знаменнику ставиться відповідна цифра з урахуванням пропорційного 

множення категорій по фосфору. 

 Всі інші індекси розраховуються як середні арифметичні категорій якості 

показників, які вимірювалися. 

 Хімічний індекс якості вод IХнайгір. визначається за найгіршим значенням з 

трьох блокових індексів ІС, ІТ-С, ІТ:  

 

IХнайгір.= max (ІС, ІТ-С, ІТ ).    (1.7) 

  

 Біологічний індекс якості вод IБнайгір., визначається за найгіршим 

значенням серед усіх блокових індексів біологічних показників: 

.  

IБнайгір.= max (ІГ, ІМ, ІБХ, ІБТ.).    (1.8) 

 

 Одним із способів подання результатів оцінювання екологічного стану 

поверхневих вод, згідно ВРДЄС, може бути індекс екологічної якості (EQI). 

Цей індекс визначається шляхом порівняння значень показників, отриманих у 

конкретному створі, зі значеннями показників у рефернеційних (еталонних) 

умовах:  

EQI= 


N

i Pe

Pi

1

,     (1.9) 

 

де РІ – значення показника в і-му створі; 

Рe – значення показника в еталонному створі; 

N – загальна чисельність показників. 

 

 Градації індексу EQI відповідно до класів якості вод наводяться у 

керівному документі ЄС «Common Implementation Strategy for the Water 

Framework Directive (2000/60/EC), Guidance document № 10» [54]:  

 

Клас якості вод 

1 2 3 4 5 

Відмінна 

(high) 

Добра 

(good) 

Посередня 

(moderate) 

Низька 

(poor) 

Погана 

(bad) 

Значення EQI 1-0,83 0,82-0,62 0,61-0,41 0,40-0,20 <0,20 

 

 Для приведення індексу екологічної оцінки якості вод (ІЕ) до діапазону 

від 1 до 0, який прийнято для EQI, запропоновано використати відношення: 

 

ІЕпр= 1 – (ІЕ / 7).      (1/10) 

  

Для коригування екологічної оцінки якості вод відповідно до водності за 

певний період спостережень запропоновано урахування за допомогою  

коефіцієнту водності КВ: 
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КВ=QС/QБ,      (1/11), 

 

де QС – середня витрата води за період, для якого виконується оцінка;  

QБ – середньобагаторічна витрата води за аналогічний період (сезон). 

 Враховуючи діапазон зміни індексу екологічної оцінки, розглянуто 

варіант розрахунку уточненого екологічного індексу якості вод з урахуванням 

водності (ІЕУ) на базі індексу екологічної оцінки (ІЕ) наступним чином:  

 

ІЕУ={ 
ІЕ при QС≥QБ і КВ≥1; 

 (1.12). 
ІЕ+(7–ІЕ)(1–КВ) при QС<QБ і КВ<1. 

  

 Результати екологічної оцінки якості поверхневих вод суші та естуаріїв 

автори Методики [4] пропонують подавати у вигляді таблиць, графіків і карт. 

При чому таблиці можуть складатися як для окремих пунктів спостережень, так 

і для водного об’єкта в цілому. Але найбільш наочним та інформативним 

способом подання результатів екологічної оцінки якості вод є картографічний. 

Залежно від потреб розробляють комплексні синтетичні чи аналітичні карти. 

 

 Більшість існуючих методик, що використовують сукупність 

гідрохімічних і гідробіологічних показників, оперують з терміном клас вод, 

під яким розуміється рангова оцінка стану якості поверхневих вод. Ранги 

якості в цих класифікаціях ґрунтуюся на розпливчастому і неоднозначно 

ідентифікованому понятті "чистоти - забрудненості" води. Аналіз систем 

класифікації водойм дозволяє зробити висновок про відсутність до 

теперішнього часу єдиної, достатньо повною і збалансованої комплексної 

методики оцінки якості води, заснованої на сучасних методах формалізації, 

позбавленої суб'єктивізму при встановленні критеріїв, які б відповідали 

вимогам екологів і токсикологів, були б доступні для широкого 

використання. 

 При певній дискусійності і недостатній повноті запропонованих критеріїв 

розглянутих класифікаційних систем, їх концептуальна частина здається 

цікавою, тому у таблиці 1.10 наведено їх зіставлення. 

  

 Таблиця 1.10 - Порівняння різних класифікаційних систем 

  

Клас

(бал) 

Сапроб-

ність 

Токсоб-

ність 

Якість 

води [9] 

Якість 

води [55] 

Токсич-

ність 

речовин 

для риб 

[56] 

Рівень 

токсичног

о 

забруднен

ия [48-49] 

0 
Катароб-

ність 

Не 

позначено 

Гранично 

чиста 

Дуже 

чиста 

Неток-

сичні 

Неток-

сичніть 

I 
Оліго-

сапроб-

Оліго-

токсоб-
Чиста Чиста 

Дуже 

слабо 

Оліготокс

ичность 
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ність ність токсичні 

II 

 – мезо-

сапроб-

ність 

 – мезо-

токсоб-

ність 

Задовіль-

ної 

чистоти 

Помірно 

забруд-

нена 

Слабо 

токсичні 

 – мезо- 

токсич-

ність 

III 

 – мезо-

сапроб-

ність 

 – мезо-

токсоб-

ність 

Забруд-

нена 

Забруд-

нена 

Помірно 

токсичні 

 –мезо- 

токсич-

ність 

IV 

Полі-

сапроб-

ність 

Полі-

токсоб-

ність 

Брудна Брудна 
Сильно 

токсичні 

Політок-

сичність 

V 

Гіпер-

сапроб 

ність 

Гіпер-

токсоб-

ність 

Вельми 

(гра-

нично) 

брудна 

Дуже 

брудна 

Високо 

токсичні 

Гіперток-

сичність 
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2 СТАН, ОСОБЛИВОСТІ ТА НЕДОЛІКИ ІСНУЮЧОЇ УКРАЇНСЬКОЇ 

СИСТЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ МАСИВУ 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

 

 У даному розділі визначаються та досліджуються сучасні вимоги 

українського законодавства до системи визначення та оцінки якості води 

поверхневих вод у зв’язку з прийняттям програми по приведенню державної 

системи моніторингу довкілля до вимог ЄС. 

 Відповідно до плану імплементації Директиви 2000/60/ЄС [3] Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за 

басейновим принципом» [57] були прийняті зміни спрямовані, насамперед, 

на створення механізмів управління міжнародними річками, озерами та 

прибережними водами. Згідно з [57] були визначенні райони річкових 

басейнів та створені умови для здійснення аналізу характеристик районів 

річкових басейнів, створення методики ідентифікації та типології 

поверхневих і підземних водних об’єктів, розроблення та запровадження 

програми моніторингу стану річкових басейнів, запровадження моніторингу 

якості поверхневих і підземних вод. 

 Відповідно Методики [1] віднесення масиву поверхневих вод до одного 

з класів екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод 

здійснюється для кожного масиву поверхневих вод окремо і включає таке: 

 - аналіз зміни в часі показників, що визначають стан масиву; 

 - графічну або статистичну обробку даних моніторингу; 

 - визначення тенденцій у зміні стану масиву поверхневих вод; 

 - оцінку довгострокових змін референційних умов (умов, що відобра-

жають стан довкілля за відсутності або за мінімального антропогенного 

впливу) і змін, викликаних антропогенним впливом; 

 - оцінку основних антропогенних впливів на стан масиву; 

 - оцінку водокористування. 

 Згідно до Методики визначення екологічного стану масиву 

поверхневих вод ґрунтується на використанні комплексу біотичних і 

абіотичних компонентів, властивих водним екосистемам. 

 Гідроморфологічні, хімічні та фізико-хімічні показники, що 

характеризують масив поверхневих вод, доповнюють біологічні показники. 

 Для кожного типу масиву поверхневих вод встановлюються 

референційні умови, що є початковими величинами для встановлення 

граничних значень класів і використовуються для визначення екологічного 

стану масиву поверхневих вод.  Для класифікації екологічного стану масиву 

поверхневих вод використовуються п’ять класів:  

 

 -  I клас екологічного стану - «відмінний», синій  колір;  

 

 -  II  клас  екологічного  стану - «добрий», зеленим кольором; 
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 - III клас екологічного  стану -  «задовільний», жовтий колір; 

 

 - IV клас екологічного стану - «поганий», помаранчевий колір; 

  

 - V клас екологічного стану  - «дуже поганий», червоний колір. 

 

 «Класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу 

масиву поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною. Типоспецифічна 

класифікація розробляється для біологічних, гідроморфологічних, хімічних 

та фізико-хімічних показників. Під час розроблення типоспецифічної 

класифікації на основі екологічного нормативу якості води встановлюються 

граничні значення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод: 

для біологічних показників - для п’яти класів; для хімічних та фізико- 

хімічних показників - для трьох класів, що відповідають екологічним станам 

«відмінний», «добрий» та «задовільний»; для специфічних синтетичних та 

несинтетичних забруднюючих речовин у межах хімічних та фізико-хімічних 

показників - для двох класів, що відповідають екологічним станам «добрий» 

та «задовільний» [1]. 

 Відповідно до Методики визначення класу для кожного з показників 

проводиться шляхом зіставлення його значення з граничними значеннями 

класів, встановленими у типоспецифічній класифікації. 

 «Клас екологічного стану масиву поверхневих вод за біологічними 

показниками визначається за найгіршим показником. Кожен з показників 

може бути охарактеризований одним чи декількома індикаторами, які 

вибираються для кожного типу масиву поверхневих вод окремо. Наприклад, 

показник «склад і кількісні показники водної флори» може бути кількісно 

описаний як числом видів, так і числом таксонів вищого рангу, чисельністю 

та/або біомасою водоростей (прямою або через показник «хлорофіл a») чи 

інтегрованим індикатором - інформаційним індексом Шеннона. Під час 

класифікації береться до уваги не найгірше значення окремого індикатора, а 

осереднене значення класу всіх використаних індикаторів у межах 

показника». [1].  

 Критерії віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 

екологічного стану наведено в табл. 2.1 (додаток 2 до Методики). 
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 Таблиця 2.1  - Критерії віднесення масиву поверхневих вод до одного з  

класів екологічного стану [ 1 ] . 
 

Стан «відмінний» Стан «добрий» Стан «задовільний» 

Значення біологічних 

показників відповідають 

значенням, характерним 

для масиву поверхневих 

вод у референційних 

умовах, мають тенденцію 

до дуже незначних змін. 

Відсутні або виявлені 

дуже незначні 

антропогенні зміни 

значень 

гідроморфологічних, 

хімічних та фізико- 

хімічних показників 

порівняно з величинами, 

характерними для масиву 

поверхневих вод в 

референційних умовах 

Значення біологічних 

показників масиву 

поверхневих вод 

вказують на низькі рівні 

антропогенного впливу і 

мало відхиляються від 

значень, характерних для 

масиву поверхневих вод 

у референційних умовах. 

Концентрації хімічних та 

фізико-хімічних 

показників не 

перевищують 

екологічних нормативів 

якості, встановлених для 

екологічного стану 

«добрий» 

Значення біологічних 

показників масиву 

поверхневих вод помірно 

відхиляються від значень, 

характерних для масиву 

поверхневих вод у 

референційних умовах. 

Ці значення мають 

помірну тенденцію до 

відхилення в результаті 

антропогенного впливу та 

мають значно більші 

відхилення порівняно з 

умовами стану 

«добрий». 

Концентрації хімічних та 

фізико-хімічних 

показників перевищують 

екологічні нормативи 

якості, встановлені для 

екологічного стану 

«задовільний» 

Стан «поганий» Стан «дуже поганий» 

Спостерігаються значні зміни щодо 

значень біологічних показників та 

значні відхилення від норм 

відповідних біологічних популяцій, 

характерних для масиву поверхневих 

вод у референційних умовах 

Спостерігаються дуже сильні зміни 

щодо біологічних показників, 

відсутність великої частини 

відповідних біологічних ценозів, 

характерних для масиву поверхневих 

вод у референційних умовах 

 

 Схему визначення екологічного стану масиву поверхневих вод 

відповідно до Методики [1] додаток 6 наведено на рис. 2.1. 
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 Рисунок 2.1 Остаточне визначання стану масиву поверхневих вод. 

 

 Зауваження щодо критеріїв віднесення масиву поверхневих вод до 

одного з класів екологічного стану наступні (додаток 2 до Методики).  

 Для екологічного стану “добрий” значення біологічних показників 

масиву поверхневих вод повинні вказувать на низькі рівні антропогенного 

впливу і “мало відхиляються” від значень, характерних для масиву 

поверхневих вод у референційних умовах. Але, що таке “мало відхіляються” 

не визначено. Наприклад, відхилення на скільки процентів? Або повинні 

бути граничні значення для біологічних показників: верхня та нижня межа 

цих показників.   

 Для екологічного стану “задовільний” значення біологічних показників 

масиву поверхневих вод повинні “помірно відхилятися” від значень, 

характерних для масиву поверхневих вод у референційних умовах. Але що 

таке “помірно” також не визначено. 

 Аналогічно для екологічного стану “поганий” повинні спостерігатися 

“значні зміни” щодо значень біологічних показників та значні відхилення від 

норм відповідних біологічних популяцій, характерних для масиву 

поверхневих вод у референційних умовах. Але що таке “значні зміни” не 

визначено. 

 Аналогічно для екологічного стану “дуже поганий” повинні 

спостерігаться “дуже сильні зміни” щодо біологічних показників, відсутність 

великої частини відповідних біологічних ценозів, характерних для масиву 

поверхневих вод у референційних умовах Але що таке “дуже сильні зміни” 

не визначено.  

 Таким чином, відсутність чітких критеріїв та визначень, що таке “мало 

відхиляються”, “помірно відхилюються”, “значні зміни”, “дуже сильні 

зміни” не дозволяє достовірно визначати різні екологічні класи за 

 Екологічний стан “добрий” для концентрацій хімічних та фізико-

хімічних показників визначається таким чином, що ці показники не 

перевищують екологічних нормативів якості, встановлених для екологічного 
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стану «добрий». Але в Україні в нормативних документах відсутні екологічні 

нормативи якості для екологічного стану «добрий».   

 Екологічний стан “задовільний” для концентрацій хімічних та фізико-

хімічних показників визначається таким чином, що ці показники не 

перевищують екологічних нормативів якості, встановлених для екологічного 

стану «задовільний». Але в Україні в нормативних документах відсутні 

екологічні нормативи якості для екологічного стану «задовільний». Тому, 

при відсутності  екологічних нормативів якості для концентрацій 

хімічних та фізико-хімічних показників не можливо визначити “добрий” 

або “задовільний” екологічний стан за цими показниками.  

 

  Зауваження щодо стану за гідомофологічними показниками. 

Відповідно до Методики додаток 6,  рис. 1  стан за гідромофологічними 

показниками може бути 2-х класів: “відмінний” та “добрий”. Відповідно до 

Методики додаток 3 стан за гідромофологічними показниками може бути 3-

х класів: “відмінний”, “добрий” та “задовільний”. Тобто це є явне 

протиріччя. Крім того, умови для класу  “добрий” та “задовільний” однакові, 

що не дозволяє їх відлічити один від одного. 

 

 Зауваження щодо стану за хімічними та фізико-хімічними 

показниками. Відповідно до Методики додаток 6,  рис. 1 стан за 

показниками специфічні синтетичні та несинтетичні забруднюючі речовини 

може бути 2-х класів: “добрий” та “задовільний”. Відповідно до Методики 

додаток 3 стан за  показниками специфічні синтетичні та несинтетичні 

забруднюючі речовини може бути 3-х класів: “відмінний”, “добрий” та 

“задовільний”. Тобто це є явне протиріччя. Для специфічних несинтетичних 

забруднюючих речовин класу “добрий” визначено, що концентрації цих 

речовин не перевищують екологічних нормативів якості. Але для значної 

кількості забруднюючих речовин, що надходять до водного об’єкту, 

екологічні нормативи якості відсутні. 

 Крім того, відповідно до Методики додаток 3 “добрий” стан за 

біогенними речовинами визначається таким чином, що концентрації цих 

речовин не перевищують рівнів, встановлених для забезпечення 

функціонування екосистем і досягнення значень, наведених для біологічних 

показників. Але не вказано, де не наведено ці рівні. 

 Класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу ма-

сиву поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною. Д ля   викорис-

тання цієї методики необхідно проведення попередньої типоспецифічної 

класифікації. Але, які установи будуть виконувати цю типоспецифічну 

класифікацію, за якій час буде проведено  типоспецифічну класифікацію 

усіх водних масивів України, та скільки  буде коштувати ця класифікація є 

невизначеним. Можливо вартість таких робіт буде дуже велика, крім того, 

час виконання робіт буде дуже  значним, що ставіть під сумнів доречність 

впровадження Методики без її суттєвого доопрацювання. 
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 Під час розроблення типоспецифічної класифікації на основі екологіч-

ного нормативу якості води будуть встановлюватись граничні значення для 

класів  екологічного  стану  масиву поверхневих вод. Але на теперішній час 

значення екологічного нормативу якості води  відсутні. Тобто, встановити 

граничні значення для класів екологічного стану масиву поверхневих вод без 

додаткових досліджень не можливо; 

 Екологічні  нормативи  якості  (ЕНЯ) для  визначення хімічного  стану 

масиву поверхневих вод, які наведено в додатку 8  до М етодики, не  

містять значень для важливих речовин, а саме нафтопродуктів, СПАВ,  

фосфатів, БСК5, міді, хрому, нікелю та інші. Без врахування цих речовин 

не можливо правильно визначити екологічний та хімічний стан масиву 

поверхневих вод; 

 Визначення екологічного стану водного масиву поверхневих вод на 

підставі проведення типоспецифічної класифікації суперечить положенню 

четвертої частини ст. 33 (Екологічні  нормативи) Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища України» [2], згідно до 

четвертої частини ст. 33: «Нормативи гранично допустимих концентрацій 

забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі та рівні 

шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього є єдиними для всієї 

території України». За розумінням змісту ст. 33 екологічні нормативи, як і 

ГДК, повинні  бути єдиними для всієї території України; 

 Методику, що розроблено, не можливо використовувати без суттєвого 

доопрацювання. 
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3 ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ВІДНЕСЕННЯ МАСИВУ 

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ДО ОДНОГО З КЛАСІВ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СТАНУ МАСИВУ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД ЗА ОКРЕМИМИ 

БІОЛОГІЧНИМИ, ХІМІЧНИМИ ТА ФІЗИКО-ХІМІЧНИМИ 

ПОКАЗНИКАМИ 

 
 Вузловим питанням в екологічному нормуванні забруднення водних 

екосистем є вибір і обґрунтування критеріїв оцінки якості середовища [58]. До 

інформативних та об'єктивних критеріїв відносяться ті показники, які здатні 

адекватно відображати дозу впливу, комплексний характер забруднення, явища 

синергізму або антагонізму, а також ті біологічні критерії, які показують ранні 

порушення в найбільш чутливих компонентах водних угруповань, які враховують 

їх значимість для всієї екосистеми в найближчому і віддаленому майбутньому [59]. 

Була розроблена маса індексів і показників, заснованих на хімічних і біологічних 

методах, що дозволяють оцінити якість водного середовища. Переважна більшість 

критеріїв її оцінки засновані на зміні видового різноманіття та структурних харак-

теристик спільних гідробіонтів в залежності від виду та рівня забруднення [50]. 

 Дуже популярними та ефективними методами оцінки впливу чинників 

довкілля на живі організми стали методи біологічної індикації. Використання 

біологічних індикаторів дозволяє оцінити реакцію живого організму на зміни 

параметрів навколишнього середовища у показниках, що мають біологічний сенс. 

Використовуючи біоіндикатори можна виявити зміни в екосистемах на ранніх 

стадіях і тоді, коли їх важко виявити іншими методами. В останні роки крім 

біологічних індикаторів вирізняють ще й екологічні індикатори. 

 Поняття «екологічні індикатори» є більш ширшим, ніж «біологічні 

індикатори», і включає в себе останнє.Такі індикатори можуть бути використані 

для оцінки впливу зовнішніх екологічних чинників, для виявлення причин 

негативних змін у екосистемах тощо.  В ідеалі індикатори повинні відображати 

ключову інформацію про структуру, функції та склад екосистем [61]. 

 Виділяють вісім рівнів екологічної індикації [62]: 

 1. Присутність або відсутність певних видів; 

 2. Співвідношення між різними класами організмів; 

 3. Концентрація хімічних сполук у середовищі і у певних організмах; 

 4. Концентрація речовини на трофічних рівнях; 

 5. Оцінка процесів (первинна продукція, щорічний приріст, смертність та 

ін.); 

 6. Складні (комплексні) індикатори (співвідношення дихання/біомаса, 

дихання/продукція, продукція/біомаса, первинні продуценти/консументи та ін..); 

 7. Цілісні (холістичні) показники (стійкість, пружність, біорізноманіття, різні 

форми різноманітності…); 

 8. Термодинамічні показники (енергія, ексергія, ентропія, маса …). 

 У розвитку сучасної гідроекології стала досить помітною тенденція до 

оцінки стану масивів поверхневих вод не з погляду потреб конкретного 

водоспоживача, а з погляду збереження структури і функціонування особливостей 

всієї екосистеми. Існуюча система санітарно-гігієнічного нормування з 

використанням гранично-допустимих концентрацій (ГДК) вже тривалий час 

піддається в цілому аргументованій критиці, яка зводиться до таких основних 

претензій: 



36 

 1) концентрації речовин у воді не відображують токсикологічне 

навантаження на екосистему, оскільки не враховують процеси акумуляції речовин 

у біологічних об’єктах та донних відкладах;  

 2) не враховується специфіка функціонування водних екосистем у різних 

природно-кліматичних зонах (широтна та вертикальна зональність) та 

біогеохімічних провінціях (природні геохімічні аномалії з різним рівнем вмісту 

природних з’єднань), а отже, і їх токсикорезистентність; 

  3) не враховується різний трофічний статус екосистем, сезонні особливості 

природних факторів, на фоні котрих проявляється токсичність забруднюючих 

речовин. 

 В Україні останнім часом приділяється досить велика увага проблемі 

вдосконалення моніторингу стану навколишнього природного середовища та 

моніторингу трансграничного забруднення водних об’єктів. У той же час існуюча 

система моніторингу ще не повною мірою відповідає міжнародним вимогам. 

Моніторинг навколишнього середовища є важливим інструментом ефективного 

управління якістю навколишнього природного середовища, своєчасного 

попередження шкідливого впливу забруднювачів, а також широкого інформування 

громадськості про стан і тенденції зміни навколишнього природного середовища. 

 Основною причиною переходу на біологічний контроль є той факт, що 

суспільства водних організмів відображують сукупний вплив факторів середовища 

на якість поверхневих вод. Там, де критерії для визначення впливу не існують  

наприклад, вплив джерела забруднення поза пунктом спостереження, деградація 

середовища існування), суспільства можуть бути єдиними практичними засобами 

оцінки таких впливів. Відома міжнародна практика по контролю за станом 

суспільств виявляє, що він може бути відносно недорогим, порівняно з хімічним 

контролем [63]. 

 

 3.1 Оцінка екологічного стану поверхневих вод за окремими 

групами біологічних показників 

 

 3.1.1  Фітопланктон, основні структурні індикатори 

Оцінка стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу 

повинна передбачати комплексний підхід з використанням різних методів, 

спільне використання яких надає можливість оцінювати водне середовище з 

екологічних позицій.  

Визначення екологічного стану масиву поверхневих вод ґрунтується на 

використанні комплексу біотичних і абіотичних компонентів, властивих 

водним екосистемам, і здійснюється за біологічними, гідроморфологічними, 

хімічними та фізико-хімічними показниками. [1] 

Кожен з показників може бути охарактеризований одним чи 

декількома індикаторами, які вибираються для кожного типу масиву 

поверхневих вод окремо. Наприклад, показник «склад і кількісні показники 

водної флори» може бути кількісно описаний як числом видів, так і числом 

таксонів вищого рангу, чисельністю та/або біомасою водоростей (прямою 

або через показник «хлорофіл a») чи інтегрованим індикатором - 

інформаційним індексом Шеннона. [1] 
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Згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС (ВРД) [3], де 

визначені основні пріоритети у водоохоронній діяльності та шляхи досягнення 

доброго стану поверхневих вод, головним питанням при оцінці якості 

поверхневих вод є визначення структурних і функціональних показників 

біологічної складової водних екосистем як основного чинника забезпечення 

стабільності умов відтворення водних ресурсів. Протягом останніх років 

провідними фахівцями країн ЄС і України відзначалася необхідність 

підвищення ролі біологічного аналізу, розширення переліку біологічних 

показників. Оцінка екологічного стану поверхневих вод за біологічними 

показниками повинна базуватися перш за все на дослідженні фітопланктону, 

фітобентосу, зообентосу, макрофітів та іхтіофауни. [4]  

Склад флори й фауни водойм, кількісні співвідношення їх окремих 

представників характеризують забруднення і стан водних екосистем. Видова 

структура угруповань гідробіонтів у залежності від їх чутливості до 

органічного забруднення водойм чітко виражена на біоценотичному рівні. 

Ступінь забрудненості водних об’єктів органічними речовинами - 

сапробність - визначається за наявністю або відсутністю біоіндикаторів -  

організмів, показових відносно відповідних умов сапробності - виходячи з 

порівняння видового різноманіття, чисельності й біомаси забруднених і 

чистих зон. При такому порівнянні використовуються абсолютні величини та 

індекси видового різноманіття. [5] 

Сапробність - комплекс фізіолого-біохімічних властивостей організма, 

який обумовлює його здатність існувати у воді з тим чи іншим вмістом 

органічних речовин, тобто з тим чи іншим ступенем забруднення. [6]  

Встановлено, що за сприятливих умов чисельність видів у гідро-

біоценозах підвищується, але кожен вид представлений меншою кількістю 

екземплярів. З погіршенням якості води таксономічний склад гідробіонтів – 

видове різноманіття - збіднюється, у той час як чисельність окремих видів 

зростає та у полісапробній зоні може бути дуже великою. [5, 6]  

Біоіндикатори якості води – це організми, присутність яких у водоймі, 

їх кількість та особливості розвитку вказують на перебіг природних процесів 

або наявність антропогенних впливів, що змінюють склад і властивості води 

як середовища їх існування. [5] 

Біоіндикація - метод оцінки якості води (як середовища існування 

гідробіонтів) за видовим складом і показниками кількісного розвитку видів-

індикаторів та за структурою угруповань, які вони утворюють. [5]  

Існує кілька систем для біологічної індикації забруднених вод. Ступінь 

сапробності визначається головним чином за видовим складом бактеріо-, 

фіто- і зоопланктону, бентосу та перифітону. Для кожної зони сапробності 

визначено перелік найбільш характерних організмів-індикаторів, який 

нараховує більше 2500 видів рослин і тварин та постійно уточнюється.  

Оскільки значна частина індикаторних організмів може існувати у 

кількох зонах сапробності, Р. Пантле і Г. Букком були запропоновані 

кількісні показники видів-індикаторів: індикаторна значимість кожного 

виду та індекс сапробності, при визначенні    якого враховується кількість 
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видів-індикаторів, індикаторна значимість кожного виду та його відносна 

чисельність або біомаса. Метод індикаторних організмів Пантле і Букка у 

модифікації Сладечека найчастіше використовується при біомоніторингу 

поверхневих вод і дає можливість представити результати біологічного 

аналізу чисельними значеннями та забезпечує можливість порівняння стану 

різних водойм.    

Згідно з ВРД, склад, багатство та біомаса фітопланктону відносяться до 

основних біологічних показників, за якими доцільно здійснювати оцінку 

екологічного стану поверхневих вод [3]. Чисельність, біомаса, число видів, 

індекс Шеннона, структурні індекси та ін. є структурними показниками 

окремих угруповань, зокрема фітопланктону, і входять до групи 

гідробіологічних показників в екологічній класифікації якості вод за 

біологічними критеріями. Біомаса фітопланктону є також одним з важливих 

показників трофності. Індекси сапробності за системами Пантле - Букка 

і Гуднайта - Уітлея та біотичні індекси є основою біоіндикаційної оцінки. [4] 

Також для контролю якості поверхневих вод за фітопланктоном важливими є 

склад і кількісні показники масових видів. [5, 7] 

При оцінці стану екосистеми використовують показники структури 

угруповання (домінування та різноманітності) – індекси подібності видового 

складу (Жаккарда, Кульчинського, Соренсена, Маунфорда, Чекановського, 

Шоригіна, Константинова та ін.), видового різноманіття (Шеннона, 

Менгініка, Маргалефта, комплекс альгологічних індексів Тунмарка і Ніпарда 

з урахуванням окремих відділів фітопланктону), а також індекси забруднення 

(Кнопка, Пантле і Букка, Зелинке і Марвіна та ін.). При всьому різноманітті 

цих індексів в основі їх лежить одна з трьох характеристик: видовий склад, 

щільність (середнє число особин даного виду на одиницю площі, об’єму або 

на пробу), зустрічальність видів.   

Також в екології використовують показник різноманіття за Сімпсоном і 

показник вирівненості, які відображають різноманіття видового складу 

окремих гідробіоценозів, а також їх пристосованість до умов середовища. 

Водорості відіграють важливу роль у біологічному аналізі води – 

завдяки високій чутливості до умов навколишнього середовища, особливо 

угруповань фітопланктону, та високій стенотопності багатьох видів, що дає 

можливість їх використання в якості індикаторних організмів. Стенотопні 

види потребують для свого існування певної комбінації зовнішніх умов і 

прив’язані до певних біотопів. Більш широко поширені евритопні види, 

здатні до існування у різних біотопах, в якості індикаторних організмів 

непридатні. [5, 7] 

  Забруднення, коли або підвищуються концентрації природних 

речовин, або до навколишнього середовища потрапляють синтетичні 

речовини, що не зустрічаються у природних умовах (ксенобіотики), може як 

пригнічувати, так і стимулювати вегетацію водоростей. [7] 

Якість або ступінь забруднення води за складом водоростей оцінюється 

як за змінами структури угруповання різних ділянок (у тому числі за 

допомогою індексів видового різноманіття, інформаційних індексів), так і за 
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індикаторними організмами – коли згідно з присутністю або відсутністю 

індикаторних видів чи груп і їх відносною кількістю, користуючись 

розробленими системами індикаторних організмів, відносять водойму або її 

ділянку до відповідного класу вод. [7] 

В альгології для біологічної індикації забруднення використовують 

систему сапробності вод, запропоновану Р. Кольквітцем і М. Марсоном і 

модифіковану у подальшому, яка визначається ступенем забрудненості 

органічними речовинами й продуктами розпаду та, зокрема, відповідними 

особливостями  розвитку водоростей: 

- полісапробна зона – дуже брудні води – число видів водоростей, 

здатних розвиватися у цій зоні, невисоке, але вони можуть зустрічатися у 

масовій кількості – окремі види синьозелених, евгленових, зелених; 

мезосапробна зона (з α- і β-мезосапробними підзонами) – відповідно 

помірно або слабко забруднені – видове різноманіття альгофлори вище 

порівняно з полісапробною зоною, проте чисельність і біомаса нижче; в α-

мезосапробній зоні зустрічаються  переважно синьозелені, евгленові, діато-

мові та зелені, у β-мезосапробній – синьозелені, діатомові, зелені та інші; 

- олігосапробна зона – чисті води – високе видове різноманіття 

представників усіх відділів фітопланктону, переважно діатомових і 

золотистих, але їх чисельність і біомаса незначні;  

- ксеносапробна зона – дуже чисті води - у малонаселених місцях, 

високогірних водоймах, підземних джерелах; часто представлена 

реліктовими видами водоростей, дуже чутливими до якості води.   

Система сапробності вод удосконалюється шляхом розширення та 

уточнення видів-індикаторів забруднення (загальновизнаний у гідробіології 

перелік організмів-індикаторів ступеню забруднення водойм запропоновано 

комісією СЕВ у 1977 р.), а також переведенням якісних оцінок у кількісні 

(індекс сапробності за Р. Пантле і Г. Буком, урахування чисельності індика-

торних організмів на одиницю простору за М. Зелинке і П. Марваном та ін.).  

Для оцінки якості вод за фітопланктоном найбільш широко 

використовується метод індикаторних організмів Пантле і Бука у модифікації 

Сладечека [8], який дає можливість представити результати біологічного ана-

лізу чисельними значеннями та забезпечує порівняння стану різних водойм. 

Згідно з даним методом індекс сапробності розраховується за формулою: 

  

S = ∑(s·h) / ∑ h  ,       (3.1), 

 

де S – індекс сапробності, 

s - індикаторна значимість кожного виду (визначається за списками 

спробних організмів); 

h – частота зустрічальності (розраховується як співвідношення 

чисельності даного виду водоростей і загальної чисельності проби).  

Встановлено, що зв'язок між сапробностю та складом угруповань 

більш виразний там, де сапробність є переважним чинником. Тому деякі 

автори наголошують на складності визначення якості води за показовими 
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організмами, особливо у водах з невеликим вмістом органічної речовини, де 

є можливість перекривання дії сапробності іншими чинниками. Склад біо-

ценозу, який є основним критерієм оцінки ступеня забрудненості органічною 

речовиною, залежить не тільки від сапробності, але й від багатьох інших 

чинників середовища: фізичних властивостей дна, глибини, швидкості течії, 

температури, присутності промислових стоків та ін. Відмічено, що 

прискорення швидкості течії викликає зміну видового складу фітопланктон-

ного угруповання у бік олігосапробності, сповільнення – до полісапробності. 

Також має значення тип водойми, яка досліджується: зокрема встановлено, 

що в озерах стічні води діють на біоценоз інакше, ніж у річках.   

У зв’язку з тим, що індикаторне значення багатьох видів водоростей 

нерідко залежить від умов їх існування, для оцінки стану екосистеми 

необхідно враховувати не тільки наявність конкретних видів-індикаторів 

сапробності води, але також їх чисельність, співвідношення з іншими видами 

в даній екосистемі. Тому при оцінці стану водойми та якості води доцільно 

використовувати кілька методів. 

Такий показник, як число видів, ряд авторів вважають не досить 

надійним при визначенні якості води, оскільки він залежить від кількості 

вивчених проб фітопланктону та ретельності ідентифікації видів водоростей.  

При екологічному нормуванні якості вод використовують такі 

показники фітопланктону, як біомаса та індекс сапробності. Для визначення 

їх величин необхідні дані про видовий склад фітопланктону, чисельність 

кожного виду та загальну чисельність у пробі, об’єм клітин, види-індикатори 

з їх індикаторною значимістю.  

Згідно з результатами багаторічних досліджень фітопланктону 

української ділянки р. Дунай, басейну р. Сіверський Донець та інших водойм 

зона сапробності, клас і категорія якості води, визначені відповідно до 

Методики екологічної оцінки якості поверхневих вод (1998) [9] за індексом 

сапробності та біомасою фітопланктону, у більшості створів відрізнялися, 

особливо у теплі сезони. Це пояснюється підвищенням розвитку 

планктонних водоростей у літній сезон, а в багатьох випадках - у весняний і 

літньо-осінній максимуми вегетації фітопланктону, та свідчить про 

важливість урахування обох критеріїв якості води.  

У таблиці 1 наведене порівняння класів і категорій якості води, 

визначених за індексом сапробності та за біомасою фітопланктону у 12 

досліджених створах української ділянки дельти р. Дунай від м. Рені до рук. 

Бистрий за три останні роки - 2018-2020.  

Згідно з даними таблиці 1, за індексом сапробності у переважній кіль-

кості створів були визначені ІІ клас, 3 категорія якості води у межах 1,6-2,0 

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

чистоти/забрудненості, β'-мезосапробна зона.  
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Таблиця 3.1 - Порівняння класів і категорій якості води, визначених за 

індексом сапробності та за біомасою фітопланктону у 12 досліджених 

створах української ділянки дельти річки Дунай від міста Рені до рук. 

Бистрий, 2018 - 2020 р.р. 

 

Дата відбору 

Співпадали Не співпадали 

Кіль-

кість 

ство-

рів 

Клас, 

катего-

рія за І 

сапр. та 

біомасо

ю ФП 

Кіль-

кість 

ство-

рів 

Кількість створів, їх 

класи та категорії 

за І сапр., межі 

коливання отриманих 

значень  І сапр. 

Кількість 

створів, їх 

класи та 

категорії за  

біомасою 

ФП 

Квітень 2018 7 ІІ, 3 5 5 - ІІ, 3 (1,6 -1,72) 5 – ІІІ, 4 

Жовтень 2018 7 ІІ, 3 5 
5 - ІІ, 3 (1,61-1,63) 

min 1,58,  max 1,68 

1 - ІІ, 2 

4 – ІІІ, 4 

Травень 2019 - - 12 
3- ІІ, 2 (1,39-1,53) 

9 -  ІІ, 3 (1,55-1,61) 

8 – ІІІ, 4 

4 – ІІІ, 5 

Липень 2019 1 ІІ, 3 11 11 - ІІ, 3 (1,61-1,76) 
7 – ІІІ, 4 

4 – ІІІ, 5 

Листопад 2019 8 ІІ, 3 4 4 - ІІ, 3 (1,58-1,67) 
3 - ІІ, 2 

1 – ІІІ, 4 

Червень 2020 3 ІІ, 3 9 
1 - ІІ, 2 (1,53) 

8 - ІІ, 3 (1,57-1,63) 

7 – ІІІ, 4 

1 – ІІІ, 5 

Липень – 

серпень 2020 
4 ІІ, 3 8 8 - ІІ, 3 (1,62-1,65) 8 – ІІІ, 4 

 

Лише у травні 2019 р. та червні 2020 р. в окремих створах індекс 

сапробності відповідав більш чистому стану вод - ІІ класу, 2 категорії 

(значення індексу сапробності 1,0 - 1,5): «дуже добрі» за станом якості вод, 

«чисті» за ступенем чистоти/забрудненості, α-олігосапробна зона. Також слід 

відзначити, що в цілому коливання індексу сапробності, навіть у межах 

однієї зони, переважно були незначні. 

У той же час, показники біомаси фітопланктону відповідали більш 

забрудненому стану вод - переважно ІІІ класу якості води, 4 і 5 категоріям: 

відповідно «задовільні» за ступенем якості вод, «слабко забруднені» за 

ступенем чистоти/забрудненості, β''-мезосапробній зоні (значення біомаси 2,1 

- 5,0 мг/дм
3
) та «посередні» за станом якості вод, «помірно забруднені» за 

ступенем чистоти/забрудненості, α'-мезосапробній зоні (біомаса 5,1-

10,0 мг/дм
3
). 

Наведені приклади свідчать про важливість урахування при оцінці 

якості води обох критеріїв – індексу сапробності та біомаси фітопланктону – 

з метою отримання більш точної оцінки якості води. 

Часто при визначенні якості води за допомогою індексу сапробності за 

фітопланктоном переважна кількість проаналізованих проб відносяться до 
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однієї категорії якості вод, у той час, як за біомасою планктонних водоростей 

різниця більш виразна – як у більшості створів р. Дунай (табл. 2), а також при 

дослідженні водойм басейну р. Сіверський Донець та ін. 

Коли є можливість оцінки якості води лише за одним показником, а 

також для уточнення в інших випадках, доцільно використовувати уточнене 

значення категорії - КУ, запропоноване у проекті Методики екологічної 

оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями (2012 р.), п. 5.17. 

[4] Згідно з даним документом, з водоохоронної точки зору важливе 

значення, особливо при обмеженому обсязі інформації, має ступінь 

наближення значень показника (індексу сапробності, біомаси фітопланктону) 

до межі сусіднього (гіршого або більш чистого) класу або категорії.  

Для визначення може бути використана така формула: 

 

Ку = К+(AC-Kmin)/(Kmax-Kmin),     (3.2) 

 

де КУ  - уточнене значення категорії; 

К - ціле число категорії якості вод, що відповідає номеру тієї категорії, 

до якої належить абсолютна величина показника;  

АС  - абсолютна величина показника якості вод у пункті контролю;  

Кmin і Кmax - найменше і найбільше значення діапазону величин категорії 

якості вод, до якої належить абсолютна величина показника. 

Наприклад, розрахунок уточненого значення категорії якості води за 

індексом сапробності досліджених створів української ділянки р. Дунай у липні 

2019 р. має наступний вигляд. 

Значення індексу сапробності при дослідженні 12 створів р. Дунай 

коливалося у межах 1,61 - 1,76, що відповідає ІІ класу, 3 категорії якості вод з 

границями 1,6 – 2,0 для індексу сапробності. Номер категорії якості води 

дорівнює 3.  

Для нижчого значення індексу сапробності (1,61) уточнене (дробове) 

значення категорії якості води обчислюється таким чином:  

 

КУ = 3+
6,10,2

6,161,1




= 3,03      (3.3) 

 

Для вищого значення індексу сапробності (1,76) уточнене (дробове) 

значення категорії якості води обчислюється таким чином:  

 

КУ = 3+
6,10,2

6,176,1




= 3,4       (3.4) 

 

Це підтверджує, що якість води за мінімальним значенням індексу 

сапробності (1,61) серед досліджених створів найбільш близька до нижньої – 

більш чистої - границі 3 категорії якості води (уточнене значення категорії – 

3,03), а у створі з максимальним значеннями індексу сапробності (1,76) та 





44 

рівномірності внеску видів планктонних водоростей у формування якісного 

та кількісного складу альгофлори. 

 Згідно з багаторічними дослідженнями УКРНДІЕП фітопланктону 

української частини р. Дунай, значення індексу Шеннона, розрахованого як 

за чисельністю, так і за біомасою планктонних водоростей, свідчили про 

більш-менш рівномірний внесок видів у формування якісного та кількісного 

складу альгофлори. У більшості випадків динаміка індексу Шеннона 

співпадала з динамікою видового різноманіття, але не завжди, що 

пояснюється коливанням кількості дрібноклітинних і великоклітинних видів 

водоростей та їх внеску у чисельність і біомасу.  

Разом з індексом сапробності за Пантле-Букком і біомасою 

фітопланктону індекси різноманітності Шеннона, розраховані за чисельністю 

та біомасою, надають додаткову інформацію стосовно як стану водойми у 

період досліджень, так і у виявленні багаторічних часових тенденцій.  

За допомогою математичних методів співробітниками УКРНДІЕП було 

виконано аналіз наявності часових тенденцій альгологічних показників для 

12 створів щорічного моніторингу української частини р. Дунай від м. Рені 

до рук. Бистрий, 0 км за період 2005-2017 рр. Середньорічні значення 

альгологічних показників, усереднені по пунктах спостереження, а також 

розраховані значення часових тенденцій і рівні їх значимості наведені у 

таблиці 3.2. 

Таблиця 3.2 - Середньорічні значення альгологічних показників, усереднені 

по пунктах спостережень, та їх часові тенденції 

 

Рік 

спостереження 

Альгологічні показники 

Біомаса 

фітопланктону, 

мг/дм
3
 

Індекс 

сапробності 

Пантле-

Букка 

Індекс 

різноманітності 

Шеннона за 

чисельністю, 

біт/екз. 

Індекс 

різноманітності 

Шеннона за 

біомасою, 

біт/мг 

2005 1,52 2,01 3,33 3,04 

2007 1,42 1,87 2,49 2,48 

2008 3,70 1,54 2,76 2,92 

2009 1,30 1,78 4,06 3,27 

2010 4,28 1,86 2,39 3,40 

2011 1,82 1,70 2,87 2,56 

2013 1,75 1,34 1,94 3,14 

2014 2,18 1,62 1,74 4,07 

2015 3,30 1,63 2,33 3,30 

2016 2,57 1,63 1,79 3,06 

2017 1,82 1,63 2,19 3,91 

Часовий тренд 0,032 -0,028 -0,119 0,070 

Рівень значу-

щості тренду 
0,72 0,05 0,02 0,07 



45 

На рис. 1 - 3 наведені графіки динаміки індексу сапробності за Пантле-

Букком, а також індексів Шеннона, розрахованих за чисельністю та 

біомасою, за середніми значеннями по пунктах спостережень. 

В результаті розрахунків було зроблено висновок, що в цілому по 

українській частині дельти р. Дунай за період досліджень спостерігалося 

незначне поліпшення якості води згідно з індексом сапробності. У той же 

час, відмічалося незначне збільшення індексу різноманіття Шеннона, 

розрахованого за біомасою фітопланктону, і певне зменшення даного 

показника, розрахованого за чисельністю фітопланктону. Значущих змін 

загальної біомаси фітопланктону не спостерігалося. Середнє за період 

спостережень значення біомаси фітопланктону (2,33 мг/дм
3
) згідно з діючою 

в Україні екологічною класифікацією (Методика екологічної оцінки якості 

поверхневих вод (1998 р.) [9]   відповідає ІІІ класу, 4 категорії якості води 

(«слабко забруднені»), а середнє значення індексу сапробності (1,7) 

відповідає ІІ класу, 3 категорії якості води («досить чисті»).  

Як видно з графіку, наведеному на рис. 3, значне зменшення індексу 

Шеннона за чисельністю фітопланктону спостерігалося, починаючи 

приблизно з 2013 р. Причому виявлені тенденції відмічалося вже у вхідному 

створі української частини дельти р. Дунай (пункт моніторингу вище 

м. Рені), тобто вони обумовлені факторами, що діють за межами України.  

Також у ході досліджень було встановлено, що отримані результати по 

тенденціях зміни альгологічних показників корелюють з даними аналізу 

результатів моніторингу гідрохімічних показників. Зокрема, виявлена 

тенденція до зменшення показника «індекс сапробності» корелювала з 

тенденцією до поліпшення якості води за показниками азот амонійний, БСК-

5, азот нітритний, фосфор фосфатів. 

Аналіз часових змін чисельності й біомаси окремих відділів 

фітопланктону виявив значущі позитивні тенденції тільки для 2-х відділів: 

синьозелених та золотистих. Зокрема, значне підвищення чисельності та 

біомаси фітопланктону для цих відділів спостерігалося, починаючи з 2013 р., 

причому збільшення чисельності золотистих водоростей несуттєво вплинуло 

на індекс Шеннона; у цей же час зростання чисельності синьозелених 

призвело до істотного зменшення різноманітності за рахунок пригнічення 

представників інших відділів. Підвищення біомаси синьозелених і 

золотистих водоростей призвело до збільшення різноманітності за індексом 

Шеннона, розрахованим за біомасою. В останні роки зберігаються тенденції 

до зменшення індексу сапробності та індексу Шеннона за чисельністю 

фітопланктону і до зростання індексу Шеннона за біомасою фітопланктону.  
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Рисунок 3.1 – Динаміка індексу сапробності за Пантле-Букком за середніми 

значеннями по пунктах спостережень. 
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Рисунок 3.2 – Динаміка індексу Шеннона за біомасою фітопланктону за 

середніми значеннями по пунктах спостережень 
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Рисунок 3.3 – Динаміка індексу Шеннона за чисельністю фітопланктону за 

середніми значеннями по пунктах спостережень 
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Приклад наведених досліджень показує важливість комплексного 

підходу з використанням кількох показників для отримання більш точних 

результатів. 

 

 

 3.1.2 Оцінка за вмістом хлорофілу «а» у фітопланктону та донних 

відкладах 

 

 Фотосинтетичні пігменти відіграють провідну роль у процесах 

життєдіяльності рослин, роль яких, як головних перетворювачів сонячної 

енергії, первиннних продуцентів органічної речовини та виробників кисню, є 

визначаючою для формування складу й властивостей середовища існування 

більшості природних екосистем, у тому числі й водних. Вміст у воді (сестоні, 

фітопланктоні) та у донних відкладах рослинних пігментів пов’язаний із 

цілим комплексом характеристик угруповань мікроводоростей: біомаса, 

видовий склад, фізіологічний стан, фотосинтетична активність, умови 

існування. Тому пігментні характеристики мікроводоростей є важливими 

інтегральними показниками екологічного стану водних екосистем.  

 За допомогою визначення хлорофілу «а» фітопланктону можна [11-16] 

оцінити продуктивність водного об’єкту, виявити розбіжності в екологічному 

стані окремих його ділянок, встановити трофність досліджених вод і рівень 

їх антропогенної евтрофікації, виокремити зони неоднорідності водосховищ 

при їх районуванні, виявити зони «цвітіння» водного об’єкту тощо.  

 Інформаційне значення пігментного фонду донних відкладів поки що 

досліджено значно гірше, ніж фітопланктону. Проте, аналіз існуючих 

результатів досліджень пігментів водоростей у донних відкладах різнотипних 

водних об’єктів [17-21], дозволяє стверджувати, що за допомогою 

пігментного аналізу можливо оцінити біомасу, динаміку видового складу та 

фізіологічної активності фітобентосу, продуктивність та трофність водного 

об’єкту, ацидіфікацію водойм, виявити зони забруднення донних відкладів, 

оцінити екологічний стан екосистеми та її еволюцію. Визначення вмісту 

рослинних пігментів у донних відкладах особливо корисно при епізодичних 

спостереженнях, оскільки відклади є більш інерційним компонентом 

гідроекосистем, ніж водне середовище [22].  

 Існують три способи інтерпретації результатів визначення пігментних 

показників і, зокрема, вмісту хлорофілу «а», при оцінюванні (біоіндикації) 

екологічного стану водних об’єктів:  

- використання класифікаційних шкал трофності;  

- обчислення індексів трофності; 

- порівняння з референційними умовами. 

 

Класифікації трофності вод за концентрацією хлорофілу «а» 

 На теперішній час запропоновано цілу низку класифікацій трофності 

вод  за вмістом хлорофілу «а», які суттєво відрізняються як за кількістю 

класів, так і за діапазонами й градаціями значень концентрацій. Це 
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пояснюється тим, що різні класифікації розроблялися для водних об’єктів 

різних типів, розташованих у різних фізико-географічних зонах, кліматичних 

поясах і регіонах світу. Зокрема, дві взаємопов’язані класифікації трофності 

поверхневих вод на основі вмісту хлорофілу «а» було запропоновано в 

Україні (табл. 3.3). 

 

Таблиця 3.3 – Класифікації рівня трофності поверхневих вод за вмістом 

хлорофілу «а» у фітопланктоні, які запропоновані в Україні 

Клас I II III IV V 

Категорія 1 2 3 4 5 6 7 

Трофічний статус вод 
о
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о
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о
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п
о
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о
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і 
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тр

о

ф
н
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Літературні джерела 
Концентрація хлорофілу «а» (мкг/дм

3
) у 

фітопланктоні 

Оксіюк О.П. та ін., 

1994 [23] 

<3 3–7 8–12 13–20 21–40 41–75 76–150 >15

0 

Васенко О.Г. та ін, 

2012 [4] 

<2 2–4 5–10 11–30 31–50 51–150 >15

0 

 

 Оцінка трофності вод за вмістом хлорофілу «а» у донних відкладах 

значно менш розроблена, ніж за його вмістом у фітопланктоні. У доступній 

літературі знайдено дві такі класифікації (табл. 3.4). Слід також додати, що, 

як правило, класифікації вмісту домішок розроблюються для мулистих 

відкладів, бо сорбційна здатність пісків значно нижча. 

 

Таблиця 3.4 – Класифікації поверхневих вод за вмістом хлорофілу «а» у 

донних відкладах водойм та водотоків 

 

Ш
к
ал

и
 

Клас  

I II III IV V 

Трофічний статус вод 

оліго-

трофні 

мезо-

трофні 
ев-трофні 

полі-

трофні 

гіпер-

трофні 

Літературні джерела Вміст хлорофілу «а» у донних відкладах, мкг/г с.в. 

Möller W.A.A., Scharf 

B.W., 1986 [14] 

<13 13–60 60–120 >120 

Swanson R..L, Potts J.D., 

Scanes P.R., 2017 [15] 
0,1–5,0 5,01–9,99 10,0–19,99 20,0–50,0 >50,0 

 

 У цілому, перевагою підходу до оцінювання рівня трофності 

досліджуваних вод за допомогою відповідних класифікацій можна вважати 
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широкий вибір шкал під умови певного регіону й типу поверхневих водних 

об’єктів, а також достатньо просту процедуру оцінювання. 

 

Індекси трофічного стану вод за концентрацією хлорофілу «а» 

 Використання індексів дозволяє отримати більш диференційовану 

оцінку рівня трофності вод, особливо при розрахунку середніх рівнів із низки 

визначень, або при об’єднаній оцінці трофності за кількома параметрами, не 

тільки пігментними.  

 Зауважимо, що у новій редакції екологічної оцінки [4] також є 

можливість, за рахунок переведення рівнів трофності за вмістом хлорофілу 

«а» у відповідні категорії екологічної оцінки, отримати індекси для 

усереднення й включення у більш загальні оцінки екологічного стану вод. 

 Для оцінювання екологічного стану поверхневих вод розроблено низку 

спеціалізованих індексів трофності, які відрізняються за складом параметрів, 

методами обчислення, діапазонами оцінки, тощо. У наш час найбільш 

широко використовується запропонований Карлсоном (Carlson, 1977) індекс 

трофічного стану TSI (Trophic State Index), який включає такі показники: 

прозорість за диском Секкі, вміст загального фосфору та вміст хлорофілу 

[26]. Індекси за всіма показниками обчислюються по нелинійних функціях. 

Для концентрації хлорофілу «а» у воді (Chl, мкг/дм
3
) індекс (TSI(Chl)) 

розраховується [26], як: 

 

TSI(Chl) = 10*(6 -
2ln

ln68,004,2 Chl
),     (3.6) 

 

 Варіант шкали оцінки за індексом TSI по [27] наведено у табл. 3. 

 Крім індекса TSI при інтерпретації результатів визначення вмісту 

хлорофілу «а» використовують індекс трофічного статусу (ІТС), 

запропонований В. В. Бульоном, 1983 [28] Шкала оцінки за цим індексом 

наведена у табл. 3. Індекс розраховується за формулою: 

 

ІТС=40+20lgChl       (3.7) 

 

Таблиця 3.5 – Шкали оцінки трофності вод за TSI по [17] та за ІТС по [18] 

  

Троф-

ність вод 

Оліго-

трофні 

Оліго-

мезо-

трофні 

Мезо-

трофні 

Ев-

трофні 

Ев-полі-

трофні 

Полі-

трофні 

Гіпер-

трофні 

TSI [17]  <30 30-40 41-50 51-60 61-70 71-80 >80 

ІТС [18] <30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 ≥80 

 

Використання порівняльних оцінок за концентрацією хлорофілу «а» 

 Як і щодо інших біологічних показників, для оцінювання екологічного 

стану водних об’єктів за вмістом хлорофілу «а», як у фітопланктоні, так і у 

донних відкладах, може бути використано й найбільш універсальний підхід: 
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порівняння визначених величин із характерними для еталонних 

(референційних) умов [29]. На цій основі створено класифікацію (табл. 4) за 

індексом EQR (ecological quality ratio), тобто відношенням значень показника 

на дослідженій ділянці (Сі) до значення того ж показника (Се), характерного 

для еталонних (референційних) умов: 

 

EQR= { 
Сі/Се при Сі<Се (3.8) 
1/(Сі/Се) при Сі>Се 

 

 Таблиця 3.6 – Шкала оцінювання екологічного стану водних об’єктів за 

EQR по [29] 

 

Клас I II III IV V 

EQR, відхилення від еталонних 

(референційних) значень, од.
-1

, по [29] 

1,00–

0,83 

0,82–

0,62 

0,61–

0,41 

0,40–

0,20 
<0,20 

 

Доводиться проте констатувати, що оцінка за EQR, попри те, що є 

загальноприйнятою в системах оцінювання екологічної якості компонентів 

природного довкілля у країнах ЄС, на сучасному етапі не вповні відповідає 

можливостям і задачам загальної класифікації з огляду на необхідність 

додаткового встановлення рівнів показників, які відповідають еталонним 

(референційним) умовам в Україні. 

 

 Пропозиція щодо включення до розроблюваної системи оцінки 

стану вод показників концентрації хлорофілу «а» у фітопланктоні й 

донних відкладах 

 Загальновизнана класифікація за TSI може бути переведена в одиниці 

концентрацій хлорофілу «а» (таблиця 3.7).  

 

 Таблиця 3.7 – Відповідність діапазонів концентрацій хлорофілу «а» 

діапазонам TSI  

Категорія 1 2 3 4 5 6 7 

Троф-

ність вод 

оліго-

троф-

ні 

оліго-

мезо-

трофні 

мезо-

трофні 

ев-

трофні 

евполі-

трофні 

полі-

трофні 

гіпер-

трофні 

TSI <30,0 

30,0-

40,0 

41,0-

50,0 

51,0-

60,0 

61,0-

70,0 

71,0-

80,0 >80,0 

Хлорофіл 

«а», 

мкг/дм
3
 <0,94 

0,94-

2,61 2,9-7,25 

8,00-

20,00 

22,30-

55,50 

62,00-

155,00 >155,0 

 

 Можна побачити, що отримані діапазони достатньо близькі до 

використаних у методиці екологічної оцінки [4], попри те, що 

виокремлюються трохи інші трофічні статуси (таблиця 3.8), що пов’язано зі 

специфікою поверхневих вод України, де доцільніше краще розрізняти 
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високі рівні трофності. Величини ж попередньої шкали [23] розроблювалися 

тільки для водойм, тому, ймовірно, вони дещо вищі.  

 

 Таблиця 3.8 – Порівняння шкал концентрацій хлорофілу «а»  

 

TSI 
оліго-

трофні 

олігомезо-

трофні 
мезотрофні 

ев-

трофні 

евполі-

трофні 

полі-

трофні 

гіпер-

трофні 

Хлорофіл 

«а», 

мкг/дм
3
 

<1 1-2,7 2,8-8 9-20 21-60 61-155 >155 

ЕІ оліготрофні 
мезо-

трофні 

мезоев-

трофні 

ев-

трофні 

евполі-

трофні 

полі-

трофні 

гіпер-

трофні 

Хлорофіл 

«а», 

мкг/дм
3
 

<2 2–4 5–10 11–30 31–50 51–150 >150 

 

 Отже, на основі перерахунку шкали TSI [17] та використання шкали з 

методики екологічної оцінки [4], можна запропонувати узагальнену шкалу. 

 Що ж до двох згаданих вище шкал оцінки трофності вод за 

концентрацією хлорофілу «а» у донних відкладах, то виходячи з досвіду 

визначення цього параметру в умовах України, можна базуватися на другій 

шкалі [15] із розрізненням додаткових градацій відповідно до категорій 

екологічної оцінки, виходячи з того, що з кореляцією R
2
=0,9962 діапазони 

цієї шкали вкладаються у залежність у=0,1025х
3,3819

, де х – індекс оцінки 

трофності, а у – значення концентрації хлорофілу «а». 

 Таким чином, на основі викладених вище міркувань, а також з огляду 

на специфіку поверхневих вод України, пропонуються наступні діапазони 

концентрацій для оцінювання екологічного стану (трофності) вод за вмістом 

хлорофілу «а» у фітопланктоні й донних відкладах (таблиця 3.9) 

 

 Таблиця 3.9а – Оцінка трофності вод за вмістом хлорофілу «а» у 

фітопланктоні й відкладах (загальний варіант) 

 

Клас I (1) II (2) III (3) IV (4) V (5) 

Категорія 1 2 3 4 5 6 7 

Трофність вод 
оліго-

трофні 

мезо-

трофні 

мезо-

евтрофні 

ев-

трофні 

евполі-

трофні 

полі-

трофні 

гіпер-

трофні 

Хлорофіл «а» 

фітопланктон

у, мкг/дм
3
 

<2,5 2,5–4 5–9 10–30 31–60 61–150 >150 

Хлорофіл «а» 

у донних 

відкладах*, 

мкг/г.с.в.** 

<5,0 5,0-7,0 7,1-9,9 
10,0–

15,9 

16,0–

19,9 

20,0–

50,0 
>50,0 
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* Концентрації всіх домішок залежать від типу відкладів; ця класифікація 

застосовується тільки для мулів.  

** За повітряно-сухою вагою. 

 

 Таблиця 3.9b – Оцінка трофності вод за вмістом хлорофілу «а» у 

фітопланктоні й відкладах (варіант із 5 градаціями) 

 

Клас 1 (I) 2 (II) 3 (III) 4 (IV)  5 (V) 

Трофність вод 
оліго-

трофні 

мезо-

трофні 

ев-

трофні 

полі-

трофні 

гіпер-

трофні 

Хлорофіл «а» фітопланктону, 

мкг/дм
3
 

<2,5 2,5–9 10–60 61–150 >150 

Хлорофіл «а» у донних 

відкладах*, мкг/г.с.в.** 
<5,0 5,0-9,9 

10,0–

19,9 
20,0–50,0 >50,0 

* Концентрації всіх домішок залежать від типу відкладів; ця класифікація 

застосовується тільки для мулів.  

** За повітряно-сухою вагою. 

 

 Таблиця 3.9c – Оцінка трофності вод за вмістом хлорофілу «а» у 

фітопланктоні й відкладах (варіант із 7 градаціями) 

 

Категорія 1 2 3 4 5 6 7 

Трофність вод 
оліго-

трофні 

мезо-

трофні 

мезоев-

трофні 

ев-

трофні 

евполі-

трофні 

полі-

трофні 

гіпер-

трофні 

Хлорофіл «а» 

фітопланктону, 

мкг/дм
3
 

<2,5 2,5–4 5–9 10–30 31–60 61–150 >150 

Хлорофіл «а» у 

донних 

відкладах*, 

мкг/г.с.в.** 

<5,0 5,0-7,0 7,1-9,9 
10,0–

15,9 

16,0–

19,9 

20,0–

50,0 
>50,0 

* Концентрації всіх домішок залежать від типу відкладів; ця класифікація 

застосовується тільки для мулів.  

** За повітряно-сухою вагою. 

 

 Класи та/чи категорії, за аналогією з екологічною оцінкою, 

використовуватимуться залежно від того, чи то у загальній системі 

оцінювання розрізнятимуться 5 градацій, чи більше.  

 За аналогією з методиками екологічної оцінки [4, 30], отримані при 

усередненні великих масивів значень дробові індекси можуть позначатися 

перехідними категоріями та/чи класами за принципом, наведеним у таблиця 

3.10. 

 Приклади визначення трофності по наведених шкалах за величинами 

концентрацій хлорофілу «а» у фітопланктоні та донних відкладах, 

отриманими на деяких водних об’єктах України наведені у таблиці 3.11-3.14 
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 Таблиця 3.10 – Принцип визначення субкатегорій (від 1 до 7) та/чи 

класів (від 1 до 5) за індексами оцінки за аналогією з методиками [4, 20] 

 

Значення 

індексів 

Позначення субкатегорій 

(субкласів) 

Назва субкатегорій 

(субкласів) 

1 — 1,2 1 Перша 

1,3 — 1,4 1(2) Перша з переходом у другу 

1,5 — 1,6 1-2 Між першою та другою 

1,7 — 1,8 2(1) Друга з переходом у першу 

1,9 — 2,2 2 Друга 

2,3 — 2,4 2(3) Друга з переходом у третю 

2,5 — 2,6 2-3 Між другою та третьою 
...................... 

4,5 — 4,6 4-5 Між четвертою та п’ятою 

4,7 — 4,8 5(4) 
П’ята з переходом у 

четверту 

4,9 — 5 /  

4,9-5,2 * 
5 П’ята 

...................... 

6,5 — 6,6 6-7 Між шостою та сьомою 

6,7 — 6,8 7(6) Сьома з переходом у шосту 

6,9 — 7 7 Сьома 

* - у чисельнику – для 5 класів; у знаменнику – для 7 категорій. 

 

 Таблиця 3.11 – Вміст хлорофілу «а» у фітопланктоні та відкладах 

пониззя Дунаю  

 

Пункт 

Відстань 

до моря, 

км 

Хлорофіл 

«а», фіто-

планктон, 

мкг/дм
3
 

Хлорофіл 

«а», 

відклади, 

мкг/г с.в. 

Оцінка трофності 

фіто-

планктон 
відклади середнє 

клас кат. клас кат.. клас кат.. 

Вище м. Рені 131 9,51 5,23 3 4 2 2 2,5 3 

Ізмаїльсь-кий 

Чатал 115 

13,04 
8,97 

3 4 3 3 3 3,5 

Нижче м. Ізмаїл 89 7,53 5,15 2 3 2 2 2 2,5 

Вище м. Кілія 49 7,91 6,92 2 3 2 2 2 2,5 

Нижче м. Кілія 39 7,11 5,27 2 3 2 2 2 2,5 

Вище м. Вилкове 21 9,06 7,13 2 3 3 3 2,5 3 

Рук. Очаків- 

ський 17 

6,03 
14,20 

2 3 3 4 2,5 3,5 

Рук. Старо-

стамбульський 11 

9,13 
5,25 

2 3 2 2 2 2,5 

Рук. Бистрий 9 3,38 10,96 2 2 3 4 2,5 3 

Рук. Очаківський 6 6,45 17,50 2 3 3 5 2,5 4 

Рук. Старо- 4 7,22 5,26 2 3 2 2 2 2,5 
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Пункт 

Відстань 

до моря, 

км 

Хлорофіл 

«а», фіто-

планктон, 

мкг/дм
3
 

Хлорофіл 

«а», 

відклади, 

мкг/г с.в. 

Оцінка трофності 

фіто-

планктон 
відклади середнє 

клас кат. клас кат.. клас кат.. 

стамбульський  у 

скидного каналу 

ТЕС 

Рук. Бистрий 1 7,63 15,29 2 3 3 4 2,5 3,5 

Рук. Бистрий 0 7,72 7,37 2 3 3 3 2,5 3 

У середньому по 

акваторії* 
7,89 10,30 

2,2 

2 

3,1 

3 

2,5 

2-3 

2,9 

3 

2,3 

2(3) 

3,0 

3 

* - у чисельнику – значення індексу; у знаменнику – клас чи категорія за 

принципом, вказаним у таблиці 3.10. 

 

 Таблиця 3.12 – Вміст хлорофілу «а» у фітопланктоні й відкладах 

водосховища – охолоджувача підігрітих вод Бурштинської ТЕС.  

 

Пункт 

Хлорофіл 

«а», фіто-

планктон, 

мкг/дм
3
 

Хлорофіл 

«а», 

відклади, 

мкг/г с.в. 

Оцінка трофності* 

фіто-

планктон 
відклади середнє 

клас катег. клас катег клас катег. 

У скидном каналі 

ТЕС 9,22 26,37 2 3 4 6 3 4,5 

Центр водосховища 8,60 28,22 2 3 4 6 3 4,5 

Біля водозабору ТЕС 19,48 21,70 3 5 4 6 3,5 5,5 

У середньому по 

акваторії* 
12,43 25,43 

2,3 

2(3) 

3,7 

4(3) 

4,0 

4 

6,0 

6 

3,2 

3 

4,8 

5(4) 

* - у чисельнику – значення індексу; у знаменнику – клас чи категорія за 

принципом, вказаним у таблиці 3.10. 

 

 Таблиця 3.13 – Вміст хлорофілу «а» у фітопланктоні ставка – 

охолоджувача підігрітих вод Зміївської ТЕС. 

 

Пункт, горизонт 
Хлорофіл «а», 

мкг/дм
3
 

Клас* Категорія* 

Водоскид, поверхневий горизонт 32,35 3 5 

Водоскид, середній горизонт 20,06 3 4 

Водоскид, придонний горизонт 16,85 3 4 

Центр, поверхневий горизонт 10,72 3 4 

Центр, середній горизонт 9,45 2 3 

Центр, придонний горизонт 14,89 3 4 

Водозабор, поверхневий горизонт 17,42 3 4 

Водозабор, середній горизонт 7,49 2 3 

Водозабор, придонний горизонт 7,57 2 3 

Водоскид, у середньому 23,09 3,0 / 3 4,3 / 4(5) 
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Центр, у середньому 11,69 2,7 / 3(2) 3,7 / 4(3) 

Водозабор, у середньому 10,83 2,3 / 2(3) 3,3 / 3(4) 

Поверхневий горизонт, у середньому 20,16 3,0 / 3 4,3 / 4(5) 

Середній горизонт, у середньому 12,33 2,3 / 2(3) 3,3 / 3(4) 

Придонний горизонт, у середньому 13,10 2,7 / 3(2) 3,7 / 4(3) 

У середньому 15,20 2,7 / 3(2) 3,8 / 4(3) 

* - у чисельнику – значення індексу; у знаменнику – клас чи категорія за 

принципом, вказаним у таблиці 3.10. 

 

 Таблиця 3.14 – Вміст хлорофілу «а» у донних відкладах Дніпровського 

водосховища 

 

Пункт Хлорофіл «а», мкг/г Клас* Категорія* 

Траверз гирла р. Вільнянка 58,0 5 7 

Вільнянська затока 8,6 2 3 

Гадюча затока 6,1 2 2 

Траверз затоки Павлово-Кічкас 6,5 2 2 

Затока Павлово-Кічкас 22,8 4 6 

У середньому 20,4 3,0 / 3 4,0 / 4 

* - у чисельнику – значення індексу; у знаменнику – клас чи категорія за 

принципом, вказаним у таблиці 3.10. 

 

 

 3.1.3 Використання біологічних показників групи «рибна фауна» 

 

 Структурно-функціональні характеристики риб, разом з донними 

макробезхребетними та водоростями є найбільшими загальновживаними 

показниками, використання яких є особливістю програм моніторингу якості 

води в багатьох країнах світу [37]. Тому оцінка стану масивів поверхневих 

вод суші на основі досліджень іхтіоценозів є важливим напрямком. Риби є 

значним компонентом біоти водойм, і завершуючи трофічні ланцюги 

характеризують, в кінцевому підсумку, загальний потік речовини та енергії в 

екосистемах, а значить і процеси формування якості води. Тому 

характеристики стану іхтіоценозів не тільки можуть, а й повинні 

використовуватися як показники якості водного середовища у водних 

об'єктах. І якщо раніше їх дослідження не входило до переліку обов'язкових 

показників, [37], то в даний час, як показує аналіз літератури, показники 

стану іхтіоценозов використовуються все частіше. Українськими вченими ще 

на початку 90-х рр минулого століття пропонувалося використання риб, в 

числі інших груп гідробіонтів, як індикаторів сапробності природних вод 

[38]. На багатосторонній підхід з використанням структурно-функціональних 

характеристик різних груп гідробіонтів, в тому числі і риб, орієнтована і 

Водна Рамкова Директива Європейського Союзу 2000/60 / ЄС [39]. 

 Переваги риб як індикаторів полягає в наступному: 
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 - Відносно просте визначення, яке здебільшого можливо провести на 

місці лову. 

 - Таксономія, особливості біології та екології загалом більш відомі, ніж 

для інших груп водяних тварин. 

 - Характеризуються міграційними шляхами, що робить їх чутливими до 

фрагментації  річок. 

 - Довга тривалість життя багатьох видів робить оцінку чутливою до 

довготривалих порушень. 

 - Екологія та чутливість до порушень добре вивчені для більшості 

видів,  а їхні відповіді на різні чинники зазвичай відомі. 

 - Займають різні трофічні рівні. 

 - Населяють різноманітні біотопи та мають специфічні вимоги щодо 

останніх, тому передбачуваним чином реагують на антропогенні порушення. 

 - Пригнічений ріст та відтворення легко оцінюються та відображають 

стрес. 

 - Риби є цінним економічним ресурсом та становлять суспільний 

інтерес. 

 Крім того, використання риб як індикаторів надає легке та інтуїтивне 

розуміння причинно-наслідкових зв'язків для всіх зацікавлених сторін, які 

знаходяться поза науковою спільнотою [40]. 

 Аналіз літератури і власні дані, отримані при дослідженнях 

структурно-функціональних характеристик іхтіоценозов в різних екологічних 

умовах [41-44], показують, що основними напрямками використання риб як 

показників екологічного стану масивів поверхневих вод можуть бути: 

 1. Вивчення видового складу і чисельності окремих видів. Виконання 

досліджень за даним напрямком дозволяє оцінити зміну іхтіоценозов за 

тривалий період часу - від кількох до десятків років. 

 2. Дослідження біологічних показників риб. Дані таких робіт 

дозволяють виявити зміни середовища проживання риб за більш короткий 

період часу - від кількох місяців до кількох років. 

 Індикатором умов середовища є інформація про таксономічне 

різноманіття  функціональних груп гідробіонтів. Так, видове й таксономічне 

розмаїття будуть мати максимальні значення для деяких середніх показників 

якості води і будуть зменшуватися в напрямку до дуже чистих, оліготрофних, 

олігосапробних і дуже брудних гіпертрофних і полісапробних вод [45]. 

 Також необхідно зазначити, що розмаїття видів риб залежить від 

багатьох гідрологічних, гідробіологічних, гідрохімічних та інших факторів. 

До найбільш важливих слід віднести такі як сила течії, глибина, прозорість, 

солоність, газовий режим, кормова база та ін. Всі вище перераховані чинники 

спричиняють вплив як безпосередньо, так і опосередковано як на конкретні 

види, так і в цілому на структуру іхтіоценозу [69]. 

 Можливо також використання певних гідробіонтів - видів-індикаторів. 

При цьому для характеристики такого виду-біоіндикатора застосовуються 

біомаркери різного рівня, які дозволяють оцінити реакції організму на дію 
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несприятливих чинників. В якості таких маркерів можуть бути використані 

як біохімічні характеристики, так і морфометричні показники риб [70]. 

 Видова різноманітність риб і чисельність окремих видів є хорошими 

характеристиками екологічного стану масивів поверхневих вод. Зміна їх 

може свідчити про екологічну сукцесію. До такого висновку ще в 1995 році 

прийшов В. Н. Жукинський з співавторами при визначенні можливості 

застосування для оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє 

середовище характеристик іхтіоценозів водних об'єктів [71].  

 Аналіз літератури показує, що під впливом антропогенної діяльності і, 

насамперед, забруднення, відбувається перебудова іхтіоценозів. При цьому 

спостерігається зниження чисельності або повне зникнення цінних, 

зростання великої кількості малоцінних і «смітних» видів риб [71-75]. 

Загальне число видів риб при цьому може навіть зрости за рахунок 

акліматизації нових для водних об'єктів видів. Як це було виявлено, 

наприклад, на масивах поверхневих вод р. Сирдар’ї, де в 90-х роках ХХ 

сторіччя було виявлено 56 видів риб, з яких 26 були акліматизовані [75]. 

Крім антропогенної інтродукції нових видів, часто спостерігається 

інтенсивне природне розширення ареалів еврібіонтних видів риб. Наведені 

вище приклади показують, що при оцінці видового різноманіття конкретного 

регіону потрібно враховувати не тільки зникнення, але і появу нових видів 

риб. На це необхідно звернути увагу при використанні індексів видового 

різноманіття. У іншому випадку результати оцінки екологічного стану за 

видовим різноманіттям фауни риб можуть не відповідати дійсності. 

 Найбільш яскравим проявом сильного забруднення вод по відношенню 

до риб, на думку деяких авторів, є їх повна відсутність [76,77].  

 Присутність же риб у водах, які досліджуються, сама по собі не може 

бути достовірним показником благополуччя екосистеми, так як риби є 

рухливими організмами, і не відомо, чи завжди виявлена риба перебувала в 

місці її вилову. Однак при цьому не можна забувати, що зникнення (поява) 

одних і зменшення (збільшення) чисельності інших видів риб може бути 

обумовлено не тільки змінами стану водного об'єкта, але і іншими 

причинами. Наприклад, переловом (зарибленням) риб, паразитними та 

інфекційними хворобами, міграціями, зміною стану кормової бази 

(наприклад, при масовому розвитку в останні роки в багатьох водоймищах 

активного фільтратора - дрейсени) і ін. Тому такі дослідження доцільно 

проводити в комплексі з вивченням гідрохімічного, гідрологічного, 

термічного режимів даного водного об'єкта, а також вивченням основних 

екологічних груп гідробіонтів (планктон, бентос) та господарської діяльності 

як на акваторії, так і на водозбірній площі. 

 Не тільки про можливості, а й про необхідність використання 

структурних показників біологічних систем річок вказувалось ще в 2011 році. 

При цьому оцінка екологічного стану базувалася на порівнянні даних щодо 

референційного (тобто такого, що відповідає стану непорушеного водного 

об’єкта) та сучасного стану середовища  [78]. 
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 Проект методики екологічної оцінки якості поверхневих вод за 

відповідними категоріями в якої клас та категорія якості вод поверхневих вод за 

біологічними показниками встановлювались відповідно відхилення 

структурних показників біологічних угруповань (чисельність, біомаса, число 

видів, структурні індекси та ін.) від фонових (еталонних) значень, % був 

розробленої УкрНДІЕП в 2012 році  [79]. 

 Відповідно до Порядку здійснення державного моніторингу вод, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 

р. № 758 [80], якісний і кількісний склад рибної фауни є одним з індикаторів 

екологічного стану масивів поверхневих вод. Перехід від оцінки якості води 

водних об’єктів на основі «відповідає чи не відповідає ГДК» до оцінки стану 

водних об’єктів як необхідної складової частини в процесах життєдіяльності 

людини та середовища існування водних біоресурсів передбачається Водною 

Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС [39]. 

 Вивчення іхтіоценозів масивів поверхневих водо входить до складу 

робіт за чинною методикою. У той же час, вважаємо необхідний відзначити 

ряд недоліків, щодо використання риб: 

 1. Клас екологічного стану масиву поверхневих вод визначається за 

біологічними, гідроморфологічними, хімічними та фізико-хімічними 

показниками. Визначення класу для кожного з показників проводиться 

шляхом зіставлення його значення з граничними значеннями класів, 

встановленими у типоспецифічній класифікації.  

 Для кожного типу масиву поверхневих вод встановлюються 

референційні умови, що є початковими величинами для встановлення 

граничних значень класів і використовуються для визначення екологічного 

стану масиву поверхневих вод. 

 При цьому стан будь-якого водного об’єкта (у даний час або в  

минулому), за якого відсутні (спостерігаються в незначному обсязі) зміни 

величин гідроморфологічних, фізико-хімічних та біологічних складових 

якості, які могли б існувати за відсутності антропогенного втручання. 

Референційні умови слід представляти як величини складових екологічної 

якості для розрахунку коефіцієнтів екологічної якості та подальшої 

класифікації екологічного стану [39, 81]. 

 У той же час дані по референційному стану іхтіоценозів різних типів 

масивів поверхневих вод України до кінця не розроблені, хоча у 2012 році 

вже було встановлено 9 референційних гідробіологічних створів в басейном 

р. Тиса [82].  

 Тому вважаємо за необхідне продовження робіт по встановленню 

референційного складу і основних морфологічних показників риб основних 

типів масивів поверхневих вод в різних регіонах України. 

 2. Виявлення складу, середніх кількісних показників та вікової 

структури риб конкретного типу масивів поверхневих вод Україна 

передбачається чинною методикою. В той же час, виявлення видового складу 

риб конкретного типу масивів поверхневих вод України довга, кропітка і 

трудомістка задача. Риби - рухливі організми. Навіть за відсутності 
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антропогенного впливу вони здійснюють нерестові, кормові і інші міграції. 

Якщо змінюються зовнішні умови (хімічний склад, температура, течія води) 

характер їх поведінки може змінюватися. Крім того, кожний вид риб 

характеризується пристосованістю до певних типів біотопу. При цьому різні 

водні об'єкти або ділянки великих водоймищ можуть характеризуватися 

своїм набором іхтіофауни. І для висновків про зміну іхтіоценозів необхідний 

збір матеріалів по основним (репрезентативним) водним об'єктам регіону, 

що вивчається. Тому програми досліджень повинні охоплювати основні 

біотопи водних об'єктів (їх ділянок) у різні пори року. По окремим 

(поодиноким) видам потрібно застосовувати досвід місцевого населення, 

аналіз уловів рибодобуваючих організацій та ін. 

 Для достовірної оцінки потрібно відловлювати як статевозрілих риб, 

так і молодь. Для оцінки питомої чисельності риб повинні враховуватися 

площі виловлювання, та уловистість знарядь лову. 

 І лише проведення широкомасштабних фауністичних робіт дозволяє 

отримати повну та об'ємну інформацію про склад риб регіону на момент 

досліджень. 

 Тому, поряд з цим напрямком вважаємо за доцільне при віднесенні 

масиву поверхневих вод до одного з класів екологічного стані 

використовувати морфологічні показники і дані по вмісту забруднюючих 

речовин у біомасі найбільш представницьких і тих, які відповідають 

завданням оцінки екологічного стану масивів поверхневих вод риб.  

 Експериментальними дослідженнями ще в кінці 20 століття було 

показано, що зростання риб залежить від кількості доступної їжі і різних 

абіотичних факторів. Так, підвищення вмісту у воді іонів кальцію і магнію 

при надлишку їжі прискорює ріст цьоголіток ляща [83], а накопичення Ca 

мальками коропа інтенсивніше в воді з високою його концентрацією [84]. 

Встановлено, що переважає пряме поглинання кальцію з води через зябра, не 

дивлячись на його надходження з їжею [85]. 

 Так визначення основних морфологічних показників найбільш 

поширених промислових видів риб – коропа, щукі, карася та окуня з трьох 

малих річок Тернопільської області: Серету, Стрипи та Золотої Липи показав, 

що у коропа показники повної довжини, стандартної довжини, довжини 

голови, висоти голови біля затилку, найбільшої та найменшої висоти тіла 

лінійно зменшувалися в низці річок Стрипа–Серет–Золота Липа. 

Морфометричні показники щуки дещо відрізнялися від коропа і були 

практично однаковими у представників з річок Стрипа та Золота Липа. 

Розмірні характеристики у риб із річки Серет, в цілому, були вищими на 3-8 

% від показників представників з р. Стрипа за винятком довжини голови. 

 Лінійні розміри карасів та окунів, виловлених із досліджених річок 

також різнилися. Так, найбільші розмірні показники були у риб із р. Стрипа, 

а найменші – у представників даних видів з р. Золота Липа. Дані 

характеристики в окунів та карасів з цих річок відрізнялися в середньому на 

7-17 %. 
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 Враховуючи однаковий вік риб та відносно однакові трофічні умови у 

досліджуваних річках, можна припустити, що відмінності у морфометричних 

показниках спричинені різним антропогенним впливом на водотоки. При 

цьому найменш сприятливими екологічні умови є у р. Золота Липа, що 

очевидно обумовлено комплексним її забрудненням [86].   

 Багаторічні дослідження особливостей росту і метаболічних процесів 

риб у токсичному середовищі дозволили В. П. Гандзюрі дійти певних 

узагальнень і вийти на кількісний рівень оцінки якості середовища снування 

риб за показниками росту, ефективності використання аціону, спряженістю 

речовино-енергетичних процесів. 

 Забруднення екосистем впливає на метаболічні процеси риб, 

викликаючи їх розкорельованість, що призводить до значного зниження 

продуктивності [87]. Було встановлено, що за токсичного впливу має місце 

істотне зростання стандартного обміну риб, що пов’язано зі зростанням 

енерговитрат для підтримання гомеостазу та енентіостазу в токсичному 

середовищі [88].  При цьому в практиці біопродукційних досліджень часто 

майже всі показники одержують розрахунковими методами, використовуючи 

Р/В коефіцієнти, одержані за інших умов антропогенного, і токсичного 

зокрема, впливу. Це унеможливлює одержання об’єктивної інформації щодо 

продукційних параметрів різних видів риб, беручи до уваги значні зміни у 

стані гідроекосистем  за останні десятиліття  Досліджені коливання значень 

показників росту, ефективності використання корму, інтенсивності дихання 

та спряженості метаболічних процесів риб (зокрема, енергетичного та 

фосфорного балансу) за хронічного, періодичного та інтермедітуючого 

забруднення води важкими металами. Саме за появою та амплітудою 

коливань відповідних показників можна найадекватніше діагностувати 

токсичні ефекти  [89].   

 Результати досліджень О. В. Федоненко з співав. свідчать, що 

фізіолого-біохімічні показники плітки (Rutilus rutilus L.) можуть бути 

індикаторами екологічного стану Самарської затоки Запорізького 

водосховища. Проведені вченими дослідження дозволили встановити, що 

причина гальмування росту плітки у Самарській затоці не пов’язана з 

харчовим фактором. Біомаса дрібних молюсків (дрейсени) та ракоподібних 

(гамариди) – основної їжі плітки у дорослому віці – в Самарській затоці в 

декілька разів вище, ніж у нижній частині водосховища. Тобто недостачі у 

кормах плітка у затоці не відчуває. Ці дослідження підтверджують, що 

тугорослість плітки викликана гідроекологічними факторами, а саме 

надмірним вмістом у воді важких металів. Інтенсивне накопичення важких 

металів в організмі плітки провокує певні порушення в процесах метаболізму 

пластичних речовин, що негативно відображається на показниках росту риб 

[90,91]. 

 Можливість використання середніх багаторічних даних довжини чи 

маси тіла риб в області біоіндикації якості води й стану гідроекосистем 

Азовського моря була встановлена В. О. Демченко [69]. 
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 Крім морфометричних показників можливо застосування оцінок рівнів 

флуктуючої асиметрії меристичних ознак риб, які були використані при 

оцінках стану лотичних гідроекосистем у межах Західного Полісся України.  

Контрольні облови риби проводились на 16 репрезентативних створах малих 

та середніх річок, що зазнають антропогенного навантаження різної 

інтенсивності. Всього було досліджено 6 видів найбільш масових 

представників іхтіофауни регіону: верховодка (Alburnus alburnus (Linnaeus, 

1758)); краснопірка (Sсаrdiпіus еrуthrорthаltus (Linnaeus, 1758)); плітка 

(Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)); карась сріблястий (Carassius auratus gibelio 

(Linnaeus, 1758)); лящ (Abramis brama (Linnaeus, 1758)); окунь річковий 

(Perka fluviatilis (Linnaeus, 1758)). Чисельність вибірок кожного виду риб 

налічувала від 19 до 31 особини.  

 У переважній більшості випадків, найвищі рівні флуктуючої асиметрії 

відмічали у плітки та верховодки. Морфологічний гомеостаз окуня та 

краснопірки був дещо кращим. Було очевидно, що різні представники 

іхтіофауни мають різну чутливість до умов середовища, тому для з’ясування 

інтегрального стану гідроекосистеми цілком виправданим є аналіз 

стабільності розвитку декількох видів організмів [92]. 

 Морфологічні аномалії розвитку зовнішніх структур і внутрішніх 

органів в умовах істотного антропогенного навантаження були знайдені у 

аборигенного пічкура звичайного (Gobio gobio (L.), 1758) та інвазивного 

карася китайського (Carassius auratus (L.), 1758) ділянок річок Нивки та 

Горенки, які протікають територією м. Києва. 

 Результати зовнішнього обстеження вказали на наявність у окремих 

екземплярів пічкура звичайного з р. Нивки дефектів розвитку плавців 

(вкорочення одного з парних або однієї лопаті хвостового, деформація або 

подовження лопаті хвостового – у 3,5 %), бічної лінії (викривлення або 

переривання – у 1,5 %), луски (збільшений розмір, змінені форма або 

напрямок росту – у 1,4 %), очних яблук (одностороння мікроофтальмія чи 

анофтальмія – у 1,2 %) та рила (виражена асиметрія – у 0,4 %).  

 Загалом вищезазначені дефекти були виявлені у 8,0 % риб. В результаті 

дослідження внутрішніх органів у 11,5 % особин пічкура з р. Нивки також 

було виявлено асиметрію гонад, що можна розглядати як свідчення 

токсичного впливу середовища існування. При цьому у риб із умовно 

непорушеної ділянки річки виявлено лише аномалії розвитку плавців (у 1,1 

%). У карася китайського з трансформованих ділянок р. Нивки також 

відзначено дефекти розвитку плавців (відсутність чи вкорочення одного з 

парних, подовження всіх плавців, деформація лопатей хвостового плавця – у 

5,5 %), бічної лінії (подвоєння, викривлення або переривання – у 4,6 %), 

зябрових кришок (вкорочення з вигином або без такого – у 1,8 %), луски 

(збільшений розмір, змінені форма або напрямок росту – у 0,9 %), очних 

яблук (одностороння мікрофтальмія – у 0,5 %) та анального отвору 

(асиметрія – у 0,5 %). Слід відзначити екземпляр із аномальним подовженням 

всіх плавців на зразок такого у форми «комета». Загалом на досліджених 

ділянках р. Нивки було виявлено 13,7 % аномальних особин карася. 
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Вищеописані аномалії слід розглядати як неспецифічні для коропових риб, і 

такі, що виникають внаслідок інкубації за неоптимальних умов. Ще одним 

підтвердженням наявності шкідливого впливу на трансформованих ділянках 

річки є виявлення у значної частки особин карася (10,0 %) вираженої 

асиметрії гонад. В той же час, подібно до пічкура звичайного, у особин 

карася китайського з умовно непорушеного водотоку виявлено лише аномалії 

будови плавців (вкорочення чи деформація – у 3,1 %).  

 Тобто, у обох досліджених видів риб відмічалась значно вища 

зустрічальність морфологічних аномалій розвитку зовнішніх структур і внут-

рішніх органів в умовах істотного антропогенного навантаження. В цілому в 

умовах антропогенного навантаження зустрічальність аномалій у карася була 

вищою на 342 %, тоді як у пічкура – на 627 %. При цьому на умовно не-

порушеній ділянці водотоку аномалії у карася зустрічались на 182 % частіше 

порівняно з пічкуром, а на трансформованих ділянках річки – на 71 %. 

 Про можливість використання морфометричних показників для 

віднесення масиву поверхнево вод до одного з класів екологічного та 

хімічного станів свідчать і результати робіт УКРНДІЕП. 

 Так на річці Уди в Харківської області було встановлено, що від 

верхніх ділянок до гирла спостерігається зниження як видового різноманіття 

риб, так і їх чисельності, що пов'язано, на нашу думку з ростом вниз за 

течією антропогенного навантаження на річкову екосистему. 

 При цьому також зніжувалася величина індексу видового різноманіття 

за Шенноном. Крім того, при однаковій інтенсивності промислу зніжується й 

величина уловів. Це підтверджує Висновок про Посилення антропогенного 

навантаження на іхтіоценоз річки від виток до гирла. 

 На всіх вивчених ділянках річки як за кількістю видів, так і за 

чисельністю переважали риби сімейства коропових. Однак, якщо на 3 

верхніх ділянках за чисельністю домінує цінний лящ і малоцінна плотва (в 

Рогозянського водосховища - лящ і густера), то в гирловому районі 

спостерігалося переважання малоцінних плотви та окуня [64,66,67]. 

 3. Необхідність отримання дозвільних документів для досліджень стану 

іхтіофауни - її вилову. Це, у свою черга, ускладнює проведення наукових 

робіт, що негативно відображається на зборі інформації про поширення, 

чисельність та стан популяцій окремий видів риб. Тому вважаємо за доцільне 

відобразити в методиці можливість застосування при зборі іхтіологічного 

матеріалу (крім масивів поверхневих вод на заповідних територіях) 

використовувати поряд із засобами, на використання яких необхідний дозвіл 

Державного агентства рибного господарства України, деяких 

загальновизнаних знарядь відбору проб, наприклад гідробіологічного сачка. 

Можливість його використання в таких роботах підтверджують роботи в 

різних регіонах Україна [94-96].  
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 3.2 Використання гідроморфологічних, хімічних та фізико-хімічних 

показників при віднесенні масиву поверхневих вод до одного з класів 

екологічного стану. 

 

 Критеріями оцінки якості (quality criterion) є будь-яка сукупність 

кількісних показників, що характеризують властивості об'єктів дослідження, 

і які використовуються для класифікування або ранжирування цих об'єктів. 

Оцінка якості прісноводних водойм [97] здійснюється за трьома основними 

аспектами, що включає наступні комплекси показників: 

 - фактори, пов'язані з фізико-географічним і гідрологічним описом 

водойми, як цілісного природного або водогосподарського об'єкта; 

 - контрольовані показники складу і властивостей водного середовища, 

що дають формалізовану оцінку якості води та її відповідності чинним 

нормативам; 

 - сукупність критеріїв, які оцінюють специфіку структурно-

функціональної організації спільнот гідробіонтів і динаміку розвитку водних 

біоценозів. 

 Гідрографічний опис водних об’єктів включає в себе велику кількість 

показників, які оцінюють місце розташування, ландшафтні, природно-

кліматичні та геолого-морфологічні особливості, топологію русла або 

улоговини днища, гідродинаміку водних і вітрових потоків, характеристику 

водоохоронної зони, естетичне сприйняття, стадії рекреаційної дигресії, 

умови і інтенсивність надходження у водойму забруднюючих речовин від 

точкових і розподілених джерел, схему і умови водокористування і інше. 

 Критерії якості води (water quality criterion), як характеристики складу і 

властивостей води, що визначають придатність її для конкретних видів 

водокористування, за останні 30 років втратили суто антропоцентричну 

спрямованість, тому що сучасне розуміння нормативів якості навколишнього 

середовища зв'язується також з забезпеченням стійкого функціонування 

природних екологічних систем і запобіганням їх деградації, що має 

відображення в ВКУ  [54]. Якість води в такиому розширеному трактуванні є 

чільним фактором абіотичного середовища, що визначає стійкість розвитку і 

ступінь деградації окремих гідробіологічних компонентів екологічної 

системи.  

 Сам по собі хімічний склад води є підставою для великої кількості 

різних систем класифікації водойм, які враховують, як правило, ступінь 

мінералізації та солоність, про що вже йшлося в розділі 1. Нагадаємо тільки , 

що згідно Венеціанської системи [45], всі природні води поділяються на 

прісні (солоність до 0,5°/00), міксогалінні, або солонуваті (0,5-30°/00), 

олігогалінні (0,5-4°/00), мезогалінні (5-18°/00), полігалінні (18-30°/00), еугалінні 

або морські (30-40°/00), гіпергалінні або пересолені (більше 40°/00). Схожі 

градації виділяє і так звана "узагальнена еколого-санітарна класифікація 

якості поверхневих вод суші" [98]. Підсумуючи тему оцінки ступеню 

мінералізації та солоності поверхневих вод, сдід додати, що існує ряд систем 

класифікації природних вод по переважанню в іонному складі вод одного або 
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декількох йонів. Наприклад, в класифікації [99] якість води визначається по 

шести головним іонам (Na
+
, Mg

2+
, Cl

-
, Са

2+
, SO4

2-
, HCO3

-
), до речі, всі 

можливі комбінації 3-х катіонів з 3-ма аніонами дозволяють отримати 49 

класів природних вод. Але найбільш часто застосовується в даний час 

класифікація природних вод, за якою всі води діляться на 3 класи [100]. Всі 

перераховані підходи до  класифікації вод водойм відображають чисто 

гідрохімічні аспекти і не враховують впливу факторів мінерального складу 

на біотичні компоненти екосистем. 

 При визначенні ступеню екологічного неблагополуччя водойм оцінка 

проводиться за двома основними чинниками: 

 - небезпечне для здоров'я людей зниження якості питної води та 

санітарно-епідеміологічного забруднення водних об'єктів рекреаційного 

призначення (тобто фактор зміни середовища проживання людини); 

 - створення загрози деградації або порушення функцій відтворення 

основних біотичних компонентів природних екологічних систем водойм 

(тобто фактор зміни природного середовища). 

 Екологічне і санітарно-гігієнічне нормування засновано на виявленні 

негативних ефектів внаслідок біохімічного впливу різноманітних чинників на 

окремі рецептори, фізіологічні системи живих організмів або їх популяції. 

Одним з важливих понять в токсикології і медико-біологічному нормуванні є 

поняття шкідливої речовини, при чому прийнято називати шкідливими всі 

речовини, вплив яких на біологічні системи може призвести до негативних 

наслідкі як в результаті одноразової дії, так і у віддалені строки життя 

теперішнього і наступних поколінь. 

 

. Визначення порога критичного дії. Встановлення нормативів якості 

навколишнього середовища ґрунтується на концепції критичності  впливів. 

Поріг шкідливої дії - це мінімальна доза речовини, при впливі якої в 

біореціпіенте виникають зміни, що виходять за межі фізіологічних і 

пристосувальних реакцій, або з'являється прихована (тобто тимчасово 

компенсована) патологія [101]. Таким чином, гранична доза речовини або 

критичний вплив взагалі викликає в біологічному об'єкті (або в популяції 

особин) відгук, який не може бути компенсувавши за рахунок 

гомеостатичних механізмів підтримки внутрішньої рівноваги реакцій живого 

організму (або біоценозу).. 

 Оцінка величини критичного впливу в реальних умовах 

екотоксикологічногох нормування пов'язана з цілим рядом методологічних 

проблем. 

 По-перше, хімічне забруднення, як об'єкт вивчення представляє собою 

нестаціонарний динамічний ряд, тобто варіаціону разових концентрацій, що 

характеризує зміну рівнів впливу в часі і в просторі.  

 По-друге, поріг шкідливої дії Е являє собою величину, 

диференційовану за часом впливу шкдливої речовини. Одна з можливих 
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найпростіших залежностей часу t настання ефекту (при E = const) від рівня 

концентрації або дози С речовини надається у вигляді [102]: 

 

lg t = - k lg C + lg a,     (3.9) 

 

де k  і a  - коефіцієнти рівняння регресії. У загальному випадку, при t  , 

нижньою межею ефективних концентрацій (доз) є поріг хронічної дії Limch, 

тобто передбачається, що рівні впливу нижче Limch взагалі не викликають 

змін, піддаються реєстрації, безвідносно до тривалості впливу речовини. При 

t  0 концентрація С визначає поріг одноразової (гострої) дії Lim0, який, як 

правило, перевищує Limch. Послідовність ізоеффектівних концентрацій між 

Lim0 і Limch являє собою набір критичних навантажень при добовій, тижневої, 

місячної та іншої експозиції впливу. 

 По-третє,  у широкому діапазоні понадпорогових впливів розвиток в 

часі процесу патологічних змін має нестаціонарний фазовий характер, так що 

рівняння (3.9) може служити адекватною моделлю тільки в межах першої до 

адаптаційної фази. Через деякий час організм або екосистема вступає в 

стадію компенсації, яка може підтримуватися необмежено довго. Протягом 

цієї фази, раніше виявлені патологічні порушення або зовсім зникають 

(наступає справжня адаптація), або накопичуються на підпороговому рівні 

[103]. Наприклад, при деякому досить високому рівні концентрацій 

біогенних речовин в біоценозах розвиваються процеси евтрофікації, кінцевий 

результат яких не завжди буває однозначним. 

 По-четверте, різниця між порогами одноразової і хронічної дії (Lim0 - 

Limch) відображає складний процес матеріальної і функціональної кумуляції, 

яка залежить від багатьох факторів. У найпростішому варіанті кількісна 

оцінка ефекту кумуляції може бути виконана з використанням наближених 

індексів [4]. У більш загальному плані інтенсивність накопичення негативних 

функціональних змін в умовах нестаціонарних впливів визначається 

кінетикою двох конкуруючих процесів: швидкістю розвитку патологічних 

ефектів і швидкістю відновної адаптації організму або екосистеми [102]. 

 Оцінку величини порогового впливу виконують, як правило, з 

використанням традиційних методів математичної статистики, для чого 

порівнюють між собою параметри розподілу показників відгуку, виміряні 

при різних рівнях впливу (в тому числі, на контрольних об'єктах з нульовим 

ксенобіотіческим фактором). 

 Основні концепції нормування полягають в бажанні мати виражений 

ефект та для зменшення помилки використовувати більший радіус дії 

величин, що характеризують норму. 

 Загальну залежність величини відгуку від рівнів впливу характеризує 

S-подібна крива, точки перелому якої вказують на різкі якісні зміни, а лінійна 

ділянка - описує нормальне функціонування адаптаційних систем. Наборам 

кривих, що представляють різні показники життєдіяльності, можна 

поставити у відповідність зведену S-подібну криву залежності ефекту від 

дози, вершина якої відповідатиме смерті. На цій кривій 3 точки відповідають 
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початковійі прояві негативного фактора (А), мінімальному фізіологічному 

порушенню, яке передує стресові зміни (В), максимальному рівню впливу, 

при яких реакції не відхиляються від норми (С) [104]. Допустимі рівні впливу 

встановлювали в колишньому СРСР по точці С (початкові відхилення від 

норми), а в США - по точці В (початкові прояви патології). Криві Хетча і 

аналогічні графіки інших авторів дозволяють узагальнити матеріал у вигляді 

математичних моделей, в яких стан біологічного об'єкта і рівні впливу 

факторів будуть фіксовані або охарактеризовані точковими і інтервальними 

оцінками. Величини параметрів можуть бути орієнтовані на конкретні 

популяції або на умовний організм. Останній спосіб особливо корисний для 

вираження різниці близьких станів, яка чітко визначається лише в 

лабораторних умовах  

 

 Поняття гранично допустимої концентрації. Гранично допустима 

концентрація (ГДК)  речовини - максимальна кількість шкідливої речовини в 

одиниці об'єму води, яка при щоденному впливі протягом необмежено 

тривалого часу не викликає в організмі будь-яких патологічних відхилень, а 

також несприятливих спадкових змін у потомства. Для встановлення ГДК 

використовують розрахункові методи, результати біологічних експериментів, 

а також матеріали динамічних спостережень за станом здоров'я осіб, які 

зазнали впливу шкідливих речовин. Основою для обґрунтування ГДК є деяка 

множина n порогів хронічної дії Limch, оцінених для різних видів i 

біологічних об'єктів: 

 

ПДК = min (Limch i) / Kз ,  i = 1,2,…,n,   (3.10) 

 

где Kз – коефіцієнт запасу, що враховує видову чутливість, реальну 

небезпеку інтоксикації, кумулятивні властивості речовини, ймовірність 

канцерогенного чи іншого специфічної дії, можливість віддалених наслідків 

на генетичному рівні і т.д. Очевидно, що при n  , ПДК  0. 

 В реальних умовах багатокомпонентного забруднення навколишнього 

середовища виникає проблема обліку різних синергических ефектів: 

комбінованого (одночасна або послідовна дія кількох речовин при одному і 

тому ж шляху надходження), комплексного (надходження одного шкідливої 

речовини в організм різними шляхами і з різними середовищами - з повітрям, 

водою, їжею, через шкірні покриви) та поєднаного впливу всього 

різноманіття фізичних, хімічних і біологічних факторів навколишнього 

середовища. ГДК речовин є принципово індивідуальні стандарти, що 

регламентують ізольовану дію нормованого шкідливого агента і не 

припускають кількіснгої коригування в разі спільної присутності кількох 

компонентів.  На даний час немає на рівні нормативів переліку речовин, що 

володіють оефектом сумації при їх одночасному вмісті в водному 

сепедовищи. Експериментальний метод аналізу комбінованої дії суміші 

речовин з постійним співвідношенням компонентів запропонованп в [105], 



69 

алгоритм реалізації цього методу на основі автоматизованої процедури 

планування експерименту описано в [106]. 

 . Екологічний стан масиву поверхневих вод ьреба оцінювати за 

обгрунтованими критеріями (загальнофізичними, біологічними, хімічними, 

радіаційними) екологічного благополуччя екосистем, яке може 

характеризуватися показниками цілісних властивостей екосистем: 

 • ступінь автономності (включеність в систему вищого рангу); 

 • цілісність (автономність елементів системи),; 

 • неідентичність (важливо при прогнозуванні за аналогією); 

 • насиченість (пов'язана з екологічною ємністю); 

 • структурність (кількість підсистем, рівнів, блоків, тощо); 

 • різноманітність і варіабельність елементів; 

 • просторова різноманітність; 

 • складність, стабільність, стійкість, живучість, надійність, чутливість; 

 • пропускна спроможність; 

 • тимчасові характеристики: наявність тренда, період і амплітуда 

коливань, час затримки, ступінь консервативності, власний період коливань, 

час повернення в початковий стан, швидкість і прискорення сукцесїї, 

зрілість, швидкодія; 

 • лабільність (співвідношення стійкості структури і рухливості 

функцій); 

 • ступінь оптимальності (ефективності) функціонування, в тому числі 

для конкретних видів використання; 

 • ступінь адаптованості, прогнозованості і керованості; 

 • ступінь нормальності або патологичності; 

 • показники, що характеризують взаємодію екосистеми і людського 

суспільства (антропогенне навантаження, самоочищення, продуктивність, 

рекреаційні можливості, тощо). 

 Критерії оцінки якості вод за гідроморфологічними показниками. 

Якість масиву поверхневих вод оцінюється не тільки за їх хімічним складом 

або забруднення води, бо це не завжди дає повне уявлення про стан водного 

середовища. В останні роки в європейських країнах розроблена система 

оцінки гідроморфологічних показників зокрема, стану річок. Фізичні та 

гідрологічні характеристики річок можуть дати додаткове уявлення про стан 

якості річкової середовища, яке має велике значення для підтримки 

гідробіологічних спільнот, збереження біорізноманіття та місць проживання 

річкових організмів і водоплавних. Такі характеристики є результатом 

процесів, що відбуваються як в самих річках, так і на їх водозборах, і 

залежать переважно від гідрологічних і геологічних особливостей території. 

В даний час перед законодавчими та природоохоронними організаціями 

стоять завдання відновлення річок в їх природних умовах. Для досягнення  

цієї мети необхідно оцінювати стан річок та виявляти окремі ділянки, що 

потребують охорони і відновлення та заохочення більш ефективних заходів 

по управлінню річковими системами. 
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 Для застосування алгорітму оцінювання річки за гідроморфологічними 

показниками треба визначити тип річки та еталонні значення показників для 

порівняня. 

 Тип річки. Опис і ідентифікація типів річок необхідні для порівняння 

результатів гідроморфологічних досліджень об'єктів. Крім того, визначення 

відмінного стану, конкретного типу і еталонних умов в річках дозволяє 

порівнювати якість річок. Опис і ідентифікація типу річки включає такі дані:  

. характер русла і берегів; 

 вид на річку в плані (вид річки зверху) і профіль річки; 

 можливості підключення річки в плані і заплави і ступінь зміщення 

русла в плані; 

 вільне протягом води і вільне переміщення донних відкладень по 

руслу;. 

 рослинність прибережної зони; 

 стандартний перелік показників стану річок 

 При визначенні типу річки розглядати, як мінімум, наступні фактори, а 

саме, розмір, уклін, геологічне середовище, географічне розташування, 

висота над рівнем моря, гідрологічний режим. 

 Для визначення типів річок використовуються системи А і Б. За 

системою А тип річка встановлюється відповідно до її географічного місця 

розташування та сукупністю обов'язкових дескрипторів. Система Б дозволяє  

використання еквівалентного підходу, заснованого на обов'язкових і 

додаткових факторах. 

 У таблиці 3.15 наведено стандартний контрольний список 

гідроморфологічних показників стану річки для проведення спостережень і 

оцінки. Ці показники згруповані в 10 категорій і охоплюють 3 широкі зони: 

(1) - русло, (2) - річкові береги / прибережна зона, (3) - заплава. 
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 Для позначення видів природних вод вживаються символи, наприклад, 

гідрокарбонатний клас, група кальцію, тип другий — СІІ
Са

, сульфатно-

хлоридно-кальцієві води другого типу — SClII
Ca

 . 

 Прісні гіпо- і олігогалинні та солонуваті р-мезогалинні води 

оцінюються також за критеріями їх забруднення компонентами сольового 

складу, а саме за значеннями суми іонів, хлоридів і сульфатів 

Група класифікацій за критеріями сольового складу включає такі 

спеціалізовані класифікації: 

- класифікація якості прісних вод за критеріями вмісту компонентів 

сольового складу окремо для загальної мінералізації, вмісту сульфатів і 

хлоридів з урахуванням гідрохімічного районування території України 

(Таблиці 3.16 - 3.19). 

 

 Таблиця 3.16 Класифікація якості поверхневих вод суші та 

естуаріїв за критерієм мінералізації [4]. 

 

Клас 

якості вод 
Прісні води -І Солонуваті води - ІІ Солоні води - ІІІ 

Категорія 

якості вод 

Гіпо-

галинні 

- 1 

Оліго-

галинні - 

2 

β-мезо-

галинні - 

3 

α—мезо-

галинні - 

4 

Полі-

галинні 

- 5 

Еуга-

линні - 6 

Ультра

-галин-

ні - 7 

Величина 

мінералі-

зації, 

г/дм
3
, %о 

<0,50 0,51-1,00 1,01-5,00 
5,01-

18,00 

18,01-

30,00 

30,01-

40,00 
>40,00 

 

 

Таблиця 3.17 - Класифікація якості поверхневих вод суші та естуаріїв 

за критеріями іонного складу [45] 

 

Клас Гідрокарбонатні 

(C) 

Сульфатні (S) Хлоридні (Cl) 

Група Ca Mg Na Ca Mg Na Ca Mg Na 

Тип I,II,III I,II,III I,II,II

I 

II,III,I

V 

II,III,I

V 

I,II,III II,III,I

V 

II,III,I

V 

I,II,III 
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Таблиця 3.18 - Класифікація якості прісних гіпо - та олігогалинних вод за 

критеріями забруднення компонентами сольового складу [4] 

 

Клас якості вод І II III IV V 

Категорія якості  

вод 

Показники, 

 мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

Сума іонів 
< 500 

501-

750 

751-

1000 

1001-

1250 

1251-

1500 

1500 - 

2000 
>2000 

Хлориди < 20 21-30 31-75 76-150 151-200 201 - 300 >300 

Сульфати < 50 51-75 76-100 101-150 151-200 201 - 300 >300 

 

 

 Таблиця 3.19 - Класифікація якості солонуватих (β-мезогалинних вод за 

критеріями забруднення компонентами сольового складу [4] 

 

Клас якості вод І II III IV V 

Категорія якості 

вод 

Показники, 

 мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

Сума іонів 1000 -

1500 

1501 - 

2000 

2001 - 

2500 

2501 - 

3000 

3001-

3500 

3501 - 

4000 

>400

0 

Хлориди <200 201 -400 401 - 

600 

601 - 

800 

801 -

1000 

1001 - 

1200 

>120

0 

Сульфати <400 401 - 

800 

801 - 

900 

901-

1000 

1001-

1100 

1101-

1200 

>120

0 



76 

Екологічна класифікація якості поверхневих вод за трофо-

сапробіологічними (еколого-санітарними) критеріями (таблиця 3.20) включає 

такі групи показників: 

1) кисневого режиму – концентрація розчиненого кисню, насичення 

киснем, відношення придонних концентрацій кисню до приповерхневих;  

2) гідрофізичні й загальні гідрохімічні – завислі речовини, прозорість, 

концентрація іонів водню; 

3) вмісту сполук азоту –амонійного, нітритного, нітратного й 

загального азоту,  

4) вмісту сполук фосфору –фосфатного і загального фосфору; 

5) вмісту органічних речовин – органічний вуглець, перманганатна та 

біхроматна окислюваність, біохімічне споживання кисню; 

6) гідробіологічні – біомаса фітопланктону, концентрація хлорофілу 

“а”, первинна продукція, індекс самоочищення / самозабруднення, 

потенційна самоочисна здатність; 

7) бактеріологічні – чисельність бактеріопланктону та сапрофітних 

бактерій; 

8) біоіндикаційні – індекси сапробності за системами Пантле-Букка і 

Гуднайта-Уітлея, біотичні індекси; 

9) стану донних відкладів – комбінований індекс стану спільнот, 

активність оксидоредуктаз. 

 

Таблиця 3. 20  -. Екологічна класифікація якості поверхневих вод суші 

та естуаріїв за трофо-сапробіологічними критеріями 

(еколого-санітарними) [4] 
 

Клас якості вод І II III IV V 

Категорія 

якості вод 

Показники 

мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

Гідрофізичні: 

 

 

Завислі речовини, 
мг/дм

3
 

<5 5-10 11-20 21-30 31-50 51-100 >100 

Прозорість, м >1,50 1,00-
1,50 

0,65-
0,95 

0,50-
0,60 

0,35-
0,45 

0,20-
0,30 

0,20 

Гідрохімічні: 

 

 

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 
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Азот амонійний, 
мг N/дм

3
 

<0,10 0,10-
0,20 

0,21-
0,30 

0,31-
0,50 

0,51-
1,00 

1,01-
2,50 

>2,50 

Азот нітритний, мг 
N/дм

3
 

< 0,002 0,002-
0,005 

0,006-
0,010 

0,011-
0,020 

0,021-
0,050 

0,051-
0,100 

>0,10
0 

Азот нітратний, мг 
N/дм

3
 

<0,20 0,20-
0,30 

0,31-
0,50 

0,51-
0,70 

0.71-
1,00 

1.01-
2,50 

>2,50 

Фосфор фосфатів, 
мг Р/дм

3
 

< 0,015 0,015-
0,030 

0,031-
0,050 

0,051-
0,100 

0,101-
0,200 

0,201-
0,300 

>0,30
0 

Розчинений 
кисень, мг О2/дм

3
 

>8,0 7,6-
8,0 

7,1-7,5 6,1-7,0 5,1-6,0 4,0-5,0 <4,0 

% насичення 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 
окисність, мг О/л 

<3,0 3,0-
5,0 

5,1-8,0 8,1-10,0 10,1-
15,0 

15,1-
20,0 

>20,0 

Біхроматна 
окисність, мг 

O/дм
3
 

<9 9-15 16-25 26-30 31-40 41-60 >60 

БСКз, мг О2/дм
3
 <1.0 1.0-

1.6 
1,7-2.1 2.2-4.0 4.1-7,0 7.1-12,0 >12,0 

Гідробіологічні: 

 

 

Біомаса 
фітопланктону, 

мг/дм 

<0,5 0,5-
1,0 

1,1-2,0 2,1-5,0 5,1-
10,0 

10,1-
50,0 

>50,0 

Індекс 
самоочищення-

Самозабрудненн
я (А/К) 

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 

Бактеріологічні
: 

 

Чисельність 
бактеріопланкто
ну, млн.кл/см

3
 

<0,5 0,5-
1,5 

1,6-2,5 2,6-5,0 5,1-7,0 7,1-10,0 > 10,0 

Чисельність 
сапрофітних 
бактерій, тис. 

кл/см 

< 1,0 1,0-
3,0 

3,1-5,0 5,1-10,0 10,1-
25,0 

25,1-
100,0 

>100,0 

Біоіндикація 
сапробності 

(індекси 
сапробності): 

 

За Пантле-
Букком 

<1,0 1,0-
1,5 

1,6-2,0 2,1-2,5 2,6-3,0 3,1-3,5 >3,5 

За Гуднайтом-
Уітлеєм 

1 -20 21-45 46-60 61-70 71-80 , 81-90 91-100 
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Сапробність Олігосапробні β-мезосапробні α-мезосапробні Полі-
сап-

робні 

β-оліго-
сапробні 

α –
оліго-
сапро

бні 

β'-мезо-
сапробні 

β"-мезо-
сапробні 

α'-
мезо-

сапроб
ні 

α"-мезо-
сапроб-

ні 

Полі-
сап -
робні 

Трофність 

(переважаючий 

тип) 

Оліго-
трофні 

Мезотрофні Евтрофні Політро
фні 

Гіпер-
трофні 

Оліго-
трофні 
оліго-
мезо-

трофні 

Мезот
рофні 

Мезо-
евтрофні 

Евтроф-
ніг 

Ев-
політро

фні 

Політро
фні 

Гіпер-
трофні 

 

 

Група класифікацій якості поверхневих вод за критеріями вмісту і 

біологічної дії специфічних речовин (додаток 3) включає три спеціалізовані 

класифікації: 

- екологічну класифікацію якості вод за критеріями вмісту специфічних 

речовин токсичної дії, з окремим підблоком показників стану донних 

відкладів та окремою шкалою якості вод за вмістом заліза для району 

північного Полісся (таблиця 3.21); 

- екологічну класифікацію поверхневих вод за критеріями специфічних 

показників радіаційної дії (таблиця 3.22). 

- екологічну класифікацію якості поверхневих вод за рівнем 

токсичності (таблиця 3.23); 
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Таблиця 3.21 - Екологічна класифікація якості поверхневих вод суші та 

естуа-ріїв за критеріями вмісту специфічних речовин токсичної дії [4] 

 

Клас якості вод I II III IV V 

Категорія 

якості вод 

Показники 

мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

Ртуть <0,02 0,02-0,05 0,06-

0,20 

0,21-

0,50 

0,51-

1,00 

1,01-

2,50 

>2,50 

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-Ю 11-25 26-50 >50 

Цинк <10 10-15 16-20 21-50 51-100 101-200 >200 

Свинець <2 2-5 6-10 11-20 21-50 51-100 >100 

Хром 

(загальний) 

<2 2-3 4-5 6-10 11-25 26-50 >50 

Нікель <1 1-5 6-Ю 11-20 21-50 51-100 >100 

Миш'як <1 1-3 4-5 6-15 16-25 26-35 >35 

Залізо (загальне) <50 50-75 76-100 101-500 501-

1000 

1001-

2500 

>2500 

Марганець <10 10-25 26-50 51-100 101-500 501-

1250 

>1250 

Фториди <100 100-125 126-150 151-200 201-500 501-

1000 

>1000 

Ціаніди 0 1-5 6-10 10-25 26-50 51-100 >100 

Нафтопродукти <10 10-25 26-50 51-100 101-200 201-300 >300 

Феноли (леткі) 0 <! 1 2 3-5 6-20 >20 

СПАР 0 <10 10-20 21-50 51-100 101-250 >250 
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Таблиця 3.22 - Екологічна класифікація якості прісних гіпо- і олігогалинних 

та солонуватих (β-мезогалинних вод за рівнем токсичності [4] 

 

Клас якості вод І II ІІІ IV V 

Категорія 

якості вод 

Токсичний 

ефект 

1 2 3 4 5 6 7 

Оцінюється 

смертність Daphnia 

magna Str., 

Ceriodaphnia affinis 

Lill.та інших тест-

об'єктів протягом 

48 та 24 годин 

біотестуванняі і 

виражається в % 

(Брагинский, 1985) 

Смерт-

ність 

відсутня  

Смерт-ність 

відсутня або 

менша 10% 

протягом 48-

годинного 

випробу-

вання 

Смерт-ність 

відсутня або 

менша 10% 

протягом 48-

годинного 

випробу-

вання 

Смерт-

ність 

дорівнює 

50% і 

більше 

протягом 

48-годин-

ного 

випробув

ання 

Смерт-

ність 

дорівнює 

50% і 

більше 

протягом 

24-годин-

ного 

випробув

ання 

Оцінюється 

смертність 

Ceriodaphnia affinis 

Lill. протягом 48 

годин 

біотестування і 

виражається в 

одиницях гострої 

летальної 

токсичності


 

Від-

сутня 

Від-

сутня 

Від-

сутня 

Від-

сутня 

Від-

сутня 

1 >1 

Оцінюється 

зменшення 

величин 

біохімічного 

споживання кисню 

протягом однієї 

доби (БСК1) за 

методом Кньоппа і 

виражається в % 

(Метод 

определения..., 

1983) 

0 0 <10 10,0-

30,0 

31,0-

50,0 

51,0-70,0 >70,0 

Оцінюється <1 1 1 2 4 8 >8 
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виживання або 

плодючість 

Ceriodaphnia affinis 

Lill. протягом 7-10 

діб біотестування і 

виражається в 

одиницях 

хронічної 

токсич  

 

 

 Таблиця 3.23 - Екологічна класифікація якості поверхневих вод суші та 

естуаріїв за критеріями специфічних показників радіаційної дії [4] 

 

Клас якості 

вод 

І II III IV V 

Категорія 

якості вод 

Показники 

Бк/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 7 

Сумарна β-

активність 

< 0,163 0,163-

0.206 

0,207-

0,279 

0,280-

0,390 

0,391-

5,550 

5,560-

9,99 

>9,9

9 
90

Sr < 0,023 0,023-

0,028 

0,029-

0,036 

0,037-

0,111 

0,112-

1,43 

1,44-

3,33 

>3,3

3 
137

Cs < 

0,0044 

0,0044-

0,0095 

0,0096-

0,0185 

0,0186-

0,185 

0,186-

5,55 

5,56-

55,5 

>55,

5 
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 3.3 Алгоритм визначення одного із класів екологічного стану 

масиву поверхневих вод 

 

1. Визначення одного із класів екологічного стану масиву поверхневих 

вод для біологічних показників 

 Позначимо значення k-го біологічного показника, як Zk; значення 

екологічного класу  стану масиву поверхневих вод що відповідає Zk 

позначимо, як Jk. 

 

 Якщо  Zk,i
н 

< = Zk < = Zki
в  

 то J k = i ,   (3.1) 

 

де  i = 1-5 – значення екологічного класу для k-го біологічного показника;  

i=1 (I)  клас  —  “відмінні”; i=2 (II) клас  — “добрі” ; I=3 (III) клас  — 

“задовільні”; i=4 (IV) клас  — “погані”; i=5 (V) клас   — “дуже погані”; 

Zk,i
н  

- нижнє граничне значення для k-го біологічного показника, що 

відповідає   i –му екологічному класу; 

Zki
в 

- верхнє граничне значення для k-го біологічного показника, що 

відповідає   i –му екологічному класу.  

 Значення Zk,i
н  

та Zki
в
 наведені у додатку А до Методики. 

  Позначимо, як Iб – клас екологічного стану масиву поверхневих для 

біологічних показників. Iб може приймати значення від 1 до 5. 

 Розрахунок  Iб здійснюється за формулою (середнє арифметичне 

значення від J k) : 

Iб = [


N

i 1

 ( J k /n ] ,      (3.2) 

 

де k=1, 2, .., n;  n – кількість біологічних показників за якими визначається  Iб 

;  [    ] – позначення цілої частини від  числа. 

 

2. Визначення одного із класів екологічного стану масиву поверхневих 

вод для хімічних та фізико-хімічних показників 

 

 Позначимо значення k-го хімічного та фізико-хімічного  показника, як 

Сk, Jk – значення екологічного класу  стану масиву поверхневих вод, що 

відповідає значенню Сk для k-го хімічного та фізико-хімічного  показника. 

 

 Якщо Ck,i
н 
< = Ck < = Cki

в  
, то    J k = i ,     (3.3) 

 

де  i = 1-5 – значення екологічного класу для k-го хімічного та фізико-

хімічного  показника; 

i=1 (I) клас  —  “відмінні”; i=2 (II) клас  — “добрі” ; I=3 (III) клас  — 

“задовільні”; i=4 (IV) клас  — “погані”; i=5 (V) клас   — “дуже погані”; 

Ck,i
н  

- нижнє граничне значення для k-го хімічного та фізико-хімічного   

показника, що відповідає   i –му екологічному класу; 
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 Cki
в 

- вехнє граничне значення для k-го хімічного та фізико-хімічного  

показника, що відповідає   i –му екологічному класу.  

    Значення Ck,i
н    

та Cki
в
 наведені у додатку Б до Методики. 

 

    Позначимо Iх – клас екологічного стану масиву поверхневих для хімічних 

та фізико-хімічного показників. Iх може приймати значення від 1 до 5. 

    Розрахунок  Iх здійснюється за формулою (максимальне значення J k  ) : 

 

Iх  = max (J1 ,  J2 , …, J k )    (3.4) 

 

3. Визначення одного із класів екологічного стану масиву поверхневих вод 

для гідромофологічних показників 

 

    Позначимо значення k-го гідомофологічного показника, як GMk та   

значення екологічного класу стану масиву поверхневих вод, що відповідає 

GMk , як Jk. 

    Jk може приймати числові значення 1 або 2. Jk = 1 відповідає “відмінному” 

гідомофологічного стану за показником GMk. Jk = 2 відповідає “доброму” 

гідомофологічного стану за показником GMk. Позначимо Iгм – клас 

екологічного стану масиву поверхневих для гідроморфологічних  показників. 

Iгм може приймати значення від 1 до 2. 

    Розрахунок  Iгм здійснюється за формулою  : 

 

Iгм = max (J1 ,  J2 , …, J k )    (3.5) 

 

    4. Визначення класу екологічного стану масиву поверхневих вод для 

біологічних, хімічних та фізико-хімічних і гідромофологічних показників. 

    Позначимо Iе – клас екологічного стану масиву поверхневих для хімічних 

та фізико-хімічного показників. Iе  може приймати значення від 1 до 5. 

    Розрахунок  Iе  здійснюється за формулою : 

 

Iе = max (Iб ,  Iх ,  Iгм  )     (3.6) 

 

       Якщо Iе = 1, то клас екологічного стану є “відмінний”; Iе = 2 – клас 

екологічного стану є “добрий” ; Iе =3 – клас екологічного стану є 

“задовільний”; Iе =4 -  клас екологічного стану є “поганий”; Iе =5 -  клас 

екологічного стану є “дуже поганий”. 

 Нижче наведено приклади визначення екологічного стану  за 

біологічними, хімічними та фізико-хімічними показниками, які визначено у 

воді масиву поверхневих вод ( табл. 1-2).  
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 Таблиця 3.24 – Значення біологічних показників у воді масиву 

поверхневих вод. 

 

н/

п 
Показник 

Одиниця 

виміру, 

Значення 

показника 

Клас 

екологічного 

стану, якій 

відповідає 

значенню 

показника 

1 Хлорофіл А  мгк /дм
3
 3,5 3 

2 Біомаса 

фітопланктону 

мг /дм
3
 2,0 3 

3 Первинна продукція мг О2/дм
3
 3,0 4 

4 Біотичний індекс TBI бал 3,0 5 

5 Бельгійський 

біотичний індекс BBI 

бал 5,0 4 

6 Трофічний діатомовий  

індекс TDI 

бал 2,5 3 

 

      Розрахунок класу екологічного стану масиву поверхневих для 

біологічних показників визначається за формулою (1.2): 

   

Iб  = [( 3 + 3 +  4 + 5 + 4 + 3)/ 6 ]= [ 15/ 6 ] = [ 2,5 ]= 2 

 

 Таблиця  3.25 – Значення (концентрація) хімічних та фізико-хімічних 

показників у воді масиву поверхневих вод. 

 

н/п Показник Одиниця 

виміру, 

Концентрація 

речовини  

Клас 

екологічного 

стану, якій 

відповідає 

значенню 

показника 

1 pH  одиниця  

pH 

7,5 1 

2 Розчинений 

кисень 

мг О2/дм
3
 7,1 2 

3 Завислі 

речовини 

мг /дм
3
 15,0 2 

4 Азот амонійний мгк /дм
3
 0,30 2 

5 Азот нітритний мгк /дм
3
 0,009 2 

6 Азот нітратний мгк /дм
3
 0,045 3 

7 Фосфор 

фосфатів  

мгк /дм
3
 0,040 3 
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8 БСК5 мг О2/дм
3
 2,8 3 

9 Залізо загальне мгк /дм
3
 500 3 

10 Мідь мгк /дм
3
 10 3 

11 Цинк мгк /дм
3
 50 3 

12 Нафтопродукти мгк /дм
3
 60 3 

13 СПАР мгк /дм
3
 50 3 

14 Сульфати * мг /дм
3
 300 2 

15 Хлориди * мг /дм
3
 350 2 

 

* -  поверхневі води були відобрані у Приазов’ї 

 

      Розрахунок класу екологічного стану масиву поверхневих для хімічних та 

фізико-хімічних показників визначається за формулою (1.4) та складає Iх = 3.   
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ВИСНОВКИ 

 

1  Більшість існуючих методик, що використовують сукупність гідрохімічних 

і гідробіологічних показників, оперують з терміном клас вод, під яким ро-

зуміється рангова оцінка стану якості поверхневих вод. Ранги якості в цих 

класифікаціях ґрунтуюся на розпливчастому і неоднозначно ідентифікова-

ному понятті "чистоти - забрудненості" води. Аналіз систем класифікації 

водойм дозволяє зробити висновок про відсутність до теперішнього часу 

єдиної, достатньо повною і збалансованої комплексної методики оцінки 

якості води, заснованої на сучасних методах формалізації, позбавленої су-

б'єктивізму при встановленні критеріїв, які б відповідали вимогам екологів 

і токсикологів, були б доступні для широкого використання.  

2 «Методику віднесення масиву поверхневих вод до одного з класів 

екологічного та хімічного станів масиву поверхневих вод, а також 

віднесення штучного або істотно зміненого масиву поверхневих вод до 

одного з класів екологічного потенціалу штучного або істотно зміненого 

масиву поверхневих вод», яка набула чинності Наказом Мінприроди від 14 

січня 2019 року №5, на даний час не можливо використовувати у зв'язку з 

суттєвими недоліками, а саме:  

 - відсутність в ній чітких критеріїв та визначень, оперуючи тільки 

поняттями “мало відхиляються”, “помірно відхилюються”, “значні зміни”, 

“дуже сильні зміни” не можливо достовірно визначати добрий”, 

задовільний”, “поганий” та “дуже поганий”  екологічний стан масиву 

поверхневих вод (Додаток 2 до  Методики), 

 - “добрий” стан за біогенними речовинами визначається таким чином, що 

концентрації цих речовин не перевищують рівнів, встановлених для 

забезпечення функціонування екосистем і досягнення значень, наведених 

для біологічних показників (Додаток 3 до Методики), але ці рівні не 

наведено і не вказано, де їх зайти; 

 - класифікація екологічного стану розробляється для кожного типу масиву 

поверхневих вод окремо, тобто є типоспецифічною, тому використання 

Методики відкладається на невизначений час до проведення попередньої 

типоспецифічної класифікації усіх водних об'єктів України; 

 - для розроблення типоспецифічної класифікації треба встановлювати 

граничні значення для класів екологічного  стану масиву поверхневих вод 

на основі екологічних нормативів якості (ЕНЯ) води, які на даний час 

відсутні; 
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- екологічні  нормативи  якості  (ЕНЯ) для  визначення хімічного  стану 

масиву поверхневих вод (Додаток 8 до Методики), не  містять значень  для  

важливих  речовин, а саме, нафтопродуктів,  СПАВ,  фосфатів, БСК5, міді, 

хрому, нікелю та інші. Без врахування цих речовин не можливо правильно 

визначити екологічний та хімічний стани масиву поверхневих вод; 

 - визначення екологічного стану водного масиву поверхневих вод на 

підставі проведення типоспецифічної класифікації суперечить Закону 

України «Про охорону навколишнього природного середовища України», 

а саме, четвертій частині ст. 33: «Нормативи гранично допустимих 

концентрацій  забруднюючих речовин у навколишньому природному 

середовищі та рівні шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього є 

єдиними для всієї території України», тому екологічні нормативи, як і 

ГДК, повинні  бути єдиними для всієї території України; 

3 Згідно з Водною Рамковою Директивою ЄС 2000/60/ЄС (ВРД), головним 

питанням при оцінці якості поверхневих вод є визначення структурних і 

функціональних показників біологічної складової водних екосистем як 

основного чинника забезпечення стабільності умов відтворення водних 

ресурсів. Оцінка екологічного стану поверхневих вод за біологічними 

показниками повинна базуватися перш за все на дослідженні 

фітопланктону, фітобентосу, зообентосу, макрофітів та іхтіофауни. 

4 Водорості відіграють важливу роль у біологічному аналізі води завдяки 

високій чутливості до умов навколишнього середовища, особливо 

угруповань фітопланктону, та високій стенотопності багатьох видів, що 

дає можливість їх використання в якості індикаторних організмів. 

5 При екологічному нормуванні якості вод використовують такі показники 

фітопланктону, як біомаса та індекс сапробності Пантле і Бука у 

модифікації Сладечека, при цьому важливо одночасне урахування обох 

критеріїв якості води. Для визначення їх величин необхідні дані про 

видовий склад фітопланктону, чисельність кожного виду та загальну. 

6 Серед багатьох індексів, які оцінюють видове різноманіття, 

загальновизнаним і найбільш поширеним є універсальний інформаційний 

індекс різноманіття Шеннона, який для гідробіонтів, зокрема, фіто- і 

зоопланктону, розраховують як за чисельністю, так і за біомасою. Індекс 

Шеннона, який характеризує видове різноманіття та його зв'язок з 

чисельністю й біомасою досліджених створів, може бути важливим 

додатковим показником в оцінці стану водойм, але не основним при 

визначенні класів якості води. 
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об’єктів та шкал класифікацій трофності вод за показниками вмісту 

хлорофілу «а» у фітопланктоні та донних відкладах, запропоновано 

класифікаційну шкалу за обома зазначеними показниками, яка розріз-няє 5 

класів, за аналогією з методикою віднесення масиву поверхневих вод до 
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стану необхідно використовувати морфологічні показники і дані по вмісту 

забруднюючих речовин у біомасі риб. Для отримання даних по 

референційному стану іхтіоценозів для різних типів масивів поверхне-вих 

вод України необхідно продовжити дослідження 2012 року, коли було 

встановлено 9 референційних гідробіологічних створів в басейні р. Тиса. 

Без встановлення референційного складу і основних морфологіч-них 

показників риб для основних типів масивів поверхневих вод в різних 

регіонах України використовувати ці показники при віднесенні масиву 

поверхневих вод до одного з класів екологічного стану неможливо. 
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