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4. Екологія

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РІЧОК

ПРИАЗОВ’Я

Скиба В.П.

асистент кафедри геоекології і землеустрою 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного

м. Мелітополь, Україна 

Антоновський О.Г.

заступник начальника науково-дослідного відділу 

Приазовський національний природний парк 

м. Мелітополь, Україна 

Мовчан С.І.

доцент кафедри геоекології і землеустрою 

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Д. Моторного

м. Мелітополь, Україна

За останні десятиліття істотно посилилися наслідки впливу господарської 

діяльності на басейни річок. Відсутність лісів і лісосмуг, розорювання ґрунтів 

без дотримання норм водоохоронного законодавства та зарегульованість 

призвели до зменшення поверхневого стоку. Особливо гостро дана тенденція 

простежується у південній частині степової зони. Басейни малих і середні річок 

Приазов’я (Молочна, Берда, Корсак, Домузла, Джекельня, Малий і Великий 

Утлюк, Тащенак, Атманай) протягом останніх десятиріч зазнали значної 

антропогенної трансформації, яка проявляється у зміні гідроморфологічних 

параметрів водотоку, коливанні гідрохімічних та гідробіологічних показників 

якості річкової води. У загальних рисах річки характеризуються повільною 

течією, в меженний період русло частково пересихає, істотно зменшується 

обсяг стоку. Як наслідок відбулось поступове замулення річок, руслових і 

прируслових джерел, зниження водності та евтрофікація. Враховуючи, що 

південний регіон України має недостатній рівень забезпечення поверхневими



водними ресурсами постає питання детального вивчення сучасного екологічно 

стану водотоків з метою подальшого складання прогнозу, обґрунтування і 

розробки природоохоронних заходів по відновленню гідрологічного режиму 

річкових комплексів Азовського басейну. Таким чином дослідження сучасного 

екологічного стану річкових комплексів Приазов’я має перш за все прикладне 

значення [1, с. 44; 2, с.189; 3, с. 7; 6, с. 72].

Недоліком діючої системи моніторингу малих і середніх річок є 

відсутність комплексності підходу. На діючих гідрологічних постах середніх 

річок не проводяться спостереження за гідрохімічними та гідробіологічними 

показниками, які необхідні для проведення аналізу якості води річки. А на 

малих річках степового регіону моніторинг не проводиться зовсім.
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Рис.1. Моніторинг та екологічна оцінка водних ресурсів за даними 

Державного агентства водних ресурсів України (станом на 2019 р.) (за даними 

офіційного сайту Державного агентства водних ресурсів України).

Сучасна національна екологічна політика України у галузі використання 

водних ресурсів спрямована на впровадження принципів Європейської 

Рамкової Водної Директиви 2000/60/ЕС (ЄРВД) щодо забезпечення сталого



природокористування -  європейської моделі управління водними ресурсами. 

Метою ЄРВД є захист і поліпшення стану водних ресурсів та сприяння сталому 

і збалансованому їх використанню. Вона встановлює основні положення для 

досягнення країнами ЄС доброго стану поверхневих, підземних, перехідних і 

прибережних вод у межах кожного річкового басейну [5]. Починаючи з 2018 

року в межах Приазовського басейну дотримується принцип саме басейнового 

управління. На початковому етапі локально було проведено візуальне 

обстеження та точковий відбір проб на річках.

Обстеження річки Молочної у 2018-2019 р. у межах м. Мелітополя на 

відрізку довжиною 1,7 км між мостом на автошляху М14 і озером Горячка, 

здійснене за загальноприйнятими методиками [4, с. 85, 101]. Проведено 

дослідження гідрологічних параметрів водотоку, а також відібрано 20 проб 

біостоку з метою первинного дослідження гідробіологічних параметрів річкової 

води.

Так, рівень води у річці коливався у межах відміток 50-70 см, що 

визначається менше екологічно-допустимої межі. Порівняно з червнем 2018 р. 

рівень знизився на -15 см. Русло сильно замулене (товщина відкладів -50-70 

см), майже суцільно (-90 %) заросло водною і водно-болотяною рослинністю 

(домінують очерет, рогіз малий, ряска мала, водопериця). Течія води на ділянці 

між мостом на автошляху М14 і озером Горячка відсутня, вище мосту течія є. 

Русло і береги засмічені твердим побутовим сміттям.

У відібраних пробах визначені: більше 15 видів безхребетних, серед яких 

за кількісним та якісним складом домінували циклопоїди (Сусіороіда) з 

чотирьох родів. Також у водоймі присутні губки (в пробах часто зустрічалися 

оксіластри), представники двох родів коловерток (Коїаїогіа), та гіллястовусих 

раків (Сіадосега). Велика кількість останніх свідчить про відсутність у воді 

високих концентрацій солей важких металів. Але такий задовільний стан 

планктонного зооценозу існує лише на ділянках з течію, на відміну від стоячих 

вод де зоопланктон майже відсутній. Угруповання молюсків (Моїшса) 

порівняно з 2003 -  2006 рр. сильно деградоване. На даний момент зустрічається



4 види з понад 20 відомих для нижньої течії річки [3, с. 8]. Рибне угруповання 

бідне -  спостерігали 3 види риб (карась сріблястий Сагаззіиз діЬеІіо (ВІосЬ, 

1782), верховодка звичайна АІЬигпиз аІЬигпиз (Ьіппаеш, 1758), колючка 

триголкова Сазіегозіеиз аєиІеаіиз Ьіппаеиз, 1758) [2, с. 190].

Також було проведено аналіз та систематизацію наявних багаторічних 

даних гідрохімічних параметрів водотоку, що дозволило провести розрахунок 

екологічної оцінки якості річкової води. Основними забруднюючими 

речовинами р. Молочна є нітрати та фосфати (встановлено найгірший клас 

якості води УІІ(7)). За концентраціями нітритів та сульфатів вода відноситься 

до ІУ(6). Простежується зміна категорій якості води з часом, у період 1990

2000 рр. до 7-мої категорії відносилась річка за показниками: азот амонійний, 

феноли, БСК5, СПАР, завислі речовини. З 2000 р. і до сьогодні концентрація 

даних речовин у воді має тенденцію до зниження показників. Комплексний 

показник екологічної якості води р. Молочна ІЕсеред. за період 1990-2015 рр. 

коливається у межах 4,9...5,6, ІЕнайгір. = 5,7...6,55. Встановлена загальна динаміка 

до незначного покращення екологічної якості води з 2000 р. За даними 2015 р. 

якість води за рівнем забрудненості відноситься до ІІІ (5) класу та категорії, 

характеризується як «помірно забруднена», за ступенем сапробності -  «а'- 

мезосапробна», трофності -  «евполітрофна». Якість води р. Молочна згідно 

індексу Е^I (відповідно до класів якості вод згідно вимог ВРД (2000/60/ЕС)) 

класифікується як «низька», що неодмінно необхідно брати до уваги при 

плануванні господарського використання водотоку [7, с. 41-42; 8, с.139].

Наступним кроком до збереження та відтворення поверхневих вод 

степового краю має стати формування та впровадження принципу 

інтегрованого управління річковими басейнами, що ґрунтується на розробці 

планів управління річковими басейнами, розрахунку водогосподарських 

балансів, визначенні повноважень центральних і місцевих органів влади. Дана 

система управління, побудована на обліку та моніторингу всіх видів 

водокористування, розташованих у межах регіональних екосистем відповідних

http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1333
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=2013
http://en.wikipedia.org/wiki/Marcus_Elieser_Bloch
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=1002
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=19758
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=130
http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=14668
http://en.wikipedia.org/wiki/Carl_Linnaeus


річкових басейнів, що буде враховувати інтереси різних галузей та ієрархічних 

рівнів водокористування.
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