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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Наслідками побудо-

ви в 1950-70 роках каскаду гідроелектростанцій на 
Дніпрі стала радикальна зміна водного режиму річ-
ки й різке погіршення якості дніпровської води. Го-
ловні причини таких наслідків дві: перша – затоп-
лення територій населених пунктів, обширних ланів, 
тваринницьких ферм тощо, і друга – суттєве змен-
шення швидкості течії ріки. Об’єм води у водосхо-
вищах дніпровського каскаду – ~43,65 км3, а річний 
стік Дніпра становить ~50 км3, тож штучно затрима-
ний у водосховищах об’єм води є співмірним із річ-
ним стоком. Водосховища суттєво збільшили пере-
різ русла Дніпра, який, як відомо, формує швидкість 
неперервного потоку. За цих умов у водосховищах 
вода є практично стоячою. Тому ми можемо конста-
тувати: сучасний Дніпро в своєму середньому і ни-
жньому руслі є скоріше каскадом ставків, аніж річ-
кою. Отже, в основу дослідження екосистеми Дніп-
ра необхідно покласти лімнологічний підхід. 

Затоплення великих площ ланів призвело до на-
сичення вод Дніпра різноманітною номенклатурою 
органічних речовин, маса яких продовжує зростати 
завдяки потраплянню у річку промислових і кому-
нальних стоків, а також зливних стоків із прибереж-
них зон. Ці ж зони, на відміну від плавневих терито-
рій пойми старого Дніпра, включені в інтенсивне 
хліборобство і щороку вбирають в себе величезну 
кількість добрив, значна частина яких урешті решт 
опиняється у водоймі. Насиченість органікою і 
втрата водою течії після утворення водосховищ при-

звели до радикальної зміни спектру біоти, більш 
того, ця зміна при створенні нових взаємозв’язків і 
вибудовуванні нової ієрархії своїм наслідком мала 
примат ціанобактерій [1, 2]. Ця обставина, власне, 
не залишила Дніпру жодного природного фактору 
для самоочищення. Свідчення тому – багаторічне 
панування ціанобактерій за відсутності будь-яких 
ознак самоперетворення біоти в іншу, екологічно 
кращу структуру.  

Сам характер циклу „зародження → розвиток →  
деградація → відмирання ціанобактерій” послідовно 
включає лише механізми позитивного зворотного 
зв’язку природних процесів, які утверджують їх до-
мінуючу роль в екосистемі сучасного Дніпра. Спра-
вді, ціанобактерії не пов’язані з ґрунтом, а, значить, 
і впливом глибин на чисельність їхньої популяції, 
тож розселяються по всій акваторії; їх питома гус-
тина трохи менша від густини води, тому після што-
рму і перемішування води вони досить швидко 
спливають на поверхню, де ефективно перехоплю-
ють сонячну радіацію для свого розвитку, забираю-
чи її в інших мешканців водойми. Утворюючи до-
сить щільний поверхневий шар, вони зменшують 
коефіцієнт відбиття сонячної радіації, що сприяє 
додатковому прогріванню саме поверхневого шару 
водойми, а, отже, і прискоренню розвитку ціанобак-
терій; вони також не є ланцюгом харчування для 
інших біологічних видів.  

Наслідки панування ціанобактерій у водоймі 
Дніпра виключно негативні. У фазі свого розкла-
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дання, яка триває з другої половини липня до кінця 
вересня, ціанобактерії перетворюють воду Дніпра на 
смердючу і брудну рідину, унеможливлюють очи-
щення до необхідних стандартів питної води на ста-
нціях первинної очистки водогонів великих промис-
лових міст із загальним населенням понад 
6,3 млн. чол., наповнюють повітряний басейн нудо-
тним запахом, збіднюють воду киснем, що спричи-
няє задуху риби особливо цінних порід. Свідченням 
тому є типова картина спливання загиблої риби на 
поверхню і розкладання її під гарячим сонцем. Про 
збіднення водойми киснем свідчать і дані складу 
повітря над акваторією Рибінського водосховища в 
період його цвітіння [3]. Серед компонентів автори 
[3] виявили метан. Останній, як відомо, утворюється 
в процесі анаеробного бродіння.  

Отже, можна зробити висновок, що збіднення 
киснем води під час розкладання ціанобактерій на-
стільки суттєве, що в приповерхневому шарі вини-
кають умови для безкисневого гниття. Часті коли-
вання рівня на нижніх б’єфах гідростанцій призво-
дять до затоплення широких прибережних смуг і 
потрапляння насиченої ціанобактеріями літньої 
дніпровської води на територію плавень, в озера, 
рукави і стариці Дніпра. З цієї причини замулились і 
практично загинули чудові піщані пляжі. Акваторія 
Дніпра перетворюється літньої пори на джерело 
небезпечного бактерицидного забруднення. 

Чи ж має змальована вище ситуація хоч який-
небудь, хай спочатку гіпотетичний, шанс на позити-
вне вирішення, чи сучасний стан Дніпра – даність, 
яку принципово змінити неможливо? 

Звернімося до прецедентів у нашій проблемати-
ці. Добре відомий позитивний досвід відновлення 
озерних вод Канади [4]. Задача, яка була розв’язана 
лімнологами – суттєве зниження евтрофності Вели-
ких озер (оз. Ері – 25,8 тис. км2, 458 км3; оз. Онтаріо 
– 190 тис. км2, 1638 км3), яка виникла в 1960-70 роки 
у зв’язку зі зростанням населення і викликаного цим 
забруднення водойм речовинами, живильними для 
розвитку небажаної флори, зокрема ціанобактерій.  

Тут хотілось би звернути увагу на дві важливі 
обставини: 

- величезні об’єми води, якість якої було, хоч би 
частково, відновлено; 

- об’єктом відновлення були трансформовані ан-
тропогенним забрудненням водойми природного 
походження, тобто водойми, що мають досить по-
тужні механізми самоочищення. 

До успішно здійсненого людиною у великих ма-
сштабах очищення забруднених вод необхідно від-
нести і станції очищення стічних вод мегаполісів. 
Відмінність цього об’єкту очищення від попере-
днього полягає у тому, що він є: 

- на порядки більшим при початковому забруд-
ненні води, як за концентраціями, так і за складом 
забруднюючих компонентів;  

- цілковито штучно наповненим водою басейнів-
відстійників, і у зв’язку з цим є можливості прово-
дити процедури очищення послідовно (від басейну 
до басейну) [5]. 

Крім того, об’єми очищуваної в рік води тут хоч 
і величезні (для 5-ти мільйонного міста це 
~5·106

·10 м3
·12місяців = 6·108 м3 = 0,6 км3), проте 

значно менші за об’єми озер Канади. 
У зв’язку із вищезазначеним метою цієї роботи є 

розгляд можливості, доцільності й ефективності 
очищування водосховищ Дніпра від ціанобактерій 
способом поверхневого збирання насиченого ними 
шару води та можливостей подальшого використан-
ня цієї маси. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ. 
Об’єкт нашого дослідження – каскад дніпровських 
водосховищ – суттєво відмінний як від озер Канади, 
так і від крупних штучних станцій очистки стічних 
вод, а, отже, безпосередньо ми не можемо скориста-
тися досвідом відновлення якості води, накопичено-
го в цих проектах. Справді, водосховища не мають 
потужних природних механізмів очищення, як озера 
Канади, їх не можна вибудувати як послідовність 
резервуарів, у кожному з яких здійснювався б свій 
етап відновлення, як це робиться на  полігонах очи-
стки стічних вод великих міст. Проте, на наш по-
гляд, існує можливість, бодай не стовідсоткового, та 
все ж суттєвого відновлення якості води Дніпра.  

1. Дніпро має досить потужний, хоч і специфіч-
ний, механізм самоочищення. Справді, евтрофність 
водосховищ, яка породжує примат ціанобактерій в 
їхній біоті, суттєво знижується на період їхньої ве-
гетації. Адже саме компоненти живильного для ціа-
нобактерій «бульйону» йдуть на утворення їх біома-
си. Іншими словами, ціанобактерії вбирають в себе 
біогени, виїдають їх, подібно до того, як це робить 
активний мул в аеротенках. Щоправда, відмираючи і 
розкладаючись, ціанобактерії вертають це все назад 
у водойму, а не відкладають у вигляді пасивного 
мулу і в такий спосіб знову забруднюють водойму. 
Оскільки в загальній масі ціанобактерій одночасно 
присутні різні покоління цієї культури, то ми спо-
стерігаємо накладання процесів очищення і забруд-
нення водойми. І, якщо під час розвитку ціанобакте-
рії виділяють кисень і, можливо, збагачують ним 
поверхневий шар води, то поруч із цим померлі осо-
бини, розкладаючись, збіднюють водойму на кисень 
не лише в приповерхневому шарі, а й на глибині, 
куди вони опускаються. Процес збіднення киснем є 
потужнішим за процес насичення, і тому водойма в 
цілому його втрачає. Ці втрати можуть бути насті-
льки суттєвими, що створюють передумови для ана-
еробного розкладання органічної речовини. Справді, 
серед складових повітря над акваторією Рибінського 
водосховища під час цвітіння ціанобактерій виявле-
но метан [3]. Отже, вилучення з водойми біомаси 
ціанобактерій є необхідною умовою її очищення.  

2. Ціанобактерії є прекрасною сировиною для 
одержання біогазу. Про це свідчать результати на-
ших дослідів, які полягали в наступному. Тенк 
об’ємом 50 л був залитий насиченою ціанобактерія-
ми дніпровською водою, і ця маса була піддана ана-
еробному бродінню, під час якого зареєстровано 
постійне виділення газу. Скоро після початку про-
цесу газ почав горіти, причому хроматографічний 
аналіз показав, що його склад (85% метану) близь-
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кий за складом до природного газу (табл. 1) і не має 
компонентів, шкідливих при згорянні. 

Таблиця 1 – Хімічний склад біогазу, одержува-
ного з ціанобактерій 

Складова газу Об'ємна частка, % 
Метан 85,26 
Азот 10,36 
Кисень 2,90 
Етан 0,95 
Пропан 0,33 
Інші гази 0,2 
 

3. Теплотворна здатність цього біогазу стано-
вить приблизно 33 МДж/м3. Отже, екологічний захід 
очищення водойми від ціанобактерій може бути 
доповнений енергоощадним. Додатковим корисним 
продуктом є маса, яка залишається після бродіння 
водоростей: результати наших експериментів пока-
зують, що її можна успішно використовувати як 
сільськогосподарське добриво, причому вони, як 
показує їх хімічний аналіз (табл. 2), не містять важ-
ких металів (за винятків малої кількості міді), а от-
же, їх можна використовувати як добриво не лише 
для технічних, але й для харчових сільськогоспо-
дарських культур. 

 
Таблиця 2 – Хімічний склад решток ціанобакте-

рій після анаеробного бродіння 
Елементи Вага, % 

С 54,66 

О 37,81 

Si 0,61 

P 1,34 

S 0,69 

Cl 0,22 

K 2,14 

Ca 1,92 

Cu 0,6 
 

4. Приповерхнева локалізація біомаси ціанобак-
терій дозволяє запропонувати ефективні способи їх 
збирання.  Якщо навіть взяти акваторію всіх водо-
сховищ і товщину шару води в 5 см  для збору ціа-
нобактерій з метою подальшої перегонки на біогаз, 
то об’єм зібраної води складе 7·109 м2

·0,05 м = 
0,35 км3

, що є співмірним (навіть меншим), ніж 
об’єм стічних вод мегаполіса. Так, наприклад, річ-
ний об'єм стоків із Києва – 0,44 км3. 

5. Помічено, що вода влітку в придонних шарах 
середнього Дніпра набуває червонуватого кольору, 
що часто пояснюють наявністю марганцю, який чи 
то потрапляє у річку з промисловими стоками, чи то 
виділяється під час розмноження ціанобактерій. 
Проте наші дослідження показують, що це суто 
оптичний ефект, який спричиняють частинки, що 
утворюються при розкладанні ціанобактерій. 
Червонуватий колір така вода має лише у відбитому 
світлі, натомість у прохідному має чистий блакитно-
синій колір, що може бути обумовлене 
особливостями розсіювання світла на зважених 
частинках, розмір яких співмірний з довжиною 
хвилі. Насичена ціанобактеріями вода з часом 

утрачає цей червонуватий колір. Відстеження 
спектрів відбиття і пропускання такої води може 
давати інформацію про те, на якій стадії 
знаходиться розкладання ціанобактерій. 

ВИСНОВКИ. Виконані дослідження підтверди-
ли, що ціанобактерії можна повністю утилізувати, 
виділивши з них біогаз і використавши залишкову 
масу як добриво. Теплотворна здатність біогазу з 
ціанобактерій співмірна з теплотворною здатністю 
побутового газу. Запропоновані способи збирання 
ціанобактерій не є інженерно складними. Це дозво-
ляє приступити до розробки технічно й економічно 
обґрунтованого крупномасштабного проекту очи-
щення від них всього басейну Дніпра. Наслідком 
такого екологічного оздоровлення буде суттєве по-
кращення якості Дніпрової води, що, свою чергу, 
полегшить її очищення до питної, покращить умови 
проживання риб і, відповідно, збільшить їхню попу-
ляцію і видобуток, сприятиме відновленню берегів 
Дніпра як привабливої зони туризму і здорового 
відпочинку людей. Навіть, якщо одержаний з ціано-
бактерій біогаз і добрива не відшкодують повністю 
витрачених на проект коштів, то екологічні наслідки 
проекту (опосередкована користь від покращення 
якості води) значною мірою компенсують їх. 
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