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Запропонована класифікація змін і наслідків техногенного забруднення гідроекосистеми, що стало основою
розробки або модифікацій методик визначення змін структурно-функціональних властивостей гідроекосистем,
що характеризують рівень їх деградації. З цією метою використані інженерно-екологічні показники – рівень
забруднення і зміну складу води гідроекосистем, а також їх параметри – рівень трансформації гідроекосистем.
Встановлено, що відбувається накопичення в гідроекосистемах важкоокислюваних органічних сполук. Це підтверджується такими показниками як індекс техноємності, асиміляційна ємність. Така ситуація погіршує екологічний стан гідроекосистеми внаслідок зниження ефективності внутрішньоводоймних процесів. Тому такі висновки дають змогу передбачити можливий рівень трансформації гідроекосистеми та здійснити необхідні природоохоронні заходи щодо подальшого використання води для господарських цілей.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНУТРИВОДОЁМНЫХ
ПРОЦЕССОВ ВОДНЫХ СИСТЕМ РЕК КАЛЬМИУС И ИНГУЛЕЦ
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Предложена классификация изменений и последствий техногенного загрязнения гидроэкосистем, что стало
основою для разработки или модификаций методик определения изменений структурно-функциональных
свойств гидроэкосистем, характеризующих уровень их деградации. С этой целью использованы инженерноэкологические показатели – уровень загрязненности и изменение состава воды гидроэкосистем, а также их параметры – уровень трансформации гидроэкосистем. Установлено, что происходит накопление в гидроэкосистемах трудноокисляемых органических соединений, что подтверждается такими показателями, как индекс
техноемкости, ассимиляционная емкость. Такая ситуация ухудшает экологическое состояние гидроэкосистем
вследствие снижения эффективности внутриводоемных процессов. Поэтому такие выводы позволяют предсказать возможный уровень трансформации гидроэкосистемы и осуществить необходимые природоохранные меры относительно дальнейшего использования воды для хозяйственных целей.
Ключевые слова: водная система, биотические связи, гидроэкосистема, ассимиляционный потенциал, ассимиляционная емкость, самовосстановление.
АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. З тих пір, як потреби
людини вийшли за межі суто біологічних, основними факторами, що призвели до порушення екологічно безпечного розвитку гідроекосистем, стали обмежуючі фактори, пов'язані з надходженням до води
наднормативних кількостей екотоксикантів техногенного походження. На планеті Земля, на даний
час, практично не залишилося поверхневих вод, які
тією чи іншою мірою не були б забруднені людиною. В умовах тривалого антропогенного навантаження на водні басейни, техногенні забруднювачі
впливають на них екологічно негативно, призводячи
до трансформації гідроекосистем (ГЕ) через зміну
хімічного складу води, зменшення розчиненого кисню у воді, пригнічення і загибелі гідробіонтів, зниження саморегулятивних і самовідновних властивостей води тощо. А якщо врахувати, що вода є невід'ємним компонентом природних і природноекономічних систем, тоді нераціональне використання водних ресурсів зачіпає тією чи іншою мірою
розвиток і функціонування ГЕ, призводячи до їх
якісного і кількісного виснаження. До числа найбільш складних аспектів природокористування відносять вирішення питань, пов'язаних зі збереженням
водних систем середніх річок, вода яких може бути
придатною для питних цілей. Специфіка збереження

екологічно безпечного розвитку водних екосистем
прямо пов'язана з тим, що вони «активно беруть
участь разом з великими річками в економічному і
соціальному житті країни». У той же час вода може
виконувати свою економічну роль лише в тому випадку, якщо володіє необхідними структурнофункціональними властивостями [1].
Збереження збалансованого природокористування поверхневими водними об’єктами на сучасному
рівні розвитку природи і суспільства можливе лише
за умов застосування сучасного інформаційноаналітичного контролю за екологічним станом поверхневих водних басейнів, що дасть змогу охарактеризувати не тільки зміни хімічного складу річок і
рівня їх забрудненості (ресурсний підхід–якісне виснаження), але й зміни структурно-функціональних
властивостей річок (екологічний підхід–визначення
екологічної ситуації).
Тому метою роботи стало створення принципіальної схеми застосування екологічного підходу щодо визначення структурно-функціональної схеми
застосування екологічного підходу щодо визначення
структурно-функціональних змін в ГЕ за рахунок
інженерно-екологічних показників та їх параметрів,
запропонованих нами.
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МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІЖДЕНЬ.
Використання інженерно-екологічних показників та
їх параметрів (ІЕПП) дозволить визначити «проблемні» ланки розвитку і функціонування ГЕ і розробити попереджувальні заходи щодо потенційноможливих процесів трансформації (деградації) ГЕ.
Така направленість досліджень[2–7] узгоджується з
основними принципами та законами загальної еко-

логії, коли будь-який організм або угрупування може існувати за умов, наскільки природне середовище відповідає генетичним можливостям пристосованості до свого життєвого середовища. Для отримання відповіді та підтвердження вищезгаданого
нами запропонована така схема проведення дослідних робіт (рис. 1).
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Рисунок 1 – Екологічний підхід оцінки стану гідроекосистем басейнів річок
Екологічний підхід [3, 8–11] дає змогу дати повну оцінку стану ГЕ. В умовах постійної дії модифікованих (антропогенних) факторів, що призводить
до трансформації ГЕ, обов’язковим стає визначення
змін структурно-функціональних властивостей. У
той же час, екологічна оцінка стану ГЕ, за вимогами
існуючих нормативних документів, передбачає тільки визначення рівня забруднення води та змін її хімічного складу [2, 3].
Нами запропонована класифікація причин і нас-

лідків техногенного забруднення ГЕ, і на основі
цього – інженерно-екологічні показники та їх параметри контролю якості води ГЕ (показники); зміни
структурно-функціональних властивостей (параметри ГЕ). Термін (інженерно–екологічний) пов'язаний
з наступним:
– зміни параметрів ГЕ виникають при взаємодії
природних ресурсів із джерелами забруднення, завдяки
чому
відбуваються
їх
структурнофункціональні зміни (деградація); надалі вода річок
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використовується на господарські цілі; весь цикл
контролю за технічними показниками і параметрами
за [2]; екологічна ситуація в них визначається асиміляційним потенціалом та асиміляційною ємністю;
– екологічні показники, що характеризують рівень забруднення та зміну хімічного складу води,
дозволяє визначити рівень самовідновного процесу;
– запропонована схема контролю за станом ГЕ
дозволяє визначити поетапно шляхи, які призводять
до порушення екологічно-безпечного розвитку ГЕ
та своєчасно розробити природоохоронні заходи.
При розробці екологічного підходу оцінки стану
ГЕ басейнів річок взято до уваги наступне:
– рушієм поступових змін у ГЕ є біотичні зв’язки
(трофічні, саморегулюючі тощо) і рівень здатності
асиміляційного потенціалу щодо нейтралізації речовин антропогенного походження;
– комплекс абіотичних та антропогенних факторів складає також важливу інтегральну складову
водного середовища: підтримує динамічну рівновагу в біо- та екосистемах, забезпечує існування ГЕ за
рахунок екотоксикокінетичних і екотоксикодинамічних процесів;
– стан розвитку і функціонування ГЕ залежить
від з’ясування причинно-наслідкових біотичних
зв’язків, які повинні бути оптимальними для свого
рівня існування[4, 5].
Об’єктами дослідження обрано водні системи річок Кальміус та Інгулець (ВСК, ВСІ), які на території України належать до категорій забруднених поверхневих водних об’єктів, де кратність перевищення ГДК багатьох речовин антропогенного походження становить десятки і більше разів. Важливим
моментом визначення наукових закономірностей
розвитку ГЕ є довгостроковий період спостережень
[7, 8]. У зв’язку з цим вихідними показниками стали
результати екологічного моніторингу за 30-річний
період ВСК і ВСІ (за даними Центральної геофізичної обсерваторії, м. Київ) [9–11] за гідрологічними,
гідробіологічними і гідрохімічними чинниками.
Довгостроковість досліджень обумовлені встановленням наукових закономірностей розвитку гідроекосистем і змін їх структурно-функціональних
властивостей.
Отримані результати систематизовані за вимогами нормативних документів (ресурсний підхід) і за
допомогою ІЕПП (екологічний підхід).
Екологічна оцінка стану ВСК і ВСІ показала, що
в процесі розвитку ГЕ протягом усіх досліджень
констатуються не тільки зміни хімічного складу
води, але й структурно-функціональних властивостей ГЕ (табл. 1, 2). Показано також зміни гідробіологічного характеру: сапробность води, інформаційний індекс різноманітності Сімпсона, який коливається в межах 4,12–9,8.

Отримані результати дозволяють розрахувати інтегральний критерій екобезпечного розвитку ГЕ(Іек):
Іек – індекс – екологічний критерій.
Як приклад на рис. 2 приведена зміна сумарних
показників екологічного струну р. Кальміус (залежність інтенсивності внутрішньоводоймних процесів
від Ісапроб та Ітехноєм), а інтенсивність внутрішньоводоймних процесів пов’язана із зміною структурнофункціональних властивостей ГЕ та, як наслідок, за
екологічним станом (табл. 1, 2).
Даний інтегральний критерій можна формалізувати у вигляді (Іе):
n

Іe 

m

z

 Pi  Py  Piyk
i 1

y 1

,

k 1

де Pi , Py , Piyk – складові безпеки ГЕ [10]; Pi –
властивість ГЕ зберігати сталість розвитку у регламентованих межах після антропогенного впливу;
Py – здатність біоценозу ГЕ до самовідновлення;
Piyk – здатність ГЕ протистояти зовнішньому опору техногенному впливу та зберігати екологічно
безпечний розвиток.

Рисунок 2 – Залежність інтенсивності внутрішньоводоймних процесів від ступеня забрудненості ГЕ
С1 – 3,5 км вище м. Донецька; С2 – у межах м. Донецька; С3 – 5 км нижче м. Донецька; С4 – 500 м
нижче попереднього відбору скиду зворотніх вод
м. Донецька; С5 – 11 км нижче м. Донецька
ВИСНОВКИ.Таким чином, надана характеристика екологічної ситуації басейнів річок для гідростворів, які мають найбільш повні дані. кількісні характеристики екологічної ситуації в ГЕ є віддзеркаленням змін параметрів техноємності та асиміляційного потенціалу, здатності до самоочищення.
Серед позитивних висновків можна зазначити,
що проби, які відібрані із гідростворів вище Донецька і Маріуполя, характеризуються покращенням
екологічної ситуації в ГЕ. Підтвердженням є часткове відновлення самоочисної здатності водойм (за
рахунок відсутності організованого скиду зворотних
вод).
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ECOLOGICAL APPROACH TO EFFICIENCY ASSESSMENT OF INTRABASIN PROCESSES
OF THE KALMIUS AND INGULETS RIVER HIDROLOGIC SYSTEMS
V. Udod, I. Vildman, O. Zhukova
Kyiv National University of Construction and Architecture
рrosp. Povitroflotskyi, 31, Kyiv, 03680, Ukraine. Е-mail: elenazykova21@gmail.com
The paper represents the classification of changes and consequences of technogenic pollution of hydroecosystems
(HE), which has become the basis for development or modification of the determination methods of structuralfunctional changes in qualities of hydroecosystems, to characterize their degradation level. For this purpose, engineerenvironmental indexes (level of pollution and changes in water composition of hydroecosystems) and their specifications (level of hydroecosystems’ transformation) were used in the paper. It is also established that hydroecosystems
accumulate organic compounds resistant to oxidation, which is confirmed by such factors as index of technical and assimilation capacity. Such situation worsens ecological state of hydroecosystems due to degradation of intrabasin
processes. Therefore, these conclusions permit to predict a possible level of hydroecosystems’ transformation and
commit essential environmental protection measures concerning further use of water for economic purposes.
Key words: water system, biotic communication, hydroecosystem, assimilation potential of self-healing.
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