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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Висока біологічна різноманітність і природна цінність 

лиманних екосистем (ЛЕ) північно-західного Причорномор'я (ПЗП) надають їм 

стратегічну роль у збереженні і підтримки регіонального біологічного і 

екосистемного різноманіття [Північно-західна частина Чорного моря : (біологія і 

екологія), 2006]. Лимани ПЗП виконують важливу роль кумулятивно-транзитних 

зон, що сполучають водозбірний басейн з морем. Крім того ЛЕ перспективні для 

розвитку бальнеології, рекреації і туризму, аквакультури і рибного господарства, 

а також для інших видів господарської діяльності. Природно-територіальні 

комплекси ЛЕ ПЗП так само мають важливе природоохоронне значення.  

Разом з високою природоохоронною цінністю ЛЕ властива і висока 

чутливість до антропогенної зміни природних умов [Актуальні проблеми лиманів 

північно-західного Причорномор'я, 2011]. Господарська діяльність на водозбірних 

басейнах лиманів призводить до деградації гідробіологічного режиму: 

евтрофуванню, заморним явищам, зниженню видової різноманітності, 

скороченню кількості гідробіонтів з тривалим циклом життя, спрощенню 

харчових ланцюгів та інше. 

Методологія системного аналізу, застосована до структурно-функціональної 

організації екосистем лиманів, підтверджує необхідність вивчення цілісної 

системи: «водозбірний басейн – водне ложе лиману – прилегла частина морської 

акваторії».  

Таким чином, розробка алгоритму цілісної діагностичної оцінки для 

моніторингу і підходів до управління екосистемами лиманів ПЗП щодо підтримки 

гідробіологічного режиму, екологічних, господарських і рекреаційних 

властивостей є актуальною і своєчасною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано у рамках науково-дослідних тим Одеської філії 

Інституту біології південних морів НАН України (з 02.07. 2014 р. ДУ «Інститут 

морської біології НАН України»). Претендент безпосередньо брав участь і був 

виконавцем в наступній тематиці:  

- фундаментальні теми: «Реакція, прогноз стану і використання рослинності 

водних екосистем українського шельфу в умовах локального, регіонального і 

глобального впливу» (2006 – 2010 рр.) – № держрегестрації 0106U 006732; 

«Використання водної рослинності для індикації і екологічного менеджменту 

Азово-чорноморських прибережних екосистем» (2011 – 2015 рр.) – № 

держегестрації 0111U006732;  

- наукові проекти: «Інтегральна оцінка і районування акваторії Північно-

західного шельфу Чорного моря за показниками біологічної різноманітності, 

біоресурсного і екорекреаційного потенціалу, розробка концепції просторово-

часового планування комплексного раціонального використання, збереження і 

захисту субрегіональної екосистеми» (2010 – 2012 рр.) – № держрегестрації 

0110U007312;  «Комплексний моніторинг, оцінка і прогнозування динаміки стану 

морського середовища і ресурсної бази Азово-чорноморського басейну в умовах 

зростаючого антропогенного навантаження і кліматичних змін» (2013 – 2015 рр.) 

– № держрегестрації 0113U004986;  
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- госпдоговірна тема: «Прогнозування змін екологічного стану лиману Куяльник 

при його заповненні морською водою» –  № держрегестрації 0114U000468;  

- міжнародний проект: «Мережа морських територій, що охороняються, від 

узбережжя до узбережжя  (від берега до глибоких морів), у поєднанні з 

потенційною енергією вітру морського базування» – CoCoNet –  (2014 – 2016 рр.). 

– Грант – контракт Євросоюзу №: 287844. 

Мета і завдання дослідження. Ціль роботи – на основі методології 

системного аналізу розробити показники і алгоритм цілісної оцінки природної і 

антропогенної складових екосистем лиманів північно-західного Причорномор'я 

для використання в моніторингу і управлінні з метою відновлення і підтримки 

стійкого гідроекологічного стану. 

Для досягнення цілі були поставлені наступні завдання:  

- проаналізувати національний і міжнародний досвід контролю і інтегрованого 

управління водними ресурсами; 

- проаналізувати існуючі гідробіологічні гідрохімічні і гідроморфометричні 

дескриптори та запропонувати нові інтегральні показники оцінки 

гідроекологічного стану і антропогенного навантаження на екосистеми лиманів. 

- на основі принципів Водної рамкової Директиви ЄС [Water Framework Directive, 

2000] запропонувати схему цілісної оцінки лиманних екосистем ПЗП як основу 

здійснення моніторингу і ухвалення управлінських рішень; 

- провести типізацію водних екосистем лиманів ПЗП за кумулятивно-транзитними 

властивостями у функціональній системі: «водозбірна площа – водне ложе – 

морська акваторія»; 

- виконати порівняльну оцінку сучасного гідроекологічного стану лиманів ПЗП і 

антропогенних процесів (на прикладі Дофинівського, Григор'євського, 

Тилігульського); 

- розробити рекомендації до моніторингу і структуру пріоритетних управлінських 

рішень щодо підтримки стійкого гідробіологічного стану Дофинівського 

лиману.  

Об'єкт дослідження: закономірності структурно-функціональної організації 

екосистем лиманів північно-західного Причорномор'я.  

Предмет дослідження: гідробіологічні, антропогенні і гідроморфологічні 

характеристики лиманів, як показники цілісної оцінки їх гідроекологічного стану. 

Методи дослідження. Результати дисертаційних досліджень отримані з 

використанням польових, інструментальних і інформаційних методів 

гідроекології, гідробіології, морфофункціональної екології водної рослинності, 

гідрохімії, ландшафтної екології, ГІС технологій і статистики.  

Наукова новизна отриманих результатів. Розроблен новий інтегральний 

індекс оцінки природної стійкості (ІПС) лиманів північно-західного 

Причорномор'я, що відображає здатність водної екосистеми протистояти 

антропогенній дії. Запропонован індекс штучного впливу (ІШВ), що характеризує 

інтенсивність функціонування екосистеми з урахуванням природного потенціалу 

при існуючих антропогенних навантаженнях. Розроблена методика цілісної 

оцінки стану ЛЕ, яку можна використовувати для регіональної діагностики, 

моніторингу і ухвалення управлінських рішень в цілях підтримки доброго 
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екологічного стану водних екосистем. Уперше за допомогою кластерного аналізу 

проведена типізація (класифікація) екосистем лиманів ПЗП на основі спільного 

обліку розмірних і гідроекологічних властивостей. Для оцінки природної 

стійкості лиманних екосистем ПЗП уперше застосовані універсальні принципи 

п'яти класифікаційних категорій Водної Рамкової Директиви ЄС. Проведена 

цілісна оцінка гідроекологічних властивостей лиманів ПЗП, що відрізняються 

інтенсивністю гідробіологічних процессів (Дофинівский, Григор'євський, 

Тилігульский). Представлено просторовий розподіл структурних і 

морфофункціональних показників угрупувань бентосних форм водної 

рослинності прибережної частини Тилігульского лиману. 

Практичне значення отриманих результатів. Отримано ранжируваний 

ряд лиманів північно-західного Причорномор'я на основі величин індексів 

природної стійкості, що дозволяє приймати рішення щодо можливості 

нормування антропогенного навантаження і визначати найуразливіші ЛЕ. 

Запропонована методика моніторингу, що дозволяє визначити найбільш 

несприятливі екологічні процеси ЛЕ, і на цій основі розробляти рекомендації для 

підтримки стійкого гідроекологічного стану лиманів ПЗП. Підготовлена 

структура рекомендацій для органів місцевого самоврядування 

Комінтернівського р-ну Одеської області і спеціалізованого товарного рибного 

господарства «Схід» до управління екосистемою Дофинівського лиману. 

Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача полягає в 

підборі та розробці показників і методів цілісної гідроекологічної оцінки, відборі і 

лабораторному опрацюванні проб, проведенні польових вимірів, математичній та 

ГІС обробці, аналізу й узагальнені отриманого натурного матеріалу, 

формулюванні основних положень роботи та висновків, написанні як одноосібних 

так і колективних статей. 

 Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи були представлені на наукових конференціях: V і VI міжнародні 

конференції молодих учених: «Біорізноманітність. Екологія. Адаптація. 

Еволюція» (м. Одеса, 2011, 2013 рр.). Наукова конференція ОГЭКУ: «Лимани 

північно-західного Причорномор'я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи 

їх вирішення» (р. Одеса, 2012, 2014 р.). Міжнародна наукова конференція «40 

років природному заповіднику «Мис Март'ян» (м. Ялта, 2012, 2014 р.). 

Міжнародна наукова конференція: «Від заповідання до збалансованого 

природокористування» (Донецьк, 2013 р.). VIІІ Міжнародна науково-практична 

конференція молодих учених з проблем водних екосистем.  Засідання науково-

технічної ради Національного природного парку «Білобережжя Святослава» (м. 

Очаків, 2014 р.). Семінар-нарада з питань розгляду сучасного екологічно-

соціального стану території у басейні Тилігульского лиману (м. Одеса, с. Коблево, 

2013 р.). Наукова доповідь на вченій раді ОФ ІнБПМ з темою дисертаційної 

роботи (м. Одеса, 2013). Міський методологічний семінар «круглий стіл»: 

«Проблеми одеських лиманів» (р. Одеса, 2014 р.). Міжнародна науково-

популярна конференція популяризації науки «Science Slam». 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи представлені в 19 

наукових роботах, з них 7 входять в перелік ВАК України.  
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 5 розділів, 

висновків, списку використовуваних джерел і додатків. Об'єм роботи складає 190 

сторінок (без урахування додатків). Робота містить 49 рисунків і 30 таблиць. 

Додатки виконано на 60 стор.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ 

 Розділ присвячений аналізу ефективності і законодавчій структурі 

управління водними ресурсами, у тому числі ЛЕ в Україні і Одеській області.  

Відмічена низька ефективність в управлінні водними ресурсами на основі 

галузевій, адміністративно-територіальній і міжвідомчій структур в порівнянні з 

інтегрованим управлінням  водними ресурсами на основі басейнового принципу.  

Землі водного фонду не нанесені на планах землеустрою населених пунктів 

і не погоджені відповідно до процедур, передбачених чинним законодавством 

[Дубняк, 2005].  

Також існує ряд проблем, пов'язаних з неефективними природоохоронними 

заходами, відсутністю інтегральної діагностики і схем управління водними 

екосистемами, а також низьким рівнем фінансування відповідних заходів.  

 

ПІДХОДИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ. ОБ'ЄКТИ І ОБ'ЄМ 

МАТЕРІАЛУ 

У другому розділі представлена використана методологія системного 

аналізу гідроекосистем, відібрані ключові показники діагностики ЛЕ, 

запропонований алгоритм цілісної оцінки, приведена схема станцій відбору проб і 

об'єм зібраного емпіричного матеріалу.  

З урахуванням структурно-функціональної організації ЛЕ для проведення 

оцінки, моніторингу і розробки рекомендацій з управління гідроекологічним 

режимом запропоновано три групи показників: природній стійкості, інтенсивності 

гідробіологічних процесів і антропогенного навантаження (таблиця.1). 

Запропонований алгоритм цілісної оцінки (рис. 1) включає спільний облік 

(агрегації) показників, їх значення приводилися до єдиної безрозмірної числової 

шкали з фіксованими межами - уніфікувалися (xi…n → qi…n; qi є 0:1), від 1 – 

найкращі умови (Referent condition), до 0 – найгірші умови (Bad Ecological Status 

Class). Крім того, з вибраних показників виділялись ті, які лімітують 

благополуччя екосистеми, тобто мають найбільш низькі уніфіковані значення - 

«вузька ланка» (qij<<1). Передбачається, що контроль над «вузькою ланкою» 

дозволить підвищити благополуччя екосистеми і стабілізувати її гідробіологічні 

процеси шляхом визначення першочергових заходів управління.     

Для визначення статус класів на діапазоні значень інтегральних індексів, 

запропоновано використовувати принципи, які використовуються в Рамковій 

Водній Директиві ЄС, пов'язані з екологічними оцінними індексами, – Ecological 

Evaluation Index (EEI). Ранжирувані значення індексів групуються до 5-ти статус-

класів: Bad (Дуже поганий), Poor (Поганий), Moderate (Задовільний), Good 

(Добрий), High (Відмінний), з властивою їм світловою індикацією – від червоного 

до блакитного. 
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Таблиця 1. 

Ключові відібрані показники цілісної оцінки лиманних екосистем 
Група показників 

Природна стійкість Інтенсивність гідробіологічних 

процесів 

Антропогенна 

перетворюваність і 

навантаження 

Об'єм води V, (млн. м
3

) Питома поверхня угрупувань 

фітопланктону (S/W)
ф
, (м²·кг

-1
) 

Коефіцієнти еколого-

господарської абсолютної Ка 

і відносної Ко напруги (б/р 

величина) 

Середня глибина Н, (м) Питома поверхня угрупувань 

макрофитів (S/W)
м
, (м² ·кг

-1
) 

Площа еколого- 

стабілізуючих угідь Fcф,(км²) 

Питомий водозбір 

ΔF = F
в-ра 

/F, (б/р величина) 

Індекс поверхні угрупувань 

фітопланктону ІПс
ф
= (S/W)ф·Вф,  

(м
-1

) 

Коефіцієнт природної 

захищеності Кпз,  

(б/р величина)  

Коефіцієнт  звивистості 

берегової лінії µ = L'/2π√F              

(б/р величина) 

Індекс поверхні угрупувань 

макрофитів ІПс
м
 = (S/W)м·Вм, 

(од.) 

Коефіцієнт  антропогенної 

перетворюваності Кап,              

(б/р величина) 

Коефіцієнт  ємкості                             

kС  =  Н
ср

/Н
макс

, (б/р 

величина) 

Концентрація  хлорофілу а у 

воді, (мг·м
-
³) 

Коефіцієнт екологічної 

стабільності Кс, (б/р 

величина) 

Коефіцієнт глибинності,                 

k
H 

= Н
ср

/
3

√F, (б/р величина) 

Концентрація хлорофілу а у 

донних відкладеннях, (мкг·г
-1

) 

– 

Коефіцієнт подовженості                    

k
L 

= L/B
ср,  

(б/р величина) 

Добова динаміка проценту 

насичення киснем води О
2
, (%) 

– 

Умовний водообмін з морем 

D
м 

=  W
м
/V, (б/р величина) 

– – 

 

Оцінка морфофункціональних параметрів бентосних форм водної 

рослинності здійснювалась з використанням методу підводних гідроботанічних 

розрізів. На трансектах визначався відсоток проективного покриття дна 

макрофитами і домінанти фітоценозів. Кількісний облік донної рослинності 

проводився з використанням перифітоних рамок розміром (10×10) см і (20×20) см. 

Проби фітопланктону для визначення параметрів поверхні пелагічних 

автотрофних угрупувань відбиралися у поверхневому шарі досліджуваних 

лиманів. Розраховувалось співвідношення індексів поверхні угрупувань 

одноклітинних і багатоклітинних водоростей як складових компонентів  

автотрофної ланки лиманної екосистеми.  

В період 2010-2013 рр. проводився відбір гідробіологічних і гідрохімічних 

проб, вимір гідролого-морфометричних характеристик на трьох лиманах північно-

західного Причорномор'я: Дофинівськом, Григор'євськом і Тилігульськом. Всього 

зібрано проб для визначення гідролого-гідрохимічних показників – 737 

(температура, солоність, розчинний кисень, рівень і витрата води) і для 

визначення гідробіологічних показників – 502 (фітобентос і фітопланктон, вода і 

донні відкладення для визначення пігменту хлорофілу а). 
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Рис. 1. Схема алгоритму цілісної діагностики лиманних екосистем з 

розробки пріоритетних заходів підтримки гідробіологічного режиму. 

 

ПРИРОДНО-ГОСПОДАРСЬКІ ОСОБЛИВОСТІ І ТИПІЗАЦІЯ 

ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я 

У третьому розділі проаналізовані природно-господарські особливості і 

приведена типізація лиманів північно-західного Причорномор'я.  

Лимани ПЗП виконують важливу роль кумулятивно-транзитних екосистем, 

що сполучають водозбірні басейни з морем, і забезпечують трансформацію 

речовини між водозбірною площею і морською екосистемою, а у разі відсутності 

з'єднання з морем – функцію «пасток» теригенної речовини. 

Об'єднання лиманів в групи (кластери) проводилося на основі спільного 

обліку параметрів, які характеризують транзитно-кумулятивну функцію (що 

зв'язує водозбірний басейн з морською акваторією), розміри і будову.  

Використовуючи дендрограму (рис. 2 а) і графік об'єднання (кластеризації), 

методом «k-середніх», лимани ПЗП були розділені на 5 груп (таблиця. 2). Середні 

значення показників для кожної групи представлені на рис. 2 б. На горизонталі 

представлені аналізовані в класифікації показники, з вертикалі – середні значення 

груп (у безрозмірній шкалі від 0 до 1).  

  Первинна селекція показників 

Природна стійкість, 

хi…n 

Інтенсивність гідробіологічних 

процесів, хi…n 

Антропогенне 

навантаження, хi…n 

 

 

 

Уніфікація показників xij…n → qij…n;є 0:1 

Введення вагових коефіцієнтів wij…m; 1
1




m

i

iw  

Розрахунок інтегральних індексів 
ij

n

i

ijij wqQ 
1

 

Розрахунок холістичного індексу 
N

Q

I

N

ij

ij

xj


  

Визначення меж індексів за статус класами (Status Class) 

Вторинна селекція – «вузька ланка» показників qij<<1 

О
б

ч
и

сл
ю

в
ал

ь
н

а 
 о

б
р
о
б

к
а 

 Побудова графіків, діаграм 

Побудова картосхем, картодіаграм 

В
із

у
ал

із
ац

ія
 

 Підготовка схем управління з урахуванням принципу пріоритетності 

А
н

ал
із

 
В

ід
б

ір
 

п
о
к
аз

н
и

к
ів
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Рис. 2. Кластеризація лиманів північно-західного Причорномор'я: а –  

дендрограма схожості лиманів за кумулятивністю, розмірів і будови; б – графік 

середніх значень кластерів.  
 

Таблиця 2. 

Склад кластерів за кумулятивно-транзитними властивостями лиманів 

північно-західного Причорномор'я 
Кластери Лимани ПЗП 

№ Властивості  

Тип зв'язку з морем Розмір  Форма 

1 Переважно закрито- 

фільтраційний 

Середній Подовжено-

звивиста 

Куяльницький, Тилігульский, 

Хаджибеєвський 

2 Переважно закрито-

фільтраційний 

Малий Елліпсовидна Будакський, Джантшейський, 

Дофинівський, Карачаус, 

Кучурганський, Малий Сасик, 

Солонець Тузли 

3  Переважно закрито - 

фільтраційний 

Середній Округло-

елліпсовидна  

Алібей, Бурнас, Шагани, 

Хаджидер, Сасик 

4 Відкритий водообмін Середній Еліпсовидно-

подовженна  

Григор'євський, Сухий, 

Березанський, Бугський, 

Дністровський 

5 Відкритий водообмін Великий Еліпсовидна Дніпровський 
 

ГІДРОЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-

ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР'Я, ЯК ОСНОВА ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

Четвертий розділ присвячений апробації методики цілісній оцінці лиманних 

екосистем, розробці індексів природної стійкості – ІПС (Nature Resistance Index – 

NRI) і штучного впливу – ІШВ (Artificial Force Index – AFI), а також аналізу 

гідроекологічних особливостей лиманів ПЗП: Дофинівського, Григор'євського, 

Тилігульського. 

Індекси природної стійкості, розраховані на основі інтегрального обліку 

лімнологічних характеристик, що відображають особливості надходження і 

розподілу речово-енергетичного потоку в екосистемі в межах однієї кліматичної 

зони (див. табл. 1)  –  водообмін лиманової системи з морем, ємність водної маси 

а б 



 

 

8 

по відношенню до речово-енергетичного потоку, вплив водозбірної площі на 

автохтонні процеси, гідродинамічні процеси,  які дозволили перейти до кількісної 

оцінки природного гідроекологічного потенціалу екосистеми.  

Використовуючи ці показники і принципи, прийняті в кількісній екології 

[Шитиков, Розенберг, 2003], Водної Директиви ЄС [WFD, 2000/60/EC] була 

отримана формула розрахунку ІПС: ІПС = q(Dм)·0,25+q(V)·0,23+q(ΔF)·0,17+ 

+q(Hср)·0,15+q(kC)·0,08+q(kH)·0,06+q(kµ)·0,04+q(kL)·0,02, де qi  – уніфіковані 

значення показників. 

На підставі формули для двадцяти одного лиману ПЗП були розраховані  

ІПС (всього було використано 168 значень початкових параметрів), значення яких 

знаходяться в межах: 0,25 – 0,74. Діапазон отриманих значень ІПС був 

апроксимований до шкали [1 – 0] для універсалізації кількісної оцінки  показника 

відносної екологічної якості (Ecological Quality Ratio – EQR).  

На основі отриманого рівняння і значень ІПС лиманів ПЗП були 

встановлені межі для 5-ти стандартних європейських статус-класів (таблиця. 3). 

Досліджувані лимани були проранжовані за значеннями ІПС (рис. 3). 

Структура розподілу 21-го досліджених лиманів ПЗП за статус класами 

екологічного потенціалу (Ecological Status Clas – ESC) знаходиться в наступному 

співвідношенні: Дуже низький (Bad) – 33% (7); Низький (Poor) – 24% (5); 

Задовільний (Moderate) – 14% (3); Добрий (Good) – 14% (3); Відмінний (High) – 

14% (3).  

 

Таблиця 3. 

Межі статус класів індексів природної стійкості лиманів 

 північно-західного Причорномор'я 

Природна стійкість 

(ІПС) 

Відносна екологічна якість 

(EQR) 

Екологічний потенціал 

 (ESC)  

ІПС ≤ 0,36 EQR ≤0,30 Дуже низький (Bad) 

0,37 ≤ ІПС≤ 0,48 0,31 ≤ EQR≤ 0,49 Низький (Poor) 

0,49 ≤ ІПС≤ 0,55 0,50 ≤ EQR≤ 0,61 Задовільний (Moderate)  

0,56 ≤ ІПС≤ 0,70 0,62 ≤ EQR≤ 0,90 Добрий (Good) 

ІПС≥0,71 EQR ≥0,91 Відмінний (High) 

 

У групу лиманів з максимальною природною стійкістю (ІПС > 0,71) – 

статус-клас «Відмінний» увійшли глибоководні екосистеми Григор'євського, 

Дніпровського і Сухого лиманів, акваторії яких використовуються в якості 

портових акваторій і мають вільний водообмін з морем. В групу лиманів з 

мінімальною природною стійкістю (ІПС ≤ 0,36) – статус-клас «Дуже низький» 

увійшли невеликі за об'ємом і площею  фільтраційного типу зв'язку з морем 

екосистеми лиманів: Хаджидер, Дофинівський, Малий Сасик, Карачаус, 

Джаншейський, Куяльницький. 
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Рис. 3. Ранжируваний ряд лиманів північно-західного Причорномор'я за 

величинами ІПС: 1 – Хаджидер; 2 – Дофинівський; 3 – Солонець Тузли; 4 – Малий Сасик; 5 

– Карачаус; 6 – Куяльницький; 7 – Джаншейський; 8 – Кучурганський; 9 – Бурнас; 10 – 

Будакський; 11 – Алібей; 12 – Шагани; 13 – Тилігульський; 14 – Сасик; 15 – Хаджибеєвський; 

16 – Дністровський; 17 – Березанський; 18 –Бугський, 19 – Сухий, 20 – Дніпровський;  21 – 

Григор'євський. 
   

Для моніторингу антропогенного навантаження на прибережні локальні 

водні екосистеми (лимани та затоки)  запропонований індекс штучного впливу – 

ІШВ, який характеризує різницю між рівнем первинно-продукційних процесів, 

які спостерігаються в екосистемі (міра евтрофування) і природним потенціалом 

екосистеми. ІШВ був розрахований як різниця між 5-ти категоріями екологічних 

статус класів (ESC: Bad (Дуже поганий), Poor (Поганий), Moderate (Задовільний), 

Good (Добрий), High (Відмінний) водної рослинності і значенням ІПС [Minicheva, 

Zotov, Sokolov, 2013]. У разі, коли поточний ESC відповідає потенційним 

природним можливостям водної екосистеми, тобто категорії класів двох 

порівнюваних показників співпадають – ІШВ має нейтральне значення «0». За 

умови, коли ESC вище за потенційні природні можливості, наприклад, в 

результаті заходів тих, що знижують рівень первинно-продукційного процесу, 

значення ІШВ можуть бути позитивними (+1, +2, +3, +4) і навпаки, значення ІШВ 

негативні (–1, –2, –3, –4) при дії високих антропогенних навантажень. Перша 

спроба визначення ІШВ була проведена  на 12 лиманах ПЗП. Більше половини з 

них (7) мають негативні значення ІШВ, тобто екологічний статус-клас нижчий  за 

природну стійкість, що свідчить про високу антропогенну дію. Цей показник 

може бути рекомендований в якості інструменту моніторингу гідробіологічного 

стану ЛЕ.   

У підрозділі (4.2) дана характеристика гідроекологічних умов і рівня 

природокористування екосистем Дофинівського, Григор'євського, Тилігульського 

лиманів. 
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Особливості екосистеми Дофинівського лиману обумовлюють низьку 

природну стійкість до антропогенної дії і швидку реакцію автотрофних 

угрупувань на абіотичні чинники, включаючи кліматичні аномалії. Лиман має 

високий рівень первинно-продукційного процесу з переважанням одноклітинних 

планктонних форм водної рослинності, що мають високу екологічну активність. В 

період цвітіння чисельність клітин фітопланктону може досягати 581978 кл·м
-3

. 

При цьому в екосистемі лиману практично відсутні бентосні угрупування 

макрофитів. Співвідношення індексів поверхонь водної рослинності (макрофитів 

на одиниці поверхні дна до поверхні фітопланктону на одиниці об'єму): 0 до 

15,8 м
-1

. Продукційно-деструкційні процеси в лимані незбалансовані, про що 

свідчать нічні замори в літній період (рис. 4). 
  

 

Рис. 4. Добовий хід кисню в літній період 2012 р.: а – Дофинівський лиман; 

б – Тилігульський лиман; в – прибережна частина Чорного моря.  

 

Екосистема лиману характеризується кардинальним антропогенним 

порушенням природного гідрологічного режиму, головним чином за рахунок 

зарегулювання гідромережі ставками загальною площею 3,4 км
2
 і об'ємом 8,29 

млн. м
3
 [Великий Аджалицький лиман в Одеській області (паспорт), 2006], тоді як 

для маловодої групи років об'єм поверхневого стоку водозбірної площі складає 

менш одного млн. м
3
·рік

-1 і може повністю перехоплюватися ставками з 

подальшим випаровуванням. Природно-територіальні комплекси водозбірної 

площі Дофинівського лиману також характеризуються інтенсивною 

господарською перетворюваністю. За значенням коефіцієнта антропогенної 

перетворюваності (Кап = 7,58) водозбірна площа дуже сильно перетворена.  

Григор'євський лиман (Малий Аджаликський) в результаті 

днопоглиблювальних робіт з мілководої водойми був перетворений в 

глибоководну затоку. Високий потенціал стійкості до антропогенної дії і 

кліматичних змін, пояснюється в першу чергу вільним водообміном з морем, 

збільшенням об'єму води в лимані в три рази і незначним впливом водозбірної 

площі на автохтонні процеси – коефіцієнт умовного водообміну з водозбірної 

площі в середньому складає більше 10 років.  

Природні умови водозбірної площі зазнали кардинальну антропогенну 

трансформацію в результаті господарської і техногенної діяльності. На долю 

антропогенно-трансформованих елементів приходиться більше 67% берегової 

лінії. За значенням коефіцієнта антропогенної перетворюваності (Кап=9,5) 

природні комплекси водозбірної площі дуже сильно перетворені – 

трансформовані.  

а б в 
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Флористична структура донної рослинності узбережжя лиману 

характеризується переважанням видів з відносно невисокою екологічною 

активністю. Cladophora sericea (Huds.) Kütz. (S/W=56,47±2,06 м
2
·кг

-1
), Cladophora 

albida (Nees) Kütz. (S/W=89,25±5,75 м
2
·кг

-1
), Ulva intestinalis L. (S/W=42,56±1,40 

м
2
·кг

-1
) Ulva clathrata (Roth) C. Agardh (S/W=61,83±3,54 м

2
·кг

-1
), Ceramium 

diaphanum (Lightf.) Roth (S/W=32,40±2,70 м
2
·кг

-1
); на горизонтах (0,5–1 м): Zostera 

noltei Hornem. (S/W=16,65±0,68 м
2
·кг

-1
), Ceramium virgatum Roth (S/W=25,67±1,22 

м
2
·кг

-1
), Bryopsis plumosa (Huds.) C. Agardh (S/W=25,11±3,17 м

2
·кг

-1
), Cladophora 

sp. (S/W=59,20±2,54 м
2
·кг

-1
); на горизонтах (1–2 м): (S/W=42,56±1,40 м

2
·кг

-1
), Ulva 

clathrata (Roth) C. Agardh (S/W = 61,83±3,54 м
2
·кг

-1
), Bryopsis plumosa (Huds.) 

C. Agardh (S/W=25,11±3,17 м
2
·кг

-1
), Ceramium virgatum Roth (S/W=25,67±1,22 

м
2
·кг

-1
), Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kütz. (S/W=43,16±4,48 м

2
·кг

-1
), 

Cladophora sericea (Huds.) Kütz. (S/W=66,02±2,44 м
2
·кг

-1
), Cladophora glomeratа 

(L.) Kütz. (S/W=69,13±3,28 м
2
·кг

-1
). Продукційні процеси лиману 

характеризуються високою мінливістю внаслідок активного гідродинамічного 

режиму і вільного водообміну з морем. Вклад макрофитів (багатоклітинних 

водоростей) у первинно-продукційний процес значно вищий, ніж фітопланктону, 

що кількісно виражається співвідношенням індексів поверхні водної рослинності 

24,9 до 0,59 м
-1

  відповідно. Середня концентрація розчиненого кисню в 

прибережній зоні лиману у день перевищує 100% насичення.  

Великі розміри Тилігульського лиману обумовлюють високу асиміляційну 

здатність його екосистеми у відношенні до потоків речовини і енергії, проте, 

фільтраційний тип зв'язку з морем, нерівномірний розподіл глибин, висока 

звивистість берегової лінії утворюють умови стратифікації водних мас.  

Морфофункціональна оцінка автотрофної ланки ТЛ свідчить про його 

високий екологічний статус. Так вклад макрофитів в первинно-продукційний 

процес прибережної зони на порядок вище, ніж фітопланктону (одноклітинних 

водоростей), що кількісно виражається співвідношенням індексів поверхонь 

макрофитів на одиницю поверхні дна до поверхні фітопланктону на одиницю 

об'єму: 40 до 3,5 м
-1

 відповідно і вище в порівнянні з аналогічним 

співвідношенням у Дофинівського, і Григор'євського лиманів (рис.5).  

 
Рис. 5. Порівняльна характеристика Дофинівського, Григор'євського і 

Тилігульського лиманів за значенням індексу поверхні автотрофної ланки: а – 

фітопланктон; б – макрофити.  

а б 
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До складу угрупувань фітобентосу входять багаторічні форми макрофітів 

такі, як Cystoseira barbata (Gooden. et Woodw.) C.Agardh, які характеризуються 

коефіцієнтом питомої поверхні (S/W) 10 – 12 м
2
·кг

-1
 і є індикаторами хорошого 

екологічного стану. Тилігульський лиман є рефугіумом для популяції цієї 

водорості, тоді як у більшості біотопів ПЗП її популяції зникли. Флористична 

структура донної рослинності  ТЛ характеризується переважанням видів з 

відносно невисокою екологічною активністю (рис. 6): в урізовій зоні  – 

Polysiphonia denudata (Dillwyn) Kütz. (S/W=40,01±4,31 м
2
·кг

-1
), Polysiphonia 

elongata (Huds.) Spreng. (S/W=21,21±4,35 м
2
·кг

-1
), Ulva intestinalis L. 

(S/W=36,15±0,00 м
2
·кг

-1
) і на глибших горизонтах Cladophora vagabunda (L.) С. 

van den Hoek (S/W=51,34±1,95 м
2
·кг

-1
), Polysiphonia elongata (Huds.) Spreng. 

(S/W=16,40±4,00 м
2
·кг

-1
), на глибинах 1,9 – 2 м спостерігався моноценоз 

популяцій квіткового макрофита Zostera noltei Hornem (S/W=16,65±0,68 м
2
·кг

-1
). 

Просторовий розподіл структурно-функціональних показників фітоценозів донної 

рослинності характеризується неоднорідністю з найбільшим поширенням 

макрофітів в урізовій зоні (0 – 0,3 м) і на глибинних горизонтах (3,3 – 4,5 м).  

 

 

Рис. 6. Просторовий розподіл структурних і морфофункціональних 

показників угрупувань бентосних форм водної рослинності для прибережної 

частини Тилігульського лиману (с. Кошари) в літній період 2012 р.  
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Особливості протікання первинно-продукційного процесу в ТЛ визначають 

високу динамічність і різкі перепади його кисневого режиму, з високим 

насиченням вдень, в літній період (вище за морську воду до двох разів) і  

падінням до рівня «ризику» вночі (див. рис. 4).  

В період стратифікації водних мас в придонному шарі глибоководної 

південної частини лиману на окремих ділянках може формуватися гіпоксія. 

Створення численних ставків на водозбірній площі Тилігульського лиману 

викликало зменшення поверхневого стоку. Сумарне значення об'єму опадів і 

поверхневого стоку з водозбірної площі в маловодні і середньо-водні роки менше 

об'єму випаровування з водного дзеркала. Ця проблема може бути розв'язана 

шляхом відновлення водообміну між лиманом і морем.  

Коефіцієнт антропогенної перетворюваності природних комплексів 

території (Кап = 6,4) знаходиться в межах середнього рівня, проте це значення 

наближається до меж сильно-перетвореного стану.  

 

МОДЕЛЬНИЙ ПЛАН УПРАВЛІННЯ ГІДРОЕКОЛОГІЧНИМ 

РЕЖИМОМ ДОФИНІВСЬКОГО ЛИМАНУ 

У п'ятому розділі розроблені рекомендації і представлена структура 

пріоритетних заходів з відновлення гідроекологічних умов екосистеми 

Дофинівського лиману. Структура заходів має чотири напрями і представлена за 

пріоритетністю їх виконання. 

1.Заходи з штучного управління гідрологічним режимом. 

- Підтримка роботи комплексу гідротехнічних споруд, що забезпечують 

надходження морської води в лиман. Здійснення режиму його функціонування 

залежно від згінно-нагінних процесів, температурних умов і водності року. 

- Розробка схем гідрологічного менеджменту для водообміну лиману з 

морем (промивання), за наступними сценаріями: скидання води з лиману навесні 

в період паводку, надходження морської води літом при зниженні рівня лиману. 

2. Заходи з управління водозбірним басейном. 

- Ліквідація звалищ на узбережжях і в межах водозбірного басейну лиману. 

- Відновлення (меліорація) русел річок і балок на водозбірній площі лиману, 

ліквідація не легалізованих, занедбаних ставків, що виконують роль водних 

пасток. 

- Розробка режиму наповнення і скидання вод залежно від водності року, 

для ставків, узятих в оренду офіційно і що мають відповідну документацію. 

- Відновлення ландшафтно-господарського балансу території водозбору 

(запропоновано оптимальне співвідношення між антропогенно-перетвореними і 

природними ландшафтами). Функціональне зонування території за рівням 

допустимого господарського освоєння з урахуванням геоморфологічних 

особливостей рельєфу і розташування відносно урізу води (рис. 6 а). Збільшення 

кількості «еколого-захисних» угідь (рис. 6 б), сприяючих перехопленню 

біогенних і забруднюючих речовин, що поступають з сільськогосподарських 

полів і населених пунктів. 
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Рис. 6. Запропоновані заходи на ділянці водозбірній площі щодо стабілізації 

гідроекологічних процесів Дофинівського лиману: а - функціональне зонування б 

- екологічна інфраструктура.  

 

3. Заходи з підтримки структури і продукційно-деструкційних процесів 

біотичного компоненту. 

- Створення централізованої каналізації в населених пунктах, розташованих 

на водозбірній площі, для зниження надходження речовин, стимулюючих 

первинно-продукційний процес. 

- Біологічне очищення поверхневого стоку від біогенних і забруднюючих 

речовин за допомогою створення біологічних фільтрів – біоплато (штучні 

екосистеми, синузіями в яких є чагарникова і вища водна рослинність) в гирлових 

місцях ярів і балок в цілях природного очищення поверхневого стоку.  

- Розробка і впровадження проекту днопоглиблювальних робіт на локальних 

ділянках лиману (див. рис. 6 б) для збільшення глибини і вилучення донних 

відкладень багатих біогенними речовинами з метою створення умов для розвитку 

високоорганізованих форм гідробіонтів, що стабілізують швидкість екологічних 

процесів. 

- Організація марикультури (вирощування аборигенних видів риб, 

ракоподібних, молюсків, макрофитів) з наступним вилученням біоресурсів з 

екосистеми лиману для зниження трофічного статусу. 

4. Заходи адміністративно-господарського контролю. 

- Регламентація і контроль промислових скидів до нормативів ГДК щодо 

рибогосподарських водойм. 

- Контроль державних природоохоронних органів за дотриманням 

природоохоронного режиму лиману. Розробка підзаконних актів, спрямованих на 

дотримання режиму. 

- Винесення меж земель водного фонду в натуру відповідно з процедурами, 

передбаченими чинним законодавством. 

- Створення постійно діючої системи моніторингу з базою (у тому числі 

геоінформаційною) характеристик стану лиману за рахунок фінансування 

обласного природоохоронного фонду. 

а б 
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- Забезпечення державною фінансово-організаційно-правовою підтримкою 

фермерського господарства «Схід», зусиллями якого здійснюється гідрологічний 

менеджмент і підтримка екологічного стану лиману. 

 

ВИСНОВКИ 

В результаті виконаної дисертаційної роботи, пов'язаної з цілісною оцінкою 

лиманних екосистем північно-західного Причорномор'я, і підходів до управління 

їх гідроекологічним станом, зроблені наступні висновки:  

1. Аналіз системи державного управління водними ресурсами України показав, 

що нині вона є малоефективною, оскільки заснована переважно на 

адміністративно-галузевому підході. Для переходу до інтегрованого управління 

лиманами ПЗП, згідно з вимогами Водної Рамкової Директиви ЄС, потрібне 

активне впровадження в практику державного моніторингу і управління  

басейнового інтегрованого підходу.  

2. Цілісний аналіз лиманів ПЗП показав, що система «водозбірний басейн – водне 

ложе – прилегла морська акваторія», є єдиним об'єктом оцінки і управління. 

Для цієї функціональної системи розроблено алгоритм оцінки лиманих 

екосистем, який може бути використаний в якості інструменту діагностики, 

моніторингу і підготовки рекомендацій пріоритетних заходів підтримки 

стійкого гідроекологічного стану азово-чорноморських лиманів. 

3. Аналіз кумулятивно-транзитних властивостей 21-ої лиманної екосистеми ПЗП 

дозволив об'єднати їх в 5 груп (кластерів), що відображають властивості при 

трансформації речовини з водозбірних басейнів в прибережні морські 

екосистеми. Максимальні транзитні властивості характерні для Дніпровського, 

Григор'євського, Сухого, Березанського, Бугського і Дністровського лиманів. 

Істотне зниження транзитних властивостей спостерігається для лиманів: 

Алібей, Бурнас, Шагани, Хаджидер, Сасик. Кумулятивну функцію пасток 

теригенної речовини виконують лимани: Будакський, Джантшейський, 

Дофинівський, Карачаус, Кучурганський, Малий Сасик і Солонець Тузли. 

Максимальні кумулятивні властивості характерні для Куяльницького, 

Тилігульського, Хаджибеєвського лиманів.  

4. Вперше розроблений індекс природної стійкості (ІПС) дозволив оцінити 

потенціал лиманних екосистем ПЗП протистояти антропогенним 

навантаженням і представити їх у вигляді ранжируваного ряду. У групу 

лиманів з максимальною природною стійкістю (ІПС > 0,70) – статус-клас 

«Відмінний» увійшли глибоководні екосистеми Григор'євського, 

Дніпровського і Сухого лиманів. У групу лиманів з мінімальною природною 

стійкістю (ІПС ≤ 0,35) – статус-клас «Дуже низький» увійшли мілководі 

екосистеми лиманів: Хаджидер, Дофинівський, Тузли, Малий Сасик, Карачаус, 

Куяльницький, Джаншейський.  

5. Розроблений індекс штучного впливу (ІШВ) дозволяє контролювати міру 

антропогенного навантаження на локальні водні екосистеми і може бути 

рекомендований для моніторингу гідроекологічного режиму лиманних 

екосистем.  В результаті розрахунку ІШВ для 12 лиманів ПЗП більше половини 

з них (7) мають негативні значення ІШВ (високий рівень антропогенної дії).  



 

 

16 

6. Порівняльний аналіз сучасних гідроекологічних умов лиманів ПЗП, що 

відрізняються різною інтенсивністю природно-антропогенних процесів 

(Дофинівського, Григор'євського і Тилігульського), показав, що:  

 Дофинівський лиман характеризується незбалансованим продукційно-

деструкційним процесом – вміст розчиненого кисню в поверхневому шарі може 

досягати 190 – 200% насичення у світлий час доби і знижуватися до 10 – 20% і 

нижче перед світанком. Останніми роками донні макроформи водної 

рослинності практично не розвиваються. Співвідношення індексів поверхонь 

угрупувань макрофитів до фітопланктону характеризується, як: 0 до 15,8 м
-1

. 

 Григор'євський лиман характеризується збалансованістю гідробіологічних 

процесів – середнє насичення розчиненого кисню в прибережній зоні лиману в 

денний час перевищує 100% насичення, перед світанком – 60 %.  Вклад 

макрофитів в первинно-продукційний процес значно вищий, ніж 

фітопланктону, що відображає  співвідношення індексів поверхні їх 

угрупувань: 24,9 до 0,59 м
-1

 відповідно.  

 Тилігульський лиман характеризується високою мінливістю (різкі перепади) 

кисневого режиму. У денний час доби в літній період насичення поверхневого 

шару води киснем досягає 200% і вище, перед світанком відсоток насичення 

киснем опускається до 30% (рівень «ризику» гіпоксії). Високий вклад 

макрофитів в первинно-продукційний процес прибережної зони 

підтверджується співвідношенням індексів поверхні макрофитів і 

фітопланктону як: 40 до 3,5 м
-1

 відповідно, що свідчить про високий 

гідроекологічний статус екосистеми. 

7. На основі використання підходу цілісної оцінки екосистеми Дофинівського 

лиману розроблена структура першочергових заходів управління. 

Запропоновано спеціальний режим водообміну лиману з використанням 

гідротехнічних споруд залежно від згінно-нагінних явищ, водності року і 

температурних умов. Розроблені карти функціонального зонування і 

екологічної інфраструктури на водозбірній площі, спрямовані на просторову 

регламентацію антропогенного навантаження і збалансованість 

гідроекологічного стану лиману. 
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Анотація 

Соколов Є.В. Екосистеми лиманів північно-західного Причорномор'я: 

цілісна оцінка і підходи до управління. – На правах рукопису. Дисертація на 

здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 

03.00.17 - гідробіологія. ДУ «Інститут морської біології НАН України», Одеса, 

2015. 

Оцінено ефективність державного та регіонального управління лиманами 

північно-західного Причорномор'я. Показано, що функціональна система 

«водозбірний басейн – водне ложе – прилегла морська акваторія» є єдиним 

об'єктом контролю і управління. Запропонований алгоритм цілісної оцінки, що 

дозволяє визначити природну стійкість, інтенсивність гідробіологічних процесів, 

антропогенне перетворення природних умов і здійснити пріоритетні екологічні 

заходи з відновлення гідроекологічного стану. Приведено загальну 

характеристику природно-господарських умов і проведена типізація лиманних 

екосистем на основі спільного обліку характеристик кумулятивно-транзитних 

властивостей. Розроблено індекси природної стійкості і штучного впливу, які 

дозволяють перейти до кількісної оцінки природного потенціалу гідроекосистеми 

і ступеня антропогенного впливу на гідробіологічні процеси. На основі 

розроблених індексів приведена характеристика гідроекологічного стану 

Дофинівського, Григор'євського та Тилігульського лиманів: розглянуті 

особливості автотрофного процесу, наведена оцінка антропогенного 

навантаження на екосистеми лиманів. Розроблена структура пріоритетних 

заходів, спрямованих на відновлення гідроекологічного стану Дофинівського 

лиману. 

Ключові слова: лиманні екосистеми, цілісна оцінка, інтенсивність 

гідробіологічних процесів, природна стійкість, управління гідроекологічним 

станом. 

 

Аннотация 

Соколов Е.В. Экосистемы лиманов северо-западного  Причерноморья: 

целостная оценка и подходы к управлению. – Рукопись. Диссертация на 

соискание учёной степени кандидата биологических наук по специальности 

03.00.17 – гидробиология. ГУ «Институт морской биологии НАН Украины», 

Одесса, 2015.  

Оценена эффективность государственного и регионального управления 

лиманами северо-западного Причерноморья. Показано, что функциональная 

система водосборный бассейн – водное ложе – прилегающая морская акватория 

являются единым объектом контроля  и управления. Предложен алгоритм 

целостной оценки, позволяющий определить природную устойчивость, 

интенсивность гидробиологических процессов, антропогенную 

преобразованность природных условий и осуществить приоритетные 

экологические мероприятия по восстановлению гидроэкологического режима. 

Дана общая характеристика природно-хозяйственных условий и проведена 

типизация лиманных экосистем на основе совместного учёта характеристик 

кумулятивно-транзитных свойств. Разработаны индексы природной устойчивости  
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и искусственного воздействия,  позволяющие перейти к количественной оценке 

природного потенциала гидроэкосистемы и степени антропогенного воздействия 

на гидробиологические процессы. На основе разработанных индексов дана 

характеристика гидроэкологического состояния Дофиновского, Григорьевского и 

Тилигульского лиманов: рассмотрены особенности автотрофного процесса, 

приведена оценка антропогенной нагрузки на экосистемы лиманов. Разработана 

структура приоритетных мероприятий, направленных на восстановление 

гидроэкологического состояния Дофиновского лимана.  

Ключевые слова: лиманные экосистемы, целостная оценка, интенсивность 

гидробиологических процессов, природная устойчивость, управление 

гидроэкологическим состоянием.   

 

Abstract 

Sokolov EV Ecosystems of Estuaries of Northwest Black Sea Region: 

Integrated Assessment and Management Approaches – Manuscript. Thesis for the 

degree of candidate of biological sciences on specialty 03.00.17. – hydrobiology. 

Institute of Marine Biology of National Academy of Sciences of Ukraine, Odessa, 2015.  

Effectiveness of state and regional management of estuaries of Northwest Black 

Seal region was evaluated. It was shown that functional system catchment basin – water 

bed – adjacent sea area is a single object for monitoring and control. Algorithm of 

integral assessment that allows to determine the natural resistance, intensity of 

microbiological processes, anthropogenic transformation of   environmental conditions 

and implement priority ecological measures for restoration of hydroecological regime 

was offered. The general characteristic of natural and economic conditions was given 

and classification of estuary ecosystems on the basis of the joint account of the 

characteristics of cumulative and transit properties was carried out. Indicators of natural 

resistance and artificial exposure that allow to switch to quantify evaluation of the 

natural potential of hydroecosystems and extent of human influence on the 

hydrobiological processes were developed. Characteristics of hydroecological state of 

Dofinovskii, Grigorievskii and Tiligulskii Estuaries were given on the basis of 

developed indicators, namely peculiarities of autotrophic process were considered, 

evaluation of anthropogenic load on ecosystems of estuaries was made. Structure of 

priority actions aimed at restoring the hydroecological state of Dofinovskii Estuary was 

developed. 

Keywords: ecosystems of estuaries, holistic assessment, ecological status, 

anthropogenic impact, management of hydroecological state. 
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