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- нормативні документи, що регламентують один з 
найбільш масштабних екологічних проектів ЄС.

Його основна мета - досягнення «доброго» 
екологічного статусу водних систем різного типу
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Види - індикатори

евтрофікації

Чітко не ідентифіковані для берегових і перехідних вод; 
зміни в таксономії і суб'єктивний фактор ускладнюють

ретроспективний аналіз

Відношення «+» і «-» 

«функціональних груп»

Виділення «функціональних груп видів» на основі
емпіричного узагальнення специфічних реакцій на вплив

комплексу факторів, що склалися в локальних водних
екосистемах

Відношення
Діатомові / Флагелляти

Може залежати не тільки від супутнього евтрофікації зміни
співвідношення Si: N, але і балансу органічних і мінеральних

форм біогенних речовин

Внесок синьо-зелених

водоростей

Використовується тільки при низькій солоності, зв'язок з 
евтрофікацією в берегових областях і естуаріях не 

очевидний

Внесок пікопланктона Недостатньо досліджено зв'язок з евтрофікацією - внесок
фракції пікопланктона може зростати при різному рівні

трофности

Зміни композиції Теоретична невизначеність відповідності механізмів
таксономической перебудови процесів у водній екосистемі

Індекси

різноманітності

Чутливі до рівня таксономічного аналізу; можуть
призводити до різних висновків про трофическом статус 

екосистем; низька надійність при малій вибірці
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Звязок S/W з розмірами та формою водоростей



На уровне сообщества перестройки морфологической и 
таксономической структуры регулируют интенсивность 

функционирования единицы биомассы.



(S/W)п - питома поверхня популяції
фітопланктону



Для експрес-оцінки «екологічної активності» 
угруповань в період масового розвитку 

водоростей запропоновані
питома поверхня популяції цвітіння ((S/W)ПЦ)

питома поверхня домінуючих популяцій ((S/W)ДП).

Питома поверхня угруповання ((S/W)У) 
пропонується в якості кількісного 

морфологічного індексу природного 
фітопланктону, що відображає потенційну 
інтенсивність функціональних процесів які 

протікають в угрупованні. 



Індекс поверхні угруповання (ІПУ) може 
розглядатися в якості показника, що відображає 

інтегральну реакцію структурної організації 
фітопланктону на евтрофікацію, зумовлену 

мінливістю як загальної біомаси, так і 
інтенсивності продукційного процесу.

ИПс =(S/W)с·Вс
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Дякую за увагу!


