
ОЦІНКА І КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД ЛИМАНІВ ТУЗЛОВСЬКОЇ ГРУПИ 

 

Саченко І.С., магістр 

Одеського державного екологічного університету, 

Вовкодав Г.М., доц. каф. екології та охорони довкілля, 

науковий керівник 

galinakoltykova258@gmail.com 

 

 

Якість поверхневих вод водосховища залежить від багатьох чинників, а саме, фізико-географічних умов, 

гідрографічних характеристик та особливостей формування стоку, геоморфологічних, геоботанічних та 

господарських умов. Екологічна оцінка якості вод – це віднесення вод до певного класу і категорії згідно з 

екологічною класифікацією на підставі аналізу значень показників (критеріїв) її складу і властивостей з наступним 

їхнім обчисленням та інтегруванням. Така оцінка дає інформацію про воду як складову водної системи, життєве 

середовище гідробіонтів і важливу частину природного середовища, в якому мешкає людина, а також є базою для 

встановлення екологічних нормативів якості води щодо окремих водних об'єктів чи їх частин, груп водних об'єктів 

та басейнів річок. Під час досліджень розглядалися інтегральні показники, які дозволяють оцінити ступінь 

забрудненості водотоків різними речовинами, визначити тривалість і обсяг забрудненого стоку протягом року, а 

також характеризувати мінливість якості води річки під впливом господарської діяльності. 

Розрахунок екологічної оцінки якості води річок області проведений згідно з „Методикою екологічної оцінки 

якості поверхневих вод за відповідними категоріями", яка на основі єдиних екологічних критеріїв дозволяє 

порівнювати якість води на окремих ділянках водних об'єктів, у водних об'єктах різних регіонів. Вона включає три 

блоки показників: блок сольового складу, блок трофо-сапробіологічних (еколого-санітарних) показників, блок 

показників вмісту специфічних речовин токсичної дії. Результати екологічної оцінки подаються у вигляді об'єднаної 

оцінки, яка ґрунтується на заключних висновках по трьох блоках. Проаналізувавши динаміку блокового індексу 

сольового складу (I1) якості вод лиманів Туловськї групи нами було встановлено, що оцінка якості води за 

критеріями забруднення компонентами сольового складу свідчить про те, що ситуація в водному об'єкті добра, 

якість води за критеріями належала до I і ІІкласів: як за найгіршими, так і за середніми величинами наявних 

показників. Значення індексу (І1 = 1,1) відноситься до І класу, І категорії та 1(2) субкатегорії, тобто води „відмінні”, 

„дуже чисті” води з тенденцією наближення до категорії „дуже добрих”, „чистих”. За найгіршими значеннями І1найгір 

також знаходиться в межах 1 категорії та 1(2) субкатегорії та відноситься до І класу (І1найгір =1,5) - „відмінні”, „дуже 

чисті”, „чисті”. Екологічна оцінка якості води трофо-сапробіологічного блоку виконана за гідрофізичними, 

гідрохімічними показниками та індексами сапробності. Кінцевим підсумком оцінки є визначення ступеню трофності 

та зони сапробності вод згідно з екологічною класифікацією якості поверхневих вод за трофо-сапробіологічними 

критеріями. Отримані дані, щодо якості вод лиманів свідчать про те, що якість вод за трофо-сапробіологічними 

критеріями належать за середнім індексом (І2=2,7) до ІІ класу категорії 3 та субкатегорії 2-3 - води, перехідні за 

якістю від "добрих", "досить чистих" до "задовільних", "слабо забруднених" , а за найгіршими величинами 

(І2найг=3,3) наявних показників якість води також відповідає ІІ класу категорії 3, субкатегорія 3(4) – "Добрі", "досить 

чисті" води з тенденцією наближення до "задовільних", "слабо забруднених". 

Таким чином води лиманів Тузловської групи з еколого-санітарних позицій можуть вважатися в цілому 

“задовільними”, з визначеним ухилом до погіршення якості води за трофо-сапробіологічними критеріями. Основною 

причиною такого стану є надмірний вміст у воді сполук азоту, тобто інтенсивна евтрофікація. 

При визначені якості води за специфічними речовинами токсичної дії враховуються кількісні характеристики 

металів, а також фторидів, нафтопродуктів, летких фенолів та синтетичних поверхнево-активних речовин (СПАР). 

Значення індексів специфічних речовин токсичної дії свідчать про стан забрудненості вод лиманів. Тут води за 

середніми величинами (І3сер = 1,14) "відмінні", "дуже чисті" води та відносяться до І класу, 1 категорії, 1 

субкатегорії. За найгіршими величинами значення І3найг = 1,29 – відноситься до І класу, категорії 1 та субкатегорія 

1(2) і характеризує стан вод як "відмінні", "дуже чисті" води з тенденцією наближення до категорії "дуже добрих", 

"чистих". 

Загальна вербальна характеристика вод лиманів Тузловської групи - клас якості ІІ, категорія 2, субкатегорія 2 (1) 

"Дуже добрі", "чисті" води з ухилом до категорії "відмінних", "дуже чистих" «задовільні», «слабо забруднені» води. 

Такі результати свідчать про те, що води лиманів знаходяться в задовільному стані, але якщо не вживати заходів 

щодо покращення стану, то якість вод буде погіршуватись. 
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