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У сучасний період науково-технічного прогресу антропогенний вплив на довкілля все 
більш зростає. При цьому форми і ступінь його дуже різноманітні. Одним із прикладних 
екологічних досліджень є вивчення водних екосистем, у тому числі екосистем малих річок. 
Малі річки формують водні ресурси, гідрохімічний склад та якість води середніх та великих 
річок, є складовими природних ландшафтів, сприяють господарській діяльності людини.  

Сучасний екологічний стан малих та середніх річок Запорізької області оцінюється за 
більшістю показників як незадовільний. Головною причиною такого становища є надмірне 
антропогенне навантаження на екологічні системи малих річок, які дуже відчутно реагують 
на будь-яке втручання. Одним із наслідків цього процесу є замулення малих річок. Не є 
виключенням з вище описаної характеристики водних екосистем і мала річка Мокра 
Московка. Річка протікає по території Запорізької області і на нижній ділянці довжиною 
близько 11 км протікає у щільно забудованій частині м. Запоріжжя. Гирлова ділянка русла 
р. Мокра Московка довжиною 2,6 км від гирла до залізничного мосту Запоріжжя-1 – 
Запоріжжя-2 пролягає по території Олександрівського та Комунарського районів 
м. Запоріжжя. За час існування гирлова ділянка русла малої річки значно замулилася та 
знаходиться в незадовільному стані. Цьому сприяє підпір рівнів води Каховського 
водосховища, добові коливання рівнів води в р. Дніпро, які призводять до зворотних 
переміщень мас води та розвитку застійних явищ на даній ділянці русла. Крім цього, 
суттєвим джерелом надходження наносів, сміття та забруднюючих речовин до русла є 
випуски дощової зливової каналізації міста.  

З метою поліпшення екологічного стану та вилучення мулових відкладень у р. Мокра 
Московка в межах міста проводили розчистку русла упродовж 2004-2013 років. Потужність 
мулових наносів в річці за нашими даними досягала місцями до 1,0-1,5 м. Для відновлення і 
підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану гирлової ділянки 
русла р. Мокра Московка передбачається провести розчищення гирлової ділянки русла 
річки від мулових відкладень з використанням технології гідромеханізації та 
землечерпальними механізмами з води у 2022-2023 р. (планова діяльність).  

Метою робот є вивчення структурної організації донної фауни гирлової ділянки малої 
річки Мокра Московка в межах урбоекосистеми. Робота ґрунтується на результатах власних 
гідробіологічних досліджень. Впродовж спостережень 2021 р. на гирловій ділянці водотоку 
було зареєстровано 53 види донних безхребетних. З усієї кількості видів 21 належали до 
макрозообентосу, 32 було знайдено в угрупованнях донної мікрофауни. Проведена 
сапробіологічна оцінка досліджених ділянок річки за індикаторними організмами мікро- та 
макрозообентосу свідчить, що обстежена частина водотоку належить до α-мезосапробної 
зони та за класифікацією якості поверхневих вод відповідає брудним водам. Для 
поліпшення екологічного стану гирлової ділянки р. Мокра Московка необхідно проводити 
певні заходи щодо біологічного очищення води із використанням сучасних 
біотехнологічних рішень, розроблених саме в Україні.  

        Ключові слова: річка Мокра Московка; донна мікрофауна; макрозообентос.  
 
 
1. ВСТУП 

 

З року в рік стан малих річок погіршується, 
однак цієї проблеми, як і раніше, не приділяється 
належної уваги. Малі річки басейну Дніпра, які 

становлять понад 90% його річкової мережі, не-
суть надзвичайно велике антропогенне наванта-
ження. Водою з малих річок забезпечується 18% 
усіх господарських потреб у басейні. У дрібну 
гідрографічну мережу скидається 15% усіх стіч-
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них вод у басейні і 6% – забруднених. Спроби 
гідротехнічними заходами (розчищенням) та 
спрямуванням русел річок, облицюванням їх бе-
регів тощо, припинити зменшення стоку й вод-
ності малих річок не тільки не досягли своєї ме-
ти, а й призвели до порушення внутрішньо рус-
лових процесів, гідробіологічного режиму, а 
звідси і зниження якості води. Цей показник за 
останні десятиріччя знизився майже вдвічі [1]. 

Екологічний стан малих річок, їх водність та 
якість води залежать не тільки від внутрішньо-
водоймних процесів, а й від стану водозбірної 
площі. Малі річки є першим і дуже вразливим 
ланцюгом усієї річкової системи. Їх потрібно 
розглядати в нерозривній єдності з іншими стру-
ктурними компонентами природних ландшафтів: 
луками, орними землями, лісами. 

На водний режим та річковий стік малих рі-
чок істотно впливають – регулювання стоку 
штучними водоймами, втрата води на випарову-
вання з їх поверхні, відбір підземних вод, агро-
технічні та лісотехнічні заходи, осушення та 
зрошення земель, урбанізовані території, зрос-
тання незворотного водоспоживання різними 
галузями економіки, міжбасейновий перерозпо-
діл стоку тощо. 

Найбільшою з малих річок міста Запоріжжя є 
Мокра Московка (ліва притока р. Дніпро). Її во-
дозбірна площа складає 457 км2, довжина – 
62 км, а в межах міста близько 11 км. На 3 кіло-
метровій ділянці гирлової частини річка знахо-
диться у підпорі Каховського водосховища і є 
фактично відстійником численних промислово-
господарських і каналізаційних стоків від роз-
ташованих на водозбірній площі заводів і підп-
риємств м. Запоріжжя, а також житлового секто-
ра. Обсяг стоків в окремі місяці у багато разів 
перевищує природний стік річки, що виключає її 
спроможність до самоочищення. Внаслідок 
означених вище забруднень р. Мокру Московку 
можна віднести до водойм I ступеня забруднен-
ня [2]. 

Річка втратила своє рибогосподарське зна-
чення, гирлова ділянка перетворена у відкритий 
колектор з антисанітарним станом, де будь-яке 
органічне життя майже неможливе. На замуле-
них ділянках посилено росте очерет звичайний, 
зменшуючи проточність річки. Ділянка річки, 
що не знаходиться на підпорі і розташована ви-
ще залізничних мостів напрямку Москва – Сім-
ферополь до Передаточнинських гранітних 
кар’єрів – довжиною 8 км, також знаходиться у 
поганому стані: русло відсутнє, заплава заросла 
очеретом і перетворилася у болото з гідролізно-
дріжджовим і фекальним запахом. 

Сучасна глибина ріки Мокра Московка скла-

дає від 0,5 до 1,5 м при замуленні русла у вер-
хів’ї 0,5-1,2 м, в середині течії 0,2-0,5 м та в ни-
жній течії 0,1-0,8 м. Швидкість течії в середньо-
му становить 0,1-0,2 м/с, але не перевищує 
0,4 м/с. Заростання русла у верхів’ї очеретом 
звичайним складає близько 30%, а в середній та 
нижній течії – 10-25% відповідно. Русло малої 
річки місцями випрямлене і проходить у штуч-
них водоводах (каналізація) або його перетинає 
мережа інженерних комунікацій, трубопереїзди і 
примітивні пішохідні містки. Більшість зазначе-
них споруд побудована без проектів і під час по-
веней призводить до підпору, катастрофічних 
затоплень і підтоплення житлового сектора. До 
гирлової ділянки водотоку змивається сміття, 
яке збирається на заплаві і біля житлових будин-
ків внаслідок господарської діяльності. Основ-
ним джерелом замулення малої річки можна 
вважати «самозахоплення» і облаштування у за-
плаві городів, дачних ділянок, гаражів, а також 
скид неочищених або недостатньо очищених 
стічних вод [3]. 

Бентос річки Мокра Московка вивчався нами 
з 1998 р., результати цих досліджень було опуб-
ліковано раніше [2, 4-6]. 
Метою робот є вивчення структурної органі-

зації донної фауни гирлової ділянки малої річки 
Мокра Московка в межах урбоекосистеми. 

 
 

2. МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ  
 
Збір донних безхребетних проводився згідно 

з традиційними методиками [7]. Для відбору 
проб донної мікрофауни використовували труб-
чатий, пластмасовий, модернізований пробовід-
бірник Панова-Павлова (1986) площею захоп-
лення 0,002 м2 і висотою 0,21 м [8]. Під час від-
бору проб макрозообентосу було використано 
гідробіологічні сачки-скребки (діаметр обруча 
сачка-скребка – 20-25 см) якими більш зручніше 
відбирати проби на мілководних ділянках водо-
току на глибині до 1,0-1,5 м. 

При промивці проб макрозообентосу викори-
стовували систему сит із дрібною сіткою (діа-
метр ячеї 40 мкм) або планктонні сітки з млино-
вого гасу (№19-23). Піщаний ґрунт збовтували і 
вода із зависсю багаторазово промивалась крізь 
сито (млиновий гас №34-38). Промитий від за-
лишків ґрунту відібраний матеріал фіксували 4% 
розчином формальдегіду, в деяких випадках 
(при вивченні ракоподібних, черевоногих молю-
сків) – 70¤ розчином етилового спирту з допов-
ненням 4% розчину формальдегіду. 

Подальше камеральне опрацювання проводи-
ли за допомогою бінокуляру, розділяючи органі-
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зми на основні таксономічні групи (нематоди, 
олігохети, ракоподібні, личинки комах та ін.). 
Біомасу визначали зважуванням на вагах з точ-
ністю виміру до 1 мг, а щільність – підрахунком 
окремих таксономічних груп макрозообентосу, з 
наступним перерахунком на 1 м2 дна річки. 

При аналізі опрацьованого матеріалу викори-
стовувались індекси сапробності зообентосних 
організмів за методикою Пантле-Букк [9], з ви-
користанням значень індивідуальної сапробності 
та індикаторної значущості організмів [10-14], 
які відомі із літератури. Залежно від значення 
індексу сапробності виділяють наступні зони: 
0,5-1,5 – олігосапробна (чиста вода), 1,51-2,5 – β-
мезосапробна (помірно забруднена вода), 2,51-
3,5 – α-мезосапробна (брудна вода), 3,51-4,5 – 
полісапробна (дуже брудна вода). 

Для кількісної оцінки складності структури 
угруповань тварин використовували індекси ви-
дового різноманіття (інформаційний індекс 
Шеннона), у якому інформація розглядається як 
міра різноманіття [15]. Цей індекс об’єднує ве-
лику кількість інформації щодо щільності та ви-
дового складу організмів, включаючи кількість 
видів їх ступінь домінування. 

Різноманіття, а також і складність структури 
угруповань гідробіонтів та екосистем, змінюєть-
ся під впливом різних факторів оточуючого се-
редовища, в тому числі й антропогенних. Склад-
ність угруповань зменшується при забрудненні, 
евтрофікації, ацидофікації вод. 

 
 

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛIДЖЕННЯ ТА ЇХ 
ОБГОВОРЕННЯ 

 

Донна мікрофауна. Донна мікрофауна є ін-
формативно-структурною одиницею водних 
екосистем, та приймає активну участь у форму-
ванні якості води, є чутливим показником стану 
водних екосистем. Данні щодо структури й різ-
номаніття цих організмів у водоймах різного ти-
пу мають велике значення для моніторингу біо-
різноманіття та оцінки екологічного стану вод-
них екосистем. 

Нами була досліджена донна мікрофауна річ-
ки Мокра Московка на трьох ділянках (станціях) 
– нижній, середній та верхній, тобто на акваторії 
водотоку, де саме й буде проводитись планова 
діяльність з розчистки гирлової ділянки русла 
малої річки. У межах кожної ділянки (станції) 
відбирали проби в різних точках (біотопах): у 
заростях вищих водних рослин і на чистих від 
макрофітів ділянках літоралі водотоку. На верх-
ній і середній ділянках річки Мокра Московка 
переважали формації очерету звичайного 
(Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud.). Міс-

цями в асоціації з ними зустрічались рогіз вузь-
колистий (Typha angustifolia L.), комиш лісовий 
(Scirpus sylvaticus L.), рдесник кучерявий 
(Potamogeton crispus L.) та інші види макрофітів.  

Під час дослідження малої річки у весняно-
літній (квітень – червень) період 2021 року було 
встановлено, що температура води досліджених 
ділянок коливалась у межах 18,5-19,8○С, а пока-
зники вмісту розчиненого кисню – 5,2-
6,8 мгО2/дм

3.  
У складі донної мікрофауни обстеженої аква-

торії річки Мокра Московка всього виявлено 35 
видів безхребетних організмів, які належать до 8 
систематичних груп.  

При дослідженні зооценозу донної мікрофау-
ни водотоку у літній період на верхній ділянці 
(район «Автовокзалу») було виявлено 25 таксо-
нів видового рангу бентосних безхребетних з 7 
систематичних груп. Максимальною кількістю 
видів були представлені інфузорії – 15 таксонів 
(60% від загальної кількості видів). Коловертки 
були представлені 3 видами і формами, джгути-
кові та нематоди – 2 таксонами, відповідно. Інші 
таксономічні групи (олігохети, гіллястовусі ра-
коподібні та тихоходки) були представлені по 
одному виду відповідно, таблиця 1-2. 

Загальна щільність зооценозу донної мікро-
фауни дослідженого водотоку на цій верхній ді-
лянці коливалась у межах від 122 екз/см2 до 
4849 екз/см2. В зооценозі мікробентосу малої 
річки у цей період за щільністю домінували ін-
фузорії, середня щільність яких складала 
1448 екз/см2 або 77% від загальної середньої 
щільності зооценозу донної мікрофауни. Серед 
інфузорій високими середніми показниками 
щільності характеризувались два види – 
Prorodon teres та Trithigmostoma cucullullus, які 
складали 32% та 25% від середньої щільності 
інфузорій зооценозу, відповідно. Останній вид 
також характеризувався високими показниками 
зустрічальності у складі зооценозу донної мік-
рофауни дослідженого водотоку. 

Нематоди та коловертки мали другорядне 
значення в угрупованні зооценозу, їх щільність 
коливалась у таких межах – 91-457 екз/см2 та 
182-457 екз/см2, відповідно. Разом середня щіль-
ність цих таксономічних груп зооценозу донної 
мікрофауни малої річки складала 324 екз/см2 або 
17% від загальної середньої щільності дослідже-
ного зооценозу. Щільність джгутикових органі-
змів була незначною та коливалась у межах 91-
183 екз/см2 або 3% від загальної середньої щіль-
ності дослідженого зооценозу. 
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Таблиця 1 – Видовий склад донної протістофауни р. Мокра Московка у літній період 2021 р. 
 

Table 1 – Species composition of benthic protistofauna of the Mokra Moskovka River during the summer period 2021 
 

Види (таксони) 
Ділянки  

верхня середня нижня 
Джгутикові 

1. Euglena sp. + + ‒ 
2. Euglena gracilis Klebs  + + ‒ 

Інфузорії 
1. Aspidisca cicada (Muller) Claparede and Lachmann  + ‒ ‒ 
2. Actinobolia radians Stein ‒ ‒ + 
3. Chilodonella uncinata (Ehrenberg) + ‒ ‒ 
4. Coleps hirtus Nitzsch + + ‒ 
5. Glaucoma scintillans Ehrenberg ‒ + ‒ 
6. Hemiophrys sp. ‒ + ‒ 
7. Euplotes aphinis Dujardin + ‒ ‒ 
8. Euplotes patella Genetics + ‒ ‒ 
9. Kondyliostoma vorticella Ehrenber ‒ ‒ + 
10. Litonotus lamella Shewlakoff + ‒ ‒ 
11. Paramecium caudatum Ehrenberg + + ‒ 
12. Paramecium bursaria (Ehrenberg) + ‒ ‒ 
13. Prorodon ovum (Ehrenberg) Kahl ‒ + ‒ 
14. Prorodon teres (Ehrenberg) Foissner, Berger & Kohmann + + ‒ 
15. Spirostomum minus Roux + + ‒ 
16. Spirostomum ambiguum (Müller) Ehrenberg + ‒ ‒ 
17. Prorodon sp. + ‒ ‒ 
18. Pseudoceronopsis sp. + + ‒ 
19. Tachysoma pellionella (Muller et Stein) + ‒ ‒ 
20. Trithigmostoma cucullullus (Muller) Jankowski + + + 
Кількість видів 17 11 3 
 

Таблиця 2 – Видовий склад донної мікрофауни р. Мокра Московка у літній період 2021 р. 
 

Table 2 – Species composition of the bottom microfauna of the Mokra Moskovka River during the summer period 2021 
 

Види (таксони) 
Ділянка  

верхня середня нижня 
Коловертки  

1. Bdelloidea gen. sp. − + − 
2. Proales disipens (Ehrenberg) − + − 
3. Rotaria citrina (Ehrenberg) + + − 
4. Rotaria sp. − + − 
5. Colurella colurus (Ehrenberg) + − − 
6. Euchlanis dilatata Myers + − − 

Нематоди  
1. Ironus ignavus Bastian + + − 
2. Nematoda gen. sp1. + + − 
3. Nematoda gen. sp2. − + − 

Олігохети  
1. Chaetogaster limnaei Pollock + − − 

Гіллястовусі ракоподібні  
1. Bosmina longirostris Müller + − − 

Тихоходки  
1. Tardigrada gen. sp. + − − 

Черевовійчасті черви  
1. Chaetonotus schultzei Metschnikoff − − + 
Кількість видів  8 7 1 
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Представленість інших таксономічних груп 

(олігохети, тихоходки, гіллястовусі ракоподібні) 
у загальній середній щільності зооценозу донної 
мікрофауни річки була низькою та складала 
2,4%, внаслідок того, що гідробіонти зазначених 
груп в зооценозі мікробентосу зустрічались ви-
падково і в обмеженій кількості. 

При дослідженні зооценозу донної мікрофау-
ни річки Мокра Московка на середній ділянці 
(район Комунальної установи «Запорізького об-
ласного шкірно-венерологічного клінічного дис-
пансеру») було виявлено 18 видів мікробентос-
них організмів, які належать до чотирьох таксо-
номічних груп. Максимальною кількістю видів 
були представлені інфузорії – 9 таксонів (53% 
від загальної кількості видів). Коловертки та не-
матоди були представлені 4 та 3 формами відпо-
відно, джгутикові – 2 таксонами, див. табл. 1-2. 

В дослідженому зооценозі мікробентосу ма-
лої річки за щільністю домінували інфузорії, 
щільність яких коливалась у межах 91-
2012 екз/см2. Середня щільність інфузорій на цій 
ділянці в дослідженому зооценозі водотоку 
складала 635 екз/см2 або 49% від загальної сере-
дньої щільності зооценозу донної мікрофауни. 
За досліджений період високими середніми по-
казниками щільності серед інфузорій характери-
зувались два види – P. caudatum та 
Trithigmostoma cucullullus, які складали 46% та 
20% від середньої щільності інфузорій зооцено-
зу, відповідно. 

Високі середні показники щільності джгути-
кових (457 екз/см2) були обумовлені головним 
чином значним розвитком виду – Euglena 
gracilis, середня щільність якого складала 80% 
від середньої щільності джгутикових дослідже-
ного зооценозу. Щільність нематод була невисо-
кою та коливалась у межах 91-640 екз/см2 або 
13% від загальної середньої щільності дослідже-
ного зооценозу донної мікрофауни річки Мокра 
Московка. Коловертки складали незначну скла-
дову середньої щільності зооценозу мікробенто-
су дослідженого водотоку та становили лише 
3,5% від загальної середньої щільності зооцено-
зу. 

Порівнюючи структурну організацію зооце-
нозів донної мікрофауни двох ділянок (верхньої 
та середньої) у весняно-літній період 2021 року 
можна стверджувати, що структурна організація 
нижче розташованого за течією малої річки зоо-
ценозу була спрощеною. Це підтверджується 
певними структурними показниками даного зоо-
ценозу мікробентосу: 1) зменшенням майже в 2 
рази кількості таксономічних груп які були ви-

явлені в зооценозі (з 7 до 4 таксономічних груп); 
2) зменшенням в 2 рази середньої щільності до-
мінуючої таксономічної групи (інфузорій) в зоо-
ценозі (з 1260 екз/см2 до 625 екз/см2); 3) змен-
шенням майже в 4,5 рази загальної середньої 
щільності зооценозу донної мікрофауни річки 
Мокра Московка (з 5721 екз/см2 до 
1295 екз/см2); 4) збільшенням показника коефі-
цієнта сапробності (з 2,9 до 3,15), що вказує на 
погіршення сапробіологічних умов на цій ділян-
ці водотоку (α-мезосапробна зона). 

Донна мікрофауна нижньої ділянки річки 
Мокра Московка характеризувалась низьким 
видовим різноманіття водних безхребетних. На 
даній ділянці водотоку зареєстровано 4 види гід-
робіонтів, які відносяться до 2 систематичних 
груп. Серед інфузорій було виявлено 3 таксони, 
черевовійчасті черви були представлені 1 видом. 
Зооценоз мікробентосу в основному складався з 
альфа- та бета-сапробних організмів, тобто видів 
індикаторів органічного забруднення води. Зага-
льна щільність зооценозу донної мікрофауни не 
перевищувала 70 екз/см2.  

Макрозообентос. Для оцінки стану та ви-
вчення гідробіологічних процесів на дослідже-
них ділянках річки Мокра Московка нами було 
досліджено якісний та кількісний склад угрупо-
вань макрозообентосу. 

При вивченні макрозообентосу дослідженої 
акваторії річки Мокра Московка нами було всьо-
го виявлено 21 вид донних безхребетних тварин, 
які належать до 10 систематичних груп. Найбі-
льшим видовим різноманіттям характеризува-
лись черевоногі молюски (5 видів). Личинок ко-
марів-дзвінців було зареєстровано – 3 види, 
п’явок, личинок бабок, твердокрилих, личинок 
волохокрильців і одноденок – по 2 види, інші 
групи (олігохети, ізоподи і личинки мокреців) 
представлені одним таксоном, таблиця 3. 

Щільність макрозообентосу коливалась у ме-
жах 650-800 екз/м2. Найбільше видове різнома-
ніття макрозообентосу нами було відмічено на 
нижній ділянці річки, де донне угруповання 
складалось із 8 систематичних груп й було пред-
ставлено 13 видами. 

Аналізуючи співвідношення таксономічних 
груп макрозообентосу на цій ділянці водотоку 
слід відмітити, що переважали за щільністю ізо-
поди (59,4%), які були представлені виключно – 
Asellus aquaticus та черевоногі молюски, загаль-
на щільність яких складала 115 екз/м2, а біомаса 
– 7,2 г/м2. Другорядне значення в угрупованні 
донних тварин мали личинки комарів-дзвінців, 
щільність яких складала 12,5% від загальної  
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Таблиця 3 – Видовий склад угруповань макрозообентосу р. Мокра Московка у літній період 2021 р. 
 

Table 3 – Species composition of macrozoobenthos groups in the Mokra Moskovka River during the summer period 2021 
 

Види (таксони) 
Ділянки  

верхня середня нижня 
Олігохети 

1. Limnodrilus hoffmeisteri Claparede + ‒ ‒ 
П’явки 

1. Herpobdella octoculata (L.) + ‒ + 
2. Glossiphonia complanata (L.) ‒ ‒ + 

Личинки бабок 
1. Platycnemis pennipes (Pallas) + ‒ ‒ 
2. Ischnura elegans (Vander Linden) + ‒ + 

Личинки одноденок 
1. Cloeon (Cloeon) dipterum L. ‒ + + 
2. Baetis sp. ‒ ‒ + 

Личинки волохокрильців 
1. Hydropsiche angustipennis (Curtis) + + ‒ 
2. Athripsodes aterrimus (Stephens) ‒ ‒ + 

Личинки комарів-дзвінців 
1. Ablabesmyia gr. lentiginosa Fries + + + 
2. Chironomus plumosus (Linnaeus) ‒ + ‒ 
3. Orthocladius gen. sp. ‒ + ‒ 

Личинки двокрилих 
1. Ceratopogoniedae sp.  ‒ ‒ + 

Водні твердокрилі 
1. Acilius sulcatus (L.) + ‒ ‒ 
2. Hudrobius sp.  + ‒ ‒ 

Рівноногі ракоподібні (ізоподи) 
1. Asellus aquaticus (Linnaeus) + + + 

Черевоногі молюски 
1. Planorbis planorbis (Linne) + ‒ ‒ 
2. Lymnaea auricularia (L.) ‒ + + 
3. Lymnaea palustris (O.F.Muller) + ‒ + 
4. Bithynia tentaculata (L.) ‒ ‒ + 
5. Bithynia troscheli (Paasch) ‒ ‒ + 
Кількість видів  11 7 13 

 
щільності макрозообентосу. За біомасою на ни-
жній ділянці малої річки домінували виключно 
черевоногі молюски (26,7% біомаси), головним 
чином, за рахунок Lymnaea auricularia.  

Невисокою кількістю видів угруповання мак-
розообентосу було представлено на середній ді-
лянці обстеженої акваторії р. Мокра Московка. 
Всього тут було ідентифіковано 7 видів макро-
зообентосу, які відносяться до 5 систематичних 
груп. (личинки одноденок, личинки волохокри-
льців, личинки комарів-дзвінців, ізоподи та че-
ревоногі молюски). На цій ділянці малої річки 
домінували як за щільністю так і за біомасою 
личинки волохокрильців – Hydropsiche 
angustipennis. 

На верхній ділянці річки Мокра Московка 
угруповання макрозообентосу було представле-
но 11 видами, які відносяться до 8 систематич-

них груп. На замулених ґрунтах тут переважали 
за щільністю олігохети (малощетинкові черві) та 
п’явки, які складали 46,2% та 15,4% від загаль-
ної щільності донного угруповання, відповідно. 
За біомасою на цій ділянці водотоку переважали 
черевоногі молюски та олігохети, які складали 
39,6% та 20,8% від загальної біомаси макрозоо-
бентосу.  

Величина індексу видового різноманіття на 
досліджених ділянках річки Мокра Московка 
коливалась в межах 2,36-3,03 біт/екз. Показник 
видового різноманіття макрозообентосу в серед-
ньому дорівнював 2,48, що пов’язано з більш 
рівномірним розподілом гідробіонтів із різних 
таксономічних груп.  

Постійно на всіх обстежених ділянках річки 
Мокра Московка в макрозообентосі зустрічалися 
тільки два види, це личинки комарів-дзвінців 
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(Ablabesmyia gr. lentiginosa) та рівноногі раки 
(Asellus aquaticus). 

При оцінці сапробіологічного стану дослі-
джених ділянок р. Мокра Московка за даними 
макрозообентосу було виявлено 17 індикаторних 
видів, із яких молюсків – 4, п’явок, личинок ба-
бок, личинок комарів-дзвінців, личинок одноде-
нок, личинок волохокрильців – по 2, олігохет, 
твердокрилих, ізопод – по одному виду. Серед 
відмічених індикаторних видів безхребетних 10 
(59%) – відноситься до бета-мезосапробів, 5 
(29%) – до альфа-мезосапробів і 2 (12%) – до 
полісапробів. 

Порівнюючи данні сапробності вод дослі-
джених ділянок р. Мокра Московка слід зазна-
чити, що за цей період показники індексу сапро-
бності коливались у певних межах, від 2,69 до 
2,89. Проведена сапробіологічна оцінка дослі-
джених ділянок річки за показниками макрозоо-
бентосу свідчить, що обстежена частина водото-
ку належить до α-мезосапробної зони, що за кла-
сифікацією якості поверхневих вод відповідає 
брудним водам. 

Середня ж величина індексу (2,77) свідчить 
про переважання на цій ділянці річки α-
мезосапробних умов. Це співпадає з оцінкою 
екологічного стану річки за мікробіологічними 
показниками, згідно яких річка відноситься до α-
мезосапробних – полісапробних водотоків. 

Внаслідок того, що до гирлової ділянки річки 
Мокра Московка потрапляють зливові стічні во-
ди міста, які містять біогенні елементи, необхід-
но проводити заходи щодо локального біологіч-
ного очищення води обстежених ділянок водо-
току. Для цього необхідно в місцях локального 
забруднення води малої річки розмістити плава-
ючі несучі елементи у вигляді «плотиків», роз-
міром 1,5×0,8 м, до нижньої поверхні яких за-
кріпити волокнисті носії типу «ВІЯ» для іммобі-
лізації (прикріплення) мікроорганізмів та інших 
гідробіонтів, які і будуть очищати воду від орга-
нічних речовин, біогенних елементів та інших 
забруднювачів води. Запропонована біотехноло-
гія використовується для очищення зливових 
стічних вод промислових підприємств, поверх-
невих вод і навіть токсичних стічних вод які міс-
тять гексаметілендіамін.  

При використанні запропонованої біотехно-
логії у гирловій частині річки Мокра Московка 
підвищиться видове різноманіття гідробіонтів, 
що призведе до відновлення процесів природно-
го самоочищення цієї водної екосистеми. Впро-
вадження заходів з локального біологічного 
очищення води у річці дозволить очікувати сут-
тєвий природоохоронний ефект щодо поліпшен-

ня екологічного стану водної екосистеми, зокре-
ма щодо зниження її евтрофікації та темпів «цві-
тіння» водотоку. 

Для запобігання забруднення води річки Мо-
кра Московка різноманітним сміттям, що прино-
ситься течією до зони проектних планових робіт, 
необхідно встановити механічні решітки-
уловлювачі в районі залізничних мостів. А та-
кож, встановити чіткий графік для комунальних 
служб по очищенню решіток і вивезенню сміття. 
Такі заходи дозволять не тільки покращити зага-
льний гідрологічний режим річки, але і припи-
нити забруднення полімерним сміттям основно-
го джерела питної води України  ̶  води річки 
Дніпро. 

 
4. ВИСНОВКИ 

 

Встановлено, що за досліджуваний період зо-
оценоз донної мікрофауни річки Мокра Москов-
ка був представлений 32 видами мікробезхребе-
тних, які належать до семи таксономічних груп. 
Переважали інфузорії – 18 таксонів (69% від за-
гальної кількості видів). Коловертки були пред-
ставлені 6 формами, джгутикові та нематоди – 
двома та трьома таксонами, відповідно. Кількісні 
показники розвитку донної мікрофауни знаходи-
лись у межах 1295-1879 екз/см2. За показником 
сапробності розрахованим за загальною донною 
мікрофауною стан малої річки характеризувався 
як забруднена, а індекс сапробності був у межах 
2,9-3,15. В цілому встановлена певна закономір-
ність – нижче розташовані ділянки водотоку ха-
рактеризуються високими показниками індексу 
сапробності, а видовий склад та щільність зоо-
ценозу донної мікрофауни знижується. Впро-
довж спостережень 2021 р. в зооценозі макрозо-
обентосу було зареєстровано 21 вид безхребет-
них, серед яких найбільшим видовим різнома-
ніттям характеризувались черевоногі молюски (5 
видів). Загальна щільність макробезхребетних 
бентосу змінювалась у межах від 650-800 екз/м2, 
що свідчить про низький розвиток даного зооце-
нозу у межах гирлової ділянки річки Мокра Мо-
сковка. Значення індексу Шеннона для макрозо-
обентосу становили 2,48 (2,36-3,03) біт/екз, що 
може свідчити про сприятливі умови існування 
цього комплексу безхребетних. Відповідно зна-
ченням індексу сапробності, розрахованого за 
індикаторними видами макрозообентосу обсте-
жена частина водотоку належить до α-
мезосапробної зони, що за класифікацією якості 
поверхневих вод відповідає брудним водам. 
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Nowadays, in the period of scientific and technological progress, the anthropogenic impact on 
the environment keeps increasing. At the same time, its forms and its degree are very diverse. The 
study of aquatic ecosystems, including ecosystems of small rivers, is one of the applied 
environmental researches. Small rivers form water resources, hydrochemical composition and 
water quality of medium and large rivers. They form natural landscapes and contribute to human 
economic activities. 

Most of the indicators classify the current environmental state of small and medium rivers of 
Zaporizhzhia Region as unsatisfactory. The main reason for this situation is an excessive 
anthropogenic load on environmental syst93ems of small rivers that have a noticeable reaction to 
any interference. One of the consequences of this process includes siltation of small rivers. A 
small river Mokra Moskovka is not an exception to the above-described characteristics of aquatic 
ecosystems. The river flows through the territory of Zaporizhzhia Region and its lower part of 
about 11 km long flows in the densely built-up part of the City of Zaporizhzhya. The mouth 
section of the Mokra Moskovka River is 2.6 km long and runs through the territory of 
Aleksandrovsky and Kommunarsky districts of Zaporizhzhia from the river's mouth to the 
Zaporizhzhia-1-Zaporizhzhia-2 railway bridge. Over the years of its existence, the mouth section 
of the small river's bed silted up considerably and has an unsatisfactory condition. This is due to 
the rising of the Kakhovka Reservoir water level and daily fluctuations of the Dnipro's water level 
that together lead to the reverse movement of water masses and emergence of stagnant phenomena 
within the studied portion of the river's bed. In addition, the outlets of the municipal rainwater 
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drainage system present a significant source of the sediment, debris and pollutants entering the 
river. 

In order to improve the environmental condition of the Mokra Moskovka and remove its silt 
sediments within the bounds of the city, the riverbed was being cleared during 2004-2013. Our 
data indicate that the thickness of the river's silt sediments reaches 1.0-1.5 m in some places. To 
restore and maintain favorable hydrological regime and sanitary condition of the mouth section of 
the Mokra Moskovka it is planned to clean the mouth section of the river channel from silt 
sediments using hydromechanization technologies and dredging mechanisms in 2022-2023 
(scheduled activities). 

The research is aimed at studying the structural organization of the bottom fauna of the estuary 
section of a small river Mokra Moskovka within the urban ecosystem. The work is based on the 
results of our own hydrobiological research. During the observation that took place in 2021 53 
species of benthic invertebrates were recorded at the mouth of the watercourse. It was found that, 
out of the total number, 21 species belonged to the macrozoobenthos and 32 – to the benthic 
microfauna groupings. The conducted saprobiological assessment of the studied river sections for 
the indicated organisms of micro- and macrozoobenthos revealed that the surveyed part of the 
watercourse belongs to the α-mesosaprobic zone and is classified as "polluted waters" according to 
the surface water quality classification. In order to improve the environmental condition of the 
mouth section of the Mokra Moskovka River it is necessary to implement certain measures of 
biological water treatment using modern biotechnological solutions developed in Ukraine. 

     Key words: the Mokra Moskovka River; benthic microfauna; macrozoobenthos.  
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