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АНОТАЦІЯ 

 Магістерська кваліфікаційна робота студента гр. МНЗ-2г(зао) 

Бужинської О.М. на тему «Оцінка якості води (з урахуванням вимог ВРД ЄС) 

Придунайського водосховища-озера Ялпуг-Кугурлуй в Болградському районі 

Одеської області для потреб різних споживачів» 

Актуальність теми. У зв‘язку зі зростаючим антропогенним впливом на 

річкові басейни та відповідно до „Директиви 2000/60/ЄС Європейського 

Парламенту та Ради від 23 жовтня 2000 року щодо визначень рамок дій 

Співтовариства у сфері водної політики окремої уваги та актуальності набувають 

питання екологічної оцінки стану Придунайського водосховища-озера Ялпуг-

Кугурлуй. Аналіз багаторічних гідрохімічних  спостережень дозволить 

визначити процеси, що відбуваються на площі басейна водозбору 

Придунайського водосховища-озера Ялпуг-Кугурлуй. Це дозволить виявити  

антропогенний вплив на режим річки а так же прогнозувати подальші зміни в 

екосистемі , обґрунтувати системи заходів з управління водними ресурсами, 

збереження і охорони рибних ресурсів, необхідності застосування 

водоохоронних засобів для попередження зміни гідрохімічного режиму річки . 

Мета і задачі дослідження.Метою роботи є оцінка якості поверхневих 

вод за гідрохімічними показниками у Придунайському водосховищі-озері 

Ялпуг-Кугурлуй із використанням сучасних розрахункових методик.  

Задачі досліджень включають проведення оцінки якості води за 

гідрохімічними показниками в Придунайському водосховищі-озері Ялпуг-

Кугурлуй за даними спостережень за хімічним складом води, а також 

виявлення  багаторічної тенденції змін якості води в окремих створах і в 

цілому в Придунайському водосховищі-озері Ялпуг-Кугурлуй. 

Об’єкт і предмет дослідження. Об‘єктом дослідження є Придунайське 

водосховище-озеро Ялпуг-Кугурлуй. Предмет дослідження - оцінка якості 

води водного об‘єкту в порушених господарською діяльністю умовах. 

Методи дослідження. При оцінці якості вод було застосовано метод 

оцінки якості води за коефіцієнтом забрудненості (КЗ) та метод оцінки якості 

води за індексом  забруднення води ІЗВ. 

Результати, їх новизна, полягають у оцінці якості води за обраними 

методиками, що дає змогу визначити ступінь антропогенного навантаження в 

досліджуваних водних об‘єктах за багаторічний період. 

Теоретичне та практичне значення. Використання отриманих 

результатів можливо для аналізу умов, що визначають склад води, створення 

схем розрахунків для подальшого його прогнозу, а також для створення бази 

даних про якість води за всі роки спостережень. 
Структура і обсяг роботи: 

кількість сторінок – 85; 

кількість рисунків – 30; 

кількість таблиць – 25; 

кількість літературних джерел– 25. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: ОЦІНКА ЯКОСТІ ВОДИ, ГІДРОХІМІЧНІ 

ПОКАЗНИКИ, АНТРОПОГЕННЕ НАВАНТАЖЕННЯ. 
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SUMMARY 

 

Master's qualification work of student gr. MHZ-2g Buginska O.M. on the topic 

"Assessment of Water Quality (with the Requirements of the EU WFD Taken Account 

of) in the Danubian Reservoir-Lake of Yalpug-Kugurlui in the Bolgrad District of the 

Odessa Oblast for the Needs of Various Consumers" 

Actuality of theme. In connection with the growing anthropogenic impact on 

river basins and in accordance with the Directive 2000/60 / EC of the European 

Parliament and of the Council of 23 October 2000 on the definition of a framework for 

Community action in the field of water policy, issues of environmental assessment of 

the state of the Danubian Reservoir-Lake of Yalpug-Kugurlui in the Bolgrad District of 

the Odessa Oblast. The analysis of long-term hydrochemical observations will allow to 

determine the processes occurring on the Reservoir-Lake of Yalpug-Kugurlui. This will 

detect anthropogenic impact on the river regime, as well as predict further changes in 

the ecosystem, substantiate the system of measures for water resources management, 

conservation and protection of fish resources, the need application of water protective 

measures to prevent changes in the hydrochemical regime of the river. 

The purpose and tasks of the study. The purpose of the work is to assess the 

quality of surface water by hydrochemical parameters in the Reservoir-Lake of Yalpug-

Kugurlui using modern calculation methods. 

Research objectives include water quality assessment on hydrochemical 

parameters in the Reservoir-Lake of Yalpug-Kugurlui according to observations of the 

chemical composition of water, as well as identifying a multi-year trend of changes in 

water quality in separate gauge lines and in the whole Reservoir-Lake of Yalpug-

Kugurlui. 

Object and subject of research. The object of the study is the Reservoir-Lake 

of Yalpug-Kugurlui. The subject of the study is the water quality assessment of the 

water object in the conditions disturbed by economic activity.  

Research methods. In assessing the quality of water, the method of water 

quality assessment by the coefficient of contamination (CC) and the method of water 

quality assessment according to the index of water pollution (IPW) and IPW modified. 

The results, their novelty, consist in water quality assessment according to 

the chosen methods, which enables to determine the degree of anthropogenic impact 

on the investigated water objects for a long period of time. 

Theoretical and practical significance. The use of the obtained results is 

possible for the analysis of the conditions determining the composition of water, the 

creation of calculation schemes for its further forecasting, as well as for the creation of a 

water quality database for all years of observation. 

Structure and scope of work: 

number of pages - 85; 

number of drawings - 30; 

number of tables - 25; 

number of literary sources - 25. 

KEYWORDS: WATER QUALITY ASSESSMENT, HYDROCHEMICAL 

PARAMETERS, ANTROPOGENIC IMPACT. 
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ВСТУП 

Гідрологічната гідрохімічна ситуація, що виникла на даний час на 

Придунайськихводосховищах, викликає занепокоєння і вимагає термінового 

рішення.За останні роки мешканці м.Болград скаржаться на якість питної 

води,також спостерігається збільшення онкозахворювань на території 

Болградського району. 

Серед усіх водних об'єктів особливе занепокоєння викликає ситуація на 

водосховищі Ялпуг, на якому знаходиться питний водозабір міста Болград.  

Комплекс Ялпуг-Кугурлуй є не лише найбільшим Придунайським 

водосховищем Одеської області, але і найбільшим прісноводим озером 

України. 

        Ці дві водойми розділені низькою піщаною косою, по якій проходить 

автодорога Ізмаїл-Рені.  

         На півдні Ялпуг з‘єднується протокою з заплавною водоймою Кугурлуй. 

Живиться водотоками – р. Дунай, р. Ялпуг, р. Карасулак. Озеро пов‘язано з р. 

Дунай протоками: Репіда, Скунда і каналом «105-й км».  

         Як і усі Придунайські водосховища Ялпуг-Кугурлуй є озером 

лиманового типу. Водообмін озера Ялпуг з Дунаєм відбувається  через озеро 

Кугурлуй системою  каналів, через шлюзи-регулятори. 

У зв'язку з цим, актуальним при рішенні цілого ряду проблем, 

пов‘язаних з відновленням раціонального використання природних ресурсів 

озера Ялпуг-Кугурлуй, являється аналіз гідрологічного і гідрохімічного 

режимів і розробка рекомендацій, спрямованих на підтримку оптимальних 

умов функціонування озер з урахуванням вимог Водної Рамкової Директиви 

2000/60/ЕС [1]. 
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1КОРОТКА ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРИРОДНИХ УМОВ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1 Географічне положення і рельєф 

 

Річка Дунай займає друге місце в Європі за обсягом стоку. Початком р. 

Дунай вважається гори Щварцвальд  ( Баден- В‘юртемберг- Німеччина). 

Загальна довжина річки Дунай складає 2860 км. Басейн річки складає 817 

тис. км
2
. Середній багаторічний стік води р. Дунай складає – 198 км

3
. Україні 

належить 170 км лівобережної частини р. Дунай від р. Прут до Чорного моря. 

Дельта Дунаю займає дуже вигідне географічне положення на стику 

річкових і морських транспортних магістралей, а також має багаті природні 

ресурси (водні, земельні, біологічні) [2]. У зв'язку з цим в придунайському 

регіоні традиційно найбільш розвинені такі галузі економіки як 

судноплавство, сільське, рибне та водне господарство. В останні десятиліття 

все більшої уваги приділяється охороні природи дельти Дунаю та 

використанню її рекреаційного потенціалу [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1Карта - схема Української частини р. Дунай [2] 
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Придунайська терасова рівнина завширшки від 3-5 км в районі м. Рені до 

10-15 км. на захід оз. Кагул. Переважають тут абсолютні висоти 20-30 мБС. У 

рель‘єфі тераси  практично не виражені, їх уступи приховані делювієм та  

знівельовані досить могутньою (до 15-25м) товщею лісовидних порід. 

Абсолютні відмітки території поступово знижуються від 180-200 м. на 

крайньому північному заході української території басейну до 0,5-5м. на 

крайньому півдні в межах заплави Дунаю[2]. 

Придунайський регіон розташовується в межах двох фізико-географічних 

областей: 

1) Південно-Молдавська схилово-піднесена область Дністровсько-

Дніпровської північно-степової провінції північно-степової підзони степової 

зони; 

2) Задністровсько-Причорноморська низинна область Причорноморської 

середньостепової провінції середньостепової підзони степової зони. 

Південно-Молдавська схилово-піднесена фізико-географічна область 

охоплює південні відроги Центрально-Молдавської височини і 

характеризується сильно розчленованим рел‘єфом ( глибини ерозійного врізу 

біля 100м.) та перевага глибоких і звичайних малогумусних чорноземів. 

Поширені такі ландшафтні комплекси: 

- яружно-балкові місцевості зі змитими чорноземами і сухостеповою 

рослинністю; 

- ерозійно-схилові місцевості крупних балок і річкових долин зі змитими 

ґрунтами і ксерофітною рослинністю; 

- надзаплвно-терасні місцевості з розореними глибокими  чорноземами 

(зустрічаються фрагментально на лівобережжі річок); 

- заплавні місцевості з луково-степовими урочищами на алювіальних і 

алювіально-карбонатних ґрунтах, часто солонцюватих.  

Геоморфологічні умови регіону визначаються його положенням у 

межах сполучення Східно-Європейської тектонічної платформи і Скіфської 

тектонічної плити. В породах фундаменту це виявляється в системі 
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палеозойських грабенів і зони виступів верхньо-протерозойсько-

палеозойського фундаменту. Система грабенів розглядається як зона стику 

двох плит.  

У геологічній будові досліджуваної території приймали участь 

докембрійські, палеозойські, мезозойські і кайнозойські відкладення. 

Найбільший інтерес представляють відкладення верхнього кайнозою 

(палеогену і неогену) і четвертична система. Відкладення палеогенової 

системи представлені двома відділами (палеоцен і меоцен) і широко 

розповсюджені на території, неузгоджено залягаючи на розмитій поверхні 

верхньої крейди.  

У розрізі залягають дрібно – і середньозернясті вапнові піски, в яких 

зустрічаються лінзи, і прошарки слабкозцементованих пісчаників, мергелі 

зеленуватого і світло-сірого кольору щільні, і тріщиноваті, глини і алевріти. 

Загальна потужність до 700 метрів.  

Неогенова система розповсюджена повсюдно і представлена 

міоценовими (сарматський і меотичний яруси), не розчленованими 

міоценовими відкладеннями і пліоценовими (понтійський, кімерійський, 

куяльницький яруси) відкладеннями.  Загальна потужність до 617 м.  

Понтійські вапняки перекриті комплексом глиняних порід 

зеленуватого, сіро-зеленого і частіше за все червоно-бурого кольорів. Вони 

тяжкого гранулометричного складу, карбонатні, гіпсовані, засолені 

легкорозчинними солями, потужністю 4-10 м. Виконуючи функцію 

водоупору, ці глини відіграють важливу роль в процесі формування 

ландшафту і грунтів. 

Верхньопліоценові алювіальні відкладення терас розвиті у південній 

частині території і представлені різними за складом пісками з прошарками 

глини і включеннями гравію і гальки. Залягають вони на глибинах від 1 до 30 

м. Потужність алювію коливається від 1 до 25 м[2,3]. 
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Верхньопліоценові озерно-алювіальні відкладення  розвиті в південній 

частині району, представлені глиною, пісками, алевритами, інколи 

суглинками і мають подібну потужність і глибину залягання.  

У цілому міоцен-пліоценові відкладення мають багаточисленні виходи 

на денну поверхню в бортах річкових долин, озер, лиманів, балок і ярів, а на 

вододільних плато вони перекриті четвертичними утвореннями. Четвертичні 

відкладення розвинуті повсюдно, покриваючи нерозривним чохлом більш 

пізніші породи, складені вони різними генетичними комплексами, які 

зформувалися в субаеральних і субаквальних умовах. В долинах невеликих 

річок терасові відкладення мають обмежений розвиток і простежуються у 

вигляді окремих вузьких смуг. Озерно-алювіальні відкладення пристосовані 

до устьових ділянок річок і залягають, звичайно, на алювії. Представлені 

вони породами більш глинистого і алевритистого складу, зустрічаються 

прошарки торфу. Загальна потужність алювію від декількох метрів до 15-35 

м. Делювіальні утворення майже повсюдно розповсюджені на схилах долин 

річок, озер, балок і ярів. Представлені вони пісчано-глиняними породами, 

досить неоднорідними за механічним складом – суглинки, супесі, піски, 

глини, серед яких зустрічаються уламки вапняків. Потужність коливається 

від 0.5-3.0 до 10-15 м, зростаючи до підніжжя схилів [3,4]. 

 

1.2 Ґрунти і рослинність 

 

Грунтовий фон у регіоні складають чорноземи звичайні та чорноземи 

південні,  в межах Придуйської терасової рівнини та на південно-заході 

вододільної рівнини – виключно міцелярно-карбонатні. Чорноземи 

сформулювались в умовах типчаково-ковилової та полинно-типчаково-

ковилової рослинності в поєднанні з деякими одно та двухрічними травами. 

Чорноземи регіону відрізняються високою біологічною активністю, що 

сприяє мінералізації органічних речовин, добре вираженою та міцною 
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«копрогенною» структурою, високою порозністю (до 50-55%) та 

водопроникністю (коефіцієнт фільтрації 1,5-3,5 мм/хв). 

По гранулометричному складу чорноземи звичайні важкосуглинисті, 

до півдня склад дещо полегшується , і в межах терасової рівнини домінують 

середньосуглинисті різновиди чорноземів південних. В профілі чорноземів 

звичайних на глибині 85-120(130) см добре виражений горизонт білоглазки 

(зазвичай горизонт Phca), в чорноземах південних він наближається до 

глибини 65-90 см.  Вміст карбонатів у цьому горизонті досягає 17-22%. 

Гіпсовий горизонт у профілі чорноземів до глибини 2-3м не простежується. 

Початково чорноземи  не засолені до глибини 5-7 м, а частіше і глибше. 

Головними ґрунтами Придунайської терасової рівнини є чорноземи 

південні малогумусні міцелярно-карбонатні, які утворились на 

середньосуглинистих льосових породах. Для низьких терас характерні  

чорноземи лугові і лугово-чорноземні глибокосолонцюваті. Всі вони 

високородючі, однак, через часті засухи врожаї нестійкі [2]. 

Розрізняються вони високою біологічною активністю, що сприяє 

мінералізації органічної речовини, добрій вираженості і міцкій ―копрогенній‖ 

структурі, високій пористості (до 50 - 53 %) і добрій водопроникності 

(коефіцієнти фільтрації – 1,5 – 3,5 мм/хв). 

З півночі на південь поступово зменшується потужність гумусового 

горизонту   і вмісту гумусу у верхньому горизонті. На південь потужні 

різновиди чорноземів звичайних змінюються середньо-потужними ( = 65 - 85 

см) і малопотужними ( < 65 см) малогумусними. В останньому випадку вміст 

гумусу близько 3 %, тобто на рівні вже переходу до слабкогумусованих 

різновидів. Чорноземи південні практично на всій території регіону 

малопотужні слабкогумусовані, оскільки вміст гумусу у верхньому горизонті   

тут менший ніж 3 % [5]. 

Карта-схема ґрунтів Одеської області наведена на рис.1.2.  
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Рисунок1.2 Карта-схема ґрунтів Одеської області. [2]. 
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Порівнюючи результати визначення гумусності у чорноземах регіону 

30-40-річної давнини, відзначається досить суттєве її зниження (до 20 – 

30 %). Ємність катіонного обміну (ЄКО) у чорноземах звичайних становить 

30 - 32 мгекв/100 г ґрунту. Серед обмінних катіонів домінує кальцій (70 – 80 

% ЄКО), на частку натрію припадає 0,5 – 0,8 ЄКО. У чорноземах південних 

ЄКО зменшується порівняно з чорноземами звичайними у середньому на 

5 мг/екв., що повязано, мабуть, з їх меншою гумусованістю. Частка 

обмінного кальцію тут також помітно нижча,  а  вміст натрію на рівні 1 % 

ЄКО. При зрошуванні чорноземів у регіоні, особливо водою придунайських 

озер, зменшується вміст обмінного кальцію і зростає частка магнію і натрію, 

що дозволяє відносити такі чорноземи до вторинно - або ж іригаційно-

осолонцьованих. Чорноземи району досліджень характеризуються загалом 

незадовільним режимом живлення. Вміст мінеральних форм доступних 

рослинам азоту,фосфору і калію знаходиться на рівні низького-середнього 

ступеня забезпеченості. Невисокий ступінь забезпеченості ґрунтів 

елементами живлення пояснюється, з одного боку, незадовільним рівнем 

використання органічних і мінеральних добрив в останні роки, а з іншого – 

специфічністю чорноземів цього регіону України (їх гранулометричного і 

мінерального складу, високої карбонатності, низької гумусованості).  

Рослинність Придунайського регіону типова для степової зони. Ліси 

тут спускалися в долини річок і глибокі балки (байраки). В даний час степи 

розорані, а площі лісів сильно скоротилися, на теперішній час серед 

природної рослинності переважають лугові і болотні плавні. Плавневі ліси 

займають близько 10% площі Дунаю. Представлені вони формацією верби 

білої. Ґрунти під цими лісами болотні. Деревостой має зімкнутість крон 0,7-

0,9 і продуктивність I- II бонітету. Утворює його верба біла з домішкою 

верби ломкою. Підлісок зазвичай не формується [2,5].  

У травостої панують болотні види: мітлиця повзуча, 

поручайникшироколистий, очерет звичайний, осока струнка і ін.Рослинність 

плавнів досить одноманітна. Головною рослиною є очерет; тут ростуть також 
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рогіз широколистий і вузьколистий, очерет озерний, осоки та інші 

вологолюбні рослини, в озерах - водяні лілії, водяний горіх та ін. Очерет 

використовується як будівельний матеріал і сировина для приготування 

кормів для худоби. Залежно від умов зволоження формація очерету 

представлена або чистими заростями, або асоціаціями з горцем малим, 

хвощем болотним, пасльоном солодко гірким, і ін.  Гряди і гриви серед 

плавнів зайняті угруповуваннями, в яких переважають мітлиця біла, осока 

берегова, лисохвіст, осока пухирчаста та ін.[5]. Карта-схема рослинності 

Одеської області наведена на рис.1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1.3. Карта-схема. Рослинність Одеської області [2]. 
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1.3 Кліматичні умови 

 

Басейн Української частини р. Дунай характеризується помірно 

теплим,сухим кліматом. Його характерними рисами є: 

- помірна континентальність; 

- нетривала м‘яка зима з частими відлигами; 

- тривале жарке, сухе літо; 

- недостатня кількість опадів; 

- значне випаровування з поверхні водних об‘єктів. 

Ці особливості клімату басейну Української частини р. Дунай 

обумовлюються складною взаємодією багатьох фізико - географічних 

факторів [6]. 

Вітер. Основну частину року на території Придунав‘я переважають 

вітри північного та північно-західного напряму. У літній період року 

переважають вітри західні та північно-західні. Середньо річна швидкість 

вітру складає 3,5-4,5 м/сек. Сильні вітри переважають у холодний час року та 

досягають швидкості 16-20 м/сек. Середньорічна швидкістю вітру по 

метеостанціям Болград та Ізмаїл наведена у таблиці 1.1. 

 

Таблиця 1.1. - Середньорічна швидкістю вітру по метеостанціям 

Болград та Ізмаїл [2] 

 

Місяць Станція 
Середнє число днів із швидкістю 

10 м/с 15 м/с 25 м/с 

січень 
Болград 11,4 1,8 0,03 

Ізмаїл 12,4 2,4 0,1 

лютий 
Болград 10,7 2,0 - 

Ізмаїл 12,7 2,9 - 

березень 
Болград 11,4 1,7 - 

Ізмаїл 15,3 2,6 - 
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продовження таблиці 1.1. 

 

Місяць Станція 
Середнє число днів із швидкістю 

10 м/с 

 

 

 

 

15 м/с 25 м/с 

квітень Болград 13,6 2,4 - 

Ізмаїл 16,9 2,4 - 

травень Болград 11,4 1,7 - 

Ізмаїл 14,6 1,2 - 

червень Болград 10,7 1,5 0,03 

Ізмаїл 12,6 1,7 0,03 

липень Болград 10,0 1,5 - 

Ізмаїл 10,6 1,0 0,03 

серпень Болград 8,9 0,9 - 

Ізмаїл 9,2 0,5 - 

вересень Болград 8,0 1,0 - 

Ізмаїл 9,2 0,8 0,03 

жовтень Болград 8,8 1,3 0,03 

Ізмаїл 9,6 0,7 - 

листопад Болград 8,6 1,6 - 

Ізмаїл 9,4 1,6 - 

грудень Болград 9,8 1,3 - 

Ізмаїл 10,9 1,9 0,1 

Рік Болград 123,3 18,7 0,1 

Ізмаїл 143,4 19,7 0,3 

 

Середньорічна температура повітря (0С) по метеостанціям Болград та Ізмаїл 

наведена у таблиці 1.2., та рис.1.4. 

 

Таблиця 1.2. -  Середньорічна температура повітря (
0
С)  

по метеостанціям Болград та Ізмаїл [2] 

 

Місяць 
Станція 

Болград Ізмаїл 

січень -2,2 -0,7 

лютий -0,7 0,6 

березень 3,7 4,1 

квітень 10,4 10,5 

 



18 
 

 

продовження таблиці 1.2. 

 

Місяць 
Станція 

Болград Ізмаїл 

травень 16,3 16,4 

червень 20,0 20,4 

липень 21,6 22,2 

серпень 21,1 21,7 

вересень 16,9 17,6 

жовтень 10,9 11,9 

листопад 5,3 6,7 

грудень 0,4 2,0 

Рік 10,3 11,1 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Рисунок 1.4. - Середньорічна температура повітря (

0
С) по метеостанціям 

Болград і Ізмаїл 

 

Річні суми опадів збільшуються по мірі віддалення від берега моря і 

збільшенням висоти місцевості. Зменшення кількості опадів на узбережжі 

обумовлено впливом моря, невеликими висотами Причорноморської 

низовини, високими температурами теплого півріччя і бризовою 

циркуляцією. Над північно-західною частиною Чорного моря випадає 193 

мм, а острові Зміїному – 213 мм. Внаслідок літнього прогріву суші 
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збільшується висота рівня конденсації і зменшується вертикальна потужність 

фронтальних хмарових систем [7]. Виникненню хмарності перешкоджають 

бризові інверсії. Близько 95% опадів мають адвективне походження. В 

середньому за рік випадає 82-84% рідких, 8-11% - змішаних і 6-8% - твердих 

опадів. 

Опади холодного періоду розповсюджуються досить рівномірно по 

території. Вони обумовлені переважно хмарністю теплих фронтів, які 

охоплюють великі території. Випадіння рясних опадів повязане з виходом 

або вторгненням холодних повітряних мас. У південних районах стійкий 

сніжний покрив буває дуже рідко, а в особливо теплі зими – взагалі не 

установлюється. Близько 60 % хуртовин відбувається у січні, а ще 32 % - у 

лютому. У березні сильні хуртовини бушували в 1940, 1947, 1968 і 1969 рр. 

Найбільш пізнє випадіння снігу в Одесі відмічено 21 травня 1861 року. 23-24 

листопада 1975 р. при випадінні переохолодженого дощу в області 

утворилася ожеледиця товщиною 20-50 мм. 

Переважність літніх опадів обумовлена підвищеним вологовмістом 

повітря у теплий період і проходженням холодних фронтів з потужною 

конвективною хмарністю. Літні опади відзначаються локальним 

розповсюдженням. Найбільша повторюваність злив інтенсивністю 0.51-1.0 

мм/хв. Добові максимуми опадів (понад 163 мм) відмічені в Болграді. 

Грозова діяльність спостерігається з квітня по жовтень (у середньому з 

грозами 20-26 днів). Число днів з градом збільшується від 0.4-0.6 на 

узбережжі, до 1.4-1.6 – у відрогах Південно-Молдавської і Подольської 

височин. 

Тривалі бездощові періоди, які супроводжуються високими 

температурами повітря, зумовлюють високі посухи. Середня тривалість 

посушливих періодів складає 30-35 днів, а найбільша – 85-108 днів. Тривалі 

посухи виникають при стаціонарних потужних антициклонах над середньою 

смугою ЄТС, завдяки перегородження надходженню вологих повітряних мас 

із заходу[8]. 
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Середня місячна та річна кількість опадів (мм) наведена в таб.1.3, рис. 

1.5. 

 

Таблиця 1.3. - Середня місячна та річна кількість опадів (мм) [2] 

 

Місяць Метеостанція 

Болград Ізмаїл 

січень 30,8 32,1 

лютий 29,1 30,7 

березень 29,2 28,6 

квітень 34,3 33,5 

травень 48,3 45,1 

червень 70,5 58,4 

липень 50,0 49,9 

серпень 45,3 35,8 

вересень 39,4 37,6 

жовтень 31,4 30,5 

листопад 37,7 37,8 

грудень 38,4 39,0 

Рік 485,3 459,6 

 

 

Рисунок 1.5. - Середня місячна та річна кількість опадів (мм) 
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Випаровування. Річна кількість випаровування складає 800-1200 мм.  

Основна кількість випаровування з поверхні водних об‘єктів спостерігається 

в літній період року. Середні місячні та річні величини випаровування (мм) 

по метеостанціям Болград та Ізмаїл наведені у таблиці 1.4., та на рис. 1.6. 

 

 

Таблиця 1.4. - Середні місячні та річні величини випаровування (мм) по 

метеостанціям Болград та Ізмаїл 
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(42,8) 66,2 104,7 130,9 151,0 141,0 96,7 57,4 25,0 (9,6) 772,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6.- Середні місячні та річні величини випаровування (мм) 

 

Лоьдові явища. Льодові явища на водних об‘єктах басейна Української 

частини р. Дунай спостерігаються в січні, лютому майже щорічно. Товщина 

льоду на водосховищах досягала до 40 см. Льодостав на р. Дунай 

спостерігається у випадку, коли температура повітря  нижче -16º протягом 3 

діб [8]. 
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1.4 Гідрологічна, гідрографічна характеристики 

 Басейн  української частини р. Дунай розташований на території 8 

адміністративних районів Одеської області,а саме на території 

Ізмаїльського,Ренійського,Кілійського,Болградського,Саратського,Татарбуна

рського,Арцизського та Тарутинського районів [9]. 

До складу басейну входять наступні водні об‘єкти: 

- лівобережна частина р. Дунай -170 км від р. Прут до Чорного моря; 

- водосховища: Кагул, Картал, Ялпуг-Кугурлуй, Катлабух, Саф‘яни, 

Китай, загальною площею дзеркала води при НПР-527,33кв.км з обсягом 

води 1423,5 млн.м
3
; 

- середня річка Ялпуг ,яка впадає в водосховище Ялпуг  та протікає по 

території України 8 км. Загальна довжина річки 142 км; 

- мала річки Карасулак. Загальна довжина річки 52 км. Розташована на 

території Болградського района. Впадає в водосховище Ялпуг. Стік річки 

зарегульований; 

- мала річка Ташбунари. Загальна довжина річки 40,0 км. Розташована 

на території Ізмаїльського та Болградського районів. Впадає річка в 

водосховище Катлабух. Стік річки зарегульований; 

- мала річка Катлабух. Загальна довжина річки 49,0 км. Розташована на 

території Ізмаїльського, Болградського ,Арцизського районів. Впадає річка  в 

водосховище Катлабух. Стік річки зарегульований; 

- мала річка Єніка. Загальна довжина річки 40,0 км. Розташована на 

території Ізмаїльського та Арцизського районів. Впадає річка в водосховище 

в водосховище Катлабух. Стік річки зарегульований; 

- мала річка Аліяга. Загальна довжина річки 67,5 км. Розташована на 

території Тарутинського, Арцизського, Кілійського районів. Впадає річка в 

водосховище Китай. Стік річки зарегульований; 

- мала річка Киргиж-Китай. Загальна довжина річки 64,0 км. 

Розташована на території Тарутинського, Болградського, Арцизського, 
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Кілійського районів, а також на території Молдови. Впадає річка в 

водосховище Китай. Стік річки зарегульований; 

- мала річка Нерушаї. Загальна довжина річки 52,5км. Розташована на 

території Кілійського, Татарбунарського та Арцизського районів. Впадає 

річка в Стенцівські плавні. Стік річки зарегульований; 

- мала річка Дракуля. Загальна довжина річки 52,25 км. Розташована на 

території Кілійського, Арцизського та Татарбунарського районів. Впадає 

річка в Стенцівські плавні. Стік річки зарегульований; 

- водосховища та пруди побудовані в руслах малих річок [10]. 

Водні ресурси водних об‘єктів використовуються рибогосподарськими 

підприємствами для здійснення рибогосподарської діяльності, 

сільськогосподарськими підприємствами на зрошення, на питні потреби 

(водосховище Ялпуг, р. Дунай, канал Дунай-Сасик), а також в рекреаційних 

цілях. 

Озеро Ялпуг-Кугурлуй є найбільшим з групи Придунайських 

прісноводних водойм Одеської області. Площа водозбору озера дорівнює 

44300 км
2
. Система, що складається з двох озер, - Ялпуг і Кугурлуй, 

розділених земляним насипом автодороги Рени-Ізмаїл з наявністю мостового 

отвору в ній, трьома каналами з шлюзами Скунда, 105-й км і Репіда, 

з'єднується з річкою Дунай, яка служить основним джерелом водообміну і 

водооновлення в озерах.  

Режим роботи водойми визначається експлуатаційними вимогами, які 

регламентуються відомчими нормативними документами. Суть цих вимог 

полягає в необхідності наповнення водойми до початку вегетаційного 

періоду (і, частково, на початку його) до відмітки нормального підпертого 

рівня (НПР). Потім водойма, аж до вересня-жовтня, знаходиться у фазі 

простою, коли вода, закумульована в ньому, витрачається в основному на 

випаровування, а також різні види господарського водоспоживання. 

Річка Дунай найчастіше в цей період має рівні, що не перевищують 

рівні води в озерах Кугурлуй і Ялпуг. Це означає, що додаткове заповнення 
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втрат води з водойми за рахунок стоку р.Дунай самопливним шляхом 

практично неможливо[11]. 

Карта водосховища Ялпуг-Кугурлуй,шлюзів регуляторів наведено на 

рисунку 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 1.7. Карта-схема шлюзів-регуляторів на водосховищі Ялпуг-

Кугурлуй [2] 

 

Зменшення об'єму води в озерах сприяє збільшенню її мінералізації. 

Так, в умовах Одеської області до початку вегетаційного періоду середня 

мінералізація в озерах повинна знаходитися близько 1 г/дм
3
, а 

співвідношення іонів (Nа
+
 + K

+
 ) /Са

2 +
 - менше одиниці. У осінній період 

(найчастіше в листопаді-грудні), коли рівні р.Дунай відповідають 

допустимим, робиться регламентне скидання води з озера в річку. При цьому 
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рівні води в озері не можуть знижуватися нижче рівня мертвого об'єму 

(РМО). Якщо надалі рівні р.Дунай підвищуватимуться, то за відсутності 

льодових явищ на річці робиться зимово - осіннє наповнення водойми[26]. 

На протоці «Репіда» на сполученні з озером Ялпуг розмита перемичка 

шириною більше 30 м [2]. 

Шлюз регулятор в аварійному не робочому стані. На протоці «Скунда» 

і каналі «105-й км» шлюзи регулятори в робочому стані. Навесні, в період 

повені на р.Дунай шлюзи відкриваються і озеро наповнюється водою для 

вирівнювання горизонтів з р.Дунай.При спаді рівнів на р.Дунай шлюзи 

закриваються і озеро спрацьовується за рахунок випаровування, водозаборів і 

фільтрації.Живлення р. Дунай - снігове, дощове і ґрунтове. Обсяг річного 

стоку в середніх багаторічних умовах становить 198800 млн.м3. 

Графік коливання РВ по шлюзам-регуляторам на водосховищі Ялпуг-

Кугурлуй наведено на рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок1.8. - Графік коливання рівнів води по водосховищу Ялпуг – 

Кугурлуй та шлюзів регуляторів у 2018 році [2] 
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1.5. Антропогенне навантаження 

 

Своєрідність акваторій української частини Дунаю та Придунайських 

озер полягає в тому, що домінуючими компонентами природних екосистем 

гирлової області є вища водна та прибережна рослинність, яка суттєво 

впливає на всі форми життя в акваторіях дунайської дельти й Придунайських 

озер. 

Людина за останні 50-60 років значно вплинула на кількісний стан 

водних об‘єктів та на якість води. 

На теперішній час екосистеми Придунайських водойм зазнають 

значного антропогенного тиску внаслідок активного впливу на їхні акваторії 

та басейн. Наприкінці 50-х років в інтересах землеробства і рибного 

господарства почалося відокремлення водойм від Дунаю, завершене в 

основному в 60-ті роки. Таким чином, прямий зв‘язок з річкою був 

порушений і водойми перетворені по-суті в наливні водосховища з 

регулюючими рівнями. В зимово-весняні місяці вони наповнюються, потім 

йде спрацювання рівня. Значні зміни відбулися на площі водозбору: більш 

ніж 50% території дельти знаходяться під сільськогосподарськими угіддями, 

13% – займає рибне, 19% – очеретово-заготовче господарство[20,21,22]. 

Щорічно з дренажними та стічними водами до озер надходить велика 

кількість мінеральних солей, ядохімікатів, органічних речовин тощо. В той 

же час, значні об‘єми води відбираються на зрошування та водопостачання 

населених пунктів.  

Більша частина працездатного населення в українському Придунав‘ї 

зайнята в сільському господарстві. У регіоні розвинуте м'ясо-молочне 

тваринництво і зрошуване землеробство: вирощуються зернові, плодоовочеві 

та технічні культури. На базі сільськогосподарського виробництва тут 

сформувався агропромисловий комплекс, що спеціалізується на виноробстві, 

консервуванні плодів і овочів, а також переробці м'ясо-молочного сировини. 



27 
 

 

З року в рік в Придунайському регіоні зростає роль природоохоронної 

діяльності. Тут знаходяться близько двадцяти об'єктів природно-заповідного 

фонду, найбільший з яких - Дунайський біосферний заповідник. Він займає 

площу 46.4 тис. га. 

Вода Кугурлуя – джерелозрошування. Між південним узбережжям 

Кугурлуя та Дунаєм шляхом обвалування створено польдер, який 

планувалося використовувати для вирощування зернових культур 

(пшениця,жито) з періодичним засіванням кукурудзоюталюцерноюв 

рамкахсівообігу. В теперішній час переважно висіваютьсякормові 

культури(люцерна,конюшина). 

Вода Ялпуга використовується для питного і зрошувального 

водопостачання.Такожозеро багате на рибу: тут зустрічається 41 вид; 

найбільше промислове значення мають сазан, краснопірка, окунь, щука.  

В озері є цінні нерестилища коропа, сазана, ляща, судака та інших риб. 

Забруднення органічними речовинами води водних об‘єктів 

Придунав‘я здійснюється за рахунок побудованих ферм, звалищ сміття, 

рибогосподарської діяльності на водних об‘єктах.  

На всіх водосховищах та малих річках,де населені пункти знаходяться 

в межах прибережних захисних смуг населення використовує ПЗС, як сміт‘є 

звалища, а мали річки засипаються побутовим сміттям, яке у весняний період 

в період значних опадів течією річки зноситься в водосховища. Сотні тон 

сміття попадаючи у водосховища  захаращують воду в наслідок чого 

збільшується мінералізація води, вода стає непридатною ні для зрошення ,ні 

для рибогосподарської діяльності. 

Всього по території басейну Української частини річки Дунай по 

районам розташовано: 

- Ренійський район -6 ферм, 8 звалищ загальною площею 45 га; 

- Ізмаїльський район -11 ферм, 13 звалищ загальною площею 30 га; 

- Болградський район- 23 ферм, 16 звалищ загальною площею 27,5 га; 

- Кілійський район -8 ферм, 13 звалищ загальною площею 23,0 га; 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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- Татарбунарський район- 8 ферм, 15 звалищ загальною площею 31,0 га. 

Забруднення біогенними речовинами поверхневих вод Придунав‘я 

здійснюється за рахунок побудованих ферм,звалищ сміття та  

рибогосподарської діяльності на водних об‘єктах. На території басейну 

Української частини р. Дунай по районам розташовано: 

- Ренійський р-он – 6 ферм,8 звалищ сміття загальною площею 45 га; 

- Ізмаїльський р-он – 11 ферм, 13 звалищ сміття загальною площею 30 га; 

- Болградський р-он -23 ферм, 16 звалищ сміття  загальною площею 27,5 га; 

- Кілійський р-он – 28 ферм, 13 звалищ сміття загальною площею 23,0 га; 

- Татарбунарський р-он – 8 ферм, 15 звалищ сміття загальною площею 

31,0 га. 

Забруднення небезпечними речовинами поверхневих вод Придунав‘я 

здійснюється за рахунок сміттязвалищ та в наслідок використання 

сільгоспвиробниками отрутохімікатів. На території басейну Української 

частини р. Дунай по районам розташовано: 

- Ренійський р-он – 8 звалищ сміття загальною площею 45 га; 

- Ізмаїльський р-он – 13 звалищ сміття загальною площею 30 га; 

- Болградський р-он -16 звалищ сміття  загальною площею 27,5 га; 

- Кілійський р-он –  13 звалищ сміття загальною площею 23,0 га; 

- Татарбунарський р-он – 15 звалищ сміття загальною площею 31,0 га. 

Використання отрутохімікатів сільгоспвиробниками на сьогодні є 

великою загрозою для людей. Відсутність контролю за використанням 

отрутохімікатів з боку місцевої влади, правоохоронних органів, управлінь 

екології може привести до тяжких екологічних проблем. 

Антропогенне навантаження також відбувається за рахунок скиду 

стічних вод від суб‘єктів господарювання (додаток А). Проблемними 

питаннями у відносинах між Республікою Молдова та Одеською областю є 

періодичні скиди забруднюючих речовин у транскордонні водотоки (малі 

річки), а саме у р. Великий Ялпуг, яка тече з території Молдови в Україну та 
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впадає в оз. Ялпуг (Болградський район) – єдине джерело водопостачання м. 

Болград [2,12]. 

Всі джерела забруднення небезпечними речовинами наведені на 

рис. 1.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8. – Основні джерела забруднення небезпечними речовинами [2] 

 

1.6. Об’єкти смарагдової мережі 

 

Смарагдова Мережа Європи – це екологічна мережа, до складу  якої 

входять території особливого природоохоронного значення(ТОПЗ). 

Метою створення Смарагдової мережі є збереження природної фауни, 

флори та оселищ. Вона була ініційована та координується Бернської 

конвенцією (1979).  
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Оскільки ТОПЗ є складовим елементом Смарагдової мережі, то ця 

територія має назву – об‗єкт Смарагдової мережі або Смарагдовий об‗єкт. 

Смарагдові об‗єкти, це такі території, на яких мешкають види рослин, 

мешкають або перебувають тимчасово види тварин та знаходяться оселища 

(біотопи). Тобто це ті види і оселища, які мають дуже високу міжнародну 

цінність, підтверджену урядами 49 країн та Європейським Союзом, які 

підписали конвенцію. 

Процес створення Смарагдової Мережі Європи є доволі складним та 

тривалим. Він поділяється на три етапи: 

1-й етап  

-  національна оцінка природних ресурсів і визначення видів та 

природних оселищ, що потребують збереження; 

- вибір потенційних об‘єктів Смарагдової мережі. 

2-й етап 

- наукова оцінка потенційних об‘єктів на предмет їх відповідності  

вимогам Смарагдової мережі; 

- розгляд інших об‘єктів, за необхідністю; 

- представлення потенційних об‘єктів для ухвалення Постійним  

комітетом Бернської конвенції. 

3-й етап 

- національне  призначення прийнятих об‘єктів  Смарагдової мережі; 

- прийняття заходів з управління, моніторингy та обліку кожного з  

призначених Смарагдових об‘єктів. 

У 2010 році Постійним комітетом Бернської конвенції був прийнятий 

досить амбіційний графік розбудови Смарагдової Мережі Європи. Цей графік 

визначає етапи та строки завершення робіт, виконуваних на різних етапах 

створення мережі для кожної країни. 

Смарагдова Мережа Європи поширює європейські стандарти з охорони 

природи за межами кордонів ЄС. Крім того, її створення підтримує держави-

кандидати на вступ до ЄС в їх підготовці до реалізації Natura 2000 а, отже, і 
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до вступу в ЄС. Сьогодні 16 країн-членів і держав-спостерігачів Бернської 

конвенції активно працюють над розбудовою Смарагдової Мережі.  

Україна виділила 271 природоохоронний об'єкт, площею 6,2 млн. га, 

що становить 10% від площі України, для включення до Смарагдової мережі 

Європи. На території Придунав‘я включають такі об‘єкти Смарагдової 

мережі: Дунайський біосферний заповідник, Тарутинський степ, Система 

Дунайських озер, Лиман Сасик [13]. 

Українські придунайські озера що входять до об‘єктів смарагдової 

мережі  — розташовані зліва від Кілійського рукава Дунаю на ділянці від 

гирла Прута до узбережжя Чорного моря. 

Найбільшими з них є Кагул, Ялпуг з Кугурлуєм, Саф‘ян, Катлабух і 

Китай. Загальна площа водної поверхні озер складає 50 тис. га. Всі вони 

з‘єднані з р. Дунай природними протоками чи штучними каналами, на яких 

побудовані гідротехнічні споруди для регулювання водообміну і пропуску 

риби. Невеликі степові річки, які  в них впадають, маловодні. [14,15]. 

Всі озера витягнуті з півночі на південь та примикають до дунайської 

заплави. Західні та східні береги їх круті, глинисті, північні та південні – 

низькі і за виключенням оз. Ялпуг представлені безпосередньо алювіальними 

наносами дунайської заплави. 

Придунайські водосховища використовуються на рибогосподарських 

та сільськогосподарських підприємствах, також водосховище Ялпуг 

використовується,як джерело питної води для м. Болград [2]. 
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2 МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Мережа моніторингу 

Моніторинг поверхневих вод – система послідовних спостережень, 

збору, обробки даних про стан водних об‘єктів, прогнозування їх змін та 

розробки науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських 

рішень, які можуть позначитися на стані вод.  

Основна мета налагодження системи спостережень і контролю за 

забрудненням водних об‘єктів – це отримання інформації про природну 

якість води та оцінка змін якості води внаслідок дії антропогенних факторів.  

На пунктах спостережень досліджують один або кілька створів [16,17]. 

Згідно з програмою державного моніторингу довкілля затвердженою 

Державним агентством водних ресурсів України від 01.01.2018, в частині 

проведення Держводагентством радіологічних та гідрохімічних 

спостережень за станом поверхневих вод у переліку створів спостережень  по 

басейну р.Дунай [2]. 

У даній роботі використана інформація по 5 створах мережі 

моніторингу згідно вищезазначеної програми, які наведені на рис.1.2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. - Карта-схема. Мережа моніторингу згідно програми 

Держводагентства [2] 
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- р.Дунай, 163 км від гирла ріки,  м. Рені,  кордон з Румунією; 

- р. Ялпуг  5,4 км від гирла с. Табаки Болградського району, 

кордон з Молдовою; 

- оз. Ялпуг-Кугурлуй, 0 км, с. Оксамитне, Болградського району, 

Болградський питний водозабір; 

- оз. Ялпуг-Кугурлуй, 0 км, с. Нова Некрасівка; 

- р.Карасулак 3,3 км від гирла по руслу річки, с. Криничне 

Болградського району. 

ІЛВ виконує лабораторія моніторингу вод Дунайськогобасейнового 

управління водних ресурсів Держводагентства.Згідно з наказом 

 Держводагентства України № 327 від 21.05.18 р. Дунайське басейнове 

управління водних ресурсів перейменовано в Дунайський регіональний офіс 

водних ресурсів[2]. 

 

2.2. Характеристика вихідних даних 

 

За досліджувальний період, а саме з 2006 по 2018, в даній роботі 

використанідані об‘єктів спостережень, на яких здійснювався державний 

моніторинг вод за даними лабораторії моніторингу вод Дунайського 

регіонального офісу водних ресурсів згідно до затвердженої програми 

моніторингу вод Державного агентства водних ресурсів України: 

1) р.Дунай - 163 км від гирла ріки, м.Рені, кордон з Румунією; 

2) оз.Ялпуг - Болградський питний водозабір с.Оксамитне 

Болградського району; 

3) оз.Кугурлуй –0 км. с.Нова Некрасівка Ізмаїльського району; 

4)р. Ялпуг - впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй; 5,4 км від гирла; с. Табаки 

Болградського району, кордон з Молдовою; 

5)р. Карасулак - впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй; 3,3 км від гирла по руслу 

ріки; с. Криничне Болградського району.  



34 
 

 

Кількість вимірювань по пунктах відбору проб за досліджуваний 

період наведена у таблиці 1.1. 

Таблиця 2.2. - Кількість вимірювань по пунктах відбору проб  

за період 2006-2018 рр. [2] 

Роки 

Пункти 

р.Дунай 

м.Рені 

оз.Ялпуг 

Болградський 

водозабір 

оз.Кугурлуй 

с.Нова 

Некрасовка 

р.Ялпуг 

с.Табаки 

р.Карасулак 

с.Криничне 

2006 12 20 5 4 5 

2007 13 20 5 4 6 

2008 13 21 5 4 4 

2009 12 12 4 5 2 

2010 12 17 4 5 4 

2011 12 21 4 3 3 

2012 11 21 4 5 4 

2013 10 19 4 4 4 

2014 11 12 4 4 4 

2015 12 12 5 4 4 

2016 12 14 5 4 4 

2017 12 14 5 4 4 

2018 12 14 5 4 4 

 

За період 2006-2018рр. найбільша кількість вимірювань проводилась на 

пункті відбору проб води на озері Ялпуг Болградський водозабір, було 

відібрано 217 проб води. 

Найменша кількість вимірювань спостерігається на пункті відбору 

проб р.Карасулак с.Криничне, за період 2006-2018рр. було відібрано 52 проб 

води [2]. 
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3. ГІДРОХІМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОЗЕРА ЯЛПУГ-КУГУРЛУЙ 

ЗА ДОСЛІЖУВАЛЬНИЙ ПЕРІОД 

 

3.1 Мінералізація і головні іони 

 

Річка Дунай-місто Рені. Особливості режиму концентрацій головних 

іонів і загальної мінералізації ( ∑ іонів) досліджувались наступним чином. 

Середньорічнізміниі разові концентрації за період 2006-2018рр. які 

характеризувались по посту р. Дунай–м.Рені. 

Значення середньорічної мінералізації водних об‘єктів за період 2006-

2018 рр. наведено в табл.3.1, рис.3.1. 

 

Таблиця 3.1.  – Середньорічні значення мінералізації водних об‘єктів за 

період 2006-2018 рр. 

Роки 

Пункти 

р.Дунай 

м.Рені 

оз.Ялпуг 

Болградський 

водозабір 

оз.Кугурлуй 

с.Нова 

Некрасовка 

р.Ялпуг 

с.Табаки 

р.Карасулак 

с.Криничне 

2006 370,2 1228,5 822,8 3743,0 4163,0 

2007 320,3 1197,0 762,4 3212,0 2703,0 

2008 315,5 1066,0 802,5 4253,0 3025,0 

2009 307,5 1038,6 728,2 3407,3 5262,0 

2010 341,9 968,0 651,5 3228,2 4515,0 

2011 358,8 991,0 742,0 3889,0 4276,0 

2012 327,9 1056,0 748,5 5283,0 3287,0 

2013 334,8 957,0 794,3 2721,0 3360,0 

2014 344,9 1053,0 767,2 3258,0 3987,0 

2015 359,0 1048,0 850,3 4705,0 3771,0 

2016 345,1 1008,1 899,4 3936,3 4729,1 

2017 353,2 1587,5 921,2 3619,7 4504,1 

2018 346,1 1423,1 1051,1 3431,7 4365,4 
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Рисунок 3.1. -Середньорічні значення мінералізації водних об‘єктів за 

досліджуваний період 2006-2018 рр. 

 

Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна мінералізація 

води р.Дунай – м.Рені змінювалась в межах від 307,5 мг/дм
3
 в 2009р. до 

370,2мг/дм
3
 в 2006р. і в середньому складала 332,1 мг/дм

3
.  

Середньорічна концентрація гідрокарбонатних іонів (HCO3
-
) 

коливалась у межах від 169,8 мг/дм
3
 в 2007 р. до 190,9 мг/дм

3
 в 2015р. 

Середня концентрація цих іонів за досліджуваний період складала 186,4 

мг/дм
3 
[18]. 

Середньорічна концентрація сульфатних іонів ( SO4
2-

 ) 

змінюваласьумежахвід36,9 мг/дм
3 

 в 2007р. до 40,2 мг/дм
3
 у 2015р. Середня 

концентрація сульфатних іонів за досліджуваний період складала39,6 мг/дм
3
.
 

Великих коливань вмісту інших іонів зафіксовано не було. 

Середньорічна концентрація головних іонів у воді р.Дунай – м.Рені за 

період  2006-2018рр., мг/дм
3
 наведена у табл.3.2, рис.3.2. 
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Таблиця 3.2.- Середньорічна концентрація головних іонів у воді 

р.Дунай – м.Рені за період  2006-2018рр., мг/дм
3
 

 

Рік 
Гідрока-

рбонати 
Сульфати Хлориди Кальцій Магній 

Натрій+ 

Калий 

2006 198,7 44,3 31,8 59,1 16,1 21,3 

2007 169,8 36,9 29,5 48,7 12,7 22,8 

2008 169,9 36,1 28,3 51,9 13,6 15,7 

2009 167,0 35,4 26,0 51,0 12,9 14,9 

2010 186,3 41,0 27,0 54,4 15,0 18,0 

2011 189,1 45,9 31,0 52,5 16,5 23,6 

2012 172,9 38,5 27,7 51,9 14,5 17,7 

2013 177,2 37,2 28,4 52,5 14,1 19,8 

2014 189,0 33,6 28,0 54,3 14,4 20,9 

2015 190,9 40,2 29,5 53,9 14,4 25,1 

2016 185,4 37,6 27,4 54,0 12,9 22,9 

2017 184,5 39,6 31,5 55,0 12,4 25,9 

2018 184,3 37,7 29,9 53,7 13,1 23,7 

 

Рисунок. 3.2. -Середньорічна концентрація головних іонів у воді 

р.Дунай –м.Рені за період  2006-2018рр., мг/дм
3
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Оз.Ялпуг Болградський водозабір. Особливості режиму концентрацій 

головних іонів і загальної мінералізації (∑ іонів) досліджувались наступним 

чином. Середньорічнізміниі разові концентрації за період 2006-2018рр. які 

характеризувались по Болградському водозабору 

Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна мінералізація 

води Болградського водозабору змінювалась в межах від  957,0 мг/дм
3
 в 2013 

р. до 1587,5 мг/дм
3
 в 2017 р. і в середньому складала 1003,6 мг/дм

3 
.  

Максимальна одинична величина мінералізації складала 1587,5 мг/дм
3
[19]. 

Середньорічна концентрація іонів у воді Болградського питного 

водозабору за період  2006-2018 рр., мг/дм
3
 наведена в табл. 3.3, рис.3.3. 

 

Таблиця 3.3. -Середньорічна концентрація іонів у воді Болградського 

питного водозабору за період  2006-2018 рр., мг/дм
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна концентрація гідрокарбонатних іонів ( HCO3
-
) 

коливалась у межах від 232,2 мг/дм
3
 в 2011 р. до 301,7 мг/дм

3
 в 2017 р. 

Середня концентрація цих іонів за досліджуваний період складала 236,7 

мг/дм
3
. 

Рік 
Гідрокар-

бонати 

Суль- 

фати 
Хлориди Кальцій Магній 

Натрій+ 

Калий 

2006 259,0 381,4 215,2 51,2 67,0 254,7 

2007 242,7 375,0 212,8 46,7 63,3 256,2 

2008 234,4 323,5 188,2 49,5 61,6 208,8 

2009 238,8 301,2 186,0 47,0 58,3 207,2 

2010 239,6 274,5 167,9 45,6 58,3 182,4 

2011 232,2 289,8 172,5 42,8 57,7 195,6 

2012 237,6 310,9 195,7 43,6 63,3 212,9 

2013 235,4 264,5 172,1 40,6 57,7 186,3 

2014 257,4 301,2 179,6 46,6 60,4 206,7 

2015 252,2 303,2 177,9 45,0 58,6 210,2 

2016 243,2 287,2 174,7 41,4 57,8 203,1 

2017 301,7 512,6 281,1 51,4 80,1 360,1 

2018 283,8 452,9 251,5 48,9 75,2 310,3 
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Середньорічна концентрація сульфатних іонів ( SO42- ) змінювалась у 

межах від 264,5 мг/дм
3
  в 2013 р. до 512,6 мг/дм

3
 в 2017 р. 

 

Рисунок. 3.3. - Середньорічна концентрація іонів у воді Болградського 

питного водозабору за період  2006-2018 рр., мг/дм
3
 

 

Середня концентрація сульфатних іонів за досліджуваний період 

складала310,9 мг/дм
3
. 

Концентрація хлоридних іонів (Cl-) у воді коливалася в межах від 167,9 

мг/дм
3
 у 2010р. до 281,1 мг/дм

3
 у 2017р. Середня концентрація хлоридних 

іонів за досліджуваний період складала 178,8 мг/дм
3
. 

Серед катіонів звертають на себе увагу концентраціїіонів натрію ( Na
+
) 

і Калію (K). Їх середньорічні величини змінювались від 182,4 мг/дм
3
 в 2010 р. 

до 360,1 мг/дм
3  

в 2017 р. Середній вміст за досліджуваний період складав 

207,2 мг/дм
3
. Середньорічна концентрація іонів кальцію в межах 

Болградського водозабору змінювалась від 40,6 мг/дм
3 

в 2013р. до 51,4мг/дм
3
 

в 2017р. Середня концентрація за 2006-2018рр. складала43,9 мг/дм
3
. 
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Середньорічна концентрація сульфатних іонів ( SO42- ) змінювалась у 

межах від 274,5 мг/дм
3
  в 2010р. до 512,6 мг/дм

3
 у 2017р.  

Середня концентрація сульфатних іонів за досліджуваний період 

складала 310,9 мг/дм
3
. 

Великих коливаньвмістуіншихіонів зафіксовано не було. 

Оз.Кугурлуй - с. Нова Некрасовка. Особливості режиму концентрацій 

головних іонів і загальної мінералізації ( ∑ іонів) досліджувались наступним 

чином. Середньорічнізміниі  разові концентрації за період 2006-2018рр. які 

характеризувались по посту оз.Кугурлуй – с.Нова Некрасовка. 

Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна мінералізація 

води оз.Кугурлуй – с.Нова Некрасовка змінювалась в межах від 651,5 мг/дм
3
 

в 2010 р. до 1051,1 мг/дм
3
 в 2018р. і в середньому складала 748,5 мг/дм

3 
. 

Середньорічна концентрація іонів у воді оз.Кугурлуй – с.Нова Некрасовка за 

період  2006-2018рр., мг/дм
3
 наведена в табл.3.4, рис. 3.4. 

 

Таблиця 3.4. -Середньорічна концентрація іонів у воді оз.Кугурлуй -

с.Нова Некрасовка за період  2006-2018рр., мг/дм
3 

 

Рік 
Гідокар-

бонати 
Сульфати Хлориди Кальцій Магній 

Натрій 

+Калій 

2006 221,5 226,5 132,3 49,6 44,7 148,20 

2007 200,8 203,1 131,4 39,4 36,9 155,56 

2008 209,3 204,3 151,9 43,5 46,0 147,60 

2009 208,4 187,6 119,3 41,7 41,6 129,63 

2010 206,6 155,9 102,9 41,5 39,7 104,85 

2011 214,6 189,2 122,1 40,6 43,8 131,68 

2012 199,6 198,8 129,0 33,6 44,7 142,75 

2013 222,8 198,9 138,1 39,7 45,4 149,40 

2014 225,1 187,9 129,4 40,6 44,4 139,50 

2015 230,6 221,8 145,2 38,7 48,2 165,20 

2016 234,8 239,4 164,3 38,8 49,0 190,3 

2017 240,9 289,8 175,7 39,9 54,3 198,8 

2018 245,7 301,0 184,4 41,4 56,7 220,0 
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Рисунок 3.4. - Середньорічна концентрація іонів у воді оз.Кугурлуй-

с.Нова Некрасівка за період  2006-2018рр., мг/дм
3
 

 

Середньорічна концентрація гідрокарбонатних іонів ( HCO3
-
) 

коливалась у межах від 199,6 мг/дм
3
 в 2012 р. до 245,7 мг/дм

3
 в 2018 р. 

Середня концентрація цих іонів за досліджуваний період складала 210,4 

мг/дм
3
[20]. 

Середньорічна концентрація сульфатних іонів ( SO4
2-

 ) 

змінюваласьумежахвід 155,9 мг/дм
3 

 в 2010р. до 301,0 мг/дм
3
 у 2018 р. 

Середня концентрація сульфатних іонів за досліджуваний період 

складала221,8 мг/дм
3
. 

Середньорічні величини концентрації натрію (Na
+
) та калія (K

+
) 

змінювались від 104,9 мг/дм
3
 в 2010 р. до 220,0 мг/дм

3  
в 2018 р. Середній 

вміст за досліджуваний період складав  165,20 мг/дм
3
. 
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Концентрація хлоридних іонів (Cl-) у воді коливалася в межах від 102,9 

мг/дм
3
 у 2010р. до 184,4 мг/дм

3
 у 2018р. Середня концентрація хлоридних 

іонів за досліджуваний період складала 138,1 мг/дм
3
. 

Середньорічна концентрація іонів кальція( Ca
2+

 ) в межах с.Нова 

Некрасовка змінюваласьвід33,6 мг/дм
3 
в 2012 р. до 49,6 мг/дм

3
 в 2006р. 

Великих коливаньвмістуіншихіонів зафіксовано не було.  

Річка Ялпуг с.Табаки. Особливості режиму концентрацій головних 

іонів і загальної мінералізації ( ∑ іонів) які досліджувались наступним чином. 

Середньорічні зміни і  разові концентрації за період 2006-2018 рр. які 

характеризувались по посту спостереження на р. Ялпуг. 

Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна мінералізація 

води р. Ялпуг змінювалась в межах від 2721,0 мг/дм
3
 в 2013 р. до 5283,0 

мг/дм
3
 в 2012 р. І в середньому складала 3701,1 мг/дм

3  
. 

 

Максимальна одинична величина мінералізаціїскладала 4705,0 мг/дм
3
. 

Середньорічна концентрація гідрокарбонатних іонів ( HCO3
-
) 

коливаласьу межахвід375,9 мг/дм
3
 в 2008р. до 550,8 мг/дм

3
 в 2006р. Середня 

концентрація цихіонів за досліджуваний період складала 467,1 мг/дм
3
. 

Середньорічна концентрація сульфатних іонів (SO4
2-

) 

змінюваласьумежахвід1021,1 мг/дм
3 

 в 2013р. до 1969,1 мг/дм
3
 у 2012 р. 

Середня концентрація сульфатних іонів за досліджуваний період складала 

1428,6 мг/дм
3 
. 

Середньорічні величини концентрації натрію (Na
+
) та калію 

(K
+
)змінювались від 557,7 мг/дм

3
 в 2013 р. до 1208,1 мг/дм

3  
в 2012 р. 

Середній вміст за досліджуваний період складав 806,3 мг/дм
3
. Тут ми бачимо 

чітко виражену тенденцію до збільшення значень концентрацій за період 

2012-2013 рр. [21]. Середньорічна концентрація іонів у воді р.Ялпуг с.Табаки 

за період  2006-2018рр., мг/дм
3 
наведена в табл. 3.5, рис. 3.5. 
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Таблиця 3.5. - Середньорічна концентрація іонів у воді р.Ялпуг 

с.Табаки за період 2006-2018рр., мг/дм
3 

Рік 
Гідрокар-

бонати 
Сульфати Хлориди Кальцій Магній 

Натрій 

+Калій 

2006 550,8 1343,1 662,0 111,4 167,1 908,9 

2007 386,6 1314,7 517,4 124,1 174,0 695,0 

2008 375,9 1694,2 850,4 163,8 248,0 921,1 

2009 427,5 1282,3 632,9 122,9 183,6 758,1 

2010 422,1 1318,4 495,8 155,0 169,1 667,8 

2011 517,3 1552,4 623,4 137,6 217,7 840,2 

2012 520,7 1969,1 1107,7 155,2 303,8 1208,1 

2013 448,1 1021,1 421,6 120,6 148,6 557,7 

2014 512,2 1249,6 492,0 116,8 168,3 716,7 

2015 547,5 1854,6 810,7 160,3 237,6 1078,8 

2016 558,7 1477,7 663,4 120,3 204,5 900,1 

2017 619,8 1313,2 553,8 119,8 172,5 828,7 

2018 496,9 1305,6 552,4 122 164,2 785,0 

 

 

Рисунок 3.5. - Середньорічна концентрація іонів у воді р.Ялпуг 

с.Табаки за період  2006-2018рр., мг/дм
3
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Середньорічна концентрація іонів у воді р.Ялпуг с.Табаки за період  

2006-2018рр., мг/дм
3
6-2018рр., мг/дм

3
 

Концентрація хлоридних іонів (Cl-) у воді коливалася в межах від 492,0 

мг/дм3 у 2014р. до 1107,7 мг/дм
3
 у 2012р. Середня концентрація хлоридних 

іонів за досліджуваний період складала 810,7 мг/дм
3
. 

Великих коливань вмісту інших іонів зафіксовано не було.
 

Річка Карасулак с.Криничне.Особливості режиму концентрацій 

головних іонів і загальної мінералізації (∑ іонів) які досліджувались 

наступним чином. Середньорічні зміни і разові концентрації за період 2006-

2018 рр. які характеризувались по посту спостереження на р. Карасулак. 

Аналіз отриманої інформації показав, що середня річна мінералізація 

води р.Карасулак змінювалась в межах від 2703,0 мг/дм
3
  в 2007 р. до 5262,0 

мг/дм
3
 в 2009 р. і в середньому складала 4127 мг/дм

3
. Максимальна одинична 

величина мінералізації складала 5262,0 мг/дм
3
. 

Середньорічна концентрація іонів у воді р. Карасулак за період  2006-

2018рр., мг/дм
3 
наведена в табл. 3.6, рис.3.6. 

 

Таблиця 3.6.- Середньорічна концентрація іонів у воді р. Карасулак за 

період  2006-2018рр., мг/дм
3 

Рік 
Гідрокар-

бонати 
Сульфати Хлориди Кальцій Магній 

Натрій 

+Калій 

2006 503,0 1848,6 599,1 302,1 287,8 622,7 

2007 249,8 1234,7 413,4 175,1 375,4 452,4 

2008 298,5 1368,9 472,2 236,3 375,5 436,5 

2009 271,4 2525,4 896,4 376,5 375,4 816,6 

2010 291,9 2158,6 762,2 331,3 375,5 595,3 

2011 311,9 1983,2 739,7 311,7 344,0 585,6 

2012 230,9 1485,1 567,7 221,3 237,8 514,8 

2013 397,9 1432,7 514,5 260,6 232,4 483,7 

2014 380,6 1710,6 699,4 250,6 285,2 646,2 

2015 373,5 1621,4 627,3 218,4 256,5 648,8 

2016 262,5 2176,1 825,1 275,7 326,0 824,0 

2017 352 1907,9 712,4 279,2 309,3 911,9 

2018 344,4 1960 724,9 295,1 309,6 686,1 
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Середньорічна концентрація гідрокарбонатних іонів ( HCO3-) 

коливалась у межах від 230,9 мг/дм
3
 в 2012 р. до 503,0 мг/дм3 в 2006 р. 

Середня концентрація цих іонів за досліджуваний період складала 300,8 

мг/дм
3
. 

Середньорічна концентрація сульфатних іонів ( SO4
2-

 ) 

змінюваласьумежахвід1234,7 мг/дм
3 

 в 2007р. до 2158,6 мг/дм
3
 у 2010 р. 

Середня концентрація сульфатних іонів за досліджуваний період складала 

1917,0 мг/дм
3
 

 

Рисунок  3.6.- Середньорічна концентрація іонів у воді р. Карасулак за 

період  2006-2018рр., мг/дм
3 

 

Середньорічні величини концентрації натрію (Na
+
) та калію (K

+
) 

змінювались від 436,5 мг/дм
3
 в 2008 р. до 911,9 мг/дм

3  
в 2017 р. Середній 

вміст за досліджуваний період складав 599,2 мг/дм
3
. 

Середньорічна концентрація іонів кальція ( Ca
2+

 ) в межах р.Карасулак 

змінюваласьвід175,1 мг/дм
3 

в 2007 р. до 376,5 мг/дм
3
 в 2009р. Тут ми бачимо 

чітко віражену тенденцію до зменшення значень концентрацій за період 
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2009-2013 рр. Середня концентрація за 2009-2013рр. складала 

300,2мг/дм
3
[22]. 

Великих коливаньвмістуіншихіонів зафіксовано не було. 

 

3.2 Кисневий режим 

 

Розчинність атмосферного кисню у воді залежить від температури, 

атмосферного тиску і вмісту розчинених речовин. Обмін кисню між водною 

масою і атмосферою має динамічний характер і складається з двох процесів: 

інвазії (надходження кисня з повітря у воду) та евазії (перехід кисню з води у 

атмосферу при надлишковому насиченні поверхневого шару води). Ці 

процеси інтенсифікуються при турбулентному перемішуванні водних мас і 

впливі вітру на водну поверхню. Надлишкове насичення кисню може 

спричинятися за рахунок фотосинтетичної діяльності мікроводоростей і 

вищих водних рослин. Недостатня насиченість свідчить про несприятливі 

умови для його інвазії, зменшення інтенсивності процесів фотосинтезу і 

значні витрати кисню на деструкцію органічної речовини. Вміст кисню у 

водних системах визначається декількома пов‘язаними між собою 

процесами, що формують додатну і від‘ємну частину кисневого балансу, 

кожна з яких містить внутрішньо- і зовнішньо – водойменні процеси. 

Аналіз кисневого режиму за період 2006-2018 рр. по гідрологічних 

постах оз.Ялпуг Болградський водозабір та оз.Кугурлуй с.Нова Некрасовка 

засвідчив про наступне. Середні річні концентрації кисню у воді по 

зазначених пунктах становили 8,8 – 11,6 мг/дм
3
. Також був проведений 

аналіз по постах р.Дунай м.Рені, р.Карасулак с.Криничне та р.Ялпуг 

с.Табаки. Мінімальні концентрації спостерігалися на р.Ялпуг у 2010 та 2013 

роках та відповідно становили 4,5 та 2,2 мг/дм
3
. Але випадки таких низьких 

концентрацій були одиничними і не носили системного характеру [23]. 
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Найбільш сприятлива ситуація спостерігається на оз.Кугурлуй с.Нова 

Некрасовка. Тут концентрація розчиненого кисню становить 10-11 мг/дм
3
, 

що навіть перевищує 100% насичення. 

 

3.3 Вміст у воді біогенних елементів 

р.Дунай м.Рені. Особливості режиму біогенних елементів і органічних 

речовин досліджувались наступним чином. Середньорічні зміни і разові 

концентрації за період 2006-2018 рр. які характеризувались по посту р. Дунай 

– м.Рені. 

По даним, представленим у роботі, середньорічні концентрації сполук 

фосфора у воді р.Дунай змінювались у межах від 0,109 мг/дм
3 

 до 0,192 

мг/дм
3
. Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді р. Дунай - 

м.Рені за період 2006-2018 рр, мг/дм
3
 наведена в табл.3.7, рис. 3.7. 

 

Таблиця 3.7.- Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді р. 

Дунай – м.Рені за період 2006-2018 рр, мг/дм
3
 

 

Рік 
Азот 

амонійний 
Нітрити Нітрати Фосфати БСК5 ХСК 

2006 0,237 0,02 1,145 0,169 3,6 20,3 

2007 0,189 0,021 1,181 0,192 3,0 19,3 

2008 0,174 0,018 1,251 0,144 3,5 17,3 

2009 0,165 0,023 1,333 0,174 3,4 14,8 

2010 0,167 0,021 1,316 0,156 3,1 15,6 

2011 0,170 0,024 1,349 0,131 2,7 17,7 

2012 0,113 0,024 1,371 0,109 3,0 14,9 

2013 0,096 0,02 1,354 0,130 3,5 14,8 

2014 0,089 0,025 1,066 0,108 1,3 17,6 

2015 0,064 0,018 1,155 0,133 1,6 16,5 

2016 0,052 0,017 1,091 0,156 2,6 18,1 

2017 0,043 0,019 0,931 0,164 3,0 19,9 

2018 0,080 0,018 0,976 0153 2,6 18,0 
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Середньорічні концентрації азоту амонійного коливались в межах від 

0,064 мг/дм
3 

 у 2015 р. до 0,237 мг/дм
3 

 у 2006р. Його середній вміст за 

досліджений період становив 0,142 мг/дм
3
. Середньорічні концентрації 

нітритів практично не змінювалася за досліджений період і дорівнювала в 

судньому 0,022 мг/дм
3 
. 

За період 2006-2018 рр. середні річні нітратних іонів коливались в 

межах 1,066-1,371 мг/дм
3 

. 

Середньорічні величини значень ХСК за період 2006-2018 рр. 

коливались в межах 14,8-20,3 мг/дм
3 
. 

 

 

Рисунок  3.7.- Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді 

р. Дунай - м.Рені за період 2006-2018 рр., мг/дм
3
 

Суттєвих коливань для величини БСК5 також зафіксовано не було. 

Значення змінювались у межах 1,3-3,6 мгО2/дм
3
. 

Оз.Ялпуг Болградський водозабір. Особливості режиму біогенних 

елементів і органічних речовин досліджувались наступним чином. 

Середньорічні зміниі разові концентрації за період 2006-2018рр. які 

характеризувались по Болградському водозабору. 
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Мінеральні сполуки азоту. В природних водах азот перебуває у вигляді 

неорганічних та різноманітних органічних сполук. Неорганічні сполуки 

представлені амонійними ( NH4
+
 ), нітритними ( NO2

-
) та нітратними (NO3

-
) 

іонами. Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді 

Болградського водозабору за період 2006 -2018рр, мг/дм
3
 наведена в табл.3.8, 

рис. 3.8. 

Середньорічні концентрації азоту амонійного коливались в межах від 

0,2 мг/дм
3 

у 2007 р. до 0,164 мг/дм
3 

у 2012 р. Його середній вміст за 

досліджений період становив 0,133мг/дм
3
. 

 

Таблиця3.8.- Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді 

Болградського водозабору за період 2006 -2018рр, мг/дм
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічні концентрації нітритів коливалися в межах від 0,004 

мг/дм
3 

 у 2010 р. до 0,008 мг/дм
3
  у 2016,2017 рр. Середній вміст нітритних 

іонів за досліджений період становив 0,006 мг/дм
3
. 

 

Рік 
Азот 

амонійний 
Нітрити Нітрати Фосфати БСК5 ХСК 

2006 0,163 0,005 0,097 0,06 3,1 49,0 

2007 0,2 0,005 0,172 0,075 4,8 50,6 

2008 0,153 0,006 0,11 0,055 4,4 52,4 

2009 0,133 0,005 0,078 0,056 3,9 44,8 

2010 0,119 0,004 0,095 0,062 4,1 48,1 

2011 0,116 0,005 0,104 0,058 4,4 49,7 

2012 0,164 0,009 0,190 0,042 6,1 51,1 

2013 0,135 0,007 0,121 0,083 5,5 52,2 

2014 0,123 0,007 0,174 0,045 3,5 54,9 

2015 0,099 0,007 0,129 0,053 3,9 49,1 

2016 0,098 0,008 0,129 0,034 4,9 60,9 

2017 0,154 0,008 0,134 0,147 6,1 73,1 

2018 0,152 0,007 0,129 0,061 4,6 75,8 



50 
 

 

 

Рисунок3.8.- Середньорічна концентрація біогенних елементів у 

водіБолградського водозабору за період 2006-2018рр., мг/дм
3
 

 

За період 2006-2018 рр. середні річні концентрації нітратних іонів 

коливались в межах 0,078-0,190 мг/дм
3
. 

Однією із найважливіших хімічних характеристик водного середовища, 

яка визначає її якість, є наявність у воді органічних речовин. Фактично, у 

водному середовищі містяться всі органічні речовини, які входять до складу 

рослинних і тваринних організмів. Крім того, органічна речовина надходить 

у поверхневі води з поверхневим стоком, скидами промислових та 

комунально-побутових підприємств. 

Одним з основних показників при оцінці вмісту органічної речовини є 

наявність або відсутність вільного кисню. Чим більша ступінь забруднення 

водного середовища органічними речовинами, тим більша кількість кисню 

витрачається на їх деструкцію і розкладання, тим менше залишається його у 

воді. Для кількісної оцінки вмісту органічної речовини у воді Болградського 
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водозабору використані показники хімічного споживання кисню та 5-ти 

добового біохімічного споживання кисню (БСК5). За досліджений період 

2006-2018 рр. зафіксовані тенденції до погіршення якості води у річці за 

цими показниками. 

Спостерігалась загальна тенденція до зростання значень 

середньорічних величин ХСК.  Ця величина зросла від 44,8 мг/дм
3 

у 2009 р. 

до 75,8 мг/дм
3 

у 2018 р. При цьому середня величина даного показника 

становила 44,8 мг/дм
3 
, а одинична максимальна 75,8 мг/дм

3
. 

Показник БСК5  характеризується значно меншими коливаннями, але і 

для нього є характерною тенденція до збільшення. Суттєвих сезонних 

коливань для величини  БСК5  зафіксовано не було. 

Оз.Кугурлуй с.Нова Некрасівка. Середньорічні зміни і разові 

концентрації за період 2006 – 2018 рр. які характеризувались по посту               

оз. Кугурлуй – с.Нова Некрасівка. Особливості режиму біогенних елементів і 

органічних речовин досліджувались наступним чином.  

Суттєвих сезонних коливань для величини  БСК5  зафіксовано не було. 

Значення змінювались у межах 3,3-6,4 мгО2/дм
3
. По даним, представленим у 

роботі, середньорічні концентрації сполук фосфору у воді оз.Кугурлуй 

змінювались у межах від 0,027 мг/дм
3
  до 0,056 мг/дм

3
. У відповідності з 

результатами, отриманими нами, середній вміст цих речовин за весь період 

спостережень склав 0,038 мг/дм
3
.Середньорічні концентрації азоту 

амонійного коливались в межах від 0,094 мг/дм3  у 2015 р. до 0,266 мг/дм
3
  у 

2007р.  Його середній вміст за досліджений період становив 0,131 мг/дм
3
. 

Середньорічні концентрації нітритів коливалися в межах від 0,044 мг/дм
3
  у 

2008, 2013 р. до 0,068 мг/дм
3
  у 2012 р. Значення середньорічних величин 

ХСК коливались від 38,6 мг/дм
3 

 у 2006 р. до 65,9 мг/дм
3
  у 2018 р. Середня 

величина даного показника становила 43,68 мг/дм
3
, а одинична максимальна 

65,9 мг/дм
3
.Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді 

оз.Кугурлуй-с.Нова Некрасівка за період 2006 – 2018 рр, мг/дм
3 

наведена в 

табл. 3.9, рис.3.9. 
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Таблиця 3.9. - Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді 

оз.Кугурлуй – с.Нова Некрасівка за період 2006-2018 рр, мг/дм
3
 

 

Рік 
Азот 

амонійний 
Нітрити Нітрати Фосфати БСК5 ХСК 

2006 0,220 0,023 0,749 0,034 4,0 38,6 

2007 0,266 0,018 1,258 0,056 3,6 40,0 

2008 0,242 0,014 0,370 0,069 5,2 43,5 

2009 0,172 0,019 0,580 0,028 3,3 44,9 

2010 0,164 0,019 0,493 0,054 4,1 39,1 

2011 0,134 0,016 0,343 0,027 4,4 47,9 

2012 0,221 0,068 0,885 0,036 6,4 43,3 

2013 0,153 0,014 0,315 0,044 4,5 43,2 

2014 0,134 0,027 0,542 0,031 2,9 52,5 

2015 0,094 0,019 0,540 0,040 3,7 44,3 

2016 0,134 0,018 0,314 0,045 3,6 48,4 

2017 0,153 0,019 0,313 0,053 4,5 58,9 

2018 0,188 0,021 0,312 0,063 4,7 65,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.9. - Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді 

оз.Кугурлуй-с.Нова Некрасівка за період 2006-2018 рр, мг/дм
3
 



53 
 

 

р.Ялпуг с.Табаки. Особливості режиму біогенних елементів і 

органічних речовин досліджувались наступним чином. Середньорічні зміни і 

разові концентрації за період 2006-2018 рр. які характеризувались по посту 

р.Ялпуг.Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді р. Ялпуг, 

с.Табаки за період 2006-2018 рр, мг/дм
3
 наведена в табл.3.10, рис. 3.10. 

 

Таблиця 3.10. - Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді 

р. Ялпуг, с. Табаки за період 2006-2018 рр, мг/дм
3
 

 

Рік 
Азот 

амонійний 
Нітрити Нітрати Фосфати БСК5 ХСК 

2006 0,344 0,063 2,564 0,209 5,9 118,1 

2007 0,166 0,038 5,515 0,102 7,3 91,9 

2008 0,284 0,03 1,861 0,069 4,8 101,5 

2009 0,193 0,024 2,55 0,125 7,5 86,7 

2010 0,198 0,079 8,617 0,114 4,6 83,4 

2011 0,253 0,027 3,732 0,067 9,3 111,2 

2012 0,327 0,023 4,175 0,451 6,4 133,2 

2013 0,192 0,023 1,033 0,283 4,3 86,3 

2014 0,225 0,032 3,257 0,146 3,3 115,3 

2015 0,232 0,031 3,42 0,55 5 169,8 

2016 0,167 0,06 2,667 0,153 7,5 122,6 

2017 0,233 0,045 2,698 0,264 4,4 157 

2018 0,138 0,023 1,128 0,18 4,9 144,1 

 

По даним, представленим у роботі, середньорічні концентрації сполук 

фосфора у воді р. Ялпуг змінювались у межах від 0,067 мг/дм
3
  до 0,451 

мг/дм
3
. У відповідності з результатами, отриманими нами, середній вміст цих 

речовин за весь період спостережень склав 0,208 мг/дм
3
. 

Мінеральні сполуки азоту. Середньорічні концентрації азоту 

амонійного коливались в межах від 0,166 мг/дм
3
  у 2013 р. до 0,327 мг/дм

3
  у 

2012 р. Його середній вміст за досліджений період становив 0,225 мг/дм
3
[24] 
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Рисунок 3.10. - Середньорічна концентрація біогенних елементів у воді 

р.Ялпуг – с. Табаки за період 2006-2018 рр, мг/дм
3
 

 

Середньорічні концентрації нітритів коливалися в межах від 0,023 

мг/дм3  у 2012-2013 р. до 0,079 мг/дм3  у 2010 р. Середній вміст нітритних 

іонів за досліджений період становив 0,032 мг/дм
3
 . 

За період 2006-2018 рр. середні річні нітратних іонів коливались в 

межах 1,033-8,617 мг/дм
3 

. 

Величина ХСК змінювалась від 83,4 мг/дм
3 

у 2010 р. до 169,8 мг/дм
3 

у 

2015 р. При цьому максимальні концентрації спостерігались за період 2015 

року.  

Величина БСК5 збільшилась від 3,3 мгО2/дм
3 
 в 2014р. до 9,3 мгО2/дм

3 
 в 

2011р. Середнє значення для БСК5  становило 6,0 мгО2/дм
3 
 . 

За період 2006-2018 рр. середні річні нітратних іонів коливались в 

межах 1,033-8,617 мг/дм
3 

[3]. 
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3.4 Вміст у воді забруднюючих речовин 

 

Фізіологічне значення важких металів, їх незаперечний вплив на 

екологічний стан водного середовища, полягає у тому, що вони входять до 

складу сполук зі специфічними біологічними функціями: ферментів, 

вітамінів, гормонів. Ці сполуки активно впливають на інтенсивність процесів 

обміну речовин у живих організмах. Саме через це вміст важких металів у 

воді нормується, адже збільшення їх концентрацій може викликати 

порушення різних біохімічних і біологічних процесів у живих організмах та 

призвести до їх захворювань, часто хронічних, а той до загибелі. У даній 

роботі наведений  середній річний вміст у водах оз.Кугурлуй-Ялпуг за період 

2006-2015 рр. таких представників зазначених речовин як залізо, мідь, 

марганець, хром VI. 

Залізо. Вміст заліза у поверхневих водах становить частки міліграма в 

1дм
3
. Підвищений вміст заліза погіршує якість води і можливість її 

використання для питних і технічних потреб. 

До головних чинників, які визначають обсяги та інтенсивність 

надходження заліза в поверхневі води, слід віднести, насамперед, процеси 

хімічного вивітрювання гірських порід (механічне руйнування та наступне 

розчинення). Значна кількість розчинених сполук заліза надходить у води 

річок з підземним стоком, зі стічними водами різних галузей промисловості і 

сільського господарства. 

Мідь (Cu) є порівняно малопоширеним елементом. Основними 

джерелами надходження міді в поверхневі води вважаються гірські породи, 

стічні  води підприємств хімічних та металургійних виробництв, шахтні 

води, різні реагенти, що містять мідь, а також стічні води з 

сільськогосподарських угідь. 

Характерна особливість поведінки міді в природних водах – сильно 

виражена здатність сорбуватись високодисперсними завислими частинками 

грунтів і порід. 
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Марганець (Mn) у вільному вигляді в природі не зустрічається. 

Входить до складу великої кількості мінералів, переважно оксидів. Основним 

джерелом надходження марганцю у поверхневі води є залізо марганцеві руди 

та деякі мінерали, стічні води марганцевих збагачувальних фабрик, 

металургійних заводів, підприємств хімічної промисловості, шахтні води. 

Значна кількість марганцю потрапляє при відмиранні і розкладанні 

гідробіонтів. У природних водах його вміст коливається від одиниць до 

десятків і навіть сотень мікрограмів в 1 дм
3
. 

Хром (Cr) відноситься до елементів, необхідних в мікроконцентраціях 

для цілої низки живих організмів. Разом з тим, у великих концентраціях він є 

небезпечним. Щодо якості води, підвищений вміст даного металу викликає її 

погіршення (втрачається колір, смак, змінюється іонний склад). 

р.Дунай м.Рені. У даній роботі наведений середній річний вміст у водах 

р.Дунай-м.Рені за період 2006-2018 рр. таких представників зазначених 

речовин як залізо, мідь, марганець, хром VI.  

Найменші концентрації Fe, за період виконаних досліджень були 

зафіксовані у 2008 р. і становили 0,036 мг/дм
3
, найбільші – у 2007р. – 0,212 

мг/дм
3
. 

Середньорічні концентрації марганцю у воді р.Дунай становили від 

0,026 мг/дм
3
 до 0,100 мг/дм

3
. 

Найбільші концентрації Хром VI, за період досліджень були 

зафіксовані у 2015 р. і становили 0,0023мг/дм
3
. 

Найбільші концентрації Міді, за період досліджень були зафіксовані у 

2010 р. і становили 0,0025 мг/дм
3
. 

На протязі періоду 2006-2018 рр. у воді р.Дунай наявність інших 

важких металів практично не спостерігалась. 

Вміст важких металів у воді р.Дунай за період 2006-2018 рр. мг/дм
3
 

наведено в табл.3.11, рис 3.11. 
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Таблиця 3.11. - Вміст важких металів у воді р.Дунай за період  

2006-2018 рр., мг/дм
3 

 

Рік Залізо Марганець Мідь Хром VI 

2006 0,063 0,069 0,003 0,001 

2007 0,212 0,043 0,002 0,002 

2008 0,036 0,033 0,001 0,002 

2009 0,051 0,026 0,003 0,001 

2010 0,124 0,053 0,0025 0,001 

2011 0,050 0,026 0,001 0,001 

2012 0,058 0,075 0,0006 0,002 

2013 0,043 0,091 0,001 0,002 

2014 0,063 0,100 0,001 0,0016 

2015 0,045 0,027 0,001 0,0023 

2016 0,043 0,0442 0,0017 0,0019 

2017 0,058 0,025 0,001 0,002 

2018 0,084 0,033 0,003 0,0018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.11. - Вміст важких металів у воді р.Дунай за період 

2006-2018 рр., мг/дм
3 
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Оз.Ялпуг Болградський водозабір. У даній роботі наведений середній 

річний вміст у водах оз.Ялпуг Болградського водозабору за період 2006-2018 рр. 

таких представників зазначених речовин як залізо, мідь, марганець, хром VI.  

Вміст важких металів у воді Болградського водозабору за період 2006-

2018 рр. мг/дм
3
 наведено в табл.3.12, рис 3.12. 

 

Таблиця 3.12. – Вміст важких металів у воді Болградського водозабору 

за період 2006-2018 рр. мг/дм
3
 

 

Рік Залізо Марганець Мідь Хром VI 

2006 0,042 0,05 0,003 0,001 

2007 0,086 0,065 0,001 0,002 

2008 0,062 0,039 0,001 0,002 

2009 0,040 0,032 0,001 0,0010 

2010 0,047 0,234 0,002 0,0014 

2011 0,064 0,055 0,001 0,0016 

2012 0,058 0,052 0,001 0,0021 

2013 0,077 0,102 0,001 0,0018 

2014 0,055 0,088 0,001 0,0017 

2015 0,058 0,03 0,001 0,0024 

2016 0,048 0,027 0,001 0,0016 

2017 0,089 0,049 0,001 0,002 

2018 0,065 0,046 0,002 0,0021 

 

Найменші концентрації Fe, за період виконаних досліджень були 

зафіксовані у 2009 р. і становили 0,040 мг/дм
3
 , найбільші – у 2017р. – 

0,089мг/дм
3
. 

Вміст міді у Болградському водозаборі на протязі досліджуваного 

періоду 2006-2018 рр. практично не змінювався і становив 0,001 мг/дм
3
. 

Найбільші концентрації Хром VI, за період досліджень були 

зафіксовані у 2015 р. і становили 0,0024 мг/дм3. 

Середньорічні концентрації  Міді у Болградському водозаборі 

становили від 0,003 мг/дм
3
 в 2006 р. до 0,002 мг/дм

3
 у 2010р. 

Концентрація у водах Болградського водозабору становить 0,001 мг/дм
3
. 
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Рисунок 3.12. – Вміст важких металів у воді Болградського водозабору 

за період 2006-2018 рр. мг/дм
3 

 

Оз.Кугурлуй с.Нова Некрасовка. У даній роботі наведений  середній 

річний вміст  у водах оз.Кугурлуй, с.Нова Некрасовка за період 2006-2018рр. 

таких представників зазначених речовин як залізо, мідь, марганець, хром VI.  

Найменщі концентрації Fe , за період виконаних досліджень були 

зафіксовані у 2009 р. і становили 0,024 мг/дм
3
 , найбільші – у 2011р. – 0,064 

мг/дм
3
.Середньорічні концентрації Марганцю у воді оз.Кугурлуй, с.Нова 

Некрасівка становили від 0,016 мг/дм
3
 у 2015р. до 0,084 мг/дм

3
 у 2006р. 

Наявність інших важких металів за досліджуваний період у воді 

оз.Кугурлуй, с. Нова-Некрасівка не спостерігалась. 

Вміст важких металів у воді с. Нова-Некрасівка за період 2006-2018 рр. 

мг/дм
3
 наведено в табл. 3.13, рис. 3.13. 
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Таблиця 3.13. – Вміст важких металів у воді с.Нова-Некрасівка за 

період 2006-2018 рр. мг/дм
3 

 

Рік Залізо Марганець Мідь Хром VI 

2006 0,042 0,084 0,007 0,001 

2007 0,081 0,042 0,001 0,001 

2008 0,032 0,044 0,001 0,001 

2009 0,024 0,033 0,001 0,001 

2010 0,038 0,023 0,001 0,001 

2011 0,064 0,100 0,000 0,001 

2012 0,028 0,100 0,002 0,002 

2013 0,048 0,080 0,000 0,002 

2014 0,034 0,070 0,000 0,002 

2015 0,044 0,016 0,000 0,002 

2016 0,049 0,019 0,002 0,0020 

2017 0,056 0,026 0,002 0,0021 

2018 0,058 0,028 0,002 0,0023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок.  3.13. – Вміст важких металів у воді озера Кугурлуй, с.Нова-

Некрасівка за період 2006-2018 рр. мг/дм
3
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р.Ялпуг с.Табаки. У даній роботі наведений середній річний вміст у 

водах р.Ялпуг за період 2006-2018 рр. таких представників зазначених 

речовин як залізо, мідь, марганець, хром VI.  

Вміст заліза у воді річки Ялпуг за період 2006-2018 рр. коливався в 

межах від 0,057 мг/дм
3
до 0,181 мг/дм

3
. Середнє значення за досліджуваний 

період середніх річних концентрацій заліза становило 0,149 мг/дм
3
. 

Вміст важких металів у воді р.Ялпуг с.Табаки за період 2006-2018 рр. 

мг/дм
3
 наведено в табл.3.14., рис.3.14. 

 

Таблиця 3.14. – Вміст важких металів у воді р.Ялпуг с.Табаки за період 

2006-2018 рр. мг/дм
3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середньорічна концентрація марганцю у воді річки Ялпуг за 

досліджуваний період становила від 0,048 мг/дм
3
 до 0,220 мг/дм

3
. Середнє 

значення за період 2006-2018 рр. середніх річних концентрацій марганцю 

становило 0,138 мг/дм
3
. 

Вміст інших важких металів, за концентраціями яких вели 

спостереження за досліджуваний період, практично не зафіксовано. 

 

Рік Залізо Марганець Мідь Хром VI 

2006 0,092 0,108 0,003 0,001 

2007 0,098 0,079 0,002 0,002 

2008 0,061 0,100 0,001 0,002 

2009 0,122 0,077 0,002 0,0010 

2010 0,073 0,048 0,005 0,0012 

2011 0,149 0,118 0,002 0,0020 

2012 0,181 0,138 0,001 0,0018 

2013 0,057 0,150 0,000 0,0016 

2014 0,106 0,100 0,001 0,0019 

2015 0,130 0,220 0,001 0,0018 

2016 0,194 0,280 0 0,0026 

2017 0,093 0,19 0,001 0,002 

2018 0,102 0,04 0,002 0,0019 
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Рисунок 3.14. – Вміст важких металів у воді р.Ялпуг, с.Табаки за період 

2006-2018 рр. мг/дм
3 

 

р.Карасулак с.Криничне. У даній роботі наведений середній річний 

вміст у водах р. Карасулак за період 2006-2018 рр. таких представників 

зазначених речовин як залізо, мідь, марганець, хром VI.  

Вміст заліза у воді річки Карасулак за період 2006-2018 рр. коливався в 

межах від 0,05 мг/дм
3
 в 2010р. до 0,191 мг/дм

3
 в 2007 р.Середнє значення за 

досліджуваний період середніх річних концентрацій заліза становило 0,086 

мг/дм
3
. 

Середньорічні концентрації марганцю у воді річки Карасулак за 

досліджуваний період становили від 0,057 мг/дм
3
 до 0,693 мг/дм

3
. 

Вміст важких металів у воді р.Карасулак, с.Криничне за період 2006-

2018 рр. мг/дм
3
 наведено в табл.3.15., рис. 3.15. 
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Таблиця 3.15. – Вміст важких металів у воді р.Карасулак, с.Криничне за 

період 2006-2018 рр. мг/дм
3 

 

Рік Залізо Марганець Мідь Хром  VI 

2006 0,137 0,24 0 0,002 

2007 0,191 0,693 0,002 0,002 

2008 0,035 0,54 0,002 0,003 

2009 0,169 0,910 0,002 0,001 

2010 0,050 0,057 0,006 0,0012 

2011 0,071 0,520 0,003 0,0015 

2012 0,075 0,230 0,002 0,0021 

2013 0,065 0,340 0,001 0,0018 

2014 0,084 0,203 0,001 0,0019 

2015 0,078 0,255 0,001 0,0029 

2016 0,152 1,195 0,001 0,0024 

2017 0,109 0,71 0 0,001 

2018 0,089 0,077 0,001 0,003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.15. – Вміст важких металів у воді р.Карасулак с.Криничне за 

період 2006-2018 рр. мг/дм
3 
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Вміст інших важких металів, за концентраціями яких вели 

спостереження практично не зафіксовано. 

Нафта і продукти її промислової переробки (автомобільне та дизельне 

паливо, газ, мастила, мазут тощо) відносяться до найбільш поширених і 

небезпечних речовин, які забруднюють поверхневі води. Ці речовини 

являють собою дуже складну і непостійну суміш органічних сполук, до якої 

входять низько – і високомолекулярні насичені і ненасичені аліфатичні, 

нафтенові, ароматичні вуглеводні, кисневі, азотисті, сірчанисті органічні 

сполуки, ненасичені гетероциклічні речовини типу смол, асфальтенів, 

ангідридів, асфальтенових кислот. Незважаючи на те, що загалом 

нафтопродукти характеризуються незначною розчинністю у воді, окремі їх 

складові, особливо ароматичні сполуки, мають достатньо високу розчинність 

до 100 мг/дм
3
. 

Встановлені для нафтопродуктів ГДК на порядки менші їх розчинності 

і складають 0,3 – 0,05 мг/дм
3
 в залежності від їх виду. Потрапляння їх у 

поверхневі води навіть у невеликих кількостях здатне призвести до 

забруднення великих об‘ємів води та зробити її непридатною до питного 

водопостачання.Для детальної оцінки стану забруднення води оз.Ялпуг-

Кугурлуй НП було виділено 5 пунктів спостережень: р.Дунай м.Рені, 

оз.Ялпуг Болградський водозабір, оз.Кугурлуй с.Нова Некрасовка, р.Ялпуг 

с.Табаки, р.Карасулак с.Криничне.Аналізуючи дані щодо наявності і вмісту 

НП у водах досліджуваних об‘єктів, слід відзначити, що в їх концентраціях 

не спостерігаються сезонні коливання [24]. 

Стосовно розподілу забрудненняповерхневих вод СПАР у часі можна 

відзначити, що найбільші концентрації цих речовин спостерігаються під час 

весняного водопілля та літньо-осінніх паводків, що напевно пов‘язано із 

змивом забруднюючих речовин з прилеглих територій та з певними 

особливостями їх застосування і деякою мірою з температурним режимом. 

Протягом всього періоду досліджень вміст СПАР у воді не 

перевищував фонові концентрації. 
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4. МЕТОДИКИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

4.1 Гідрохімічний індекс забруднення води 

 

Для оцінки якості води поверхневих водойм використовують індекс 

забруднення води (ІЗВ). Перевага ІЗВ полягає в тому, що він дозволяє 

порівняти якість води в різних річках між собою, навіть якщо в них наявні 

різні забруднювальні речовини, дозволяє виявляти тенденцію зміни якості 

води впродовж низки років. Індекс забруднення для поверхневих вод 

розраховується лише за певною кількістю показників. За результатами 

аналізів кожного з показників виводиться середньоарифметичне значення. 

Кількість показників, які беруться для розрахунку ІЗВ, дорівнює шести й 

охоплює розчинений кисень (О2), біохімічне споживання кисню (БСК5), 

амоній ( NH4
+
 ), нітрити (NO

-
2 ), нафтопродукти (НП), феноли (С6Н5ОН). На 

відміну від інших показників, для розчиненого кисню при розрахунках ІЗВ 

береться співвідношення нормативу (ГДКі) до реальної концентрації (Сі). 

Розрахунок ІЗВ здійснюється за формулою 

 

,
6

1 6

1





i і

i

ГДК

C
ІЗВ      (4.1) 

 

Для того, щоб порівняти якість вод у різних створах, визначити їх 

динаміку, використовують в якості критеріїв класи якості води. 

До І класу належать води, на які найменше впливає антропогенне 

навантаження. Значення їх показників забруднення води (ІЗВ) близькі до 

природних значень даного регіону. Для вод II класу характерні певні зміни 

порівняно з природними, однак ці зміни не порушують екологічної 

рівноваги. До III класу належать води, які перебувають під значним 

антропогенним впливом, рівень якого близький до межі стійкості екосистем. 

Води IV–VII класів відносять до вод із порушеними екологічними 
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параметрами.Критерії оцінки якості вод за ІЗВ для поверхневих вод наведено 

у табл. 4.1. 

 

Таблиця 4.1. -Критерії оцінки якості вод за ІЗВ для поверхневих вод 

 

Клас якості 

вод 
Текстовий опис 

Величина 

ІЗВ 

I Дуже чиста ≤ 0,3 

II Чиста > 0,3 – 1,0 

III Помірно забруднена > 1,0 – 2,5 

IV Забруднена > 2,5 – 4,0 

V Брудна > 4,0 – 6,0 

VI Дуже брудна > 6,0 – 10,0 

VII Надзвичайно брудна > 10,0 

 

Модифікований ІЗВ розраховується теж за шістьма показниками: 

біохімічне споживання кисню ( 5БСК ) та розчинений кисень ( 2О ) є 

обов‘язковими, а інші чотири показники беруть за найбільшим відношенням 

до ГДК з переліку: 4
SO , Cl , ÕÑÊ , 


4NH , 


2NO , 


3NO , 

3
4

PO , çàãFe  , 2Mn , 

2Cu , 2Zn , 6Cr , 2Ni , 3Al , 2Pb , 
2Hg , 3As , нафтопродукти ( НП ), 

синтетичні поверхневі активні речовини ( СПАР ). 

 

4.2 Коефіцієнт забруднення 

 

Для узагальненої оцінки стану поверхневих вод і для виявлення 

можливих тенденцій у зміні їх якості здійснюється оцінка рівня 

забрудненості за коефіцієнтом забруднення. Коефіцієнт забрудненості (КЗ) є 

узагальненим показником, що характеризує рівень забрудненості сукупно за 

низкою показників якості води, які багаторазово виміряні у кількох пунктах 
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(створах) спостережень водних об‘єктів. Величина КЗ характеризує кратність 

перевищення нормативів у частках ГДК. Будь-які значення КЗ, що 

перевищують одиницю, свідчать про порушення чинних норм. Тотожність 

КЗ одиниці означає, що для даного водного об‘єкта всі нормовані показники 

якості води в усіх пунктах (створах) спостережень при всіх вимірюваннях 

протягом досліджуваного періоду відповідають чинним нормам якості води. 

Значень, менших за одиницю, коефіцієнт забрудненості набувати не може. 

Оскільки водний об‘єкт призначено для кількох видів водокористування, то 

під час розрахунку КЗ слід враховувати ті нормативи, які висувають 

найбільш високі вимоги до якості води. Зазвичай, такими є нормативи якості 

води для водойм рибогосподарського призначення. 

Перелік промислових ділянок рибогосподарських водних об‘єктів 

затверджено постановою Кабінету міністрів України від 27 травня 1996 р. 

№552. Під час розрахунку КЗ водних об‘єктів, що не є рибогосподарськими, 

потрібно використовувати гранично допустимі концентрації (ГДК) для 

об‘єктів господарсько-побутового водокористування (або інші норми, 

офіційно встановлені для даного об‘єкта). Втім, КЗ дозволяє зіставляти 

обидва типи цих об‘єктів з погляду дотримання у кожному із них своїх 

нормативів. Значення КЗ розраховуються за формулами:  
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де і, 10 – порядковий номер і загальна кількість контрольованих 

показників; j, J - порядковий номер і загальна кількість пунктів (створів) 

спостережень;  

n, Nij - порядковий номер і загальна кількість вимірювань і-го 

показника в j-му пункті (створі) за період часу, що аналізують (квартал, рік, 

тощо);  

Ni - загальна кількість вимірювань і-го показника в усіх пунктах 

(створах) спостережень;  

ijn  - кратність перевищення ГДКпри n-му вимірюванні і-го показника 

у j-му пункті (створі) спостережень.  

Значення КЗ розраховується тільки для десяти показників. До складу 

цих показників входять ті показники, що найбільшою мірою перевищують 

значення ГДК. У разі, якщо кількість показників, що перевищують ГДК, 

менша десяти, у формулі (8.2) значення величин ijn  для решти показників 

приймається таким, що дорівнює одиниці. Для деяких речовин нормативи 

вимагають повної їх відсутності у природних водах. Для кожного із них у 

формулі (8.3) замість ГДКі=0 необхідно підставляти те значення 

концентрації, яке ще може бути виявлене за найбільш  чутливою методикою 

вимірювання даної речовини, тобто найменший із порогів його виявлення. 

Наведені формули застосовують для тих показників якості води, для яких 

ГДК задає верхню допустиму границю. Якщо ж нормується нижня границя 

(наприклад, для розчиненого кисню і водневого показника рН), то в разі їх 

порушення розрахунок кратності перевищення ( ijn ) ведеться за такими 

формулами: 
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Для розчиненого у воді кисню значення ВЗ (високе забруднення) та 

ЕВЗ (екстремально високе забруднення) згідно з додатком 2 ЄМК („Єдине 

міжвідомче керівництво по організації та здійсненню державного 

моніторингу вод‖), дорівнюють 3 мг/дм
3
 та 2 мг/дм

3
. Для рН до встановлення 

критеріїв ВЗ та ЕВЗ можна використовувати у формулі (8.4) значення ВЗі=6 

од. рН та ЕВЗі=4 од. рН. Методика дає можливість підрахувати загальний КЗ 

для водного об‘єкта чи ділянки і узагальнені характеристики забрудненості 

за одним показником по всій ділянці (γi) і за всіма показниками для будь-

якого створу (γj): 
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де Іj– кількість показників якості води, що виміряні у j-му створі. 

Отримані числові значення КЗ дозволяють оцінити стан води за рівнями 

забрудненості. Показники забрудненості вод за коефіцієнтом забрудненості 

наведено у табл.4.2. 

 

Таблиця 4.2. - Показники забрудненості вод за коефіцієнтом 

забрудненості 

 

Значення КЗ 1 1,01-2,50 2,51-5,00 5,01-10,0 Більше 10 

Рівень 

забрудненості 

Незабуднені 

(чисті) 

Слабко 

забруднені 

Помірно 

забруднені 
Брудні 

Дуже 

брудні 

 



70 
 

 

У діяльності установ Державної гідрометслужби та Державного 

агентства водних ресурсів України застосовується методика оцінки якості 

води Гідрохімічного інституту. Відповідно до цієї методики проводиться 

оцінка якості води на основі комбінаторного індексу забруднення (КІЗ)  

Найповнішу і найбільш надійну оцінку якості води річок і водойм із 

екологічних позицій дають класифікації, які будуються на комплексі 

фізичних, хімічних, бактеріологічних та гідробіологічних показників. За 

даними О.М.Никанорова, зараз існують два основні напрямки оцінки якості 

води і стану водних екосистем: біологічна індикація та біотестування. Метод 

біологічної індикації (біоіндикації) – це метод оцінки якості води за видовим 

складом гідробіонтів, які проживають у ній. Він дає можливість здійснювати 

пряму оцінку стану біоти, яка зазнає шкідливого впливу від забруднення 

водного середовища. В екології найчастіше використовують індекси Глісона, 

Маргалефа, Симпсона, Фішера, Корбета, Вільямса, Шеннона та інші.  

Метод біологічного тестування (біотестування) – це метод оцінки 

шкідливого впливу певного токсиканта або компонентів водного середовища 

шляхом реєстрації змін біологічних показників піддослідних організмів 

(тест-об‘єктів). Принцип біотестування полягає в тому, що в 

експериментальних умовах вивчають реакцію організмів на певний 

токсикант, забруднену або природну воду і порівнюють її з контролем, який 

не підлягає дії токсиканта. Методи біотестування показують наявність у воді 

біологічно небезпечної речовини за реакціями тест-об‘єктів, але не 

підміняють хімічні методи визначення якості води. Після того як біотести 

покажуть наявність небезпечних речовин у водоймі, проводяться детальні 

хімічні аналіз[25]. 
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5. АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ 

ЗАРІЗНИМИ МЕТОДИКАМИ 

 

5.1 Оцінка якості води за ІЗВ 

 

Оцінка якості води за ІЗВ виконувалася за 6 хімічними показниками 

для р.Дунай, м.Рені, р.Ялпуг, с.Табаки,р.Карасулак, с.Криничне, оз. Ялпуг-

Кугурлуй: кисень, феноли, нафтопродукти, азот амонійний, азот нітритний та 

БСК5. Розрахунки ІЗВ за період спостережень наведені у додатку Б. 

Таблиця 5.1. – Індекс забруднення вод за період 2006-2018 рр. 

 

рік 

р.Дунай, 

м.Рені 

 

оз. Ялпуг-

Кугурлуй  

с.Ново-

Некрасівка 

р. Ялпуг, 

с.Табаки 

оз. Ялпуг-

Кугурлуй 

Болградський 

питний 

водозабір 

с.Оксамитне 

р.Карасулак, 

с.Криничне 
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2006 0,51 II 0,5 II 1,1 ІІІ 0,4 ІІ 0,98 ІІ 

2007 0,62 II 0,6 II 1,2 ІІІ 0,7 ІІ 1,95 ІІІ 

2008 0,64 II 0,9 II 1,1 ІІІ 0,6 ІІ 1,78 ІІІ 

2009 1,08 III 0,8 II 1,0 ІІІ 0,8 ІІ 1,33 ІІІ 

2010 0,62 II 0,7 II 1,1 ІІІ 0,6 ІІ 1,78 ІІІ 

2011 0,61 III 0,7 II 1,2 ІІІ 0,6 ІІ 1,61 ІІІ 

2012 0,63 II 1,3 ІІІ 1,3 ІІІ 1,3 ІІІ 2,25 ІІІ 

2013 0,66 II 1,0 II 1,2 ІІІ 1,0 ІІІ 0,94 IІ 

2014 0,55 III 0,8 II 0,9 ІІ 0,8 ІІ 1,98 ІІІ 

2015 0,55 III 1,0 II 1,7 ІІІ 0,8 ІІ 1,98 ІІІ 

2016 0,6 ІІ 0,8 II 1,6 ІІІ 0,8 ІІ 2,1 ІІІ 

2017 0,6 ІІ 1,0 II 1,1 ІІІ 0,9 ІІ 1,3 ІІІ 

2018 0,5 ІІ 0,9 II 1,0 ІІ 0,8 ІІ 1,6 ІІІ 
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Таблиця 5.2. – Результати розрахунку ІЗВ за період 2006 – 2018 рр.  

Місце водного об‘єкту 

Класифікація по ІЗВ 

Клас 

забруднення 
Кількість випадків,% 

р.Дунай, м.Рені 
ІІ 60 

ІІІ 40 

р.Ялпуг, с.Табаки 
ІІІ 90 

ІІ 10 

оз. Ялпуг-Кугурлуй, с.Оксамитне 
ІІ 80 

ІІІ 20 

оз. Ялпуг-Кугурлуй,  

с.Ново-Некрасівка 

ІІ 90 

ІІІ 10 

р.Карасулак, с.Криничне 
II 80 

ІІІ 20 

 

За розрахунками ІЗВ  отримані наступні результати: 

р.Дунай - 163 км від гирла ріки, м.Рені, кордон з Румунією –вода  

помірно забруднена 40%, вода чиста 60%. 

оз.Ялпуг-Кугурлуй – Болградський питний водозабір с.Оксамитне 

Болградського району - вода  помірно забруднена 20%, вода чиста - 80%. 

оз.Ялпуг-Кугурлуй – с.Ново-Некрасівка – вода помірно забруднена 10%, 

вода чиста-90%. 

р. Ялпуг– впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй 5,4 км від гирла с. Табаки 

Болградського району, кордон з Молдовою - вода  помірно забруднена90%, 

10% - чиста вода. 

р. Карасулак - впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй 3,3 км від гирла по руслу 

ріки с. Криничне Болградського району - вода  чиста – 80%, помірно 

забруднена 20%.Динаміка середньорічних значень ІЗВ за досліджуваний 

період представлена на рис. 5.1. 
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Рисунок. 5.1.- Динаміка середньорічних значень ІЗВ за досліджуваний період 

 

На рисунку 5.1 динаміка середньорічних значень ІЗВ на пунктах 

спостереження за досліджувальний період показала, що відбувається 

поступове незначне зменшення забруднюючих речовин у оз.Ялпуг-Кугурлуй. 

Найбільше значення ІЗВ за середніми значеннями спостерігалося:  

- в р. Карасулак, с.Криничне у 2012 році (ІЗВ - 2,25), на високий індекс 

вплинув показник такий як феноли (6 мкг/дм
3
); 

- в р. Дунай, м.Рені у 2009 році (ІЗВ – 1,08), на високий індекс 

вплинули - нафтопродукти (3 мкг/дм
3
); 

- в р. Ялпуг, с.Табаки у 2015 році (ІЗВ – 1,6), на високий індекс вплинув 

такий показник як феноли  (6,00 мкг/дм
3
); 

- в оз.Ялпуг-Кугурлуй, с.Оксамитне у 2012 році (ІЗВ – 1,3), на високий 

індекс вплинули - феноли (2,30 мг/дм
3
), БСК5 (2,07 мкг/дм

3
); 

- в оз.Ялпуг-Кугурлуй, с.Ново-Некрасівка у 2012 році (ІЗВ – 1,3), на 

високий індекс вплинули - феноли (3,00 мг/дм
3
), БСК5 (2,13 мкг/дм

3
). 
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5.2 Оцінка якості води за КЗ 

 

Оцінка якості води за КЗ виконувалася для пунктів спостереження за 

програмою моніторингу поверхневих вод розташованих  на р.Дунай, м.Рені, 

р.Ялпуг, с.Табаки,р.Карасулак, с.Криничне, оз. Ялпуг-Кугурлуй, 

с.Оксамитне, с.Ново-Некрасівка. Класифікація КЗ за досліджуваний період 

по зазначеним пунктам спостережень наведена у таблиці 5.2. Динаміка 

середньорічних значень КЗ за досліджуваний період представлена на рис. 5.2. 

 

Таблиця 5.2.– Результати розрахунку КЗ за досліджуваний період 
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Значення КЗ по рокам 

Рівень 

забрудненості  

водза 

досліджуваний 

період 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

 

2010 

 

 

 

2011 

 

 

 

2012 

 

 

 

2013 

 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

 

2018 

р
. 
Д

у
н

ай
 

1,10 1,10 1,08 1,09 1,08 1,09 1,07 1,04 1,03 1,04 1,03 1,04 Слабко забруднені 

о
з.

 Я
л
п

у
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1,54 1,52 1,4 1,42 1,52 1,76 1,60 1,46 1,43 1,40 1,39 1,41 Слабко забруднені 

о
з.

 К
у

гу
р
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у
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1,36 1,43 1,4 1,35 1,49 1,54 1,39 1,41 1,39 1,42 1,43 1,44 Слабко забруднені 

р
. 
Я

л
п

у
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2,63 3,00 2,80 2,63 3,04 3,87 2,35 2,74 3,85 3,90 3,87 3,89 
Помірно 

забруднені 

р
. 
К
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3,56 2,58 4,37 3,22 3,66 3,17 2,75 3,1 3,28 3,25 3,29 3,28 
Помірно 

забруднені 
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За рівнем забрудненості протягом досліджуваного періоду р. Дунай, 

озера Ялпуг-Кугурлуй – «слабко забруднені». Головною проблемою цих 

водних об‘єктів є надмірне забруднення води органічними та біогенними 

речовинами (сполуками азоту та фосфору). Головною причиною забруднення 

поверхневих вод сполуками азоту та фосфору є недостатній рівень очистки 

стічних вод, що надходять від комунальних, промислових та 

сільськогосподарських точкових  джерел, та с поверхневим стоком.  

Вважається, що надмірна евтрофікація водойм починається при вмісті в 

воді азоту в концентрації 0,2-0,3 мг/дм
3
, фосфору – 0,01-0,02 мг/дм

3
.  

Середній вміст неорганічних сполук азоту у воді Дунаю на українській 

частині становить 1,55 мг/дм
3
, фосфору – 0,08 мг/дм

3
. Тому дуже значна 

частина біогенних речовин потрапляє до озера-водосховища саме з 

дунайською водою під час наповнення озера та посилює його евтрофікацію. 

Високі концентрації біогенних елементів в умовах доброго прогрівання 

води, спричиняють інтенсивний розвиток водоростей та вищих форм 

рослинного життя (само забруднення вод органічними речовинами); 

спричиняють небажане порушення балансу організмів, що існують у воді; 

погіршення стану водного об‘єкта; його замулення та природного старіння.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2.- Динаміка середньорічних значень КЗ за досліджуваний період  
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5.3 Порівняння якості води за різними методиками 

 

Для порівняння оцінок якості поверхневої води на пунктах 

спостереження згідно до програми моніторингу поверхневих вод 

затвердженою Державним агентством водних ресурсів України нар.Дунай, 

м.Рені, оз.Ялпуг-Кугурлуй, с.Оксамитне, оз.Ялпуг-Кугурлуй с.Нова-

Некрасівка,  р.Ялпуг, с.Табаки, р.Карасулак, с.Криничне використовувалася 

методика екологічної оцінки якості води за комплексною екологічною 

класифікацією якості поверхневих вод суші, методика оцінки якості води за 

гідрохімічним індексом забруднення води (ІЗВ) та методика визначення 

показників забрудненості вод за коефіцієнтом забрудненості (КЗ). 

Порівняльні графіки оцінки якості води за різними методиками поверхневих 

водах наведені на рис. 5.3 – 5.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.3.- Графік оцінки якості води за індексом забруднення  

за досліджуваний період 
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Рисунок 5.4.- Графік оцінки якості води за коефіцієнтом забруднення 

води за досліджуваний період 

 

Згідно методики оцінки якості води за гідрохімічним індексом 

забруднення в р.Дунай - 163 км від гирла ріки, м.Рені, кордон з Румунією - 

вода  помірно забруднена 40%, вода чиста 60%. 

оз.Ялпуг-Кугурлуй - Болградський питний водозабір с.Оксамитне 

Болградського району - вода  помірно забруднена 20%, вода чиста - 80%. 

р. Ялпуг - впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй 5,4 км від гирла с. Табаки 

Болградського району, кордон з Молдовою - вода  помірно забруднена90%, 

10% - чиста вода. 

р. Карасулак - впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй 3,3 км від гирла по руслу 

ріки с. Криничне Болградського району - вода  чиста – 80%, помірно 

забруднена 20%. 

оз.Ялпуг-Кугурлуй - с.Ново-Некрасівка - вода  помірно забруднена 

10%, вода чиста - 90%. 
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Рисунок 5.5.- Графік порівняння якості води за методиками ІЗВ та КЗ 

 

Згідно методики оцінки якості води за коефіцієнтом забруднення вода в 

р.Дунай, - 163 км від гирла ріки, м.Рені, кордон з Румунією слабко 

забруднена. Вода в р.Ялпуг впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй 5,4 км від гирла с. 

Табаки Болградського району, кордон з Молдовою, оз.Ялпуг-Кугурлуй 

Болградський питний водозабір с.Оксамитне Болградського району, 

р.Карасулак, впадає в оз. Ялпуг-Кугурлуй 3,3 км від гирла по руслу ріки с. 

Криничне Болградського району – помірно забруднена. 

Розрахунки за різними методиками показали що вода більш забруднена 

згідно методики оцінки якості води за гідрохімічним індексом забруднення 

(ІЗВ). 
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ВИСНОВКИ 

 

Проведені дослідження гідрохімічного режиму водосховища Ялпуг-

Кугурлуй та річок басейну Нижнього Дунаю за багаторічний період 

спостережень (2006-2018 рр.). 

Головною причиною незадовільної якості води в озері можна вважати 

низький коефіцієнт водообміну та невідповідність   рівнів  води на сучасному 

стані в озері, які не відповідають даним батиметричної зйомки проведеної у 

80-х роках. Основна причина цього є замуленість дна озера, особливо в 

північній його частині.  Враховуючи ряд факторів різних галузей народного 

господарства режим водообміну приймається не за Правилами експлуатації 

водосховища, а за рішенням міжвідомчої наради. Ще один фактор, що 

впливає на низький коефіцієнт водообміну –це берегоруйнуючі процеси при 

високих рівнях води (які необхідні для якості) та хвильових нагонів. 

Гідрохімічний режим озера Ялпуг в основному залежить від ступеня 

наповнення та спрацювання озера, який в свою чергу лімітується  його 

корисним об‘ємом  та динамікою рівнів р. Дунай. В зв‘язку з цим не завжди 

вдається забезпечити необхідні об‘єми води в озері та оптимітизувати 

мінералізацію. 

Окремо необхідно зазначити, що одним із значних важелів щодо 

екологічного стану оз.Ялпуг є вплив води р. Карасулак та р. Ялпуг завдяки їх 

високої мінералізації та забруднення, особливо р.Ялпуг (до речі 90 % басейну 

річки знаходиться на території Молдови). Якісний стан води цих річок 

значно впливає на північну частину даного водного об‘єкту, що в свою чергу 

в результаті згінно-нагінних явищ розповсюджуються і досягають значної 

частини озера. 

Розрахунки за різними методиками а саме, ІЗВ та КЗ, показали що вода 

більш забруднена згідно методики оцінки якості води за гідрохімічним 

індексом забруднення води. 
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Дослідження за описаними методиками оцінки якості води в озері 

Ялпуг-Кугурлуй за досліджуваний період показало, що в цілому стан озера 

можна охарактеризувати як умовно задовільний. Необхідно і надалі 

проводити заходи щодо зменшення ступеня забруднення води такі як: 

очищення стічних вод, використання стічних вод для зрошення, 

вдосконалення технологічних процесів, скорочення обсягів скидання 

забруднювачів у водойми і необхідно постійно проводити контроль за 

озером. 

Вважаю, що методика оцінки якості поверхневих вод за коефіцієнтом 

забруднення більше підходить для оцінки якості води тому, що вона 

розглядає кожний eлемeнт окремо і в групі і дає можливість оцінювати 

водосховище, як складову водної екосистеми. Ця методика дозволяє 

зрозуміти  сучасний стан даного водного об‘єкта і екосистеми, на її основі 

можна з‘ясувати тенденцію змiн якостi води у часi. Методика розроблена 

відповідно до статті 20 Закону України «Про навколишнє природне 

середовище» та згідно до вимог статей 35 и 37 «Водного кодексу України», 

щодо розробки нормативних документів в галузі використання і охрони вод 

та відтворення водних ресурсів  з урахуванням вимог «Директив 

Європейського Союзу. 

Підсумовуючи одержані результати за період з 2006 по 2018 роки 

можна зробити висновок, що якість води в озері Ялпуг-Кугурлуй потребує 

постійного вивчення і контролю. Необхідно проводити моніторинг і вживати 

заходи щодо покращення ситуації. Елементи забруднення які виникають 

лише через людську діяльність, потребують особливого контролю, оскільки 

при аварійних скидах забруднених вод можливі порушення нормального 

функціонування водойми. 
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