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МОДЕЛЮВАННЯ ВПЛИВУ ПРИРОДНИХ ТА АНТРОПОГЕННИХ 

ЧИННИКІВ НА ЕВТРОФІКАЦІЮ ВОД ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОЇ 

ЧАСТИНИ ЧОРНОГО МОРЯ 

Евтрофікація морських вод є одним із головних чинників антропогенних 

порушень, що спостерігаються в екосистемі північно-західної  частини  

Чорного моря (ПнЗЧМ). Основними джерелами біогенного забруднення вод 

ПнЗЧМ є річковий стік та берегові точкові джерела, до яких у першу чергу 

відносяться випуски стічних вод різних суб’єктів господарювання, що 

розташовані у береговій зоні. 

Щорічно з річковими водами в морське середовище надходить 653 тис. 

тонн зважених речовин, понад 8 тис. тонн органічних речовин, близько 1,9 тис. 

тонн азоту і 1,2 тис. тонн фосфору Крім річкового стоку на якість 

прибережних вод екосистеми ПЗЧМ значний вплив мають скиди стічних вод 

від комунально-побутових господарств і промислових підприємств, 

розташованих в прибережній зоні. щорічно комунально побутовими 

підприємствами. Істотними джерелами забруднення морського середовища є 

також стоки з сільськогосподарських угідь і ірригаційних систем, 

господарської діяльності в портах, поверхневий стік з територій населених 

пунктів і надходження морське середовище колекторно-дренажних вод. 

Зміни кліматичних умов, які спостерігаються у ХХІ ст. призводять до 

зміни обсягів річкового стоку до ПнЗЧМ та їх впливу на гідрохімічний режим 

морських вод. 

Змінюються характеристики гідрометеорологічного режиму 

досліджуваної акваторії. За останні десятиріччя змінилась кількість вод, які 

надходять від берегових антропогенних джерел забруднення, та їх якісний 

склад. Відбулися зміни у кількості та значенні антропогенних джерел 

забруднення. Збільшується дефіцит прісного водного балансу «закритих» 

лиманів та проточність лиманів естуарного типу (Дністровського, Дніпро- 

Бузького). Вказані чинники зумовлюють зміни у гідрохімічному режимі вод 

ПнЗЧМ та окремих її акваторій, включно з лиманами, у ХХІ ст. 

Для визначення наслідків впливу природних та антропогенних факторів  

у сучасності та майбутньому на гідроекологічний режим окремих районів 

ПнЗЧМ та лиманів і розробки науково-обґрунтованих рекомендацій щодо 

мінімізації негативних наслідків сукупної дії змін клімату і антропогенної 

діяльності на екологічний стан вод і природні ресурси досліджуваних морських 

акваторій, планується використати чисельну модель евтрофікації вод, 

запропоновану в 1. 



 

Модель побудована на базі тривимірної чисельної нестаціонарної 

гідротермодінаміческой моделі МЕСCА (Model for Estuarine and Coastal 

Circulation Assessment), доповненої оригінальним хіміко-біологічним блоком, 

структура якого відповідає принципам побудови відомої моделі якості вод 

RCA-HydroQual. 

Хіміко-біологічний блок включає опис динаміки в локальній точці 

простору наступних гідроекологічних змінних: біомаса фітопланктону, 

стійкий до мінералізації органічний фосфор у зваженій (детритній) і 

розчиненій фракціях, лабільний органічний фосфор у зваженій і розчиненій 

фракціях, розчинений мінеральний фосфор фосфатів, стійкий органічний азот 

у зваженій і розчиненій фракціях, лабільний органічний азот у зваженій і 

розчиненій фракціях, амонійний азот, нітратний (+ нітритний) азот, зважені і 

розчинені фракції стійкого до біохімічного окислення та лабільного 

органічного вуглецю, розчинений у воді кисень. 

Калібровка параметрів рівнянь хіміко-біологічного блоку буде виконана 

із використанням даних прибережних гідробіологічних та гідрохімічних 

спостережень, виконаних в період 2006-2016 рр. фахівцями Українського 

центру екології моря в декількох моніторингових точках в прибережній зоні 

моря м.Одеса. Комплекс спостережень включав до себе визначення 4 рази на 

місяць таких характеристик: температура та солоність води, концентрації у 

воді мінерального та органічного фосфору, мінеральних (NH4, NO2, NO3) 

органічної форм азоту, БСК5, розчиненого кисню, хлорофілу «а», біомаси 

фітопланктону. 

На теперішній час виконана статистична обробка цих даних для 

візуалізації меж і показників їх мінливості в кожен місяць багаторічного 

періоду у вигляді «ящиків з вусами», шляхом порівняння з якими результатів 

модельних розрахунків буде виконана калібровка параметрів і верифікація 

моделі. 

Передбачається, що модель евтрофікації вод з хіміко-біологічним блоком 

відкаліброваним за даними спостережень в прибережній зоні моря м.Одеси 

може бути використана для просторово-часового моделювання мінливості 

вищевказаних гідроекологічних змінних в різних районах північно-західної 

частини Чорного моря включно з лиманами. 
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