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ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА І КЛАСИФІКАЦІЯ ВОД 
ЛИМАНІВ ТУЗЛОВСЬКОЇ ГРУПИ 
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Одеський державний екологічний університет 
 

Тузловська група лиманів розташована в центральній частині 
Дунай-Дністровського межиріччя. В її складі зазвичай виділяють три 
основних лиману: Шагани, Алібей і Бурнас [1]. 

Метою даної роботи було дослідження сучасного стану лиманів 
Тузловської групи, а саме Шагани, Алібей та Карачаус. 

Орієнтовну екологічну оцінку якості поверхневих вод за 
величинами показників трьох блоків виконують тоді, коли необхідно 
одержати попереднє всебічне, хоч і поверхове уявлення про 
екологічний стан дослідженого водного об'єкта, оцінюване за якістю 
води. Найдоцільніше використовувати орієнтовну екологічну оцінку 
якості поверхневих вод на початкових стадіях проектування 
будівництва гідротехнічних споруд чи підприємств, які можуть 
негативно вплинути на стан певних частин водної екосистеми, задля 
попереднього розгляду альтернативних варіантів будівництва, задовго 
до розроблення обов'язкової ОВНС (оцінка впливу на навколишнє 
середовище) [2]. 

Екологічна оцінка якості вод – це віднесення вод до певного 
класу і категорії згідно з екологічною класифікацією на підставі 
аналізу значень показників (критеріїв) її складу і властивостей з 
наступним їхнім обчисленням та інтегруванням [3].  

Розрахунок екологічної оцінки якості води річок області 
проведений згідно з „Методикою екологічної оцінки якості 
поверхневих вод за відповідними категоріями", яка на основі єдиних 
екологічних критеріїв дозволяє порівнювати якість води на окремих 
ділянках водних об'єктів, у водних об'єктах різних регіонів. Результати 
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екологічної оцінки подаються у вигляді об'єднаної оцінки, яка 
ґрунтується на заключних висновках по трьох блоках [3].  

Проаналізувавши динаміку блокового індексу сольового складу 
(I1) якості вод лиманів Туловськї групи нами було встановлено, що 
оцінка якості води за критеріями забруднення компонентами сольового 
складу свідчить про те, що ситуація в водному об'єкті добра, якість 
води за критеріями належала до I і ІІкласів: як за найгіршими, так і за 
середніми величинами наявних показників.  

Значення індексу (І1 = 1,1) відноситься до І класу, І категорії та 
1(2) субкатегорії, тобто води „відмінні”, „дуже чисті” води з 
тенденцією наближення до категорії „дуже добрих”, „чистих”. За 
найгіршими значеннями І1найгір також знаходиться в межах 1 категорії 
та 1(2) субкатегорії та відноситься до І класу (І1найгір =1,5) - „дуже 
чисті”, „чисті”.  

Екологічна оцінка якості води трофо-сапробіологічного блоку 
виконана за гідрофізичними, гідрохімічними показниками та індексами 
сапробності. Отримані дані, щодо якості вод лиманів свідчать про те, 
що якість вод за трофо-сапробіологічними критеріями належать  за 
середнім індексом (І2=2,7) до ІІ класу категорії 3 та субкатегорії 2-3 - 
води, перехідні за якістю від "добрих", "досить чистих" до 
"задовільних", "слабо забруднених", а за найгіршими величинами 
(І2найг=3,3) наявних показників якість води також відповідає ІІ класу 
категорії 3, субкатегорія 3(4) – "Добрі", "досить чисті" води з 
тенденцією наближення до "задовільних", "слабо забруднених". 

Таким чином води лиманів Тузловської групи з еколого-
санітарних позицій можуть вважатися в цілому “задовільними”, з 
визначеним ухилом до погіршення якості води за трофо-
сапробіологічними критеріями. Основною причиною такого стану є 
надмірний вміст у воді сполук азоту, тобто інтенсивна евтрофікація. 

Значення індексів специфічних речовин токсичної дії свідчать 
про стан забрудненості вод лиманів. Тут води за середніми величинами 
(І3сер = 1,14) "відмінні", "дуже чисті" води та відносяться до І класу, 1 
категорії, 1 субкатегорії. За найгіршими величинами значення І3найг = 
1,29 – відноситься до І класу, категорії 1 та субкатегорія 1(2) і 
характеризує стан вод як "відмінні", "дуже чисті" води з тенденцією 
наближення до категорії "дуже добрих", "чистих" 

Загальна вербальна характеристика вод лиманів Тузловської 
групи - клас якості ІІ, категорія 2, субкатегорія 2 (1) "Дуже добрі", 
"чисті" води з ухилом до категорії "відмінних", "дуже чистих" 
«задовільні», «слабо забруднені» води. Такі результати свідчать про те, 
що води лиманів знаходяться в задовільному стані, але якщо не 
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вживати заходів щодо покращення стану , то якість вод буде 
погіршуватись. 
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ОЦІНКА СУЧАСНОГО СТАНУ ВОД ЛИМАНІВ ТУЗЛОВСЬКОЇ 
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Саченко І.С., Вовкодав Г.М. 

Одеський державний екологічний університет 
 

На півдні Одеської області в  межиріччі  Дунаю та Дністра в 
межах Татарбунарського району Одеської області розташовані так 
звані лимани Тузлівської групи. Ця група лиманів відноситься до 
таких, що епізодично сполучаються  з морем [1]. Води цих лиманів 
відносяться полігалинної групи. 

На акваторіях лиманів функціонують рибницькі господарства, 
для забезпечення, роботи яких споруджені і експлуатуються спеціальні 
обловно-запускной канали. Високий рекреаційний і бальнеологічний 
потенціал лиманів використовується для екологічного туризму, 
стихійного і організованого відпочинку, в оздоровчих цілях. [2]. 

Найбільш масовим видом антропогенного впливу на лимани є 
сільське господарство. У зв'язку з інтенсифікацією 
сільськогосподарського виробництва різко збільшилася площа 
еродованих земель та винос в річкову мережу продуктів ерозійного 
змиву, в тому числі отрутохімікатів і добрив. Крім того в водні об'єкти 
регіону, які живлять лимани здійснюється регулярний скид стічних 
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вод. Порушення гідрологічного режиму та зменшенням водності 
лиманів, викликане в першу чергу зарегулюванням ставками і 
водосховищами їх гідрографічної мережі на водозбірної площі. 

Об’єктом дослідження є лимани Шагани, Алібей та Карачаус. 
Головним мотивом у виборі об’єкта дослідження були особливості 
географічного положення.  

Метою досліджень є оцінка стану вод лиманів Тузловської 
групи. Аналіз стану забруднення поверхневих вод у лиманах виконано 
на основі даних спостережень за вмістом гідрохімічних показників. 

Методика оцінки якості води за індексом забрудненості води 
(І3В) була рекомендована для використання підрозділам 
Держкомгідромету. Гідрохімічний індекс забрудненості води є 
комплексним показником якості води [3].  

За період 2013-2017 рр за даними спостережень було 
розраховано ІЗВ по таким домішкам як: розчинений кисень, БСК5, 
нафтопродукти, феноли, азот амонійний та азот нітритний. Визначення 
індексу забруднення вод вважається найбільш доступним методом 
комплексної оцінки забрудненості водних об’єктів, який базується на 
показниках хімічного складу води. 

Протягом досліджуваного періоду загальний рівень забруднення 
за середніми значеннями індексу забруднення коливається в межах від 
«чиста» (ІІ клас якості води) до «дуже брудна» (VІ клас якості).  

У водах лиману вміст кисню коливався від 8,48 (2015 р) до 10,72 
(2013 р) мгО2/дм3. Тобто, за цим показником вода у різні періоди 
досліджень відносилася як до дуже чистої, так і чистої. Концентрація 
загального азоту у водах змінювалася від 1,49 (2015 р) до 1,85 (2010 р) 
мг/дм3. За середньоарифметичними даними води лиманів за весь період 
досліджень відносились до 4 категорії якості – помірно забруднені. 

Проаналізувавши усі дані спостережень за період 2013- 2017 
роки можна зробити висновок, що в водах лиманів Тузловської групи 
домішки фенолів не перевищують гранично-допустиму концентрацію. 
Перевищення БСК5 спостерігались лише в 2016 році на одному створі. 
Загалом якість води для рибогосподарських потреб у  лиманах не 
завжди відповідає нормам та потребує очищення, особливо від 
надмірної концентрації фосфору. 

Оцінка якості води проводилась за ІЗВ для рибогосподарських 
ГДК. Проаналізувавши дані гідрохімічних вимірювань показників 
якості поверхневих вод за 2013-2017 роки можна зробити наступні 
висновки:  найпоширенішими забруднюючими речовинами є феноли та 
загальний фосфор; перевищення органічних речовин з БСК5 у водах 
лиманів є не значними, причиною цього перевищення є скид 


