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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. В Україні одним із наслідків зростаючого антропогенного 

навантаження є погіршення екологічної ситуації щодо поверхневих вод, що призве-
ло до якісних і кількісних змін екологічного стану водних ресурсів, негативно впли-
нуло на зниження їхнього видового різноманіття. Найбільш чутливими до впливу 
господарської діяльності людини є середні та малі річки, а також штучні водойми, 
побудовані на них. Для водних екосистем найбільш загрозливим є накопичення за-
бруднюючих речовин, що надходять разом зі стічними та побутовими стоками, 
площинного змиву з сільськогосподарських угідь, внаслідок чого вони втрачають 
здатність до самоочищення та не задовольняють вимоги, які ставляться до водних 
об’єктів питного, культурно-побутового та рибогосподарського призначення. 

Саме тому постає необхідність, з одного боку, пошуку й реалізації заходів щодо 
мінімізації антропогенного навантаження на водні екосистеми, а з іншого – запрова-
дження комплексної системи оцінки їх екологічного стану, що відповідає вимогам 
Водної Рамкової Директиви (ВРД) Європейського Союзу (2000 р.). Основними 
напрямами нової водної політики України, пріоритетами якої є досягнення доброї 
якості води і забезпечення стійкого екологічного стану водних об’єктів, збереження 
їхнього біорізноманіття розглядаються захист і поліпшення стану водних ресурсів та 
сприяння сталому збалансованому їх використанню. 

У дослідженнях Й. В. Гриба (1999), В. С. Жукінського (2000), В. Д. Романенка 
(2001, 2004), В. І Щербака (2003), А. В. Яцика (2003, 2004), В. К. Хільчевського 
(2009), М. О. Клименка (2005, 2007, 2009), Н. М. Вознюк (2006), Ю. В. Пилипенка 
(2005, 2007), І. І. Статника (2009), Ю. О. Тараріко (2013), О. М. Клименка (2013) 
доведено, що деякі водойми України забруднено до стану повної деградації їхніх 
екосистем, що призводить до втрати ними господарської та ландшафтної цінності.  

Подібна ситуація є характерна не лише для малих річок України, а й для штучних 
водойм басейну річки Південний Буг, якість води яких погіршується, що призводить до 
зменшення їхньої продуктивності. Одним із дієвих засобів охорони водойм від 
антропогенного забруднення слід вважати контроль і управління якістю води, 
якими займаються відповідні екологічні служби на основі обмеженого переліку гідро-
хімічних показників, за якими не завжди можна всебічно охарактеризувати стан 
водойми та визначити специфічні види забруднення. У зв’язку з цим для виявлення 
антропогенного забруднення, крім хіміко-аналітичних, широко застосовують методи 
фітоідикації, які дають змогу встановити якість води та її токсичність. 

Особливої актуальності набувають питання екологічної оцінки стану штучних 
рибогосподарських водойм і встановлення закономірностей їхнього функціонування 
з урахуванням особливостей гідрологічного і гідрохімічного режиму, а також гідро-
біологічних спостережень методом фітоіндикації. Це дає змогу виявляти та прогно-
зувати зміни, що відбуваються у них під дією антропогенних чинників, обґрунтову-
вати необхідні компенсаційні природо- й водоохоронні заходи та запровадити 
басейновий принцип управління природними ресурсами регіону і загалом басейну 
Південного Бугу.  

Отже, актуальність й недостатня опрацьованість проблеми, її висока практична 
значущість визначили вибір теми дисертаційної роботи, її об’єкта та предмета, 
формулювання мети та завдань дослідження. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Наукову 
роботу виконано в 2009–2017 рр. на кафедрі прикладної екології Білоцерківського 
національного аграрного університету як складову трьох НДР: «Теорія і методи 
еколого-географічного аналізу й оцінювання водних ландшафтно-інженерних систем» 
(№ ДР 0109U003105); «Водні ландшафтно-інженерні системи Правобережного Лісостепу 
України: дослідження стану і проблем їх функціонування» (№ ДР 0113U004034); 
«Структурно-функціональний аналіз біотичних ресурсів України» (№ ДР 0113U004046). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є екологічна 
оцінка стану і функціонування штучних рибогосподарських водойм басейну 
Південного Бугу щодо оптимізації їх використання на засадах раціонального природо-
користування. Для досягнення поставленої мети було поставлено такі завдання: 

– узагальнити підходи до класифікації і типізації штучних водойм рибогоспо-
дарського призначення та систематизувати фактори, що впливають на їхній 
екологічний стан та наслідки антропогенного впливу; 

– систематизувати підходи до оцінювання екологічного стану штучних рибого-
сподарських водойм та обґрунтувати відповідну систему показників для комплекс-
ного моніторингу їхнього стану; 

– аналізувати розвиток мережі штучних рибогосподарських водойм у басейні 
Південного Бугу в межах Вінницької області; 

– дослідити типологічну структуру штучних рибогосподарських водойм та 
класифікувати за просторовим розміщенням, господарським призначенням і функ-
ціонально-генетичними критеріями;  

– здійснити узагальнену оцінку якості гідрохімічного та гідробіологічного стану води 
штучних рибогосподарських водойм і визначити її вплив на продуктивне функціонування;  

– обґрунтувати наукові-практичні рекомендації з поліпшення системи 
управління екологічним станом і продуктивністю штучних водойм рибогосподарсь-
кого призначення басейну Південного Бугу в межах Вінницької області на засадах 
раціонального природокористування.  

Об’єкт дослідження – процес зміни екологічного стану штучних рибогоспо-
дарських водойм басейну Південного Бугу в межах Вінницької області під впливом 
господарської діяльності та антропогенних чинників.  

Предмет дослідження – створення і розвиток штучних водойм, їх типологічна 
структура та класифікація за просторовим розміщенням, господарським призначенням 
і функціонально-генетичними критеріями; екологічні чинники впливу, стан та 
особливості функціонування штучних рибогосподарських водойм. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи: 
теоретичні – для ретроспективного і порівняльного аналізу, а також узагальнення 
результатів ландшафтно-екологічних гідрологічних, гідробіологічних та гідрохімічних 
досліджень; польові – для маршрутного, візуального обстеження ландшафтів і збору 
емпіричних даних про чинники негативного впливу та зміни стану штучних водойм 
рибогосподарського призначення; лабораторні гідрологічні, гідробіологічні, гідро- 
хімічні – для оцінки екологічного стану штучних водойм; камеральний, математично-
статистичний для обробки результатів аналітичних досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в системному розвитку тео-
ретико-методичних положень і розробленні науково-практичних рекомендацій, які 
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в сукупності вирішують наукову проблему екологічної оцінки та оптимізації вико-
ристання штучних рибогосподарських водойм. Результати дослідження, що містять 
наукову новизну, полягають у наступному: 

вперше: 
– запропоновано комплексну систему оцінювання екологічного стану штучних 

рибогосподарських водойм на основі показників гідрологічного режиму, гідро- 
хімічного та гідробіологічного аналізу, що дасть змогу запровадити оперативний і 
раціональний моніторинг; 

удосконалено: 
– систему управління штучними рибогосподарськими водоймами басейну 

Південного Бугу в межах Вінницької області шляхом впровадження принципів 
інтегрованого удосконалення та оптимізації використання їх на засадах раціональ-
ного природокористування; 

– систему моніторингу штучних водойм рибогосподарського призначення на 
основі використання макрофітів-індикаторів антропогенних їх порушень. 

набули подальшого розвитку: 
– оцінювання екологічного стану кількісних і якісних показників води штучних 

рибогосподарських водойм басейну Південного Бугу в межах Вінницької області; 
– на основі ретроспективного аналізу розвитку мережі водосховищ та ставів 

рибогосподарського призначення визначено особливості їх функціонування залежно від 
положення у басейні, класу і типу водойм та впливу на них негативних чинників; здійсне-
но порівняльну характеристику водосховищ і ставів області за їх екологічним станом. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати використані 
та впроваджені приватними господарствами рибогосподарського призначення у селах 
Шепіївка і Чернятин Калинівського району Вінницької області з метою вирощування 
екологічно безпечної і якісної рибної продукції за раціонального використання водних 
ресурсів штучних водойм басейну Південного Бугу Вінницької області. Зокрема, 
пропозиції щодо використання біомеліоративного заходу були впроваджені у приват-
ному господарстві у с. Шепіївка Калинівського району Вінницької області; спосіб 
збільшення глибини водойм за рахунок нарощування висоти греблі – у приватних 
господарствах у сіл Шепіївка та Чернятин Калинівського району Вінницької області. 

Основні підходи до еколого-географічного аналізу й оцінювання екологічного 
стану штучних водойм викладено у «Методичних вказівках до виконання практичних 
робіт для студентів екологічного факультету за кредитно-модульною системою органі-
зації освітнього процесу «Екологічна географія» напряму підготовки: 0708 – екологія. 
Спеціальність: 8.04010601 – екологія та охорона навколишнього середовища. Освітній 
рівень – «магістр». Методичні вказівки використовуються на екологічному факультеті 
Білоцерківського національного аграрного університету під час викладання дисциплін 
«Метеорологія і кліматологія», «Гідрологія», «Загальна екологія».  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним науковим 
дослідженням, виконаним на основі власних теоретичних узагальнень та проведених 
особисто польових і лабораторних досліджень. Здобувачем здійснено аналіз науко-
вої літератури за темою дисертаційної роботи, опрацьовано методики й виконано 
дослідження, проведено статистичну обробку одержаних результатів, їх аналіз, уза-
гальнення та обґрунтування висновків і пропозицій, підготовлено та опубліковано 
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наукові праці. Особистий внесок у працях, опублікованих у співавторстві, наведено 
у списку публікацій здобувача за темою дисертації. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 
розглянуті та обговорені на міжнародних та державних науково-практичних конфе-
ренціях і з'їзді: «ІV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю» (м. Вінниця, 
2013 р.); науково-практична конференція «Вода та довкілля», що відбулася в рамках 
XI Міжнародного форуму «Aqua Ukraine – 2013» (м. Київ, 2013 р.); «Сучасні 
проблеми екології та лісовпорядкування» (м. Житомир, 2014 р.); міжнародна науково-
практична конференція 2nd European Conferenceon Innovations in Technical and Natural 
Sciences (Vienna, 2014); державна науково-практична конференція «Екологічні 
проблеми України та шляхи їх вирішення» (м. Біла Церква, 2014 р.); ІІ міжнародна 
науково-практична Інтернет–конференція «Екологія і природокористування в 
системі оптимізації відносин природи» (м. Тернопіль, 2015 р.); міжнародна науково-
практична конференція молодих учених, аспірантів і докторантів «Екологічні 
проблеми сучасного світу та шляхи їх вирішення» (м. Біла Церква, 2015 р.); IX меж-
дународная научно-практическая конференция «Проблемы экологической безопас-
ности и развития морехозяйственного и нефтегазового комплексов» (г. Одесса, 2015 г.), 
міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і докторан-
тів «Екологічні проблеми сучасного світу та шляхи їх вирішення» (м. Біла Церква, 
2016 р.); міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і 
докторантів «Екологічні проблеми сучасного світу та шляхи їх вирішення» (м. Біла 
Церква, 18 травня 2017 р.). 

Публікації. За матеріалами дисертаційних досліджень опубліковано 15 наукових 
робіт, з яких: 4 статті у наукових фахових виданнях України, внесених до міжнародних 
наукометричних баз даних, 2 статті у наукових фахових виданнях України, 1 стаття у 
науковому виданні іншої держави, 8 матеріалів статей та тез доповідей у збірниках 
міжнародних і всеукраїнських конференцій. 

Структура та обсяг дисертації. Робота викладена на 206 сторінках комп’ютерного 
тексту, ілюстрована 20 таблицями і 36 рисунками; складається із анотацій, вступу, 
4 розділів, висновків, пропозицій виробництву, списку використаних джерел, який 
налічує 288 найменувань, у тому числі 50 – латиницею, та 17 додатків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, сформульовано мету і 
завдання дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, 
наведено дані про публікацію, апробацію і впровадження результатів дослідження. 

У першому розділі «Ландшафтно-екологічні передумови будівництва 
штучних рибогосподарських водойм» проведено аналіз літературних джерел, 
стосовно стану вивчення проблем за напрямом дослідження. Визначено, що в умовах 
переходу України до ринкових відносин, зі зміною форм власності відбувалися процеси 
деградації водойм і прилеглих до них територій, що у свою чергу спричиняло 
негативний вплив на стан рибницької діяльності в останньому десятилітті ХХ ст. і 
на початку ХХI ст. Основним напрямом рибогосподарської діяльності є ставове 
рибництво. За кількістю рибогосподарських ставів (9,8 %), площею їх дзеркала та 
водоємністю Вінницька область посідає перше місце в Україні. 
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Встановлено, що вплив антропогенної діяльності призводить до забруднення 
прісноводних екосистем органічними і неорганічними речовинами, евтрофікації, 
зміни їх структурно-функціональної організації, структури і стану гідробіоти, у т.ч. 
господарсько цінних видів, біопродуктивності іхтіофауни, погіршення якості повер-
хневих вод. 

У другому розділі «Умови, об’єкти та методика досліджень» розглянуто 
природні умови Вінницької області, що характеризується динамічними змінами клі-
матичних умов, розвиненою гідрографічною мережею та сприятливими ґрунтовими 
умовами для ведення сільського господарства, зокрема рибогосподарської галузі. 

Було досліджено 15 штучних водойм, у т.ч. 8 водосховищ і 7 ставів рибогоспо-
дарського призначення, розташованих у межах другої водогосподарської ділянки – 
р. Південний Буг від гирла р. Іква до г/п Селище (код М 5.4.0.02), середньої течії річки 
басейну Південного Бугу, де найбільше зарегульований стік. Вони були відібрані за 
методикою гідрографічного районування за вимогами Водної Рамкової Директиви ЄС. 

Для виконання поставлених завдань досліджували: Староприлуцьке (нижнє), 
Староприлуцьке (верхнє), Лозівське, Воронівецьке, Пиківське (нижнє), Нове, Гармакське, 
Сербинівське водосховища та стави у с. Шепіївка Калинівського району; 
с. Рибчинці Хмільницького району; с. Лозівка Козятинського району; каскад з чотирьох 
ставів на території Лука-Барської сільської ради Барського району Вінницької області. 

Для оцінки сучасного стану води репрезентативних водойм за гідрохімічними 
показниками відбирали прості проби, одержувані одноразовим відбором об’єму 
води, необхідного для аналізу. Повний хімічний аналіз проб води проводили у 
сертифікованій басейновій лабораторії моніторингу вод та ґрунтів при «БУВР 
Південного Бугу» у м. Вінниця. 

Проведено інтегральну екологічну оцінку якості води штучних рибогосподарських 
водойм за трофо-сапробіологічними показниками (В. Д. Романенко та ін., 2001). 

Карто-схеми гідрохімічної оцінки якості води водосховищ і ставів басейну 
Південного Бугу Вінницької області складено відповідно до Методики екологічної 
оцінки якості поверхневих вод за відповідними категоріями та Методики карто-
графування екологічного стану поверхневих вод. 

З метою дослідження динаміки за 2009–2013 рр. елементів гідрологічного 
режиму водних об’єктів (стік, рівень води) використовували дані звітів БУВРу 
Південного Бугу. 

Інтенсивність процесів замулення, абразії берегів і рівня заростання ставів оціню-
вали за трьома стадіями розвитку водойм: молодості (10–15 років), зрілості (25–35 років) 
і старості – до повного замулення водойми та її заростання (Ф. Н. Мильков, 1973). 

Для опису рослинних угруповань як індикаторів стану водойм застосовували 
стандартну методику екологічних профілів (В. М. Катанская, 1981). За методикою   
В. Г. Папченкова (1985) визначали ступінь заростання водойм як частку площі заро-
стей від площі водного дзеркала. Рослинний покрив водних об’єктів досліджували 
за угрупованнями макрофітів, використавши для аналізу дані И. М. Распопова та ін. 
(2011) про кількісні і якісні показники водної флори. Умови існування гідробіонтів 
досліджували методами фітоіндикації (Й. В. Гриб, Ю. Р. Гроховська, М. О. Климен-
ко, 2001) через видове різноманіття макрофітів водосховищ і ставів, наявність видів-
індикаторів та індикаторних груп, просторовий розподіл заростей на водоймі 
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з урахуванням таксонів Червоної книги України та регіональних червоних списків, а 
також фітоценозів Зеленої книги України. За видами-індикаторами та індикаторни-
ми групами визначали клас якості води. 

Математичну обробку результатів досліджень здійснювали за методиками 
математичної статистики з використанням програм Microsoft Excel. Для оцінки 
отриманих у дисертаційній роботі експериментальних даних застосовано елементи 
кореляційного аналізу. 

У третьому розділі «Розвиток мережі рибогосподарських водосховищ і 
ставів Вінницької області та екологічний стан води» наведено результати 
досліджень та аналіз якісного стану штучних рибогосподарських водойм. 

Водосховища і стави рибогосподарського призначення басейну Південного 
Бугу були створені в регіоні за п'ять етапів будівництва: 

1. Початковий етап (зародження ставкового рибного господарства) – IІ ст. до 
н.е. – XIV ст. н.е. 

2. Ранній етап (освоєння європейського рибного ринку) – XV–XVIII ст. 
3. Новий етап (зародження рибного господарства у водосховищах) – ХІХ – 

початок ХХ ст. 
4. Новітній етап (активізація рибного господарства на ставах і водосховищах) 

– 50–80-ті роки ХХ ст. 
5. Сучасний етап (період реконструкції; 90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 
Найбільші площі водного дзеркала водосховищ знаходилися в адміністративних 

районах, розташованих у басейні Південного Бугу: Літинському, Вінницькому, 
Гайсинському, Хмільницькому, Немирівському, Тульчинському (від 1,8 до 2,1 га/км2). 
Найбільше ставів у Немирівському районі, але середня їх площа невелика – лише 
2,6 га. У Бершадському районі кількість ставів у 3,5 рази менша, проте середня 
площа одного дорівнює 11,0 га. 

У досліджуваній області було виділено групи адміністративних районів за 
рівнем зарегульованості стоку (табл. 1). 

Найбільших змін зазнала мережа у Козятинському районі (1,6 га/км2), а 
найменше вона трансформована у Могилів-Подільському районі (0,1 га/км2). 

З’ясовано, що репрезентативні водосховища є рівнинними, загатними, з яких 
50 % водосховищ – руслові та 50 % заплавно-долинними. Збудовані на водотоках та 
мають сніговий і дощовий характер живлення 50 % водосховищ, а сніговий, дощовий 
і ґрунтовий характер живлення – 50 %. За місцем у річковому басейні переважають 
верхові водосховища – 62,5 %, з них Староприлуцьке (нижнє), Староприлуцьке 
(верхнє), Пиківське (нижнє), які до того ж є каскадними, решта – 37,5 % належать до 
низових водосховищ. 

Для більшості водосховищ зменшення площі водного дзеркала і корисного об’єму 
зумовлено замуленням та заболоченням їхніх верхів’їв. За результатами звірки 2012 р. 
площа водних дзеркал Староприлуцького (верхнього) і Пиківського (нижнього) водос-
ховищ зменшилася відповідно на 13,4 і 7,0 га. Збільшилися площі водних дзеркал 
Гармакського і Староприлуцького (нижнього) водосховищ відповідно на 2,5 і 0,7 га. 
Низка досліджуваних водосховищ, таких як Нове, мають розорані до урізу води 
прибережно-захисні смуги, що спричинює прискорення площинного змивання із 
сільськогосподарських угідь і надходження забруднювальних речовин у водойми. 
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Таблиця 1 
Групування адміністративних районів Вінницької області за рівнем  

та коефіцієнтом зарегульованості стоку 

Група за рівнем  
зарегульованості, га/км2 

Район 
Коефіцієнт  

зарегульованості (k), га/км2 

Високий рівень 
1,0–2,0 

Вінницький  1,3 
Козятинський 1,6 
Оратівський 1,1 
Липовецький 1,0 
Погребищенський 1,3 
Тульчинський 1,4 
Тростянецький 1,2 

Середній рівень 
0,5–1,0 

Барський 0,8 
Бершадський 0,9 
Гайсинський 0,8 
Жмеринський 0,6 
Іллінецький 0,9 
Калинівський 0,8 
Немирівський 0,7 
Літинський 0,7 
Теплицький 0,9 
Тиврівський 0,5 
Чечельницький 0,7 
Хмільницький 0,6 

Низький рівень 
до 0,5 

Піщанський 0,2 
Могилів-Подільський 0,1 
Муровано-Куриловецький 0,2 
Томашпільський 0,2 
Крижопільський 0,3 
Чернівецький 0,2 
Шаргородський 0,4 
Ямпільський 0,2 

 
Досліджувані стави рибогосподарського призначення є малими, середніми за 

розмірами та мілководними за глибиною. За способом побудови основну частину 
становлять річкові загатні стави – 90 %, наливні – 10 %. Стави втрачають через 
замулення від 1,3 до 7,5 % початкового об’єму, що пояснюється значним розорю-
ванням водозборів. Через абразію берегів досліджувані водосховища і стави щороку 
втрачають від 0,05 до 0,24 % свого об’єму залежно від тривалості експлуатації 
водойми і рівня її заростання вищою водною рослинністю (макрофітами). 

Встановлено, що перманганатна окиснюваність води у водосховищах переви-
щувала встановлені в Україні ГДК у 4 рази – Пиківське (нижнє), 3 – Староприлуцьке 
(нижнє) та Гармакське, Лозівське, 1,8 – Нове, 1,4 рази – Воронівецьке. У межах 
норми якість води у Староприлуцькому (верхньому) і Сербинівському. За показником 
БСК5 ситуація гірша. Норматив України перевищено в усіх досліджуваних водосхо-
вищах у 2–13 разів, а менш жорсткі вимоги ЄС – в 1–4,5 разів за винятком 
Староприлуцького (верхнього) і Сербинівського водосховищ (табл. 2).  



Таблиця 2 
Результати гідрохімічного аналізу води водосховищ рибогосподарського призначення  

басейну р. Південний Буг Вінницької області, M±m, n=5 

Показник 

ГДК для 
рибогоспо- 
дарських 
водойм, 
ОБУВ  

№ 12-04-11 
09.08.90 р. 

ГДК для ри-
богосподар-

ських во-
дойм, 

Директиви 
78/659/ЄС 
коропові 

Водосховище 

С
та

ро
- 

пр
ил

уц
ьк

е 
 

(н
иж

нє
) 

С
та

ро
- 

пр
ил

уц
ьк

е 
(в

ер
хн

є)
 

С
ер

би
ні

вс
ьк

е 

Н
ов

е 

Г
ар

м
ак

сь
ке

 

Л
оз

ів
сь

ке
 

П
ик

ів
сь

ке
  

(н
иж

нє
) 

В
ор

он
ів

ец
ьк

е 

Температура  
повітря, º С 

– – 20,0 20,0 18,0 28,0 28,0 24,0 31,0 31,0 

Температура води, º 

С 
28 

28 
10* 25,0 24,0 22,0 25,0 25,0 26,0 30,0 29,0 

Водневий показник, 
рН 

6,50–8,50 6,0–9,0 8,6±0,17 7,7±0,14 8,08±0,05 7,4±0,15 8,2±0,18 8,6±0,15 8,6±0,12 8,2±0,15 

Прозорість, см – – 15 10 20 15 20 8 15 20 
Запах, бал – – 2 2 0 5 0 2 2 4 
Муть, осад – – – + – + – – – + 
Домішки, плівка – – – – – – – – – – 
Цвітіння води – – –** +** –** –** –** +** +** –** 
Завислі речовини, 
мг/дм3 

20,0 ≤25 13,0±0,17 14,0±0,23 12,0±0,14 14,0±0,07 15,0±0,2 15,0±0,1 13,0±0,08 12,0±0,07 

Амоній сольовий 
(NH4

+), мг/дм3 
0,5 0,8 0,18±0,09 0,33±0,008 0,15±0,008 0,55±0,01 0,16±0,006 0,20±0,017 0,16±0,006 0,15±0,08 

Нітрити (NО2
ˉ), 

мгNО2/дм3 
0,08 – 0,29±0,05 0,27±0,006 0,94±0,006 2,56±0,03 0,87±0,038 0,48±0,02 0,49±0,007 0,90±0,08 

Перманганатна 
окислюваність, 
мгО2/дм3 

20 – 61,8±0,1 19,0±0 15,2±0,06 36,1±0,05 57,2±0,09 54,9±0,11 82,3±0,64 27,6±0,32 

БСК5, мг/дм3 2 ≤6 18,4±0,12 5,8±0,07 4,4±0,08 11,3±0,15 18,05±0,33 16,75±0,10 27,2±0,15 8,65±0,13 
БСКп, мг/дм3 3,00–6,00  24,5±0,10 7,7±0,06 5,9±0,04 15,0±0 24,0±0 22,3±0,12 36,2±0,12 11,5±0,2 
Фосфати (РО4

3ˉ) / 
фосфат-іон,  
мгРО4 / дм3 

0,52/0,17 – 0,05±0,004 0,08±0,05 0,43±0,009 0,61±0,03 0,31±0,02 0,04±0,009 0,09±0,016 0,14±0,015 

Примітки: «–» норматив не визначено; * – температура у період розмноження риб; –** не спостерігається; +** спостерігається. 
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Це свідчить про забруднення водойм органічними речовинами. Концентрація 
завислих речовин і амонію сольового у даних водосховищах була у межах норми, 
і лише у Новому водосховищі зафіксовано незначне перевищення ГДК амонію 
сольового на 0,05 мг/дм3. 

У всіх водоймах концентрація нітритів перевищувала ГДК: у 3 рази – Старо-
прилуцьке (нижнє), Староприлуцьке (верхнє); у 6 разів – Лозівське, Пиківське 
(нижнє); у 10–11 разів – Гармакське, Воронівецьке, Сербинівське. Проте у воді 
Нового водосховища концентрація нітритів досягала позначки 2,56 мгNО2/дм3, 
що у 32 рази перевищувала норму. Підвищена концентрація нітритів свідчить 
про інтенсивність розкладу органічних речовин і затримку окислення NOˉ2 до 
NOˉ3, що вказує на забруднення водойми. Також у воді Нового водосховища 
зафіксованого незначне (на 0,61 мг/дм3) відхилення ГДК від норми 0,52 мг/дм3 
вмісту фосфатів, що свідчить про змив фосфорних добрив із сільськогосподарських 
угідь. 

Згідно з ГДКв.р. вагомими показниками якості воді, що в свою чергу найбільше 
впливають на якість продукції рибництва, є завислі речовини, амоній сольовий, 
нітрити, перманганатна окислюваність БСК5 і БСКп, фосфати. Вміст завислих 
речовин у всіх досліджуваних водоймах був у межах ГДК, тому якість води відпо-
відала I класу. Перевищення ГДК амонію сольового та фосфатів спостерігали лише 
у Новому водосховищі – II клас якості води, а в решті водосховищ був відмінний 
стан води за даними показниками. За результатами гідрохімічної оцінки якості 
води водосховищ встановлено, що найбільш забруднена нітритами вода в Новому, 
Сербинівському, Воронівецькому, Гармакському водосховищах – V клас якості 
води, у Лозівському, Пиківському (нижньому) – IV клас, у Староприлуцькому 
(верхньому), Староприлуцькому (нижньому) – III клас якості води. Перманганатна 
окислювність у Староприлуцькому (верхньому) Сербинівському водосховищах 
свідчить про відмінний стан води, у Воронівецькому– посередній, у Новому – 
поганий, у Старо-прилуцькому (нижньому), Гармакському, Лозівському, Пиківсь-
кому (нижньому) – про дуже поганий стан води. Відповідно показники БСК5  і 
БСКп мали досить високі перевищення ГДКв.р., що вплинуло на клас якості води у 
досліджуваних водоймах. А саме, у Староприлуцькому (верхньому) і Сербинівсь-
кому водосховищах значення БСК5 відповідали IV класу якості води, в усіх інших 
водоймах – V класу (дуже поганий стан води). Найкращі показники класу якості 
води за БСКп були у Сербинівському – I клас, Староприлуцькому (верхньому) – 
II клас, відповідно у Воронівецькому водосховищі дані значення відповідали III, 
у Новому – IV, у Староприлуцькому (нижньому), Гармакському, Лозівському, 
Пиківському (нижньому) – V класу якості води. 

За показником рН I клас якості води спостерігали у Староприлуцькому (верх-
ньому), Воронівецькому, Сербинівському, Гармакському, Новому водосховищах. 
В інших водосховищах –Староприлуцькому (нижньому), Пиківському (нижньому), 
Лозівському вода була II класу якості.  

Гідробіологічні дослідження стану штучних рибогосподарських водойм прово-
дили у літній період 2013 року на прикладі найбільш зарослих макрофітами репре-
зентативних водосховищ Староприлуцького (нижнього) і Воронівецького та ставу 
в с. Шепіївка. 
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Встановлено, що Староприлуцьке (нижнє) заплавне водосховище, яке 
знаходиться на р. Десна (ліва притока р. Південний Буг), є найзарослішим серед 
досліджуваних водосховищ (рис. 1). Загальна частка заростей водних рослин 
перевищує 50 % від площі водосховища. 

 
 

 

 
 

Рис. 1. Екологічний ряд макрофітів Староприлуцького (нижнього) водосховища 
залежно від його глибини: 1 – осоки: зближена, гостра, волосиста, дворядна, осока  

Гартмана; 2 – зніт шорсткий; 3 – плакун прутовидний; 4 – лепешняк великий; 
5 – очерет звичайний; 6 – глечики жовті; 7 – рдесник пронизанолистий;  

8 – водопериця колосиста; 9 – рдесник кучерявий; 10 – рдесник гребінчастий. 

 
Воронівецьке (руслове) водосховище, що знаходиться на р. Снивода (ліва 

притока р. Південний Буг), заростає водяною рослинністю дещо менше. Лише 20 % 
від його площі зайнято заростями макрофітів. Верхні ділянки водосховища зароста-
ють більше, площа заростей – 40 %. Основні масиви рослинності на водосховищі 
зосереджено у верхній та на середній ділянках у вигляді стрічки вздовж берегів. 

Виявлено, що став у с. Шепіївка Калинівського району до 36 % площі зарослий 
водною рослинністю (відкриті заболочені землі). Зона мілководдя становить 14 % 
від загальної площі водного дзеркала 50,3 км2. Досліджено, що великі масиви ставу 
займають угруповання глечиків жовтих, що занесені до Зеленої книги України. 

З метою узагальнення результатів оцінки показників якості води, дослід-
жено їх вплив на розвиток макрофітів на основі розрахунку групового індексу 
трофо-сапробіологічного блоку показників. У межах значень кожного показника 
було проведено порівняння його до ГДКв.р України. Результати проведених 
розрахунків свідчать про те, що найвищий рівень – 5,025 групового індексу 
забруднення трофо-сапробіологічного блоку, встановлено для Нового водосхо-
вища. Ця водойма характеризується високим вмістом нітритів, підвищеною 
концентрацією показників: ПО, БСК5  та БСКп за ГДКв.р. України. Найнижчий 
груповий індекс 1,314 визначено в Старопилуцькому (верхньому) водосховищі, 
гідрохімічні показники якого за трофо-сапробіологічним блоком були в межах 
ГДКв.р. України та ЄС. 

Індикатори  
лімнофільних умов 

Індикатори  
реофільних умов 

Індикатори  
реофільних умов 
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За градацією групового трофо-сапробіологічного блоку показників було 
визначено градієнт забруднення води, відповідно до якого проводили оцінку 
розподілу макрофітів досліджуваних водойм рибогосподарського призначення 
(табл. 3). 

 
Таблиця 3 

Градація групового трофо-сапробіологічного блоку показників 

Градація  
забруднення 

Значення  
групового індексу Назва водосховища 

1 Від 1,31433 до 2,05642 
Староприлуцьке (верхнє) 
Сербинівське 

2 Від 2,05643 до 2,79852 
Воронівецьке 
Староприлуцьке (нижнє) 
Лозівське 

3 Від 2,79853 до 3,54062 Гармакське 

4 Від 3,54063 до 4,28271 Пиківське (нижнє) 

5 Від 4,28272 до 5,02481 Нове 

 
Встановлено, що розподіл глечиків жовтих (Nuphar lutea L.) виду вказує на 

його чутливість до забруднення води, зокрема у другій градації спостерігали 
зростання частоти трапляння з наступним різким зниженням у третій і четвертій, у 
п’ятій градації вид не виявили( рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Розподіл Nuphar lutea L. вздовж градієнта забруднення води 
 
Також високу чутливість до забруднення порівняно з глечиками жовтими 

проявили фітоценози латаття білого (Nymphea alba L.) (рис. 3). Найбільші популяції 
його спостережено на Воронівецькому водосховищі. На ділянках, де також було 
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виявлено цей вид, вміст фосфатів був у межах допустимого рівня. Кращий 
розвиток латаття білого спостерігали на ділянках досліджуваних водосховищ з 
II–III класом якості води. Відповідно до градації забруднення частота трапляння 
виду була більшою у першій з різким зниженням в подальших, у четвертій і п’ятій 
вид не виявлено. 

 

 
 

Рис. 3. Розподіл Nymphea alba L. вздовж градієнта забруднення води 
 
На ділянках досліджуваних водойм серед фітоценозів вищої водної рослинності 

відмічено ряску малу (Lemna minor L.) як досить хорошого індикатора вод задовіль-
ної і посередньої якості (III клас) за нормативами України. Найбільшу популяцію 
даного виду виявили на ділянках ставу в с. Шепіївка. 

На досліджуваних водосховищах і ставах рибогосподарського призначення 
серед занурених рослин поширені рдесники: кучерявий (Potamogeton crispus L.), 
пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus L.), гребінчастий (Potamogeton 
pectinatus L.), водопериця колосова (Myriophyllum spicatum L.). Дані види макро-
фітів більшою мірою розвиваються у водоймах зі сприятливих у санітарному 
відношенні умовах, також вони можуть пристосовуватися до умов сильного 
забруднення, наприклад як рдесник кучерявий (Potamogeton crispus L.). Результа-
ти наших досліджень свідчать про те, що даний вид макрофітів має високу 
продуктивність саме у водоймах III–IV класів якості води. 

У четвертому розділі «Інтегрована оптимізація використання штучних 
водойм рибогосподарського призначення» на підставі власних досліджень 
обґрунтовано і запропоновано програму різноманітних природо- і водоохоронних 
заходів – від агротехнічних і агромеліоративних до організаційно-управлінських, 
що передбачає вдосконалену систему узгодженого управління штучними рибо-
господарськими водоймами другої водогосподарської ділянки басейну Південного 
Бугу в межах Вінницької області, які можуть бути використані для водних 
об’єктів інших водогосподарських ділянок, а також перенесені на типові водосховища 
і стави рибогосподарського призначення (рис. 4). 
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Рис. 4. Система інтегрованого управління штучними водоймами рибогосподарського призначення 

ІІ. Інженерно-технічний ІІІ. Екологічний І. Адміністративно-організаційний 
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ВИСНОВКИ 
Проведені дослідження дозволили зробити висновки та сформулювати пропо-

зиції теоретичного і науково-практичного спрямування щодо розв’язання наукової 
проблеми екологічної оцінки та оптимізації використання штучних рибогосподарських 
водойм басейну річки Південний Буг. Основними результатами є такі: 

1. Доведено, що штучні водойми рибогосподарського призначення – це 
штучно створені водні екосистеми. Для них властивим є зв'язок між середови-
щем і біотою, який впливає на формування фізико-хімічних умов, біологічної 
продуктивності та якості води. Продуктивне використання і створення умов для 
сталого розвитку цих водних екосистем можливі за умови урахування їх специ-
фіки на основі універсальної класифікації і типізації штучних водойм та запро-
вадження басейнового принципу управління, що є актуальним через підвищену 
потенційну небезпеку як для гідробіонтів, так і для споживачів рибної продукції. 

2. Встановлено, що водогосподарське освоєння річки Південний Буг у Вінницькій 
області відбувалося в п’ять етапів: 1) початковий (зародження ставкового рибного 
господарства; IІ ст. до н.е. – XIV ст. н.е.); 2) ранній (освоєння європейського рибного 
ринку, XV–XVIII ст.); 3) новий (зародження рибного господарства у водосховищах, 
ХІХ – початок ХХ ст. ) 4) новітній (пік будівництва та активізація рибного 
господарства на ставах і водосховищах, 50–80-ті роки ХХ ст.) та 5) сучасний етап 
(період реконструкції; 90-ті роки ХХ ст. – початок ХХІ ст.). 

3. На території Вінницької області виділено три групи адміністративних 
районів за рівнем зарегульованості стоку: високий (k=1,0–2,0 га/км2) – 7 районів, 
середній (k=0,5–1,0 га/км2) – 12 районів і низький рівень (k=0–0,5 га/км2) – 8 районів. 
Найбільша зарегульованість стоку (1,6 га/км2) у Козятинському районі, найменша 
(0,1 га/км2) – у Могилів-Подільському. Більшість ставів побудовано на малих річках 
та струмках, внаслідок чого їхній водний стік зарегульований на 30–60 %. 

4. З’ясовано структуру водосховищ досліджуваної області: малі та невеликі, 
неглибокі, рівнинні, загатні, руслові (50 %) і заплавно-долинні (50 %); верхові 
(63 %) та низинні (37 %); мають сніговий і дощовий характер живлення (50 %), або 
сніговий, дощовий і ґрунтовий (50 %); сезонне регулювання; 51% водосховищ – 
рибогосподарські, 49 % – для виробництва електроенергії, а також комплексного 
використання,протиерозійні, рекреаційні. 

Стави за морфометричними характеристиками віднесено до малих і середніх за 
об’ємом і площею, до мілководних і середньоглибинних – глибиною; за геоморфо-
логічними особливостями до руслових за положенням, до поодиноких та каскадних 
за розміщенням на водозборі, до лінійно-витягнутих та подовженого трикутника за 
формою; за джерелами живлення і водним режимом до змішаного типу живлення з 
підвищенням рівня весною та сезонним зарегулюванням стоку. 

5. Результати дослідження доводять, що вода досліджуваних водосховищ і 
ставів за основними показниками якісного складу відповідає рибогосподарським 
вимогам Європейського Союзу. За нормативами ГДК України, вона забруднена 
нітритами у Новому, Сербинівському, Воронівецькому, Гармакському водосховищах – 
V клас якості води, у Лозівському, Пиківському (нижньому) – IV клас, у Старопри-
луцькому (верхньому), Староприлуцькому (нижньому) – III клас; за показником 
БСК5 Староприлуцьке (верхнє) і Сербинівське водосховища відповідали IV класу 
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якості води, в усіх інших водоймах V класу. Найкраща якість води за БСКп у 
Сербинівському – I клас, Староприлуцькому (верхньому) – II, Воронівецькому 
водосховищі – III, Новому – IV, у Староприлуцькому (нижньому), Гармакському, 
Лозівському, Пиківському (нижньому) – V класу якості води. За рН вода I класу 
якості була у Староприлуцькому (верхньому), Воронівецькому, Сербинівському, 
Гармакському, Новому водосховищах; II клас – у Староприлуцькому (нижньому), 
Пиківському (нижньому) та Лозівському водосховищах. 

6. Порівняльний аналіз якості води за показником кислотності, починаючи з 
60–80-х рр. ХХ ст. до 2014 р., свідчить, що орендарі водних об’єктів дотримуються 
норм використання водних ресурсів. Проте за цей період у всіх досліджуваних водо-
сховищах знизилася прозорість води – від 8 до 20 см (за Снелленом, норма: не менше 
30 см). Отже, це свідчить, що досліджувані водойми зазнали істотного механічного і 
біологічного забруднення. Встановлено, що порівняно з водосховищами дещо кращим 
є екологічний стан рибогосподарських ставів за їх гідрологічних особливостей, оскільки 
вони наливні, ізольовані від гідрографічної мережі і, відповідно, від пов’язаних з нею 
негативних чинників, а також завдяки кращому догляду за ними орендарями.  

Доказом вищезазначеного є те, що у стадії молодості знаходяться 47 % ставів 
регіону, а у стадії зрілості – 53 %. В останніх активізувалися процеси замулення, 
абразії берегів, заростання макрофітами, що призвело до зниження прозорості води 
у 2–2,5 рази. Заростання зазнає понад 60 % ставів, що загрожує їх зникненню, 
особливо малих ставів, що вимагає здійснення заходів щодо їх реконструкції.  

7. Видове різноманіття угруповань макрофітів залежить від гідрохімічного та 
гідрологічного режимів певних мілководних ділянок водосховищ. Досліджувані 
штучні водойми нами об’єднано у дві групи: середньо зарослі (Воронівецьке водо-
сховище, став у с. Шепіївка) і сильно зарослі (Староприлуцьке (нижнє) водосховище). 
Площа заростання водосховищ і ставів макрофітами коливалася від 6 до 95 %. 
Зарості рослин мають своєрідну поясність залежно від глибини водойми, що дає 
змогу використовувати угруповання макрофітів для фітоіндикації антропогенних 
порушень водойм (евтрофікація, замулення, обміління, заростання, погіршення 
кисневого режиму у воді) за видовим складом і розвитком рослин. 

8. У водосховищах сформувалося більше різноманіття макрофітів, ніж у 
ставках з однорідними умовами. Виявлено таксони Зеленої книги України: угрупо-
вання глечиків жовтих (Nuphar lutea L.), індикатор якості води – у Староприлуцькому 
(нижньому) заплавному водосховищі та ставу с. Шепіївка; масиви заростей латаття 
білого (Nymphea alba L.) у Воронівецькому водосховищі. 

Видовий склад та розвиток індикаторів-макрофітів свідчить, що у штучних 
водоймах рибогосподарського призначення регіону відбуваються екологічні процеси, 
які змінюють якість води: у заплавних водосховищах сформувалися реофільні 
умови, вода має II клас якості; у руслових водосховищах – лімнофільні умови, 
II клас якості води; для річкових загатних ставів характерні процеси заболочування, 
де вода забруднена до III класу якості. 

9. Встановлено, що за рівнем забруднення (на основі групового індексу забруд-
нення водойм) виділено 5 градацій: до 1-ї віднесено (Староприлуцьке (верхнє), 
Сербинівське); 2-ї – (Воронівецьке, Староприлуцьке (нижнє), Лозівське); 3-ї – 
(Гармакське); 4-ї – (Пиківське (нижнє); 5-ї – Нове водосховище, вода якого забрудне-
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на нітритами, тут підвищена концентрація показників: ПО, БСК5 і БСКп за ГДКв.р. 
України. Якість води штучних водойм 1 та 2 градацій відповідала I–III класу якості 
води за відповідними показниками трофо-сапробіологічного блоку.  

Встановлено, що знижують постійність зі зростанням забруднення такі види 
макрофітів: рдесник пронизанолистий (Potamogeton perfoliatus L.), ряска мала 
(Lemna minor L.) та латаття біле (Nymphea alba L.). Найстійкішими до забруднення 
зануреними рослинами виявилися рдесник гребінчастий (Potamogeton pectinatus L.) 
та кушир занурений (Ceratophyllum demersum L.). 

10. З метою підвищення дієвості заходів щодо охорони та екологічної оптимі-
зації використання штучних водойм рибогосподарського призначення басейну 
Південного Бугу в межах Вінницької області нами обґрунтовано систему інтегрова-
ного управління, що включає адміністративно-організаційні, інженерно-технічні, 
агротехнічні, лісомеліоративні та інші заходи. Важливе місце в системі управління 
відведено екологічному моніторингу досліджених водойм, який повинен включати 
основні морфометричні параметри, гідрохімічні та гідрологічні показники, процеси 
замулення та заростання макрофітами ставів та водосховищ. 

 
ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 

Авторські пропозиції щодо екологічної оцінки та оптимізації функціонування 
штучних рибогосподарських водойм обґрунтовані теоретично та методично розроб-
лені, підтверджені власними спостереженнями та аналітичними розрахунками, що 
забезпечує їх універсальний, комплексний та диференційований характер. Це дає 
підстави рекомендувати їх до практичного використання не лише стосовно 
досліджуваних штучних рибогосподарських водойм, а й інших штучних водних 
об’єктів басейну Південного Бугу.  

1. У системі інженерно-технічних робіт з метою збільшення глибини варто 
провести очищення ставів від накопиченого мулу. При відновленні об’єму замулених 
ставів вилучення донних відкладів має ряд переваг порівняно із збільшенням висоти 
греблі та гідравлічним промиванням водойм. 

2. З метою видалення вищої водної рослинності із зарослих штучних водойм 
запропоновано провести трикратне викошування жорсткої рослинності водно-
моторною косилкою у вегетаційний період, що дасть змогу спочатку зменшити масу 
макрофітів, а після третього викошування знищити кореневу систему водних 
рослин; вселення у водойми рослиноїдних риб (білий амур), розведення водоплавної 
птиці; тимчасово різко змінювати рівень води у водоймах; літування. 

3. Для покращення екологічної ситуації у басейні Південного Бугу, забезпечен-
ня доброї якості поверхневих вод і збереження біорізноманіття для усіх водних 
об’єктів регіону суб’єктам діяльності необхідно здійснити відведення водоохоронних 
зон, забезпечити виконання комплексу адміністративно-організаційних, інженерно-
технічних, агротехнічних, лісомеліоративних та інших заходів. 

4. Оптимізація використання штучних рибогосподарських водойм вимагає 
удосконалення програми моніторингу якості води через включення до неї пунктів 
спостереження на основних середніх і малих річках басейну Південного Бугу, які 
будуть вести спостереження за цими водоймами на притоках. При проведенні 
екологічної оцінки якості водного середовища доцільно використовувати показники 
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гідрохімічного та гідрологічного аналізу, а також гідробіологічні спостереження 
методом фітоіндикації. 
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АНОТАЦІЯ 

Бабань В. П. Екологічна оцінка та оптимізація використання штучних 
рибогосподарських водойм басейну річки Південний Буг. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських 
наук за спеціальністю 03.00.16 – екологія. – Житомирський національний агроеко-
логічний університет, Житомир, 2018. 

Дисертація присвячена екологічній оцінці та оптимізації використання штучних 
рибогосподарських водойм басейну річки Південний Буг. Проаналізовано розвиток 
мережі досліджуваних водойм, досліджено їх типологічну структуру та проведено 
класифікацію за просторовим розміщенням, господарським призначенням і 
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функціонально-генетичними критеріями, здійснено узагальнену оцінку якості гідро-
хімічного та гідробіологічного стану води штучних рибогосподарських водойм і 
визначено її вплив на їх продуктивне функціонування. Встановлено, що якість води 
водосховищ за різними гідрохімічними показниками відповідала II–IV класу якості 
води, у ставах – I–II. За рівнем забруднення (на основі групового індексу забруднен-
ня водойм) виділено 5 градацій. Проведено аналіз розподілу видів макрофітів як 
індикаторів якості води досліджуваних водосховищ і ставків рибогосподарського 
призначення вздовж градієнта забруднення води.  

Запропонована система інтегрованого управління, що включає адміністратив-
но-організаційні, інженерно-технічні, агротехнічні, лісомеліоративні та інші заходи 
щодо охорони та екологічної оптимізації використання штучних рибогосподарських 
водойм.  

Ключові слова: екологічна оцінка, штучні рибогосподарські водойми, якість 
води, макрофіти, фітоіндикація, басейновий принцип. 

 
АННОТАЦИЯ 

Бабань В. П. Экологическая оценка и оптимизация использования искус-
ственных рыбохозяйственных водоемов бассейна реки Южный Буг. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата сельскохозяйственных 
наук по специальности 03.00.16 – экология. – Житомирский национальный агроэко-
логический университет, Житомир, 2018. 

Диссертация посвящена экологической оценке и оптимизации использова-
ния искусственных рыбохозяйственных водоемов бассейна реки Южный Буг. 
Проанализировано развитие сети исследуемых водоемов, исследовано их типо-
логическую структуру и проведена классификация по пространственным разме-
щением, хозяйственным назначением и функционально-генетическими критериям, 
осуществлено обобщенную оценку качества гидрохимического и гидробиологи-
ческого состояния воды искусственных рыбохозяйственных водоемов и определено 
ее влияние на их продуктивное функционирование.  

Выделены три группы административных районов по уровню зарегулиро-
ванности стока по территории области: высокий (k = 1,0–2,0 га/км2) – 7 районов, 
средний (k = 0,5–1,0 га/км2) – 12 районов и низкий уровень (k = 0–0,5 га/км2) – 
8 районов. Самая большая зарегулированность стока (1,6 га/км2) в Козятинском 
районе, наименьшая (0,1 га/км2) – в Могилев-Подольском. Большинство прудов 
построены на малых реках и ручьях, в результате чего их водный сток зарегули-
рован на 30–60 %. 

Установлено, что видовое разнообразие группировок макрофитов зависит 
от гидрохимического и гидрологического режимов определенных мелководных 
участков водохранилищ. Площадь зарастания водохранилищ и прудов макрофи-
тами колебалась от 6 до 95 %. Заросли растений имеют своеобразную зависи-
мость от глубины водоема, позволяет использовать группировки макрофитов 
для фитоиндикации антропогенных нарушений водоемов (эвтрофикация, 
заиления, обмеление, зарастание, ухудшение кислородного режима в воде) по 
видовому составу и развитием растений. Также, установлено, что качество воды 
водохранилищ по разным гидрохимическим показателям отвечала II–IV классу 
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качества воды по нормативам ПДК Украины для рыбохозяйственных водоемов, 
в прудах – I–II. По уровню загрязнения (на основе группового индекса загрязнения 
водоемов) выделено 5 градаций. Проведен анализ распределения видов макро-
фитов как индикаторов качества воды исследуемых водохранилищ и прудов 
рыбохозяйственного назначения вдоль градиента загрязнения воды. 

Предложенная система интегрированного управления, включая админи-
стративно-организационные, инженерно-технические, агротехнические, лесо- 
мелиоративные и другие мероприятия по охране и экологической оптимизации 
использования искусственных рыбохозяйственных водоемов. 

Ключевые слова: экологическая оценка, искусственные рыбохозяйственные-
водоемы, качество воды, макрофиты, фитоиндикация, бассейновый принцип. 

 
SUMMARY 

Baban V. P. Environmental assessment and optimization of the use of artificial 
fishpond basins in the Southern Bug River basin. – The manuscript. 

Thesis for a candidate degree in agricultural sciences, specialty 03.00.16 – ecology. – 
Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, 2018. 

The dissertation is devoted to ecological assessment and optimization of the use of 
artificial fish water basins of the Southern Bug River Basin. The development of the 
network of investigated reservoirs was analyzed, their typological structure was investi-
gated and classification was made on spatial location, economic purpose and functional 
and genetic criteria, a generalized assessment of the quality of the hydrochemical and 
hydrobiological state of water of artificial fish farming reservoirs was carried out and its 
influence on their productive functioning was determined. It was established that the water 
quality of water reservoirs according to various hydrochemical parameters corresponded to 
the II–IV class water quality, in the stands – I–II. According to the level of pollution 
(based on the group index of pollution of water bodies), 5 graduations are allocated. An 
analysis of the distribution of macrophyte species as indicators of water quality of investi-
gated reservoirs and ponds of fishery management along the water pollution gradient has 
been carried out. 

The proposed integrated management system, which includes administrative-
organizational, engineering-technical, agrotechnical, forest-melioration and other 
measures for the protection and ecological optimization of the use of artificial fish-water 
reservoirs. 

Key words: ecological estimation, artificial fish water reservoirs, water quality, 
macrophytes, phytoindication, basin principle. 
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