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ВІД УПОРЯДНИКА_______________________________________
В умовах незалежності України морегосподарський
комплекс як інтегрована система морських сфер виробництва
стає одним із пріоритетів соціально-економічної стабільності та
економіко-екологічної безпеки країни і зумовлює якісно нові
можливості України в освоєнні Азово-Чорноморського басейну,
інтеграції її у світову економічну систему. Однак морські системи
азово-чорноморського узбережжя перебувають під впливом
господарської діяльності не тільки України, а й інших
причорноморських держав, тому екологічні проблеми регіону
визначаються й особливостями їх економічного розвитку. Підйом
промислового виробництва в причорноморських державах, а
разом з ним зростання обсягів промислових і побутових стоків у
прибережній зоні, інтенсивний розвиток судноплавства, річковий
стік, вплив сільського господарства, будівництво та розвиток
рекреації зумовили зростання рівня забруднення морського
середовища. У таких умовах лише екологічно збалансований
розвиток
з
впровадженням
інтегрованого
управління
причорноморськими державами приморською зоною дозволить
вирішити економічні й соціальні завдання регіону. А для цього
потрібна розробка і реалізація національних стратегій
екологічного управління береговою зоною моря державами,
виходячи з сучасного міжнародного законодавства.
У вирішенні екологічних проблем пріоритетна роль
належить екологічній просвіті. Однією з умов підвищення рівня
екологічної освіти всіх верств суспільства є їх поінформованість.
Саме цю мету – надання інформації – ставив перед собою
упорядник пропонованого читачам покажчика.
Покажчик
відкривається
вступною
статтею
В. І. Михайлова, доктора географічних наук, професора кафедри
автоматизації та управління технологічними процесами Одеської
національної академії зв’язку імені О. С. Попова.
Матеріал бібліографічного покажчика згрупований у семи
розділах, у межах кожного розділу – у хрологічному порядку, в
межах року – в алфавіті авторів ; розділи починаються короткими
вступами. Автори вступів до розділів – В. І. Михайлов і
Н. П. Лошкарьова. При складанні вступів до розділів та підрозділів
були використані матеріали зі статей В. В. Адобовського, канд.
геогр. наук, І. В.Сінегуба, ст. наук. співробітника; Є. В. Соколова,
аспіранта Інституту морської біології НАН України, Є. Д. Гопченка,
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д-ра геогр. наук, Ю. С. Тучковенка, д-ра геогр. наук, В. М Тімченка,
д-ра геогр. наук, В. Г. Бушуєва, директора ДП «Одеський центр
ПівденНІРО».
У роботі з посібником читачам допоможе довідковий
апарат: покажчик авторів, покажчик абревіатур, покажчик
періодичних видань.
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Сучасні зміни рівня Чорного моря як основа стратегії
будівельного освоєння узбережжя
Чорне море є складовою частиною Світового океану і
належить до басейну Атлантичного океану, з'єднуючись із ним
через протоки Босфор, Дарданелли і Гібралтар. Рівень Чорного
моря приблизно на 40 см вищий за рівень Мармурового моря. В
існуючих кліматичних умовах вода з Чорного моря «випливає», а
не «втікає» в нього. Чорноморська вода поповнює об'єм вод
Світового океану і підвищує його рівень.
У системі середземних морів, частинами якої є Азовське,
Чорне, Мармурове та Егейське моря, поверхневі води послідовно
стікають з Азовського моря у Чорне, з Чорного – у Мармурове, з
Мармурового – в Егейське. Рівень Чорного моря та Атлантичного
океану вищий за рівень Середземного моря і їх поверхневі води
стікають у Середземне море. Це означає, що зростання рівня
Світового океану внаслідок глобального потепління поки не
призвело до безпосереднього стікання вод з Атлантики в Чорне
море (за системою «сполучених посудин»), як це було після
закінчення льодовикового періоду. Підвищення рівня внутрішніх
морів за рахунок зростання рівня Світового океану аксіоматичне
тільки для таких водних об'єктів, як Червоне море, Перська
затока, Середземне море, водний баланс яких – негативний.
Твердження про те, що сучасне підвищення рівня
Світового океану внаслідок глобального потепління призводить
до підвищення рівня, не є аксіомою. У цей же період середній
рівень Чорного моря піднявся на 50 мм, що важко пояснити
надходженням вод Світового океану. Таке було б можливо, якби в
каскаді морів Середземне-Егейське-Мармурове-Чорне-Азовське
водний бвланс кожного з водних об'єктів був би нульовим, а якщо
негативним, то абсолютне значення балансу Середземного моря
повинно бути меншим, ніж у Чорному, у Чорному менше, ніж в
Азовському. При такому варіанті надлишок вод в Атлантиці (за
рахунок глобального потепління) буде призводити до поступового
перетікання вод в Середземне, потім в Егейське, в Мармурове, в
Чорне та Азовське моря.
У доповіді ООН, опублікованій в грудні 2007 року і
присвяченій боротьбі з наслідками глобальної зміни клімату,
прогнозується підвищення рівня Світового океану до 2050 року на
50 см. На території України це загрожує затопленням Херсонської
області, низинних ділянок чорноморського узбережжя Криму,
Одеси, Приазов’я та ін. Враховуючи негативні прогнозні оцінки
стосовно зміни рівня Чорного моря, що призведуть до величезних
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економічних збитків для України, науковці кафедри океанології та
морського
природокористування
Одеського
державного
екологічного університету та Одеської державної академії
будівництва та архітектури виконали дослідження змін рівня
Чорного моря в цілому і Одеської затоки зокрема. Дослідження по
Чорному морю показали зміни, співставні зі змінами рівня
Світового океану. Однак важливо брати до уваги той факт, що
рівень Атлантичного океану не можна ототожнювати з рівнем
Світового океану. Таке ототожнювання є неправомірним, тому що
рівень Атлантичного океану нижчий за рівнь Світового океану.
Дані ТOPEX/POSEIDON (супутникові дані), отримані внаслідок
досліджень внутрішніх морів Європейського континенту свідчать:
в цілому лінійна зміна рівня оцінюється зростанням на 6 мм/рік;
найбільші величини лінійного тренда спостерігаються, головним
чином, у східній частині Середземного моря (10 мм / рік) і
Чорному морі (14 мм / рік); у Фінській затоці Балтійського моря
зміна рівня моря становить близько 5-7 мм / рік.
У чому полягає проблема зміни рівня Чорного моря?
Важливо розуміти, що об’єм води в Чорному морі і, відповідно,
рівень моря визначається його власним водним балансом, який
залежить від стоку річок, водообміну через Босфор, від
атмосферних опадів і випаровування з поверхні моря. Таким
чином, рівень моря визначається переважно регіональними
факторами і, в першу чергу, гідрометеорологічними умовами на
площі водозбору річок, що впадають у Чорне море. Результати
досліджень зміни рівня Чорного моря за даними берегових пунктів
показали, що рівень моря знизився з 1940 по 1950 рік на 15 см, з
1969 по 1973 – на 11 см, з 1980 по 1984 рік – на 8 см і з 1988 по
1993 рік – на 6 см.
Зазвичай зростання рівня моря пов'язують з глобальним
потеплінням. Відомо, що в 1902-1944 роках відбулося підвищення
середньоглобальної температури повітря на 0,60 С і це призвело
до зменшення середньої товщини морських льодів в Арктиці на
50%, а їх площі – на 10%. Те саме відбулося з льодовиками
Землі Франца-Йосифа і Альпійської зони Швейцарії, площа яких
зменшувалася на ті самі 10%. Зміна середнього рівня Світового
океану в цей період, як прийнято вважати, наклалася на ефект
танення льодів наприкінці малого льодовикового періоду і
призвела до помітного підвищення швидкості росту рівня
Світового океану, який з 1850 по 1940 рік піднявся на 10-11 см. У
період з 1940 по 1970 рік рівень не підвищувався. За останні 10-15
років зростання рівня теж не фіксується. У той же період рівень
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Чорного моря піднявся на 15 см, що важко пояснити
надходженням вод Світового океану.
За усередненими даними за 3 роки зміна рівня моря
вирізняється значною міжрічною мінливістю з амплітудою до
20 см за 75 років. У той же час для Світового океану характерний
майже монотонний підйом рівня на 10 см за останні 50 років.
Зміна рівня Чорного моря може відбуватися і за рахунок
ротаційних ефектів. При збільшенні швидкості обертання Землі її
рухливі оболонки, в тому числі і води внутрішніх морів, набувають
складової загального руху до екватора. При зменшенні швидкості
обертання Землі – навпаки, до полюсів.
На зміну рівня моря впливає також твердий стік річок, який
оцінюється в 68 млн т/рік. Прийнято вважати, що повільне
надходження твердого стоку в моря призводить до такого ж
повільного регіонального прогинання земної кори. Таким чином,
надходження твердого стоку у моря в кінцевому підсумку
призводить не до зменшення, а до збільшення їх глибини.
Трансгресія і регресія моря пов'язані і з тектонічними
рухами (І.М. Горячкин, В.А. Іванов, 2006). Результати досліджень
показують, що середня швидкість занурення в басейні Чорного
моря оцінюється в 0,1 см/рік. У цьому аспекті розглянуто часову
мінливість рівня Чорного моря в різних пунктах за даними
берегових вимірювань. Дані показують, що максимум рівня
Чорного моря в 1940 році фіксувався на всіх станціях. Це свідчить
про те, що в цей період зміни рівня моря мали загальний
характер, це було пов'язано зі збільшенням прибуткової частини
прісного балансу Чорного моря. Максимум рівня Чорного моря в
1970 році проявився тільки на берегових пунктах західного
узбережжя моря. У 1995-2000 роках очікуване зростання рівня не
фіксувалося жодною станцією.
У наш час при будівельному освоєнні української частини
узбережжя Азовського і Чорного морів необгрунтовано домінує
доктрина про майбутній наступ моря на узбережжя внаслідок
танення льодовиків і відповідного підйому рівня Світового океану.
Прогнозується
затоплення
дельтових
ділянок
річок,
акумулятивних берегових форм, таких, як коси і пересипи, на яких
розташовані об'єкти рекреації з усією інфраструктурою,
транспортні розв'язки. В межах українського узбережжя
Азовського моря прогнозується затоплення Сиваша, Арабатської
стрілки, острова Бирючого, Обіточної коси, Бердянська та ін. У
межах українського узбережжя Чорного моря очікується
затоплення Тендрівської, Кінбурнської кіс, Одеського пересипу.
Серйозні проблеми прогнозують у разі затоплення коси в
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Цареградському гирлі. А цє має стратегічне значення, оскільки
використовується для забезпечення залізничного сполучення з
півднем Одеської області. Прогнозні оцінки, озвучені на рівні
ООН, можуть стати основою для планування витрат на
попереджувальні заходи і ліквідацію очікуваних наслідків,
пов'язаних з трансгресією моря.
В. І. Михайлов,
д-р геогр. наук, проф. кафедри автоматизації
і управління технологічними процесами
Одеської національної академії зв'язку ім. А. С. Попова
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РОЗДІЛ 1_______________________________________________
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЛИМАНІВ ТА ОЗЕР
ПІВНІЧНО- ЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я
Лимани північно-західного Причорномор'я є унікальними
природними системами, важливою частиною водного фонду і
мають велике природне, економічне і соціальне значення для
України. У межиріччі Дунаю і Дністра їх понад 20: Дніпро-Бузький,
Дністровський, Березанський, Тилігульський, Великий Аджалицький (Дофінівський), Малий Аджалицький (Григорівський),
Куяльницький,
Хаджибейський,
Сухий,
Шаболатський
(Будацький), група Тузлівських лиманів (Алібей, Бурнас, Шагани
та ін.), озеро Сасик. На акваторіях лиманів функціонують морські
порти Білгород-Дністровський, Іллічівський, Южний, порти в
Очакові, Херсоні і Миколаєві. На західному березі Малого
Аджалицького лиману розташований Одеський припортовий
завод (ОПЗ) з організацією причального фронту для
перевантаження аміаку, карбаміду та інших хімічних речовин;
східний берег використаний для будівництва перевантажувальних
комплексів: вугільно-рудного, мінеральних вантажів і контейнерів.
У Жебриянській бухті функціонує порт Усть-Дунайськ.
Лимани та їх прибережно-берегові території є важливими
природними комплексами, які мають загальнодержавне і міжнародне значення у мережі природно-заповідного фонду і виконують
рекреаційні, водоохоронні та грунтозахисні функції.
Порушення гідрологічного режиму внаслідок зміни стоку
річок, що впадають у лимани, умов водообміну цих водойм з
морем і господарська експлуатація водозбірних площ і, особливо,
узбереж лиманів без дотримання природоохоронних норм
призвело до збільшення надходження в ці водойми біогенних і
забруднюючих речовин, до усихання дрібних лиманів та
деградації інших. Природні ресурси деяких одеських лиманів
перебувають під загрозою знищення. В особливо важкому
становищі перебувають Куяльницький і Тилігульський лимани,
водно-сольовий баланс яких порушений внаслідок зменшення
стоку малих річок, що раніше їх живили.
До основних проблем в управлінні та охороні лиманів
північно-західної частини Причорномор'я можна віднести
відсутність комплексного інтегрального управління водними
ресурсами на основі басейнового принципу; відсутність жорстко
детермінованої нормативно-правової бази регулювання водних
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відносин у галузі охорони і відновлення водних ресурсів;
недостатнє
фінансування
природоохоронних
заходів
та
відсутність механізму фінансової підтримки приватних інвесторів;
невміння знаходити оптимальні шляхи й механізми управління
водною екосистемою; відсутність репрезентативної бази даних
стану водних екосистем (дані моніторингу нерегулярні і не завжди
мають репрезентативну сітку точок спостережень); відсутність
паспортизації водойм; недостатня обізнаність у міжнародному
досвіді успішної реалізації водоохоронної політики у сфері
інтегрованого управління водними ресурсами.
У зв’язку з відсутністю публікацій у покажчику не
представлені матеріали про Березанський лиман.
Адобовский В. В. Влияние природных условий и антропогенного воздействия на деградацию и восстановление закрытых лиманов // Лимани північнозахідного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні
проблеми та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 31-34.
У закритих лиманах (крім Хаджибейського) значно змінюється водно-сольовий режим, що виражається у скороченні водних площ лиманів, у підвищенні солоності вод. Деградація річок,
що впадають у лимани, не дозволяє підтримувати стабільний водний режим. Відсутність постійного зв’язку з морем обмежує водообмін і сприяє накопиченню солей у водах лиманів.
Найбільш значущими з природних складових, що впливають на водно-сольовий режим лиманів, є поверхневий стік і кліматичні умови. Підвищення температури повітря в останні роки активізувало випарні процеси в акваторіях лиманів. У 2010 р. високі
температури стали однією з причин масової загибелі риби в Тилігульському лимані. 1 травня 2012 р. при температурі води 320С у
південній частині Куяльницького лиману відбулася масова загибель молоді рачка Artemia salina.
Окремо стоїть проблема Хаджибейського лиману, рівень
води якого перевищує рівень моря, а солоність тримається в межах 4-6%0. Високий рівень лиману підтримується за рахунок скидання в нього слабоочищених стічних вод Одеси, що негативно
впливає на його екологічні характеристики. Нині існують проекти
з’єднати Хаджибейський лиман з морем судноплавним каналом і
створити на березі лиману портові споруди. Реалізація такого
проекту дозволила б стабілізувати водно-сольовий режим лима12

ну, проте необхідно ретельно прорахувати всі наслідки для його
екосистеми.
У статті викладені умови природного відновлення водносольового режиму закритих лиманів, але найбільш ефективним
способом є їх з’єднання з морем за допомогою регульованих гідротехнічних споруд.
Вплив змін клімату на живлення лиманів північнозахідного Причорномор’я / Н. С. Лобода [та ін.] // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 24-26.
Починаючи з 1987 р., інтенсивність потепління у порівнянні з минулими роками зростає. Підвищення температури повітря
обумовлює відповідне зростання випаровування з поверхні суші,
що при стійкому фоні зволоження призводить до зменшення стоку
річок і припливу прісних вод до лиманів північно-західного Причорномор’я. Встановлено, що теплоенергетичні ресурси клімату регіону з 1989 по 2008 р. зросли в 1,04 раза, річні опади скоротилися
в середньому на 6%. При такому співвідношенні ресурсів тепла й
вологи скорочення кліматичного (обумовленого лише кліматичними чинниками) річного стоку становить у середньому 30%.
Глобальне потепління, яке спостерігається з 80-х років
минулого сторіччя, може спричинити не тільки зміну стоку річок та
водостоків у цілому, а і його перерозподіл за місяцями і сезонами.
Минулого сторіччя значна роль у формуванні річного стоку (понад
70%) належала опадам зимового сезону, коли закладалися умови
для розвитку весняного водопілля. На майбутнє прогнозується
зростання повторюваності катастрофічних паводків у літній сезон.
На прикладі дощових паводків 2010 та 2012 років можна визначити їх суттєвий вплив на якість вод лиманів.
Илюшин В. Я. Роль и значение водно- и солеобмена
через пролив в водном и солевом балансе зоны смешения лимана // Укр. гідрометеорол. журн. – 2012. –
№ 11. – С. 218-233.
Всі лимани у північно-західній частині Чорного моря мають
двомірний зворотно-поступальний гідравлічний зв'язок з морем,
тому аналізувати водно-солеобмінні процеси в перетині протоки
вельми складно. Для цього потрібні нові підходи, використання
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нетрадиційних характеристик цих процесів. Вихідними даними
були дані добових гідрометеорологічних спостережень, виконані у
Кінбурнській протоці в липні і вересні 1971 року стандартними
приладами, трьома суднами одночасно. Аналіз функціональної
ролі і значення водо- і солеобмінних процесів у протоці показав,
що головна роль належить двошаровому обміну, дискретний є
складовою його частиною. Тришаровий обмін, імовірно, представляє мертвий простір у протоці при розрахунку водно- та сольового обміну між лиманом і морем і тому може не враховуватися. Запропоновано оригінальний спосіб оцінки і розрахунку водо- і солеобміну для стаціонарних і несталих умов.
Миничева Г. Г. Оценка природной устойчивости лиманов северо-западного Причерноморья в соответствии с принципом Водной Директивы ЕС / Г. Г. Миничева, Е. В. Соколов // Лимани північно-західного
Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми
та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С. 11-14.
Оцінка екологічного статусу лиманової екосистеми включає кількісну оцінку їх як антропогенної, так і природної складової.
Така оцінка необхідна для охорони та екологічного менеджменту.
Як інтегральний показник, що відображає властивості природної
складової водної екосистеми, розглядається природна стійкість
(ПС), тобто властивість водної екосистеми протистояти розбалансуванню інтенсивностей продукційно-деструкційних процесів. Чим
вище значення показника ПС, тим вища здатність водної екосистеми асимілювати антропогенні або природно аномальні потоки
речовини і енергії.
Мета авторів – розробка методу кількісного вираження ПС
у вигляді індексів природної стійкості (ІПС) для лиманів північнозахідного Причорномор'я з дотриманням стандартів кількісної оцінки екологічного статус-класу водних екосистем, прийнятих у Водній Директиві ЄС. Для вісімнадцяти лиманів північно-західного
Причорномор'я були розраховані значення ІПС, які розподілялися
в межах: 0,285-0,762. Діапазон отриманих значень ІПС був апроксимований до шкали [1-0] для відносного вираження даного показника (Ecological Quality Ratio-EQR). З використанням коефіцієнтів
апроксимації та регіональної експертної оцінки були встановлені
межі європейських статус-класів. Досліджені лимани проранжовано за значеннями ІПС відповідно до стандартів Водної Директиви
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ЄС. Таким чином, у цей період процентне співвідношення статусу
природної стійкості лиманів північно-західного Причорномор'я відповідно до стандартів європейської класифікації становить: Bad –
17%, Poor – 33%, Moderate – 22%, Good – 22%, High – 6%.
Нікіпелова О. М. Природні лікувальні ресурси лиманів
Одеської області / О. М. Нікіпелова ,О. В. Катеруша,
Т. А. Сафранов // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та
шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С.15-17.
Донні відклади багатьох лиманів Одеської області представлені чорними та мено-сірими мулами, але комплексні доклінічні дослідження їх якості виконано лише в південній частині Куяльницького лиману та у прибережній частині лиману Бурнас (в
районі с. Лебедівка, Татарбунарського району).
Вивчення загального впливу пелоїдів, ропи Куяльницького
лиману на організм тварин шкідливої дії після їх застосування не
виявили. У нерозведеній ропі лиману встановлено біологічну активність, що дало підставу рекомендувати ії для проведення клінічних випробувань. Однак необхідно враховувати негативний
вплив антропогенних факторів на фізико-хімічні і лікувальні властивості пелоїдів і ропи.
Встановлено, що мули прибережної частини Бурнасу відносяться до високомінералізованих, середньосульфідних і відповідають вимогам, що висуваються до лікувальних грязей (пелоїдів). Вони є перспективними для лікувального застосування і можуть бути рекомендовані для подальшого комплексного вивчення
з метою отримання медичного (бальнеологічного) висновку. Рекомендується провести на виділеній ділянці попередній етап геолого-розвідувальних робіт для оцінки експлуатаційних запасів родовища з метою отримання спеціального дозволу на його експлуатацію.
Для оцінки умов проведення процедур в аеро-, геліо- та
таласотерапії автор розрахував еквівалентно-ефективні температури (ЕЕТ). Для разрахунку значень ЕЕТ використовувалися метеорологічні дані за три літніх місяці впродовж 5 років (2003-2007),
одержані на станціях, розташованих у прибережній зоні Одеської
області. Дослідження показали, що найсприятливішими для повітряних ванн і водних процедур є липень і серпень.
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Оцінка припливу прісних вод до лиманів північно західного Причорномор’я / Н.С. Лобода [та ін.] // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 21-24.
Формування гідрохімічного, екологічного та біологічного
режимів лиманів забезпечує стік малих та середніх річок північнозахідного Причорномор’я.
У 50-х роках минулого сторіччя були організовані
стаціонарні гідрологічні спостереження. Однак з часом окремі
гідрологічні пости були закриті, тому через нестачу даних спостережень у нормативних документах для досліджуваної територі є
«білі інформаційні плями». Окрім того, стік річок значно трансформований водогосподарськими заходами, серед яких головне
місце за масштабом наслідків належить штучним водоймам.
Проблемами дослідження стоку малих та середніх річок
північно-західного Причорномор’я займалися такі українські вчені,
як В. М. Біцилі, І.Ф. Бурлай, Г. І. Швебс, В. М. Тімченко та ін. Перші
узагальнення характеристик річного поверхневого та підземного
стоку річок виконав В. Г. Сорокін (1974) на основі генетичного
підходу до визначення норм стоку, запропонованого професором
А. М. Бефані. У наш час теоретичні та експериментальні
дослідження гідрологічного, гідрохімічного, гідроекологічного та
біологічного стану лиманів у залежності від кількісних та якісних
характеристик прісних вод, які до них надходять, проводяться в
Одеському державному екологічному університеті (ОДЕКУ) на
базі кафедр гідрології суші, гідроекології та водних досліджень,
океанології та водних біоресурсів. Для розрахунків річного
мінімального стоку річок та розподілу стоку за сезонами й
місяцями розроблено модель «клімат-стік», яка базується на
розгляді рівнянь водного та теплового балансів водозборів.
Приоритетные проблемы причерноморских лиманов
как основа курортных территорий / А. В. Мокиенко
[и др.] // Лимани північно-західного Причорномор’я:
актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С.18-20.
Узбережжя Чорного моря між гирлами Дніпра і Дунаю є
класичним лиманним. Лимани – це водні об'єкти, віднесені до категорії лікувальних, що передбачає проведення їх еколого16

гігієнічного моніторингу з метою ідентифікації, запобігання та ліквідації можливих джерел антропогенних забруднень.
Автори обговорюють проблему статусу лиманів. Незважаючи на те, що впродовж десятків років лимани використовуються як джерела цінних природних лікувальних ресурсів, концептуального підходу у визначенні їх статусу немає, ніхто ними не
займається. Лимани повинні розглядатися як особливо охоронювані водні об'єкти, віднесені до категорії лікувальних. Для цього
потрібно розробити і затвердити відповідні нормативно-методичні
документи, що регламентують мікробіологічні та хімічні показники
якості ропи і пелоїдів як природних лікувальних ресурсів.
Наразі ситуацію із забрудненням лиманів слід оцінити як
неблагополучну. Як приклад розглянуто Шаболатський (Будацький) лиман, ропа і пелоїди якого піддаються антропогенному
впливу.
Симов В. Г. Гидроэкологические исследования для
оценки техногенного загрязнения лиманов эстуарного типа // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи
їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 137-140.
Найбільш складні екосистеми мають лимани естуарного
типу – Бузький, Дніпровський і Дністровський. Їх гідроекологічний
стан значною мірою формується під впливом внесення речовин з
річковим стоком, річний об’єм якого у багато разів перевищує
об’єм вод цих водойм, тому його кількісна оцінка в останні 30-40
років розглядалася багатьма ученими. Аналіз багаторічних даних
про забруднення гирл річок Південний Буг і Дніпро дозволяє
зробити методологічні висновки :
– велика мінливість концентрації забруднюючих речовин (ЗР)
у гирлах річок, недостатній її облік під час моніторингу стану вод,
а також скорочення в останнє десятиліття кількості спостережень
не дозволяють достовірно визначити об’єм внесення ЗР у лиман з
річковим стоком;
– цілком можливо використати найбільш регулярні сезонні
спостереження для визначення тенденцій (трендів) зміни стану
забруднення річкових вод і їх винесення в лиман. Отримані у
такий спосіб висновки можуть використовуватися для ухвалення
управлінських рішень щодо поліпшення стану лиманів;
– щодекадні спостереження протягом року за станом забруднення річкових вод у системі ОГСНК забезпечують надійне (з по17

хибкою не більше ± 15%) визначення винесення ЗВ з річковим
стоком; для визначення винесення ЗВ з похибкою до ± 20% виміри достатньо робити 1 раз на місяць протягом року.
Тучковенко Ю. С. Гидрологические условия как фактор, определяющий экологическое состояние лиманов северо-западного Причерноморья // Лимани
північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 27-31.
У статті розглянуто вплив негативних факторів на гідроекологічний стан вод відкритих лиманів з вільним водообміном з
відкритим морем (Дністровський, Бузький, Дніпровський, Сухий,
Малий Аджалицький (Григорівський)) і квазіізольованих лиманів з
ускладненим, епізодичним, можливо, регульованим, водообміном
з морем (Тузлівська група лиманів, Дофінівський, Будацький, Тилігульський).
Для стабілізації гідрологічного і гідрохімічного режимів,
збереження ресурсного потенціалу лиманів передбачається використовувати гідродинамічне моделювання. В Одеському державному екологічному університеті для цієї мети застосовується модифікована чисельна тривимірна нестандартна гідродинамічна
модель МЕСА-Model for Estuarine for Coastal Circulation
Assessment, яку можна використовувати для розрахунків динаміки
вод і поширення домішок у морських акваторіях. Методика була
відпрацьована при розробці науково обгрунтованих заходів для
стабілізації режиму Дофінівського, Тилігульського лиманів і Тузлівської групи лиманів шляхом регулювання та водообміну з морем.
Илюшин В. Я. Механизм формирования двухслойной
зоны смешения лимана и влияние на нее реверсивного водообмена через пролив // Вісн. Одес. держ.
екол. ун-ту : наук. журн. – 2013. – Вип. 15. – С. 165176.
Формування зони змішування лиману визначається, насамперед, припливом річкових і морських вод, які за своїми фізичними і хімічними властивостями значно відрізняються від морських, а також відтоком лиманних вод через протоку. Зона змішування річкових і морських вод у лимані в загальному географічно18

му розумінні є зоною геоекологічного бар'єру між континентальними і океанічними водними масами. Тому вивчення процесу
формування цієї зони має значення, в першу чергу, для водного
населення цієї зони і стосується оцінки екологічних властивостей
водного об'єкта. У статті розглянуто механізм формування зони
змішування.
Встановлено,
що
в
природних
умовах
гідромеханічний підхід нераціональний. Більш продуктивним є
гідрологічний метод вивчення реальних зон змішування річкових і
морських вод гирлових узмор’їв. Висловлені гіпотези перевірялись у Кінбурнській протоці.
Мєдвєдєв О. Ю. Загальна характеристика і сучасні
геологічні процеси на лиманах в межах Татарбунарського району // Вісн. Одес. нац. ун-ту
ім. І. І. Мечникова. Серія : Геогр. та геол. науки. –
2013. – Т. 18, вип.9 (17). – С. 212-217.
Проблемам лиманів північно-західного Причорномор’я
приділяється особлива увага, що пов’язано з процесами їх деградації внаслідок кліматичних змін та підвищеного антропогенного
тиску в їх басейнах. Увага науковців прикута до лиманів, які перебувають у кризовому стані (Куяльницький, Сасик та Хаджибейський), це обумовлює їх більшу вивченість. При цьому малі лимани
лишаються поза увагою дослідників і управлінців, хоча у межиріччі Дунаю та Дністра, вздовж морського узбережжя, знаходиться
низка мілководних лиманів, яка починається з опріснених лиманів
Джаншейського і Малий Сасик, за ними – Тузлівська група лиманів, яка включає Шагани, Алібей, Бурнас та інші водойми.
Автор розглянув геологічну будову і деякі сучасні геологічні процеси, які відбуваються на узбережжі лиманів у межах
Татарбунарського району Одещини і мають безпосередній вплив
на розвиток біологічної складової водно-болотних угідь. У статті
наведені сучасна карто-схема і опис процесів у кожній водоймі.
У цілому наведені дані засвідчують наявність і розвиток на
узбережжі лиманів інженерно-геологічних процесів, які періодично
посилюються або згасають, що своєю чергою відбивається на розвитку біологічної складової водно-болотних угідь, на рекреаційному та сільськогосподарському потенціалі району.
Струтинська О. Є. Історія досліджень та стан вивченості ґрунтів і ґрунтового покриву прибережноберегових територій лиманів північно-західного
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Причорномор’я // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія : Геогр. та геол. науки. – 2013. – Т. 18,
вип. 1 (17). – С. 218-221.
Автор проаналізував історію досліджень та стан вивченості грунтів і грунтового покриву прибережно-берегових територій
лиманів північно-західного Причорномор’я. Встановлено, що більшість грунтознавчих робіт виконувалася тільки на регіональному рівні, за винятком грунтово-меліоративних і агрохімічних, проведених для обгрунтування проектів іригаційного освоєння земель. Тому вивчення грунтотворення, грунтів і грунтового покриву
прибережно-берегових територій лиманів з метою раціоналізації
грунто- і землекористування є перспективним напрямом досліджень.
Степаненко С. Н. Актуальные задачи сохранения
природного потенциала лиманов Одесской области
// Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідроекологічний стан; проблеми водного та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 6-9.
З 21 лиману північно-західного Причорномор'я 17
знаходяться на території Одеської області. Вони мають
величезний природний потенціал для соціально-економічного
розвитку області у сфері рекреації, туризму, охорони здоров'я,
аквакультури, рибальства. Проте внаслідок нерегульованої
антропогенної діяльності і кліматичних змін, відсутності науково
обгрунтованих планів водного і екологічного менеджменту,
природні ресурси деяких одеських лиманів перебувають під
загрозою знищення. В особливо важкому стані опинилися
Куяльницький і Тилігульський лимани, водно-сольовий баланс
яких порушений внаслідок зменшення стоку малих річок, що
раніше живили їх. Найкритичніша ситуація – на Куяльницькому
лимані. За останні 5 років його водні запаси різко скоротилися, що
призвело до істотних і несприятливих змін водно-сольового
балансу і ставить під загрозу природні лікувальні ресурси лиману.
У жовтні 2011 р. Одеська обласна рада прийняла
регіональну програму збереження і відновлення водних ресурсів у
басейні Куяльницького лиману на 2012-2016 рр. Контролює
виконання програми екологічна громадськість Одеси і депутська
група Одеської обласної ради «Куяльник». Проте реалізується
програма дуже повільно, що, в першу чергу, пов'язано зі
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складністю запропонованих у ній рішень. Першочерговим заходом
було визначено будівництво гідротехнічної споруди для подання в
лиман морської води і розчищення русла річки Великий Куяльник.
Щодо другого заходу, який дозволить істотно поліпшити подання
прісної води в лиман, у науковому середовищі і серед
громадськості є консенсус, стосовно ж подання морської води в
Куяльник існують діаметрально протилежні думки. Для
передбачення майбутніх наслідків такого кроку в 2013 р. науковці
ФХІ ім. О. В. Богатского НАН України, Одеського філіалу ІБПМ
ім. О. О. Ковалевського НАН України та Інституту медичної
реабілітації і курортології Міністерства охорони здоров'я України
провели екологічну експертизу екологічних і медичних наслідків
розбавлення ропи морською водою. Висновки учених однозначні :
при розумному підході морська вода не вплине негативно на
якість природних лікувальних ресурсів і в той же час дозволить
різко поліпшити водно-сольовий баланс лиману.
Комітет ВР України підтримав прийняте обласною радою
рішення про будівництво гідротехнічної споруди (ГТС) для
подання морської води в лиман.
Дніпровсько-Бузький лиман
Дніпровсько-Бузька гирлова область є унікальним водним об’єктом, на просторах якого під впливом як річкових, так і
морських факторів формується своєрідний геофізичний, гідрохімічний та гідробіологічний режим. Дніпровсько-Бузький лиман є
найбільшим з усіх причорноморських лиманів. Він має навігаційне,
рибогосподарське, рекреаційне значення, а також важливе екологічне значення як протічна водойма, в якій відбувається розвантаження вод Дніпра та Южного Бугу. Основний стік Дніпра в лиман проходить трьома головними рукавами – Рвач, Бакай і Конка,
що забезпечує значне опріснення вод у верхній частині лиману.
Центральна частина лиману включає великі мілководдя вздовж
лівого берега та мілководну зону вздовж правого берега. Через
весь лиман проходить судноплавний канал, глибина якого
коливаєтся від от 11 до 14 м.
Гідробудівництво, а саме зарегулювання стоку каскадом
Каховської ГЕС у другій половині минулого сторіччя спричинило
зміну гідрологічного та гідрохімічного режимів лиману, а разом і
гідробіологічний режим всієї Дніпровсько-Бузької гирлової області.
Процеси водообміну та гідрометеорологічні умови формують сольовий режим лиману, який до певної міри змінює
фізико-хімічний та біологічний режими водойми. Особливістю
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формування водних мас у Дніпровсько-Бузькому лимані є його
висока біологічна продуктивність. Це пов’язано з біологічними
циклами розвитку водних організмів впродовж року, з надходженням річного стоку з Каховського водосховища, наявністю
постійного контакту з Чорним морем, що обумовлює процеси
змішування річкових та морських водних мас. Згінно-нагінні явища
сприяють активізації процесів формування органічної речовини за
рахунок розкладання біомаси планктонних організмів, а також
седиментації та коагуляції. Свою роль у цих процесах відіграє
структура берегів та дна лиману. Усі ці фактори створюють
сприятливі умови для розвитку та життєдіяльності рослинних та
тваринних водних організмів.
Александрова Н. Г. К вопросу условий формирования
водных масс в Днепровско-Бугском лимане /
Н. Г. Александрова, В. Л. Гильман, В. В. Степкова //
Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С.128 –130.
Автори на підставі аналізу матеріалів моніторингу 19851988 рр. виявили роль основних факторів, що впливають на формування органічної речовини в Дніпровсько-Бузькому лимані.
Оскільки в лимані постійно присутні згінно-нагінні явища, аналізувалася зміна солоності за хлоридами, що дозволило виявити рівень залежності органічної речовини від солоності.
На утримання і розподіл органічної речовини по акваторії
лиману в значній мірі впливають гідрометеорологічні умови (температура, водообмін, напрям вітру, згінно-нагінні явища).
Овечко С. В. Вища водна рослинність ДніпровськоБузького лиману // Лимани північно-західного Причорномор’я : актуальні гідроекологічні проблеми та
шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф. 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С. 144-146.
Геоботанічне районування Дніпровсько-Бузького лиману
проводилось Інститутом гідробіології НАН України у 80-ті рр. минулого сторіччя. Це стало важливою основою для оцінки змін у
складі та структурі рослинності цього району. К. К. Зеров у 1971 р.
запропонував схему поділу лиману за морфологічними ознаками
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на чотири частини, що відрізняються одна від одної за характером
і розподілом вищої рослинності. Межею верхньої (східної) і
середньої частини є лінія, яка перетинає лиман від мису
Станіслав на правому березі до о. Вербки на лівому березі. Межа
між середньою і нижньою (західною) частинами проходить від мису Аджигіол на с. Василівку. З півночі в середню частину
Дніпровського лиману відкривається гирло Бузького лиману –
Бузька частина. Автор характеризує розвиток вищої водної
рослинності усіх чотирьох частин лиману. На його думку, одним з
основних факторів, що визначає розподіл рослинності в лимані, є
рівень мінералізації води.
Автор вважає, що впродовж останніх десятиріч істотних
змін у складі рослинності лиману не відбулося, за винятком зникнення зі складу флори верхньої (авандельтової) частини Дніпровського лиману двох чутливих до мінерального складу води видів
рослин із плаваючим на поверхні води листям – Trapa natans та
Nymphoides peltata, що можна пояснити більш активним проникненням солоної морської води в авандельту Дніпра. Про це свідчить і факт зникнення рослин Nymphea alba та Nyphar lutea з мілководдя під лівим берегом лиману, на ділянці між селами Рибальче і Геройське.
Хмара Т. В. Особенности распространения загрязняющих веществ в Днепровско-Бугском лимане /
Т. В. Хмара, К. А. Слепчук, Ю. С. Тучковенко // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С.141-143.
Сучасний рівень антропогенного навантаження на екосистему Дніпровсько-Бузького лиману обумовлений наявністю потужного портово-промислового комплексу (порти Миколаїв, Херсон,
Очаків) і надходженням забруднюючих речовин (ЗР) зі стоком
Дніпра і Південного Бугу. Надходження ЗР у руслову мережу річок
відбувається як від локалізованих, точкових (стоки промислових
підприємств, очисних споруд і зливової каналізації), так і від розосереджених, дифузних (змив з водозбірної площі) джерел забруднення. У статті представлені результати досліджень забруднення
вод лиману речовинами, які надходять у водойму зі стоками річок.
Дослідження виконувалися за допомогою тривимірної нестаціонарної гідродинамічної моделі на прикладі найбільш поширених типів забруднюючих речовин – нафтопродуктів і патогенних органі23

змів в умовах маловодного і багатоводного років. Патогенні мікроорганізми відносяться до «біологічно м’яких» забруднюючих
речовин, а нафтопродукти характеризуються відносною стійкістю
до біохімічного розкладання.
Дослідження показали, що основна маса ЗР, яка надходить зі стоком Дніпра, концентрується в межах верхнього 3метрового шару. У поверхневому шарі вод центральної частини
лиману концентрація нафтопродуктів може досягати 30-45% (від
концентрації в дніпровських лиманах), а патогенних мікроорганізмів – 20-25%. У міру наближення до морського кордону концентрації знижуються до 20% для нафтопродуктів і до 5% для патогенних мікроорганізмів.
Алексеенко Т. Л. Современное состояние отряда
кумовых
(Malacostraca
cumacea)
ДнепровскоБугского лимана / Е. Л. Алексеенко, О. Б. Василевская // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.
1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С.109-111.
У солонуватих і прісних водах Азово-Чорноморського
басейну кумові ракоподібні є звичайними мешканцями піщаних та
ілисто-піщаних біотопів. Місцями ці організми досягають десятків
тисяч екземплярів на квадратний метр, тому відіграють виключно
важливу роль у живленні багатьох прісноводних і морських риб.
Кумові дуже чутливі до антропогенного забруднення і тому
широко використовуються для оцінки екологічного стану водних
об'єктів у різних системах біоіндикації.
Мета досліджень – вивчення сучасного стану кумових
Дніпровсько-Бузького лиману і змін, які відбулися в їх кількісному і
якісному складі за останні 30 років. Результати досліджень
показали, що у лимані зберігається висока видова різноманітність
кумових ракоподібних. У той же час порівняно з 1980-ми роками
відбувається помітне зниження таких показників, як щільність,
питома видова різноманітність на більшій частині досліджених
ділянок, що свідчить про зміну умов існування цих гідробіонтів.
Рахматулліна Е. Р. Оцінка сучасних змін характеристик зимового режиму Бузького лиману /
Е. Р. Рахматулліна, В. В. Гребінь // Лимани північно24

західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний
стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса,
2014. – С.112-117.
Бузький лиман – це затока в північній частині Чорного моря, що зливається з Дніпровським лиманом та утворює Дніпровсько-Бузький лиман. У лиман впадають річки Південний Буг та Інгул.
На березі Бузького лиману розташоване місто Миколаїв. Саме за
даними Миколаївського гідрологічного поста були визначені
характеристики зимового режиму та його сучасних змін. У дослідженнях використовувалися також дані метеорологічної станції
м.Вознесенська.
У статті наведені також оцінки однорідності рядів спостережень та змін фаз льодового режиму (поява льодових явищ,
встановлення стійкого льодоставу, скресання, очищення, тривалість періоду з льодоставом та льдовими явищами, середня та
максимальна товщина льоду), термічного режиму (температури
повітря та температури води) у зимовий період року.
Дністровський лиман
Дністровський лиман – один із найбільших прісноводних
лиманів України. Він сполучає Дністер з Чорним морем. Екологічний стан лиману формуєтся під впливом ітенсивної водогосподарської дільності у межах водозбору та надходження забруднюючих речовин зі стоком Дністра (70-75%) та з морськими водами
(25-30%).
Серед антропогенних факторів впливу на Дністровський
лиман в окрему групу можна виділити урбанізовані территорії,
найбільші серед яких – міста Білгород-Дністровський та Овідіополь, смт Затока і Кароліно-Бугаз, с. Шабо. У гирловій частині лиману, на піщаній Будацькій косі між лиманом та морем, у 60 км від
Одеси, розташований курортно-рекреаційний район Затока. Завдяки вигідному розташуванню Затока, населення якої становить
дві тисячі осіб, влітку приймає кілька десятків тисяч
відпочивальників.
Якість води лиману не відповідає встановленим нормам
через наднормативні значення БСК20, ХСК, мінералізації,
формальдегіду, нафтопродуктів, заліза тощо.
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Газєтов Є. І. Дослідження гідрологічних характеристик Дністровського лиману у 2009-2011 рр. /
Є. І. Газєтов, В. І. Медінець, С. М. Снігірев // Лимани
північно- західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 85-87.
У статті наведені результати досліджень екологічних експедицій у Дністровському лимані, які проводились ОНУ
ім. І.І. Мечникова у періоди : 25.06-03.2009 р., 21-27.07.2010 р.,
21-29.07.2011 р. Всього у дельтовій частині Дністра передбачено
виконання 36 спостережень, з яких 20 – у Дністровському лимані.
Вивчалася прозорість, температура та електропровідність поверхневого та придонного шарів вод Дністровського та Кучурганського лиманів.
Аналіз особливостей просторового розподілу гідрологічних
характеристик за 2009-2011 рр. показав, що прозорість змінювалась у межах 0,1-1,5 м ; максимальні значення температури поверхневого шару води у липні 2009-2011 рр. зафіксовані на мілководдях, у північно-західній та південній частинах лиману. Формування температури придонного шару води лиману відбувається
під впливом вітрового хвилювання, рельєфу і глибини дна, притоку морської води в лиман з Чорного моря через Цареградське гирло. Електропровідність у поверхневому шарі води змінювалась у
межах 0,399 – 4,480 мСм, а в придонному – від 0,339 до
26,300 мСм. Найбільший вплив на розподіл електропровідності
води мав стік Дністра та надходження морської води, особливо
для південної частини лиману.У липні 2011 р. було зафіксовано
анамальне надходження морської води до середини лиману,
включаючи Карагольську затоку, де у придонному шарі електропровідність води досягала 6,260 мСм проти 0,538 і 0,496 мСм у
2009 і 2000 рр.
Дерезюк Н. В. Мониторинговые исследования фитопланктона в Днестровском лимане (20032011 гг.) / Н. В. Дерезюк, О. П. Конарева, О. В. Молодит // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні і гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.,
12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С.102-105.
Одним з біологічних показників оцінки стану водної екосистеми є фітоплактон. Склад мікроводоростей у дельті Дністра сут26

тєво впливає на якість води в районах рибальства і багато в чому
визначає кількісний рівень фітопланктону в лимані. Погіршення
якості дністровської води внаслідок неорганічного забруднення
призводить не тільки до інтенсифікації автотрофних процесів
(«цвітіння» мікроводоростей), а й до появи потенційно небезпечних видів, які виділяють у воду токсичні речовини.
Співробітники Регіонального центру інтегрованого моніторингу та екологічних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова у 20032011 рр. вивчали видовий склад фітопланктону і його кількісні характеристики в акваторії Дністровського лиману. Дослідження показали, що в угрупованнях фітопланктону домінують діатомові і
зелені водорості, а також ціанобактерії. В акваторії лиману розвивається в основному прісноводний і солонуватоводний фітопланктон. Вміст морських видів зазвичай не перевищує 10% від
загального числа видів і спостерігаються вони переважно у південній та центральній частинах акваторії. Загальний список виявлених водоростей містить 120 видів. Сезонні зміни спричиняють
зміну домінуючих комплексів, які своєю чергою здатні змінити гідрохімічні характеристики і, відповідно, якість вод лиману.
Ковалева Н. В. Оценка с использованием трофических индексов TSI и TRIX / Н. В. Ковалева, В. И. Мединец // Лимани північно - західного Причорномор’я:
актуальні і гідроекологічні проблеми та шляхи їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 94-97.
Для оцінки інтенсивності розвитку процесу евтрофікації у
водоймах використовуються трофічні індекси TSI і TRIX, які дозволяють проводити порівняльний аналіз трофічного статусу різних акваторій. Індекс TSI забезпечує класифікацію трофічного
статусу внутрішніх вод за даними прозорості, загального фосфору
і хлорофілу а. Інтервал значень індексу TSI складає від 0 до 100.
Індекс TRIX дозволяє оцінювати трофність прибережних морських
вод та естуаріїв з використанням даних за киснем, хлорофілом а,
загальним азотом і фосфором. Шкала значень індексу TRIX – від
1 до 10.
У статті представлено оцінку якості вод Дністровського
лиману в 2009-2011 рр. з використанням цих індексів. Аналіз оцінки значень індексу TSI в літній період у 2009-2011 рр. показав, що
вони змінювалися від 52 до 80, що характерно для двох категорій
трофності вод: евтрофних і гіпертрофних. У 2009-2010 рр. значення TSI вод лиману відповідали статусу евтрофних, а в 2011 –
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гіпертрофних вод. При цьому в різних частинах лиману трофічні
індекси були різними. Аналіз розподілу трофічного індексу TRIX
показав, що він змінювався в діапазоні від 6,1 до 8,7, і відповідно
до класифікації морських прибережних вод і естуаріїв визначив
води лиману як гіпертрофні.
Муркалов А. Б. Наносообмен и динамика дна (на примере Днестровский лиман – Черное море) // Лимани
північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 88-91.
Дно лиману є не тільки кінцевим приймачем осадового
матеріалу суші, але і зоною трансформації, обміну останнього з
водними масами і береговою зоною лиману, річки і моря. У лиман
надходять як трансформовані наноси берегової зони, стік річок,
так і нетрасформований матеріал з прилеглої суші. Важливим є
вивчення шляхів надходження, міграції, відкладення, перевідкладення, обміну, а також трасформації осадового матеріалу в умовах лиманного дна. Вивчення зміни глибин за період з 1959 по
2007 рр. дозволило побудувати батиметричні карти, розрахувати
батиметричні характеристики лиману, розподіл і знаки деформації
дна, а також спрогнозувати рельєф при збереженні темпів зміни
рівня і деформацій. Дослідження грунтуються на картографічних
матеріалах
Генерального штабу СРСР масштабу 1:50 000,
1:100 000, на даних промірювальних робіт масштабу 1: 50 000,
виконаних експедицією кафедри фізичної географії та природокористування геолого-географічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова. Результати досліджень можуть бути використані в навігації, будівництві та для обгрунтування проектів господарського використання природних ресурсів лиманів, акваторій та узбережжя.
Особенности ионного состава вод Днестровского
лимана в 2009-2011 гг. / В. И. Мединец, С. С. Котогура, А. П. Милева [и др.] // Лимани північно-західного
Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми
та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С. 91-94.
Автори представляють результати досліджень комплексних експедицій ОНУ ім. І. І. Мечникова з вивчення сучасного гід28

рохімічного режиму (іонного складу вод) Дністровського лиману у
2009-2011 рр. Аналіз результатів досліджень показав, що основний внесок в електропровідність (а відповідно і в мінералізацію)
води лиману вносили катіони натрію, кальцію і магнію та аніони
хлоридів і сульфатів. Середні рівні біогенного забруднення (сполуки азоту і фосфору) були незначними (концентрації нітратів
становили в середньому за три роки 0,99 мгN/л, а амоній-іона –
0,33 99 мгN/л). Максимальні концентрації нітратів і амонію спостерігалися в північній і центральній частинах лиману (поблизу Овідіополя і в Каракольскій затоці). Показано, що 2010 і 2011 рр. були
протилежно анамальними по цілому ряду гідрохімічних характеристик у порівнянні з 2003-2008 рр.
Павлик Т. В. Мониторинг границ плавневой зоны и
растительности в Днестровском лимане /
Т. В. Павлик, В. И. Мединец, С. М. Снигирев // Лимани
північно-західного
Причорномор’я:
актуальні
і
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 107-110.
Однією з екологічних проблем зон річок Чорного моря є
довготривалі гідроморфологічні зміни меж і площ заповідників,
національних парків, заказників, унікальних плавневих зон. Основна причина – зміни гідрологічного режиму річок, спричинені діяльністю людини.
Мета дослідження науковців ОНУ ім. І. І. Мечникова – оцінка стану довготривалих змін плавневих зон в дельті Дністра за
останні 100-110 років. Результати досліджень показали, що за 116
років (1895 – 2011) площа плавневої зони в Дністровському лимані збільшилася на 4, 83 км2. Для досліджень вчені застосовували
комбінований метод картування кордонів плавневої зони і польового картування ареалів поширення водної рослинності. Як індикаторний вид була використана кубушка жовта (Nuphar Lutea (L.)
Smith), занесена до Червоної книги України. Пропонуються рекомендації з використання цієї методики для моніторингу стану природних комплексів Нижньодністровського національного природного парку.
Роль атмосферного внеску в баланс азоту дельтової частини Дністра і Дністровського лиману /
С. В. Медінець, В. І. Медінець, І. Л. Грузова [та ін.] //
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Лимани північно - західного Причорномор’я: актуальні і гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення :
зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 99-102.
Найбільш значимі чинники евтрофікації – біогенне забруднення вод Дністра і Турунчука, яке надходить з території Молдови. Крім цього у балансі біогенних сполук басейну Дністра є ще
кілька складових. Це надходження біогенних сполук з берегів, поверхневий стік з басейну Нижнього Дністра та атмосферний потік,
який складається з двох складових: атмосферні опади та сухі відкладення.
Автори розглядають можливий вплив атмосферних опадів
на підвищення ризиків виникнення евтрофікаційних явищ, особливо в мілководних та частково ізольованих водоймах дельти
Дністра. Для визначення ролі атмосферного надходження біогенних сполук на поверхню басейну Нижнього Дністра з липня 2011
до квітня 2012 рр. ОНУ ім. І. І. Мечникова провів експериментальні
дослідження збору атмосферних опадів з використанням відбірника накопичувального стандарту ЕМЕР у трьох точках відбору.
Результати досліджень викладені у статті.
Снигирев С. М. Динамика структурных характеристик ихтиофауны Днестровского лимана // Лимани
північно-західного
Причорномор’я:
актуальні
і
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 105-107.
Науковці ОНУ ім. І. І. Мечникова за підтримки проекту ЄСТАСІС «Технічна допомога у плануванні менеджменту басейну
Нижнього Дністра» в період з 2006 по 2007 рік, а також у рамках
НДР МОН України (2006-2011), провели комплексні дослідження
сучасного стану іхтіофауни в Дністровському лимані. Використовувалися також дані промислової статистики. При узагальненні
результатів, отриманих автором при аналізі науково-дослідних
ловів у Дністровському лимані в 2006-2011 рр., було визначено 42
види риб.
Приходько В. Ю. Характеристика екологічного стану та оцінка якості води нижньої частини
Дністровського лиману // Укр. гідрометеорол. журн.
– 2013. – № 13. – С. 155-161.
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Гідрохімічний режим лиману значною мірою формується
під впливом антропогенної діяльності у межах водозбору. Негативними факторами, які посилюють несприятливу екологічну
ситуацію, є буферна роль лиману у перенесенні речовин з
Дністра у Чорне море, а також проникнення морських вод углиб
лиману. За комплексом гідрохімічних показників воду в нижній
частині лиману можна охарактеризувати як забруднену
органічними та біогенними речовинами. Автор указує на
особливості просторово-часових змін гідрохімічних показників у
нижній частині Дністровського лиману за період 2007-2010 рр., що
відбуваються під впливом природних та антропогенних факторів,
а також наводить оцінку якості води та оцінку відповідності якості
води нормативам.
Губанов В. В. Дистанційний моніторинг стану рослинних угруповань в дельті Дністра та північній
частині Дністровського лиману / В .В. Губанов,
М. А. Степанок // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан ; проблеми
водного та екологічного менеджменту, рекомендації
щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наукпракт. конф.,1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. –
С. 99-101.
Зондування територій за допомогою аерокосмічних знімків
є одним з ефективних інструментів здійснення моніторингу довкілля, змін ладшафту. На базі аналізу аерокосмічних знімків можна простежити сезонні та багаторічні зміни у поширенні водної
рослинності в північній частині акваторії лиману; одержати інформацію щодо особливостей поширення пожеж у плавнях у зимовий
період 2014 р. та визначити конфігурації та площі ділянок з вигорілою сухою водно-болотною рослинністю. Проаналізовано знімки
за період з липня 1975 р. по липень 2014. Для уточнення інформації, одержаної з космічних знімків, проводяться додаткові обстеження акваторії лиману на плавзасобах з визначенням видового складу рослин, що дає змогу більш точно оцінити площі, зайняті різними рослинними угрупованнями.
Довгострокові зміни гідролого-гідрохімічного режиму
Дністровського лиману влітку 2003-2013 рр. /
Є. І. Газєтов, В. І. Медінець, С. М. Снігірев, О. П. Конарева // Лимани північно-західного Причорномор’я:
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сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного
та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 78-80.
Дослідження, які ОНУ ім. І. І. Мечникова проводив у дельтовій частині Дністра у попередні роки, показали, що стан екосистеми Дністровського лиману визначається насамперед регіональними змінами клімату та впливом забруднення органічними і біогенними речовинами від господарської діяльності в басейні Нижнього Дністра. Враховувався і факт щорічних повеней, які не тільки промивають дельтову зону, але і збирають з басейну водозбору всі забруднення, що надходять до лиману і Чорного моря. При
цьому основна маса забруднень, насамперед органічних і біогенних, накопичується в дельтових плавнях і озерах та в Дністровському лимані.
У 2003-2013 рр. у Дністровському лимані на 19-25 станціях
за стаціонарними методиками щороку проводилися спостереження, вивчалися прозорість, температура, електропровідність, водневий показник та вміст розчиненого у воді лиману кисню. Метою
досліджень було виявлення довгострокових змін основних гідрологічних та гідрохімічних характеристик. Проведений аналіз виявив їх досить значну міжрічну динаміку як по всьому лиману, так і
в окремих його частинах.
Дерезюк Н. В. Разнообразие альгофлоры (фитопланктон) в Днестровском лимане // Лимани північно-західного
Причорномор’я:
сучасний
гідроекологічний стан; проблеми водного та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014.– Одеса, 2014.– С. 87-89.
Видову різноманітність альгофлори використовують як
універсальний показник якості води, актуальний при змінах
біогенного (антропогенного) навантаження. Альгофлора в дельті
Дністра визначає якісний і кількісний рівень фітопланктону, що
розвивається в Дністровському лимані. Мета дослідження –
вивчення видового складу фітопланктону. Аналіз альгофлори
виконано за результатами дослідження проб, зібраних
співробітниками Регіонального центру інтегрованого моніторингу і
екологічних досліджень (РЦІМЕД) ОНУ ім. І. І. Мечникова на
акваторії лиману в липні 2012 і 2013 рр.
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Загальний список виявлених влітку водоростей містить
понад 170 видів, які відносяться до 6 відділів мікроводоростей, а
також 34 види Cyanobacteria (ціанобактерії). Домінуючі на всій
акваторії лиману відділи Chlorophyta (зелені) представлені 91
видом, відділ Bacillariorophyta (діатомові) – 57 видами. Автор
зазначає, що влітку 2012 р. у лимані було зареєстровано
найбільше за 10 років спостережень число видів. Отримані
результати аналізу різноманітності альгофлори як універсального
показника дозволяють зробити висновок, що якість води лиману
погіршується з півночі на південь, у напрямку до моря.
Ковалева Н. В. Количественные изменения бактериопланктона Днестровского лимана в летний период 2003-2013 гг. / Н. В. Ковалева, Е. А. Ковалева //
Лимани північно - західного Причорномор’я: сучасний
гідроекологічний стан; проблеми водного та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф.,1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 90-92.
Бактеріопланктон
забезпечує
утилізацію
органічної
речовини в екосистемі і відображає зміни якості вод, що дозволяє
використовувати бактерії як один з найважливіших індикаторів
екологічного стану поверхневих вод суші. Мета роботи –
визначення просторових і часових змін кількісних характеристик
бактеріопланктону лиману і оцінка якості вод за цим показником.
У роботі використані матеріали експедиційних досліджень в літній
період у 2003-2013 рр. Спостереження проводилися на 21 станції,
що охоплює всю акваторію лиману. Результати досліджень
показали,
що
чисельність
бактеріопланктону
(ЧБ)
у
Дністровському лимані змінювалась у широкому діапазоні (2,55 42,22 млн кл/мл), який охоплював чотири категорії якості вод від
слабо забруднених (2,6-5,0 млн кл/мл) до дуже брудних (<10,0
млн кл/мл), що відповідало трофності: евтотрофні, політрофні і
гіпертрофні). Значні коливання ЧБ пов'язані з неоднорідністю його
розподілу по акваторії лиману і міжрічною зміною. Найбільші зміни
ЧБ спостерігалися в останні три роки. У 2011 р. ЧБ зросла
порівняно з попередніми роками в 1,8 раза, а в 2012 році в 3,5,
досягнувши аболютного максимуму за всі роки спостережень –
26,74 ±8,24 млн кл/мл. В 2013 р. ЧБ знизилася, але, як і в
попередні два роки, вода відповідала категорії «дуже брудна».
Аналіз просторового розподілу ЧБ по акваторії лиману
показав його значну просторову неоднорідність. Результати
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останніх п'яти років показують, що максимальне зростання ЧБ (в
1,6-2,0 раза) відбулося в середній і нижній частинах лиману.
Мединец В. И. Оценка площадей и экономического
ущерба [от ] пожаров в дельте Днестра в 20112014 гг. / В. И. Мединец, Н. В. Роженко, Т. В. Павлик
// Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідроекологічний стан; проблеми водного та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С.105-108.
Однією з основних екологічних проблем плавневої зони
Дністра,
і
особливо
території
Нижньодністровського
національного природного парку (Указ Президента України
№ 1033/2008 від 13.11.2008 р.), є пожежі, які, практично щороку,
відбуваються в зимово-весняний період. Максимальна площа,
охоплена пожежами, спостерігалася в 2007 р., при цьому було
уражено близько 24% площі майбутнього національного
природного парку. Мінімальна площа пожеж за всі роки
спостережень була зареєстрована у січні-березні 2014 р. і склала
4,5% всієї площі парку.
У статті обгрунтовуються пропозиції щодо вдосконалення
методики розрахунку економічного збитку, в якій повинно бути
враховане зонування, метеорологічні умови, стан підстильної
поверхні, наявність представників флори і фауни, внесених до
Червоної книги України, на площах, де відбулося вигоряння сухої
рослинності. На думку авторів, потрібні зміни в системі і програмі
моніторингу стану природних ресурсів парку в цілому. У статті
також стверджується, що після створення Нижньодністровського
НПП площі щорічних пожеж у середньому скоротилися майже
вдвічі, що свідчить про ефективність режиму охорони парку.
Медінець С. В. Оцінка атмосферних потоків сполук
азоту в дельтовій частині Дністра у 2012-2013 рр. /
С. В. Медінець, В. І. Медінець, І. Л. Грузова // Лимани
північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного
менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт.
2014. – Одеса, 2014. – С. 84-86.
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Дані досліджень указують на те, що атмосферна складова
потоку біогенних сполук на поверхню Чорного моря складає щонайменше третину загальної кількості біогенних сполук, які надходять до моря з усіх джерел. Саме тому з 2011 р. вчені почали
проводити аналогічні дослідження для дельтової частини Дністра
та Дністровського лиману. За результатами досліджень було розраховано щорічні потоки сполук азоту, які надходять з атмосферними опадами на окремі ділянки дельтової частини Дністра. Встановлено, що у 2012-2013 рр. на поверхню дельтової частини Дністра і Дністровського лиману випало з атмосфери 659 і 365 тонн
загального азоту, з яких відповідно 216 і 120 тонн – мінеральні
сполуки азоту (нітрити, нітрати та амоній), тобто зареєстровано
збільшення осадів загального азоту в 1,2 раза порівняно з попередніми роками. В середньому близько 60% азоту, що відкладається на поверхню басейну Нижнього Дністра, представлено органічними сполуками азоту.
Майже 73% сумарних відкладів є водорозчинними, тобто
можуть вважатися легкодоступними біогенами для більшості організмів. У свою чергу, близько 2% можуть накопичуватись або
переноситись у незмінному вигляді за течією і накопичуватися в
іншому місці. Саме ці сполуки підвищують ризик виникнення евтрофікаційних явищ у дельтових озерах. За оцінкою авторів, внесок атмосферих потоків сполук азоту у Дністровський лиман та
плавневу зону в цілому складає відповідно близько 2,3% та 4,1%
від загального річкового стоку Дністра у Дністровський лиман.
Оцінка річкового стоку біогенних сполук до Дністровського лиману у 2010-2011 рр. / В. І. Медінець,
В. М. Морозов, В. М. Бойко [та ін.] // Лимани північнозахідного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний
стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.,1-3 жовт. 2014. –
Одеса, 2014. – С. 81-83.
Регіональний центр інтегрованого моніторингу та екологічних досліджень (РЦІМЕД) ОНУ ім. І. І. Мечникова з 2010 р. проводить моніторинг якості річкових вод на трьох станціях: ПС – біля с.
Паланка, БС – біля м. Біляївки, МС – біля с. Маяки). Передбачено
визначення гідрологічних, гідрохімічних та гідробіологічних показників, у тому числі концентрацій біогенних сполук (двічі на місяць).
Мета роботи – оцінка річкових потоків біогенних сполук, які потрапили до лиману у 2010-2011 рр. Були використані дані аналізів
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вмісту біогенних сполук у річкових водах Дністра і Турунчука, а
також щомісячні дані щодо витрат води на гідрологічних постах
Молдови (села Незавертайлівка та Олонешти). Реальні дані річкового водного стоку вказали на зменшення оцінок, наведених
раніше іншими ученими (2005), майже на 37% та засвідчили, що
за період 2003-2011 рр. такі складові біогенного забруднення, як
Nmin, Ntot,Ptot, зменшилися на 8,03%, 24,3% та 4,1% відповідно.
Лише для мінеральної складової сполук фосфору спостерігалося
зростання на 26,5%, що може бути пояснене зростанням використання фосфорних добрив у сільському господарстві.
Великий Аджалицький (Дофінівський)
і Малий Аджалицький (Григорівський) лимани
Великий
Аджалицький
(Дофінівський)
і
Малий
Аджалицький (Григорівський) лимани відносяться до групи
лиманів, що не мають регулярного природного сполучення з
морем. Саме в закритих лиманах виникають найбільш гострі
екологічні проблеми.
Дофінівський лиман розташований в 8 км на схід від
Одеси, в Комінтернівському районі (між селами Вапнярка і Нова
Дофінівка). Він витягнутий у меридіональному напрямі і
відділений від моря пересипом з піску і черепашки шириною 100150 м і протяжністю 800 м. На півночі до лиману примикає балка
Глибока і впадає річка Великий Аджалик, на півдні він з'єднаний з
Чорним морем через
систему гідроспоруд. Гідрологоморфологічні особливості екосистеми лиману зумовлюють низьку
природну стійкість до антропогенного впливу і швидку реакцію
автотрофного компонента на кліматичні зміни. Акваторія лиману
складається з двох частин: малої та великої, які з'єднуються між
собою протокою шириною близько 150 м. Гідрофізичні
характеристики водойми від верхів'я до морської частини можуть
істотно відрізнятися. Площа водного дзеркала становить 6 км2, за
лімнологічною класифікацією лиман відноситься до малих
водойм. Максимальна глибина становить 1,2 м (менше 3,3 м)
середня глибина основного басейну – 0,86 м (менше 2 м).
Середня ширина лиману – 0,8 км. Площа водозбору становить
254 км2. При середньому рівні Дофінівський лиман має об'єм –
4,5 млн м3. Для порівняння : штучно перетворений на
глибоководний порт сусідній Григорівський лиман (Малий
Аджалицький) при такій самій площі має в десять разів більший
об'єм і максимальну глибину 14,5 м.
36

Екосистема лиману зазнає значного впливу з боку
водозбірної площі. Згідно з лімнологічною класифікацією
Дофінівський лиман відноситься до водойм з великою питомою
водозбору та є стоковоприточним. Період зміни води лиману
водою з водозбірної площі для середнього за водністю року
становить всього два з половиною роки, тоді як для
Тилігульського і Григорівського лиманів – 10 і більше років.
Лиман має високий рівень первинно-продукційного
процесу з переважанням одноклітинних форм водної рослинності,
що мають високу екологічну активність (питома поверхня
угруповань фітопланктону майже в 4 рази більше відповідних
значень у Тилігульському і Григорівському лиманах). Продукційнодеструкційні процеси в лимані незбалансовані, про що свідчать
нічні замори в літній період.
Експлуатація прибережної частини лиману свідчить про
недотримання положень основних законодавчих документів у
галузі охорони довкілля. Управління водним режимом
Дофінівського лиману здійснюється орендарем фермерського
господарства «Восход» (ФГ «Восход») без належної підтримки
органів місцевого самоврядування і природоохоронних структур.
Малий Аджалицький (Григорівський) лиман
Григорівський (Малий Аджалицький) лиман – порівняно
невелика водойма (площа дзеркала близько 6 км2), розташована
в 30 км на схід від м Одеси. Лиман відноситься до групи штучно
відкритих лиманів – у 1970 р. він був з'єднаний з морем підхідним
каналом. Це обумовило специфіку формування гідролого-хімічних
умов лиману. Гідротехнічна операція і здійснені після неї
великомасштабні
днопоглиблювальні
роботи
фактично
перетворили
раніше
мілководний
закритий
лиман
на
глибоководну морську затоку, в акваторію порту Южний. На березі
лиману разташований Одеський припортовий завод (ОПЗ),
контейнерний
термінал
компанії
«Трансінвестсервіс»,
нафтотермінал і ряд інших підприємств. Лиман перебуває у зоні
інтенсивного антропогенного навантаження.
Щороку у МТП «Южний» перевантажується понад 20 млн
тонн вантажів паливного, рудного, зернового типу та генеральних
вантажів, прокату, труб та ін. У перспективі планується
будівництво до 47 причалів, тому площа прибережної зони, не
порушеної гідротехнічним будівництвом, постійно скорочується.
ОПЗ має потужність виробництва до 900 тис. тонн рідкого аміаку,
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200 тонн карбаміду та є кінцевим пунктом великого аміакопроводу
Тольятті (Російська Федерація) – Горлівка (Донецька область,
Україна) – Южний протяжністю 2400 км, з пропускною
спроможністю до 2,5 млн тонн аміаку на рік. Функціонування цих
об’єктів призвело до утворення у Григорівському лимані
локальних зон, де антропогенний фактор найбільш виражений.
Макробентос в прибрежной зоне Григорьевского лимана (северо-западное Причерноморье) / И. А. Синегуб, А. С. Бондаренко, А. А. Рыбалко, С. А.Кудренко //
Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 121-124.
У роботі представлені підсумки вивчення науковцями
Одеської філії Інституту біології південних морів НАН України стану макрозообентосу прибережної зони Григорівського лиману.
Матеріалом для досліджень були проби макрозообентосу, відібрані в 1992-1995 і 2001-2011 рр. на метровій глибині на шести постійних станціях, розташованих у різних частинах водойми. Донні
відкладення прибережної зони представлені дрібним щільним піском, місцями замуленим крупним сипким піском з домішкою черепашки і гальки, мулами з піском і черепашкою. Всього в прибережній частині лиману зареєстровано 64 таксони донної макрофауни (черв’яків, молюсків – 13, ракоподібних – 29, інших – 3). Макробентос водойми представлений виключно морським евригалінним
комплексом. Дослідження показали, що сучасний стан макрозообентосу прибережної зони Григорівського лиману характеризується як відносно стабільний і задовільний.
Реакция мелководного водоема на внешние воздействия (на примере Дофиновского лимана) /
В. Н. Большаков, В. В. Адобовский, А. Т. Запорожченко, Е. В. Соколов // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та
шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С. 34-37.
У 1960-1990-х рр. екологічна система Дофінівського лиману було досить усталеною. Протягом останніх 15 років вона піддається більш інтенсивному зовнішньму впливу і швидко змінюєть38

ся, що має як позитивні, так і негативні сторони. Зміна на краще
сталася завдяки фермерському господарству «Восход», який забезпечив лиману штучний водообмін з морем. Швидка зміна екологічних умов у лимані відбувається і при зміні зовнішніх факторів,
зокрема кліматичних умов. У статті наведено приклади, на підставі яких автори зробили висновок про природний механізм відновлення закритих лиманів. На думку авторів, залежність марікультури лиману від гідрометеорологічних умов при цьому зменшилася.
Соколов Е. В. Интегрально-диагностическая оценка
экосистемы Дофиновского лимана // Вісн. Одес.
держ. екол. ун-ту. – 2012. – Вип. 14 . – С. 36-47.
Екосистему лиману розглянуто у цілому, на базі бесейнового принципу, із застосуванням методів інтегральнодіагностичної оцінки. На основі оцінки морфологічних та гідрологічних властивостей складено характеристику природної стійкості
Дофінівського лиману до антропогенної дії і особливостей первиннопродукційного процесу гідроекосистеми водоймища. Представлено причини порушення природного гідрологічного режиму.
Наводиться оцінка антропогенного навантаження на екосистему
лиману внаслідок господарської освоєності і перетворення водозбірної площі, викладено проблеми впровадження раціонального
природокористування і дотримання природоохоронних норм при
експлуатації екосистеми водоймища. У роботі наведені дані спостережень, виконаних у 2008-2011 рр.
Миничева Г. Г. Менеджмент – рекомендации по восстановлению гидроэкологического режима Дофиновского лимана / Г. Г. Миничева, Е. В. Соколов //
Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідрологічний
стан;
проблеми
водного
та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф.,1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 55 -57.
Дофінівський лиман є показовим прикладом екологічної
деградації локальних прибережних екосистем північно-західного
Причорномор'я, що характеризується низькою природною
стійкістю, зміною гідрологічного режиму та ландшафтної
структури вздовж узбережжя, інтенсивним незбалансованим
продукційним процесом. На основі природних властивостей і
сучасних навантажень автори умовно виділили два основних
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процеси, які на тлі специфіки кліматичних умов регіону
призводять до деградації екосистеми лиману, тобто до
скорочення частини водяного балансу, що прибуває, та
розбалансування продукційно-деструкційних процесів. Способи
усунення вказаних вище причин екологічної деградації лиману, на
думку авторів, мають бути покладені в основу менеджмент-плану
для екосистеми і водозбірного басейну і реалізовані за допомогою
науково обгрунтованих заходів. Пропонується ряд конкретних
заходів за чотирма напрямами: заходи з управління водозбірним
басейном; заходи з управління гідрологічним режимом; заходи з
підтримання
біологічної
структури
та
збалансованості
продукційно-деструкційних процесів; заходи адміністративногосподарського контролю.
Куяльницький лиман
Куяльницький лиман – закрита водойма, приплив поверхневих вод в яку постійно скорочується. Гідрохімічний режим лиману визначається природними та антропогенними факторами:
надходженням стоку р. Великий Куяльник, прісних і солонуватих
вод водойм і водотоків пересипу лиману та прилеглих територій,
надходженням атмосферних опадів і підземним стоком, розвитком внутрішньоводоймових гідробіологічних процесів. За менш
ніж сто років порушення внеску кожної зі складових прихідної частини водного балансу лиману призвело до зміни гідрологогідрохімічного режиму і морфологічних характеристик. Куяльник
наблизився до водойм з екстремально високою солоністю. Гіпервисока солоність ропи в лимані та обміління послабили розвиток
внутрішньоводоймових гідробіологічних процесів і продукування
нової органічної речовини, з якої формуються лікувальні грязі лиману. Можлива втрата Куяльницького лиману з його унікальними
бальнеологічними властивостями і грязями, які є світовим еталоном за фізико-хімічним складом, гостро ставить проблему відновлення гідролого-гідрохімічного режиму.
Гопченко Є. Д. Сучасний стан Куяльницького лиману
та рекомендації по гідроекологічному менеджменту
водойми / Є. Д.Гопченко, Н. С. Лобода, О. М. Гриб //
Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 44-46.
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Екологічна криза Куяльницького лиману в наш час – це катастрофічне обміління, замулювання, зниження рівня води та
глибин, а також пов’язане з цим збільшення солоності води. Це
загрожує повним зникненням лиману як водного об’єкта та втратою при цьому запасів унікальних лікувальних грязей та ропи. Мета роботи полягала у визначенні складових водного балансу лиману та їх зміни за період спостережень для розробки науково
обгрунтованих рекомендацій щодо подальших заходів для відновлення лиману та збереження його природних ресурсів.
Автори рекомендують упорядкувати регулювання поверхневого припливу води у басейні водойми. На їхню думку, пропозиції щодо збільшення водності лиману за рахунок морських вод –
небажані та навіть помилкові, бо це призведе до збільшення солоності води у лимані, а вона й так вже занадто висока. При обгрунтуванні водно-сольового режиму водойми слід враховувати,
що нижня, сприятлива для бальнеологічних цілей, межа солоності
становить 50%0, вона встановлюється при рівні води в лимані від
мінус 4,00 до мінус 5,00 м БС. Необхідно обгрунтувати експлуатаційні позначки НПР води в лимані, які б забезпечили його екологічно задовільний стан.
Михайлов В. И. О гидрографии Куяльницкого лимана
/ В. И. Михайлов, Н. В. Кучеренко, М. Б Капочкина //
Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів
Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. –
Одеса, 2012. – С. 114-116.
Практично всі науковці, що вивчали режим Куяльницького
лиману, вважають, що зміни його рівня не пов'язані з кліматичними змінами. Рівень лиману зазвичай піднімається «стрибком».
Найбільш тривалий підйом рівня зафіксований в 1930-х роках,
тривав він до 50-х років. При цьому, в літні сезони окремих років
були також зафіксовані підйоми рівня лиману, не забезпечені необхідними обсягами атмосферних опадів. У XIX столітті дощові
періоди збігалися з тенденціями підйому рівня лиману, а в 19101920 рр. у період збільшення обсягів атмосферних опадів рівень
лиману знижувався. Дослідження показали, що зміна рівня лиману залежить переважно від річкового стоку, рівня підземних вод і
від геодеформаційних процесів. У статті розглянуті гідродинамічні
причини виявленої аномалії – синхронного підвищення рівня води
в Хаджибейському і Куяльницькому лиманах у 1940-1942 рр. Це
зростання узгоджувалося з регіональним підйомом рівня грунтових вод, який забезпечив інтегральну аномалію витрат Дунаю і
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Дністра в ці роки. У цей період відбувалися геодеформаційні процеси в Румунії і Туреччині.
У літній сезон 2001-2002 р. зафіксовані безпрецедентні за
весь період спостережень повені на річках єропейської території,
що підтверджує геодинамічну природу цих повеней.
О необходимости создания автоматизированной
системы мониторинга Куяльницкого и Хаджибейского лиманов / В. Х. Корбан, В. И. Михайлов,
Б. Б. Капочкин [и др.] // Екологічні проблеми Чорного
моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2
листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 111–113.
За «Регіональною програмою збереження водних ресурсів
у басейні Куяльницького лиману на 2012-2016 роки» (прийнята 28
жовт. 2011 р.) планується шляхом будівництва дорогого водоводу
з’єднати Куяльницький лиман з морем. Місце виходу труби в море
знаходиться поблизу аварійної ділянки глибоководного випуску в
море каналізаційних вод. Орієнтовна вартість цього етапу роботи
– 45-50 млн гривень. Проте ряд учених негативно ставиться до
проекту, вважачи, що це призведе до знищення бальнеологічних
грязьових ресурсів. Вони стверджують, що у місці скидання каналізаційних вод у море концентрація сірки істотно підвищиться порівняно з концентрацією її у звичайній чорноморській воді. Наукові
дослідження авторів статті показали, що саме надмірне надходження сполук сірки з Мармурового моря в Чорне є причиною його сірководневого зараження. Подібні процеси відбулися в озері
Саки в 19 столітті внаслідок запуску в нього морської води для
промислового видобутку сірки. Автори вважають, що для моніторингу гідрогеологічних процесів потрібно створити геоінформаційу
систему, укомплектовану сучасним спеціальним обладнанням,
системами зв'язку (передачі та обробки інформації). ОНАЗ може
взяти на себе вирішення проблеми супутникового моніторингу (з
дискретністю 2:00) обсягів атмосферних опадів, що випадають на
поверхню лиманів та водозбору річок Великий і Малий Куяльник.
Черкез Е. А. История изучения и проблемы динамики
уровня Куяльницкого лимана / Е. А. Черкез,
В. И. Шмуратко, О. А. Вахрушев // Лимани північно західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні
проблеми та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів
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Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 39-43.
Перші дані про мінливість рівня і солоності (щільності) води лиману отримані в 1860 р. на Корсунківському соляному промислі. Достовірні дані спостережень водойми відносяться до
1878 р., після припинення практики накачування морської води у
накопичувальний басейн у південній частині лиману для випарювання солі. Систематичне вивчення змін рівня і складу ропи лиману розпочато гідрологічною станцією в 1952 році, але стосувалося воно тільки південної частини лиману – району курорту «Куяльник». На основі вивчення часового ряду (1860-1995) солоності
води лиману встановлено, що часовий ряд солоності (отже, і рівня) має складну періодичну структуру. Виділяються цикли з періодами 5-8, 10-11, 17-19 років і 33 роки. Крім того, чітко виявляються
три цикли тривалістю близько 60 років. Перший цикл, за припущенням учених, почався в 1845-1850 рр., другий – близько
1905 р., третій – близько 1960. Екстраполюючи цю закономірність,
можна припустити, що початок наступного циклу припаде на 20102020 рр. Для початкових етапів характерний нестійкий режим системи – швидкі (з періодом 5-8 років) і високоамплітудні коливання
солоності (рівня) як в один, так і в інший бік. Ці міжрічні коливання,
поступово зменшуючись за амплітудою, до кінця 60-річного циклу
майже повністю згасають, а потім різко поновлюються як високоамплітудні на початку наступного циклу. Визначальним фактором
у формуванні гідрологічного режиму лиману є випаровування і
приплив з водозбірної площі, а втратою р. В. Куяльник та підземним живленням можна знехтувати.
На думку вчених, закономірності багаторічного руху рівня
(і солоності) лиману пов'язані не тільки зі схиловим стоком, опадами і випаровуванням. Порівняння часових рядів солоності води
лиману та міжрічної швидкості осьового обертання Землі показало, що між ними є залежність. Це дозволило припустити, що рівень Куяльницького лиману знижується, а солоність води зростає,
коли швидкість осьового обертання Землі збільшується. Таким
чином, поряд з традиційними факторами, модель динаміки рівня
лиману повинна включати планетарні та астрономічні фактори.
Черкез Е. А. Ротационно-фильтрационная модель
водного баланса Куяльницкого лимана / Е. А. Черкез,
В. И. Шмуратко О. А. Вахрушев // Лимани північнозахідного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні
проблеми та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів
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Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 47-50 .
Автори пропонують нетрадиційну модель, покликану пояснити складний характер мінливості рівня (і солоності) води Куяльницького лиману. В цій моделі увага акцентується на двох положеннях. По-перше, враховуються фактори гідрологічного режиму лиману (атмосферні опади, стік, випаровування), в систему
включається геологічне середовище, точніше, мінливість його напружено-деформованого стану, обумовлена ротаційним режимом
планет. По-друге, враховується закономірно змінюване у часі живлення за рахунок фільтрації морської води через тіло пересипу і
дно лиману, а також субаквальне розвантаження підземних вод.
Кількісне
обгрунтування
пропонованої
ротаційнофільтраційної моделі виконане на основі цифрової обробки кількох еквідистантних часових рядів (з кроком 1 місяць): рівня і солоності води лиману, кількості атмосферних опадів, рівня Чорного
моря, швидкості осьового обертання Землі. Досліджені інтервали
часу: 1878-1893 і 1945-2010 рр.
Автори вважають, що відновлення лиманової екосистеми
за допомогою заходів, спрямованих на антропогенне регулювання
живлення лиману (перекидання води з сусіднього Хаджибейського
лиману, попуск морської води), може призвести до важко
передбачуваних, негативних побічних наслідків, а це загрожує
втратою головної ресурсної бази Одеського курортного району.
Адобовский В. В. Особенности современного гидролого-гидрохимического режима Куяльницкого лимана и прогнозная оценка его составляющих в условиях возможного пополнения водоема морскими и пресными водами / В. В. Адобовский, Ю. И. Богатова //
Укр. гідрометеорол. журн. – 2013. – № 13. –
С. 127-136 .
Науковці Одеської філії ІнБЮМ ім. О. О. Ковалевського
НАН Укаїни на основі власних натурних вимірів і експериментальних даних зробили аналіз мінливості гідролого-гірохімічного режиму Куяльницького лиману впродовж 15 років. Їх висновок : на
сучасному етапі стабілізувати водно-сольовий та гідрохімічний
режим Куяльницьго лиману при допомозі природних чинників неможливо. Поповнення лиману водою із зовнішних джерел не зможе докорінно змінити його бальнеологічні властивості і рекреаційний потенціал. Відновлення Куяльницького лиману можливе при
збільшенні в ньому об’єму води та стабілізації солоності в діапа44

зоні 150-180%0 – найбільш сприятливому для розвитку гідробіологічних продукційних процесів у гіперсолоних водоймах. Відновити і
підтримувати оптимальний водно-сольовий режим лиману можливо лише шляхом поповнення його водами із зовнішніх джерел.
Один з варіантів – поповнення лиману прісною водою, отриманою
після очищення за сучасними технологіями стічних вод СБО
«Північна», витрати якої становлять 235 тис. м3/добу. Води СБО
могли б підтримати водно-сольовий баланс як Куяльницького, так
і Хаджибейського лиманів. Однак такий варіант не може бути нині
реалізований через те, що рівень очищення стічних вод на СБО
не відповідає європейським стандартам за багатьма показниками.
Найбільш реальним видається варіант поповнення лиману морською водою. Зниження солоності ропи до 150-170%0 активізує
гідробіологічні процеси в ропі та біохімічні процеси в пелоїдах.
Степаненко С. Н. Причины обмеления Куяльницкого
лимана и пути его спасения. – Одесса : Экология,
2013. – 35 с.
Автор викладає основні причини обміління Куяльницького
лиману, а також пропозиції щодо відновлення його водних
ресурсів та стабілізації гідроекологічної ситуації на лимані.
Гопченко Є. Д. Обгрунтування вибору нормального
підпертого рівня води в Куяльницькому лимані /
Є. Д. Гопченко, О. М. Гриб // Лимани північнозахідного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний
стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф.,1-3 жовт. 2014.– Одеса,
2014. – С. 73-74.
У басейні Куяльницкого лиману можуть формуватись особливо катастрофічні весняні повені та дощові паводки, тому рівні
води у водоймі не повинні перевищувати позначок, при яких відбуватиметься затоплення об’їзної дороги, територій санаторіїв,
будинків та інших споруд на пересипу.Слід також забезпечити режим функціонування лиману, за яким рівні води і, відповідно, солоності, будуть перебувати у межах, сприятливих для лікувальних
цілей (приблизно 128 %0), для існування специфічних організмів
лиману та створення лікувальної грязі (від 40 до 200%0). Для цього необхідно обгрунтувати вибір нормального підпертого рівня
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(НПР) води. Автор вважає що він має бути на позначці мінус
5,5 м БС.
Гриб О. М. Внутрішньорічний розподіл рівнів і мінералізації води в Куяльницькому лимані при його наповненні водами Чорного моря // Лимани північнозахідного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний
стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса,
2014.– С. 67-69.
Автор описує модель водно-сольового балансу Куяльницького лиману при моделюванні наповнення лиману водами Чорного моря. Згідно з разрахунками зроблено висновки, що запропонований режим поповнення лиману морськими водами з припливом 0,7 м3/сек повністю відповідає пропозиціям і вимогам бальнеологів, біологів та гідрохіміків щодо плавного щорічного наповнення лиману морськими водами (не більш як на 1,0-1,5 м).
При цьому забезпечується створення умов для поступової адаптації екосистеми водойми до менш мінералізованих морських вод
та попереджується небажаний різкий вплив морських вод на процес пелоїдогенезу. Крім того, поповнення лиману морськими водами відбуватиметься в прохолодний період року (з листопада по
квітень), для якого притаманні : 1) найбільша вітрова активність,
що сприятиме інтенсивному оновленню вод Одеської затоки чистими водами відкритого моря ; 2) низька температура води, яка
буде обумовлювати мінімальні швидкості хіміко-біологічних процесів; 3) через відсутність або мінімальні значення випаровування
з водної поверхні лиману ефективність його поповнення водами
моря буде максимальною.
Гриб О. М. Історичні відомості про штучне поповнення Куяльницького лиману водами інших водойм //
Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3
жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 61-63.
Поповнення Куяльницкого лиману морською водою має
більш ніж столітню історію та пов’язане з розвитком соляних промислів. Лиман також поповнювали морською водою в 1907 та
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1926 рр. У 1941-1942 рр. лиман приблизно на 70% об’єму поповнювався водою з Хаджибейського лиману. Це відбувалося
внаслідок руйнування дамби Хаджибейського лиману в ніч з 15 на
16 жовтня 1941 р. Вода затопила територію пересипу і потрапила
в Куяльницький лиман. Після будівництва окружної дороги її насип став своєрідною дамбою для поверхневого та фільтраційного
потоків з пересипу, тому об’єм води в його озерах збільшився.
Природні озера пересипу поступово були перетворені на чотири
штучні водойми (ставки), з’єднані між собою нерегульованими водопропускними спорудами, головним чином, у вигляді труб. За
результатами натурних спостережень за скиданням води у лиман
через цей водопуск впродовж періоду з 1986 по 1995 рр. та в
2012 р. встановлено, що об’єм скидів має сезонний характер: в
осінній та зимово-весняний період рівень води у ставках пересипу
найвищий, а влітку він знижується. Автор робить висновок, що від
1859 р. і дотепер природний водно-сольовий режим Куяльницького лиману трансформується через інтенсивну господарську діяльність, тому зміну рівнів та солоності води лиману впродовж останніх 150 років невірно називати природною.
Гриб О. М. Оцінка технічних можливостей живлення
Куяльницького лиману водами річки Дністер та питною водою // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації
щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф., 1-3 жовт 2014. – Одеса, 2014. –
С. 64-66.
У статті розглядається альтернативний варіант відновлення
необхідних рівня та солоності води в Куяльницькому лимані (за
виключенням поповнення морськими водами). Це подача в нього
води з Дністра та питної води товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Інфокс» філії «Інфоксводоканал» з використанням
для цього наявних насосних станцій і гідротехнічних споруд. Розглядається також варіант подачі у лиман води питної якості від
водоочисної станції (ВОС) «Дністер» (м. Біляївка). Однак дослідження показали, що природні води Дністра не можуть розглядатися як альтернативне джерело поповнення Куяльницкого лиману
прісною водою, тому що рельєф місцевості не дозволяє створити
самоплинний канал для подачі дністровських вод у лиман. Крім
того, річкові води містять більше забруднюючих речовин, ніж морські. До того ж вилучити частину водоводів з системи питного во47

допостачання населення Одеси та інших населених пунктів області для подачі по них неочищеної річкової води неможливо, тому
що це знизить надійність системи. Поповнення лиману питною
водою ТОВ «Інфокс» філії «Інфоксводоканал» є також економічно
недоцільним через високу собівартість води. Наприклад, вартість
10 млн м3 скинутої в лиман прісної питної води становитиме
27,36 млн грн.
Лобода Н. С. Використання моделі «клімат-стік» до
оцінки змін водно-сольового балансу Куяльницького
лиману в умовах глобального потепління / Н. С. Лобода, О. М. Гриб, Ю. В. Божок // Лимани північнозахідного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний
стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса,
2014. – С. 70-72.
Основними річками, які впадають у Куяльницький лиман, є
річки Великий Куяльник, Довбока та Кубанка. Гідрологічні спостереження ведуться лише на Великому Куяльнику Через незадовільну точність розрахунку характеристик стоку річок для оцінки
припливу поверхневих вод до лиману була застосована модель
«клімат-стік», розроблена в Одеському державному екологічному
університеті під керівництвом професорів Є.Д. Гопченка та
Н. С. Лободи. Модель дозволяє використовувати метеорологічну
інформацію як за минулі роки, так і за сценаріями змін клімату.
Розрахунки виконані для умов минулого сторіччя (до 1989 р.), коли вплив глобального потепління на водні ресурси ще не був
значним, десятиріччя після 1989 р. та на період 2011-2025 рр. для
різних сценаріїв глобального потепління.
За моделлю «клімат-стік» були встановлені об’єми надходження вод у природних та порушених водогосподарською діяльністю умовах від річок Куяльник, Довбока, Кубанка до Куяльницького лиману та визначений приплив для різних за водністю років
та їх сезонів.
Ротационная динамика и уровни воды Куяльницкого
лимана и верхнесарматского водоносного горизонта / В. В. Додин, А. Р. Погосян, В. Н. Праведный [и
др.] // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та
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екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 75-77.
Відомо, що часовий ряд зміни рівня води Куяльницького
лиману має складну періодичну структуру, особливістю якої є
наявність відносно короткочасних періодів росту рівня і більш
тривалого зниження. За даними спостережень гідрогеологічної
режимної станції санаторію ім. І. І. Пирогова останній період
короткочасного підйому рівня води в лимані (з серпня 2002 р. по
квітень 2003) змінився тривалим зниженням (червень 2014).
Аналіз ролі природних антропогенних факторів, а також умов, що
керують існуючою в наш час багаторічною тенденцією до
зниження рівня води в лимані, показав, що визначальними є
перевищення обсягу випаровування над обсягом атмосферних
опадів, зниження припливу з водозбірної площі і регулювання
стоку річки Великий Куяльник великою кількістю штучних водойм
та гідротехнічних споруд. У ході досліджень, виконаних ученими
кафедри інженерної геології і гідрогеології ОНУ ім. І. І. Мечникова,
встановлено також, що важливу роль у динаміці цілого ряду
регіональних геосистем, включаючи підземну гідросферу, відіграє
фактор мінливості напружено-деформованого стану верхньої
зони земної кори. Сучасні дослідники встановили, що при зміні
швидкості обертання у верхній оболонці Землі виникає
осесиметричне поле напруг. Варіації напруженого стану порід
призводять до змін фільтраційної проникності порід: у межах
широт Куяльницького лиману збільшення швидкості обертання
Землі буде призводити до зростання фільтраційної проникності
порід, а зменшення, відповідно, – до скорочення. На думку
авторів, вплив ротаційної динаміки буде проявлятися і в змінах
величин рівнів підземних вод.
Степаненко С. Н. Спасение Куяльника: необходим
комплексный подход // Одес. изв. – 2014. – 1 февр.
Голова депутатської групи «Куяльник» в Одеській облраді,
ректор Одеського державного екологічного університету
С.Н.Степаненко інформує про заходи, спрямовані на порятунок
Куяльника. На жаль, більшість завдань «Регіональної програми
збереження та поновлення водних ресурсів Куяльницького лиману на 2012-2016 рр.» не виконано. З передбачених на них понад
7 млн грн освоєно лише 1 млн 878, 8 тис. грн. Автор наводить перелік заходів, не виконаних через відсутність фінансування; називає першорядні заходи Програми, на які потрібно не менш як
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55 млн грн – для будівництва трубопроводу «Куяльник – Одеська
затока» та на розчищення русла р. Великий Куяльник. С.Н. Степаненко вважає необхідним прийняття закону про оголошення
території Куяльницкого лиману курортом державного значення.
Вирішення всього масиву проблем Куяльницького лиману можливе тільки за двох умов: здійснення комплексного підходу, що полягає в реалізації усіх без виключення заходів, передбачених
Програмою, та фінансова підтримка з боку держави.
Шевчук І. Куяльник ставить на ноги // Уряд. кур’єр. –
2014. – 22 трав.
Головний лікар санаторію «Куяльник» В Нікітушкіна розповідає про його лікувальні якості. Лікувальні грязі та ропу порівнюють зі славетним Мертвим морем. Грязь лиману Куяльник сульфідно-мулова, вона жива, там є гормоноподібні та антибіотикоподібні речовини, які мають протизапальні, протиалергійні, розсмоктувальні властивості. Внаслідок їх застосування поліпшуються
обмінні процеси у тканинах, укріплюється імунна система організму. Незважаючи на всі проблеми, пов’язані з обмілінням лиману,
цілющі сили його грязей не зменшилися. Як показують вірусологічні та бактеріологічні дослідження, вони відповідають усім вимогам. Санаторій готується до того, щоб перебрати на себе лікування тих, які були пацієнтами кримських санаторіїв. У Криму залишилися два важливих санаторія – ім. М. Н. Бурденка та
ім. М. І. Пирогова, де щороку лікувалося по кілька тисяч спинальників. Куяльницькі грязі не поступаються сакським, тому планується основну базу спинальників зробити у Куяльнику. Куяльник
може до певної міри перебрати на себе й функції дитячої оздоровниці в Євпаторії – надаючи допомогу дітям, хворим на ДЦП, або
тим, хто має проблеми з опорно-руховим апаратом.
Озеро Сасик
До відокремлення лиману Сасик від моря функціонування
його екосистеми відбувалося під пливом постійного поновлення
водних мас за рахунок водообміну з морем. До 1958 р. зв’язок з
морем здійснювався через прорви (промоїни) у піщаному пересипу під час весняних та зимових штормів. Пізніше, до спорудження
дамби, Сасик був постійно зв’язаний з морем єдиною прорвою. Ця
водойма була прикладом існування великомасштабної динамічної
природної малопроточної системи з достатньо високими граничними показниками солоності води, які змінювалися від 5-10 %0 (у
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верхів’ї) до 50-70 %0 (у пониззі). Отже, лиман був одночасно і солонуватоводною і гіперсолоною водоймою. Відповідно, біота лиману призвичаїлася до таких неоднозначних абіотичних умов –
більш прісноводні організми мешкали вздовж північних та західних берегів Сасику, морські – біля піщаної коси східного берега.
Проект будівництва Дунай-Дністровської зрошувальної системи
(ДДЗС) передбачав опріснення лиману шляхом відокремлення
його від Чорного моря дамбою. Планувалося відкачування і скидання в море солоної води та самопливна подача дунайської води у створене таким чином Сасицьке водосховище каналом Дунай
– Сасик (максимальна спроможність 250 м3/ сек. За 1979-1984 рр.
з водойми відкачали 4 млрд м3 води, кратність водообміну досягла 8 разів, а мінералізація вод знизилася майже в 10 разів. Але
вона непридатна для зрошення, рекреації, рибництва та питного
водозабезпечення. Хороша врожайність на зрошуваних землях
спостерігалася тільки в рік запуску Дунай-Дністровської зрошувальної системи, потім вона поступово знижувалася, що було обумовлено процесом деградації (гіпсування) грунтів. Негативні зміни
відбулися в екологічному стані цілого регіону.
Тімченко В. М. Еколого-гідрологічний погляд на проблеми лиману Сасик / В. М. Тимченко, Н. О. Іванова //
Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 147-149.
Автори викладають причини неуспіху проекту Сасицького
водосховища, а також думки щодо його майбутнього.
Розпріснення лиману Сасик було б можливим у випадку використання його як складової частини водогосподарського комплексу
Дунай-Дніпро, що проектувався. За рік водні маси змінювалися б
тут до 30 разів, а це більш ніж достатньо для створення
задовільного екологічного стану водойми. У сучасних умовах
підтримувати необхідний для екосистеми водосховища зовнішній і
внутрішній водообмін неможливо через низку технічних та
економічних причин. Повернути Сасик у стан морського лиману
нині неможливо. На роздамбування і, що головне, на постійне
підтримання прорану потрібні великі кошти, яких область та й
держава не мають. З іншого боку, проран може відновити
водообмін з морем, але цього буде недостатньо для зниження
забруднення водойми до норми. Для того, щоб вирішити проблему лиману, необхідно визначити, хто зможе взяти на себе всі про51

блеми. Потенційно це можуть бути об’єднання сільськогосподарських, промислових, рибогосподарських, комунальних, рекреаційних та інших підприємств і організацій в умовах їх економічного
процвітання.
Іванова Н. О. Оптичні властивості водних мас водосховища Сасик (з натурними даними) // Лимани північно-західного Причорномор’я: проблеми водного та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.,
1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 115 -117.
Оптичні властивості водних мас є одним з індикаторних
характеристик екологічного стану будь-якої водойми. Водосховище Сасик з точки зору дослідження оптичних властивостей є цікавим об’єктом, тому що тут зустрічаються різнорідні водні маси –
дунайська вода, що характеризується підвищеною каламутністю,
та високомінералізовані води річок Когильник і Сарата, насичені
біогенними речовинами. Дослідження фахівці Інституту гідробіології НАН України (м. Київ) проводили протягом трьох експедиційних виїздів влітку і восени 2013 та навесні 2014 р. на 17 станціях.
За весь період дослідження прозорість води в акваторії водосховища змінювалась у широкому діапазоні – від 0,20 до 0,85 м. Чітких закономірностей розподілу показника на окремих станціях у
різні созони року не виявлено. Помічено лише певну схожість оптичних властивостей в декількох групах станцій, що стало підставою для умовного виокремлення північного, центрального та південного районів водосховища. За весь період проведення досліджень колір води у водосховищі змінювався від жовтуватозеленого (Х11 номер стандартної шкали кольору) до жовтуватокоричневого (Х1Х). Зеленувато-жовтий (Х1V) колір зафіксовано
лише на двох крайніх з півдня та півночі станціях. Для обох була
характерною висока температура води та близькість до значних
масивів вищої водної рослинності. Науковці дійшли висновку, що
оптичні властивості водних мас Сасику є досить неоднорідними,
що пов’язано з впливом на їх формування різних факторів. Встановлено, що за оптичними властивостями водні маси північного,
центрального та південного районів водосховища дещо відрізняються.
Мєдвєдєв О. Ю. Інженерно-геологічні процеси на
узбережжі Сасикського водосховища // Лимани
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північно-західного Причорномор’я: проблеми водного
та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 118-120.
Інженерно-геологічні процеси у долині Сасикського водосховища і його пересипу були досліджені в процесі виконання
польових робіт влітку 2008 року та моніторингу у наступні роки.
Була побудована схематична карта інженерно-геологічних процесів на узбережжі і сучасного стану пересипу. Висновки: 1. Інженерно-геологічні процеси на узбережжі Сасикського водосховища
мають місце. Серед найпоширеніших – обвали, абразія, денудаційні, ерозійні і дефляційні процеси, які носять природний характер і поширені не лише на Сасику, а й на інших водоймах (природних) Татарбунарського лиману. 2. Ширина пересипу між водосховищем і морем за останні 30 років збільшилася від 50-250 до
370-500 метрів. Наявність піщаних валів може свідчити про відступ моря на цій ділянці узбережжя. Всього між Сасиком і морем
було зафіксовано від одного до трьох рядів цих насипів. Відібрані і
лабораторно досліджені проби відносять грунт до піщаного дрібнозернистого піску. Практично всі вали частково вкриті рослинністю: деревами, кущами, солелюбною травою. Ширина пляжу варіюється в межах від 10-15 до 75-80 метрів.
Тилігульський лиман
Тилігульський
лиман
–
один
з
найбільших
і
найглибоководніших приморських водойм на північно-західному
узбережжі Чорного моря. Він знаходиться в 60 кілометрах на
південь від Одеси і розташований на кордоні Одеської та
Миколаївської областей. Лиман являє собою затоплену
морськими водами р. Тилігул. Його довжина становить 42-45 км,
ширина змінюється на окремих ділянках від 1 до 4,5 км. При
позначці рівня води в лимані 0,4 м БС (Балтійська система висот і
глибин) площа дзеркала його водної поверхні складає 129 млн м2,
об’єм вод – 693 м3. Південна і центральна частини лагуни –
улоговини в діапазоні 10-16 м. Максимальна глибина – 22 м – в
південній частині лагуни. Північна частина лагуни, в яку впадає
р. Тилігул, мілководна, з глибинами менше 4 м. Середня глибина
лиману – близько 5 м.
Лиман відділений від моря пересипом. У пересипу
проритий штучний канал шириною 30 м і глибиною 0,5-1,0 м, який
з'єднує лиман з морем. Однак канал функціонує нерегулярно
через
інтенсивне
занесення
піском
з
боку
моря.
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Водозабезпечення Тилігульського лиману за рахунок водообміну
з морем є найбільш реальним механізмом стабілізації і
регулювання його гідроекологічного стану. Функціонування каналу
у весняний період дає можливість молоді морських риб заходити
для нагулу, що сприяє збільшенню рибних ресурсів, але є і
негативний бік : при високому рівні моря відбувається підтоплення
традиційних місць гніздування птахів, активізуються абразійнозсувні процеси на берегах лиману, зростає ймовірність інтрузії
морських вод у заплаву р. Тилігул, де знаходяться водно-болотні
угіддя.
Велике значення мають лікувальні грязі лиману. Загальна
площа покладів лікувальних грязей становить 23,2 км2, а запаси –
близько 14 млн тонн. Кількість рекреантів, які одночасно можуть
відпочивати у більш ніж 100 пансіонатах та базах відпочинку, –
майже 17 тис. осіб.
Основна гідроекологічна проблема Тилігульського лиману
– це зміна водно-сольового режиму: зниження рівня та
підвищення солоності. Якщо 2003 р. значення солоності в
центральній частині водойми було у межах 13-17%0, то влітку
2013 р. вони вже були 21-23%0, у кінці вересня – 23,5%0, а у червні
2014 – 24,5%0.
На західному березі Тилігульского лиману розташовані
населені пункти: Кошари, Любопіль, Пшенянове, Кордон,
Мар’янівка, Червона Нива, Широке, Калинівка, Каїри, Волкове,
Донська балка, Косівка, Степанівка, Гуляївка, Софіївка, Златоустове, на східному – Прогресівка, Ташине, Анатолівка, Червона
Україна та курортна зона «Коблеве». Чисельність населення, яке
постійно мешкає в зоні Тилігульського лиману, становить приблизно 10 тис. осіб.
Через акваторію Тилігульського лиману проходять 3 магістральні трубопроводи, це – аміакопровід Тольятті – Горлівка –
Одеса (потужністю 340 т аміаку/ годину), газопровід Шебелинка –
Одеса і нафтопровід Херсон – Снігурівка – Одеса.
Божок Ю. В. Посушливість клімату на території Тилігульського лиману у сучасних умовах та за сценарієм глобальної зміни клімату // Лимани північнозахідного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні
проблеми та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 75-77.
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Метою дослідження є визначення індексів посушливості
території Тилігульського лиману у сучасних (за даними спостережень) та майбутніх (з використанням сценаріїв глобального
потепління) умовах. Робота виконана у межах 7-ї Міжнародної
рамкової програми «Лагуни». Аналіз індексів посушливості SPEI
(стандартизований індекс сумарного випаровування і опадів) показав, що в період з 1961 по 2010 рр. на території водозбору
р. Тилігул переважали помірні посухи тривалістю не більше одного року. Найнижчі значення SPEI, а отже і найбільша
посушливість, прогнозуються у 2020-2021 рр. Оскільки розрахунок
SPEI може бути проведений за даними сценаріїв, то за зворотнім
зв’язком із величинами стоку можна прогнозувати стік межені у
майбутньому.
Картелян В. Ф. Комплекс необходимых мероприятий
по улучшению экологического состояния Тилигульского лимана // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи
їх вирішення: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф.,12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 71-72.
Для поліпшення екологічного стану Тилігульського лиману
необхідно в першу чергу розробити та реалізувати заходи, спрямовані на мінімізацію замулення з’єднувального каналу. Першочерговими заходами також є :
– розробка проектів прибережних захисних смуг і винесення їх у натуру; на цих «смугах» передбачається створення лісонасаджень з водоохоронними і водозахисними функціями;
– здійснення гідротехнічних (протиерозійні, берегоукріплювальні, руслоформуючі) та агротехнічних протиерозійних заходів. Протиерозійні заходи передбачають виконання комплексу
протиерозійних прийомів обробки грунту; комплекс водозбережних і природоохоронних заходів на об'єктах народного господарства.
Куза А. М. Зміни термічного та льодового режиму,
пересихання та перемерзання р. Тилігул у сучасних
кліматичніх умовах / А. М. Куза, Н. С. Лобода,
Л. В. Селезньова // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та
шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.55

практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С. 78-80.
Підвищення концентрації вуглекислого газу – «парниковий ефект» – призвів до підвищення температури повітря, що
вплинуло на водний, термічний та льодовий режими річок північно-західного Причорномор’я. Збільшилася тривалість періодів пересихання та перемерзання, змістилися терміни наростання льодових явищ. За В.В. Гребінем (2010) роком суттєвих змін водного
режиму річок України внаслідок змін климату є 1989 р. Порівняльний аналіз температур повітря в басейні річки Тилігул (метеостанція Любашівка) за періоди 1960-1988 і 1989-2008 рр. показав, що з
1989 р. середньомісячна температура повітря осені підвищилась
у середньому на 0,80 С, зими – на 1,50С. У цілому відбулося зростання температур повітря протягом усього року. Температура води, яка є одним з головних чинників льодових явищ та процесів
танення, також змінилася. Температура води у створі річки Тилігул (с. Березівка) у весняні та літньо-осінні місяці підвищилась, а у
зимові дещо знизилася. Внаслідок підвищення температури повітря та води поява льоду, починаючи с 1989 р., спостерігається на
11 діб пізніше, а звільнення русла від льоду відбувається на 5 діб
раніше, ніж до 1989 р.
Миничева Г. Г. Особенности гидрохимического режима и структурно-функциональной организации
автотрофного компонента Тилигульского лимана /
Г. Г. Миничева, Ю. И. Богатова, А. Б. Зотов // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 72-75.
Для визначення особливостей сучасного гідрохімічного
режиму і структурно-функціональної організації планктонної і бентосної рослинності Тилігульського лиману проведено аналіз бази
даних, отриманих ОФ ІнБЮМ НАН України у 2000-2001 рр. У базу
даних увійшло близько 2000 гідрохімічних параметрів і понад
30 000 морфофункціональних параметрів автотрофного компонента. Аналіз даних показав, що характерною особливістю гідрохімічного режиму Тилігульського лиману є високий вміст мінеральних
і органічних сполук фосфору (середні за період досліджень значення – 387 і 294 мкг/дм3 відповідно) і низькі концентрації мінеральних сполук азоту (середні значення – 244 мкг/дм3), необхідного
при створенні первинної продукції автотрофного компонента еко56

системи. Забезпечення екосистеми лиману мінеральними сполуками азоту відбувається за рахунок деструкції його органічної форми.
У статті йдеться також про гідрохімічні показники північної і
південної частин лиману і, відповідно, інтенсивність продукційного
процесу.
Сахненко О. И. Расчет ветро-волновой динамики
вод на морской прибрежной акватории в районе Тилигульского лимана // Екологічні проблеми Чорного
моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2
листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 179-182.
З метою вирішення проблем, пов’язаних із забезпеченням
максимального проникнення морських вод до Тилігульського лиману, науковці Одеського державного екологічного університету
на комплексі моделей – вітрового хвилювання та вітро-хвильової
циркуляції вод, адаптованих до умов прибережної акваторії Тилігульського лиману, досліджували особливості хвильової динаміки
та вітро-хвильових течій при південному та південно-східному вітрах.
Тучковенко Ю. С. Главные гидроэкологические проблемы Тилигульского лимана / Ю. С. Тучковенко,
О. А. Тучковенко // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та
шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф.,12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С. 63-66.
Внаслідок антропогенної діяльності в басейні Тилігульського лиману і кліматичних змін, відсутності науково обгрунтованих
планів водного та екологічного менеджменту, природні ресурси
Тилігульського лиману перебувають у небезпеці. Автори статті
назвали основні проблеми Тилігульського лиману. Головна проблема – це «цвітіння» фітопланктону і донних макрофітів у літній
період року, що призводить до розвитку гіпоксії та аноксії кисню в
придонному шарі глибоких ділянок акваторії лиману, а також на
мілководді в нічний час при штилі і сильному перегріві води. Розвиток дефіциту кисню у воді призводить до загибелі гідробіонтів,
масової загибелі риби (бичків, глоси). Локальні замори риб спостерігалися влітку 1999, 2000, 2001, 2006, 2007 рр. Серйозна проблема – поступове підвищення солоності вод (засолення) лиману
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внаслідок зменшення припливу прісних вод з водозбору і надходження морських вод у лиман при інтенсивному випаровуванні в
літній сезон року. Негативні наслідки для екосистем лиману має
також зменшення поверхневого стоку (річок Тилігул, Балайчук,
Царега і бічного поверхневого стоку по балках, ярах), викликаного
створенням великої кількості штучних водойм, перетворенням
природних ландшафтів, оранкою земель, вирубкою лісів і знищенням переважної частини природного рослинного покриву, а
також кліматичними змінами. Штучних водойм, розташованих у
басейні лиману на території Одеської області, налічується 121
(2 водосховища і 119 ставків), із загальним об'ємом води близько
16 млн м3. При цьому, із загального числа ставків узаконені і перебувають в оренді всього 7. Додаткове антропогенне навантаження на екосистему лиману – сільськогосподарська діяльність на
його водозборі і, особливо, на берегових схилах, господарськопобутова діяльність населення (16 тис. дачних садово-городніх
ділянок на західному узбережжі лиману між селами Кошари і Мар'янівка).
Тучковенко Ю. С. Моделирование водообмена Тилигульського лимана с морем при различных морфометрических характеристиках соединительного
канала / Ю. С. Тучковенко, О. А. Тучковенко // Лимани
північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 81-84.
На думку авторів, для стабілізації гідроекологічного режиму Тилігульського лиману достатньо встановити стабільний водообмін з морем через штучний сполучний канал, тому актуальною
представлялася оцінка впливу морфометричних характеристик
з'єднувального каналу на інтенсивність водообміну з морем і проникнення морських вод у лиман. Для вирішення поставленого завдання використовувалася чисельна тривимірна нестаціонарна
гідротермодинамічна модель. При функціонуванні з'єднувального
каналу спрямованість водообміну з морем визначається не тільки
морфометричними характеристиками каналу (шириною, глибиною), а й ініційованими вітром короткоперіодними згіннонагінними коливаннями рівня моря і лиману, динамікою вод у лимані. Моделювався найбільш критичний для екосистеми лиману
відрізок часу року – з початку травня по кінець серпня (за гідрометеорологічними умовами 2010 р.). Результати моделювання пока58

зали, що для підвищення водооновлення лиману оптимальним є
поглиблення каналу на 1,5 м, до глибини Нк = 2,0 м при позначці
води у лимані – 0,4 м БС. Визначено, що поглиблення каналу є
більш обгрунтованим варіантом, ніж його розширення, оскільки
територія, прилегла до каналу, є частиною регіонального ландшафтного парку і використовується в рекреаційних цілях, а солоні
озера є місцем масового гніздування птахів. Крім того, через канал перед його входженням у лиман проходить автомобільна траса з мостом. Найбільш ефективним буде варіант максимально
можливого розширення каналу з одночасним його поглибленням.
Тучковенко Ю. С. Сучасний гідроекологічний стан і
рекомендації по водному та екологічному менеджменту Тилігульського лиману / Ю. С. Тучковенко,
Н. С. Лобода, О. М. Гриб // Лимани північно-західного
Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми
та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С. 66-71.
Мета роботи науковців Одеського державного екологічного університету полягала в оцінці сучасних та розрахунку оптимальних гідравліко-морфологічних характеристик водообміну в системі «Тилігульський лиман – Чорне море» на основі гідравлічних
розрахунків та гідродинамічного моделювання для розробки рекомендацій для збереження унікальних природних ресурсів лиману. Для оцінки припливу прісних вод до лиману у природних умовах була застосована модель «клімат-стік», яка дозволяє оцінити
природний річний стік невивчених або трансформованих водогосподарською діяльністю річок, а також оцінити вплив додаткового
випаровування з водної поверхі штучних водойм на стан водних
ресурсів річок басейну Тилігульського лиману.
Результати численних експериментів з гідротермодинамічною моделлю засвідчили, що поліпшення якості вод у південній
та центральній частинах лиману шляхом інтенсифікації надходження до нього морських вод можливе при поглибленні
з’єднувального каналу до 2,0 м. Збільшення ширини
з‘єднувального каналу не є ефективним. Інтенсивність водообміну
з морем через з‘єднувальний канал майже не впливає на гідрологічні характеристики північної частини лиману.
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Губанова О. Р. Використання методології стейкхолдер-менеджменту в забезпеченні сталого розвитку Тилігульського лиману // Вісн. Одес. держ.
екол. ун-ту. – 2013. – Вип.16. – С. 18-26.
Однією з найгостріших екологічних проблем Причорноморського регіону України є погіршення стану екосистеми Тилігульського лиману, який вважається унікальним природним комплексом, що поєднує різноманітні ландшафти (акваторія, цілинний степ, заливні луки, солончакові ділянки та очеретяні марші) та
згідно з Рамсарською конвенцією включений до переліку водноболотних угідь, які мають міжнародне значення, головним чином,
як середовище існування водоплавних птахів. Відновлення і раціональне використання природних ресурсів Тилігульського лиману
можливе лише в кооперації з усіма, хто використовує ці ресурсі
(земле- і водокористувачі, відпочивальники, дачники, рибалки,
місцеве населення та ін.), і за дотримання балансу між можливостями екосистеми і потребами соціально-економічного розвитку
території.
Автор називає фактори порушення сталості екосистеми
Тилігульського лиману та аналізує вплив розбіжності інтересів
користувачів на посилення еколого-економічних суперечностей
територіального розвитку і пропонує стратегію управління зоною
Тилігульського лиману.
Тучковенко Ю. С. Моделирование ветровой циркуляции вод в Тилигульском лимане / Ю. С. Тучковенко,
Д. В. Кушнир // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 2013.
– Вип. 16. – С. 149-159.
Наслідком антропогенної діяльності на водозбірному
басейні Тилігульського лиману і кліматичних змін є суттєве
зменшення поверхневого припливу прісних вод до лиману, що
спричиняє осолонення і обміління лиману, підвищення
концентрації біогенних речовин і темпів продукування органічної
речовини автотрофами. Подальше відмирання і біохімічне
розкладання водоростей спричиняє розвиток дефіциту вмісту
кисню у воді, загибель гідробіонтів, збіднення біорізноманіття
водної флори і фауни. Складаються несприятливі умови для
рибальства, рекреації та туризму. Для пошуку шляхів поліпшення
гідроекологічного режиму лиману необхідно знати особливості
циркуляції вод на його акваторії, яка визначає водо- і массообмін
між окремими частинами лиману. У статті наведені результати
розрахунків та аналізу тривимірної вітрової циркуляції вод на
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акваторії Тилігульського лиману при стаціонарних вітрах різних
напрямків. Розрахунки виконані з використанням гідродинамічної
моделі DelftD-FLOW на криволінійній розрахунковій сітці.
Адобовский В. В. Гидрологическая характеристика и
проблемы Тилигульско-Березанской рекреационной
зоны / В. В. Адобовский, В. И. Ланин // Лимани
північно-західного
Причорномор’я:
сучасний
гідрологічний
стан;
проблеми
водного
та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 13-15.
Морське узбережжя, розташоване між Тилігульським і
Березанським лиманами, має берегову лінію довжиною 21 км.
Разом з лиманами це найбільша рекреаційна зона в межах
Миколаївської області. Одним з найбільш важливих факторів, що
забезпечують сприятливі умови для рекреації, є стійкий перехід
температури повітря і води через 200 С. В останні 5 років на
початку сезону це відбувалося в основному в кінці травня, а
зворотний перехід – у третій декаді вересня. До рекреаційної зони
примикають 2 великих лимани : Тилігульський і Березанський,
останній відділений вододілом від лиману Солонець Тузли, в
центрі зони знаходиться невеликий Карабушський лиман, який
рекреаційного значення не має. Озеро-лиман Солонець Тузли
відділений від моря пересипом шириною 0,8 – 1,5 км. Нині
прибережна зона між Тилігульським і Березанським лиманами
недостатньо активно використовується для рекреації. В цілому цю
частину морського узбережжя можна розцінювати як район, де
негативні гідроекологічні явища поки що не набули незворотного
характеру.
Божок Ю. В. Посухи на території водозбору
Тилігульського лиману / Ю. В. Божок, Н. С. Лобода //
Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідрологічний
стан;
проблеми
водного
та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 19-21.
Гідрологічні посухи – це тривалий період сухої погоди, що
викликає нестачу споживання води через зменшення стоку (нижче
установлених норм) та призводить до зменшення вмісту вологи в
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грунті й зростання глибини залягання дзеркала підземних вод.
Гідрологічна посуха може тривати понад рік і охоплювати більше
одного водозбору. Наслідками її формування є зміна у складових
водного та водно-сольового балансу лиманів Одеської області.
Для оцінки наявності та інтенсивності посухи використовуються
різні кількісні індекси: гідротермічний коефіцієнт ГТК, стандартний
індекс опадів (SPI), стандартизований новий індекс посухи або
індекс опадів та сумарного випаровування (SPЕI), сформованого
на основі індексу (SPI) із залученням до розрахунків величин потенціального сумарного випаровування. Для аналізу тривалості
посух різних категорій була визначена загальна кількість місяців,
коли спостерігалася посуха (SPЕI ≤ 0,00), та кількість місяців, які
припадали на кожну категорію (помірна, інтенсивна, екстремальна). При розгляді періоду спостережень 1962-2011 рр. виявлено,
що слабкі посухи тривають найдовше, проте після 1989 р. зростає
тривалість екстремальних посух. У верхів’ї водозбору Тилігульського лиману (метеостанція Любашівка) найбільш тривала посуха
спостерігалася з липня 2005 р. по червень 2008, з травня 2007 р.
по квітень 2008 вона набула категорії «екстремальна посуха»
(SPЕI ≤ 2.00). Формуванню цієї метеорологічної посухи з 6 квітня
по 22 червня 2007 р. передувало найбільш тривале бездощів’я
(78 діб) (за перід з 1989 р. по 2011 р.).
Гриб О. М. Моделювання водно-сольового балансу
Тилігульського лиману за різних умов водообміну з
Чорним морем та аналіз отриманих результатів //
Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідрологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення :
зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт.
2014. – Одеса, 2014. – С. 34-36.
Модель водно-сольового балансу Тилігульського лиману
розробили науковці Одеського державного екологічного університету. Для оцінки режимів рівнів і солоності води лиману за багаторічний період (з січня 1953 р. по грудень 2012 ) за різних умов його функціонування розрахунок водно-сольового балансу лиману
виконувався для трьох сценаріїв:
А – за умови, що лиман – закрита водойма, тобто водообмін з морем за досліджуваний період був відсутній;
Б – за умови, що лиман – періодично закрита водойма,
тобто в тих умовах, які фактично спостерігались у досліджуваний
період;
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В. – за умови, що у досліджуваний період водообмін з
морем через з’єднувальний канал є безперервним.
Аналіз результатів моделювання водно-сольового балансу лиману за сценарієм В дозволяє зробити висновок, що одним з найвигідніших для підтримки стабільних і задовільних гідроекологічних умов у лимані є варіант функціонування водойми з
безперервним водообміном з морем. При такому функціонуванні
лиману позначки розрахункових рівнів води в лимані були б майже завжди вище фактичних; коливання рівнів води в лимані були
б синхронні з коливаннями рівня моря; об’єми припливу-стоку води через канал «лиман-море» майже співпадали б, дорівнюючи
15-30 млн м3 (2,5% від об’єму лиману); розрахункові величини солоності води у лимані у цілому були б на декілька проміле нижчі
за фактичні. Це сприяло б інтенсивному водообміну між лиманом і
морем та між різними ділянками самого лиману, що знизило б вірогідність виникнення гіпоксії та, як наслідок, загибелі гідробіонтів,
які мешкають у лимані.
Гриб О. М. Оцінка випаровування з водної поверхні в
районі Тилігульського лиману // Вісн. Одес. держ.
екол. ун-ту. – 2014. – Вип. 17. – С. 173-184.
Для Тилігульського лиману, який належить до групи закритих водойм з періодичним водообміном з морем, випаровування з водної поверхні є головною, а в періоди, коли
з’єднувальний канал «лиман-море» не функціонує, – єдиною
складовою витратної частини водного балансу. В умовах зменшення припливу води з водозбірного басейну лиману та майже
повного припинення водообміну з морем за рахунок випаровування відбувається зменшення рівнів води, глибин лиману, обміління
та пересихання його мілководних ділянок. Це спричинає
погіршення екологічного стану водойми, обумовлене збільшенням
солоності води (до 24%0) та ії температури (до 300 С) в теплий
сезон року, зменшення вмісту розчиненого у воді кисню та виникнення зон гіпоксії, що в сукупності з масовим «цвітінням» водоростей призводить до загибелі значної кількості риб та інших
гідробіонтів, які мешкають у лимані. Автор розробив обгрунтований метод розрахунку щомісячних шарів випаровування з водної
поверхні
Тилігульського
лиману
з
використанням
середньомісячних значень температур і відносної вологості
повітря. Визначено щорічні, середні багаторічні, найбільші та
найменші шари випаровування. Встановлено, що в середньому
річний шар випаровування дорівнює 665 мм та перевищує шар
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атмосферних опадів на 262 мм. Визначено, що за рахунок атмосферних опадів, стоку річок та випаровування з водної поверхні
прирощення рівня води в лимані за період з 1958 по 2012 рр.
дорівнює майже мінус 4,8 м, тобто за відсутності водообміну з морем через з’єднувальний канал позначка рівня води лиману в кінці
2012 р. дорівнювала б мінус 6,2 м БС.
Гриб О. М. Оцінка морфометричних характеристик і
рельєфу дна Тилігульського лиману та їх
особливості // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 2014.
– Вип. 17. – С. 185-196.
З метою наукового обгрунтування оптимальних рівнів і солоності води лиману, кисневого режиму та виконання модельних
розрахунків автор оцінив та уточнив основні морфометричні характеристики Тилігульського лиману, його частин і проток, що їх
з’єднують (довжина, ширина, глибина, площа водної поверхні,
об’єм води тощо); побудовані: батиметрична карта водойми, криві
зв’язку рівнів води з площами водної поверхні та об’ємами води,
профілі поздовжнього і поперечного перерізів лиману; встановлені особливості рельєфу дна водойми; визначено та надано назви
окремим водоймам в гідросистемі лиману.
Губанова О. Р. Застосування принципу «три К» щодо відтворення сталості Тилігульського лиману //
Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідрологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення :
зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт.
2014. – Одеса, 2014. – С. 52-54.
Метою дослідження є обгрунтування доцільності створення ефективного організаційно-економічного механізму узгодження
потреб стейкхолдерів мікрорегіону Тилігульського лиману (владні
структури, суб’єкти господарювання, сезонні природокористувачі,
працівники ландшафтного парку, рекреанти, науковці, природоохоронні органи та ін.) з можливостями його екосистеми та прилеглих територій на основі принципу «три К» (комунікація, кооперація, координація). Принцип «три К» передбачає: встановлення
контактів, надання інформації та обмін нею; узгодженість дій в
процесі управління; співпрацю між зацікавленими сторонами у
визначенні загальної мети і шляхів її досягнення, а також безпо64

середньо в процесі спільної роботи, спрямованої на досягнення
цієї мети – забезпечення сталого розвитку Тилігульського лиману.
Застосування принципу «три К» в управлінні природногосподарським комплексом лиману дозволить недержавним бенефіціаріям брати участь у розподілі фінансів, плануванні та реалізації поточних і стратегічних завдань, формуванні керівного органу, зокрема ради лиману, і за рахунок підвищення рівня громадської участі створити несприятливі умови для корупції та ігнорування інтересів громади щодо збереження якості суспільного блага, яким вважається екосистема Тилігульського лиману.
Каражей О. М. Про еколого-освітню діяльність РЛП
«Тилігульський» / О. М. Каражей, М. А. Колібабчук //
Стратегії розвитку екологічної освіти у ХХІ столітті: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 2728 берез. 2014. – Миколаїв, 2014. – С. 86-90.
За останні п’ять років відділ рекреації та екологічної освіти
регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» провів близько 150 еколого-освітніх заходів у навчальних закладах Березанського району, Миколаївської області, понад 30 зустрічей з учнівською молоддю. Багато уваги співробітники парку приділяли організації та проведенню природоохоронних акцій. При проведенні акції «Джерела надій» було знайдено та розчищено 6 природних
джерел, які поповнять запаси води пересохлої Ташинської затоки.
На базі Коблевської, Червоноукраїнської, Анатолівської, Краснопільської, Ташинської та Прогресівської загальноосвітніх шкіл
проведено акцію «Сміття навколо нас». Акція «Одна батарейка
від сім’ї – 400 літрів чистої Тилігульської води» проводилась у рамках спільного проекту РЛП «Тилігульський», Одеського державного екологічного університету та Молодіжного екологічного
центру ім. В. І. Вернадського. У ній взяли участь близько 240 школярів. Під час проведення заходів створено пункти збору батарейок у шести навчальних закладах Березанського району, розповсюджено інформаційні матеріали (плакати, буклети, відеофільми). Свою роль відіграють і екскурсії екологічними стежками парку, особливо навесні. Проводятся бесіди в навчальних закладах, з
місцевим населенням про діяльність РЛП «Тилігульський», про
збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, правила
поведінки на заповідній території.
В РЛП проходили практику студенти-географи Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника та Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара.
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Лобода Н. С. Зміни чинників формування водносольового балансу Тилігульського лиману в останні
десятиріччя / Н. С. Лобода, Ю. С. Тучковенко,
Ю. В. Божок // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідрологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо
їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 16-18.
Дослідженням кліматичних чинників формування стоку
на території водозбору Тилігульського лиману встановлено, що
впродовж останніх двох десятиріч відбувається зростання температур повітря за рік. Зміна температур повітря вплинула на термічний режим річок, замерзають вони пізніше, скресають раніше.
Тенденції до змін опадів у часі не є однаковими для різних частин
водозбору Тилігульського лиману. Таке співвідношення ресурсів
тепла та вологи сприяє зменшенню водних ресурсів досліджуваної території. Встановлено, що за останні два десятиріччя зросла
тривалість бездощових періодів. Аналіз індексів метеорологічних
посух SPEI показав, що після 1989 р. зростає кількість та тривалість інтенсивних посух. Ці явища викликають гідрологічну посуху,
яка супроводжується зменшенням поверхневого та підземного
стоку річок, їх пересиханням та неспроможністю наповнити більшість штучних водойм, кількість яких дорівнює 140.
Збільшення температур повітря, води, а разом із тим зростання випаровування з поверхні суші та водного дзеркала водойм на фоні незначної зміни або навіть зменшення річних опадів
теплого періоду будуть сприяти зменшенню кількості припливу
поверхневого стоку від річок до лиману та його поступовому обмілінню й збільшенню солоності, яка почала інтенсивно зростати,
починаючи з 1989 р.
Лобода Н. С. Оцінка впливу глобального потепління
на зміни припливу річного стоку до Тилігульського
лиману у роки різної водності за сценарієм М10 /
Н. С. Лобода, Ю. В. Божок // Лимани північнозахідного Причорномор’я: сучасний гідрологічний
стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.- практ. конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса,
2014. – С. 25-27.
У природних умовах сумарний приплив річкових вод до
Тилігульського лиману становить 56 млн м3. За рахунок глибокого
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залягання підземних вод річки басейну лиману не отримують сталого підземного живлення. Річки Царега, Балайчук, балка Хутірська не дають значущого притоку прісних вод до лиману у маловодні роки. Річка Тилігул при площі водозбору 3 550 км2 у дуже маловодні роки має нульовий об’єм річного стоку. Крім того, наявність
на водозборах річок штучних водойм забезпечує втрати на їх заповнення та додаткове випаровування з водної поверхні. На території водозбору річки Тилігул знаходиться 105 водойм; річки Царега – 12 ; річки Балайчук –13; на інших балках – 6. Ставки використовуються для риборозведення, водопою худоби. За даними Одеського обласного управління водного господарства близько 80%
штучних водойм річок щороку пересихає.
Оцінка впливу штучних водойм на характеристики річного
стоку різної забезпеченості, виконана за моделлю «клімат-стік»,
показала, що штучні водойми, розташовані у межах водозбору
балки Хутірської, спроможні практично повністю акумулювати її
середній багаторічний стік, а водойми річок Царега та Балайчук –
сток цих річок навіть у середні за водністю роки. Наслідки розвитку процесу змін глобального клімату, визначені за моделлю «клімат-стік», з використанням сценарію М10, будуть такими, що водні ресурсі річок Царега і Балайчук будуть зруйновані, а стік річки
Тилігул надходитиме до Тилігульського лиману лише у багатоводні роки.
Лобода Н. С. Оцінка припливу річкових вод до Тилігульського лиману за сценарієм глобального потепління М10 / Н. С. Лобода, Ю. В. Божок // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідрологічний
стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса,
2014. – С. 22-24.
Метод розрахунків базується на математичній моделі
«клімат-стік», розробленій в ОДЕКУ під керівництвом професорів
Є. Д. Гопченка та Н. С. Лободи. На основі моделі були визначені
об’єми припливу прісних вод до Тилігульського лиману у природних та порушених водогосподарською діяльністю умовах до початку впливу глобального потепління та після. За початок періоду
значущих змін клімату та водних ресурсів України прийнятий
1989 р. У період 2001-2040 рр. очікується зменшення природних
водних ресурсів на 48 %. За рахунок зростання об’ємів опадів у
2041-2070 рр. збільшиться середня багаторічна величина річного
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стоку, процес руйнації водних ресурсів дещо загальмується і зниження становитиме 38%, проте у подальшому знову розвиватиметься. У період 2071-2098 рр. зменшення природних водних ресурсів становитиме 60%.
При збереженні сучасного рівня водогосподарської діяльності у 2001-2040 рр. надходження прісних вод від водотоків до
Тилігульського лиману при порівнянні з даними до 1989 р. зменшиться на 64,8%; у 2041-2070 рр. – на 72%, у 2071-2098 рр. – на
76%. Можна зробити висновок, що водогосподарська діяльність
значно посилює негативні наслідки глобального потепління. Якщо
виконати оцінку змін водних ресурсів річок басейну Тилігульського
лиману у порівнянні з їх природним станом (56 млн м3), то дістанемо, що у період 2071-2098 рр. їх зменшення може сягнути
83,7%. Зменшення водних ресурсів території більш ніж на 50%
означає, що відбувається їх руйнація, а на 70% – безповоротна
руйнація.
Лобода Н. С. Оцінка природних водних ресурсів річок
басейну Тилігульського лиману за метеорологічними
даними / Н. С. Лобода, Ю. В. Божок // Укр.
гідрометеорол. журн. – 2014. – № 4. – С.144-154.
На більшості річок басейну Тилігульського лиману
гідрометеорологічні спостереження не організовані. Існуючі ряди
даних по річці Тилігул трасформовані водогосподарською
діяльністю, що не дозволяє оцінити характеристики стоку з достатньою точністю. У роботі наведені характеристики річного та
мінімального стоку, а також внутрішньорічного розподілу,
визначені
за
моделлю
«клімат-стік»
з
використанням
метеорологічної інформації.
Миничева Г. Г. Морфофункциональные особенности
организации фитобентоса Тилигульского лимана в
современных условиях / Г. Г. Миничева, А. В. Швец,
Е. С. Калашник // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідрологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації
щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. –
С. 43-45.
Екосистема
лиману
є
регіональним
«царством»
флористичного розмаїття донної рослинності, яке постійно
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поповнюється новими альгологічними знахідками. В останні
тридцять років екосистема лиману виконує також функцію
«резервату», що зберігає популяції мікрофітов, які через процеси
евтрофування зникли з морського узбережжя і є індикаторами
благополуччя екологічного стану. Таким чином, фітобентос
Тилігульського лиману є важливим біологічним компонентом
екосистеми, що дозволяє оцінювати і прогнозувати екологічний
антропогенного
навантаження,
зміни
стан
внаслідок
гідрологічного режиму чи кліматичного впливу. Загальне
пригнічення фітобентосу лиману через високий рівень опадів і
анамально високі температури води у серпні 2010 р. у наступний
трирічний період змінилося на сплеск розвитку бурих водоростей,
які є індикаторами благополучного екологічного стану екосистеми.
Розвиток у лимані багаторічної бурої водорості цистозіри, яка до
80-х років минулого століття була едифікатором фітобентосу
всього Дунай-Дніпровського межиріччя, також є одним із
оціночних факторів високого екологічного статусу екосистеми
лиману порівняно з прилеглим морським регіоном. Екологічна
активність цистозіри є однією з найбільш низьких у чорноморській
екосистемі, що робить її найчутливішим індикатором евтрофікації.
Наконечний І. В. Еколого-гідрологічні та гідрохімічні
чинники циклічних сукцесій водних екосистем Тилігульського лиману / І. В. Наконечний, В. Л. Даниленко
// Агроекол. журн. – 2014. – № 4. – С.16-21.
У статті наведено результати досліджень деструктивних
явищ, розвиток яких набув особливої інтенсивності починаючи з
80-х рр. минулого століття. Показано, що дефіцит кисню та висока
засоленість вод спричинила накопичення водоростевого детриту,
який не піддається гнилісному розпаду, формує придонний шар
органіки та стимулює процес замулення. Зі збільшенням
мілководності зростає рівень випаровуваності вод, відтак
утворюється замкнене коло чинників : нестача річкового стоку –
падіння рівня – зростання солоності – порушення водних
фітоценозів – зростання випаровуваності – зростання солоності.
Деструктивний потенціал останнього чинника збільшується з
кожним циклом і нині сягає критичної межі. Лиманні екосистеми за
таких умов втратили можливість до самовідновлення та майже не
здатні до реалізації саморегулювальних процесів, а це вимагає
розроблення та впровадження заходів з відновлення та
збереження водойм, від стану яких залежать численні прибережні
та навколоводні біотопи.
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Екосистема Тилігульського лиману за нинішніх умов не
здатна до самостійного відновлення та саморегуляції водносольового балансу і потребує нагального втручання у процес гідрологічної та гідрохімічної стабілізації водойми з подальшою їх
системною корекцією на основі еколого-раціональних прийомів та
заходів.
Сахненко О. І. Моделювання вітро-хвильової динаміки вод прибережної морської акваторії в районі Тилігульського лиману / О. І.Сахненко, Ю. С.Тучковенко //
Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 2014.– Вип. 17. –
С. 214-223.
З метою забезпечення ефективного функціонування штучного каналу, що з’єднує Тилігульський лиман з морем, автори
виконали чисельне моделювання вітрового хвилювання та вітрохвильових течій на прибережній акваторії, в межах якої знаходиться штучний канал. Використано комплекс чисельних моделей, що об’єднує спектральну хвильову модель та чисельну гідродинамічну модель прибережних вітро-хвильових течій.
Тучковенко Ю. С. Моделирование динамики вод и изменчивости термохалинной структуры Тилигульского лимана / Ю. С. Тучковенко, Д. В. Кушнир // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідрологічний
стан;
проблеми
водного
та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 37-39.
Для дослідження термохалінної структури лиману було
обрано гідродинамічну модель Delft3D-FLOW (розробник – дослідницький інститут «Deltares», Нідерланди), адаптовану до умов
Тилігульського лиману.
Моделювання мінливості термохалінної структури вод
Тилігульського лиману в період весняно-літнього прогріву
виконувалося при гідрометеорологічних умовах 2010 і 2012 рр.
Вибір саме цих років обумовлений, з одного боку, істотною
відмінністю вертикальної термохалінної структури вод у літній
період 2010 і 2012 рр., а з іншого боку, наявністю даних
гідрологічних спостережень для використання моделі Delft3DFLOW. Порівняння модельних результатів з даними натурних
спостережень показало, що модель правильно описує мінливість
70

термохалінної структури вод у лимані і може бути використана
для вирішення прикладних задач, пов'язаних з розробкою плану
гідроекологічного
менеджменту
лиману
з
урахуванням
антропогенного навантаження та кліматичних змін.
Тучковенко Ю. С. Моделирование эвтрофикации вод
Тилигульского лимана под влиянием изменений климата / Ю. С.Тучковенко, О. А. Тучковенко // Лимани
північно-західного Причорномор’я: сучасний гідрологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.,1-3 жовт.
2014. – Одеса, 2014. – С. 49-51.
Для оцінки можливого впливу клімату на евтрофікацію вод
Тилігульського лиману розроблено чисельну математичну модель. Оцінка впливу кліматичних змін на гідроекологічні характеристики Тилігульського лиману виконувалася на основі модельних
розрахунків для типових років кліматичних періодів 1970-2000 рр.
(р0), 2011-2040 рр. (р1), 2041-2070 рр. (р2), 2071-2098 рр. (р3)
кліматичного сценарію, розрахованого за моделлю REMO
Інституту метеорології ім. Макса Планка (Гамбург) та обраного з
бази даних ENSEMBLES. Результати розрахунків аналізувалися в
3 точках лиману, в глибокій південній (St 1), центральній (St 2) та у
мілководній північній частинах (St 3). Південна частина відчуває
вплив водообміну з морем через штучний з'єднувальний канал в
період його функціонування (у квітні – червні), в північну частину
надходить переважна частина бічного поверхневого стоку (понад
95%), насамперед р. Тилігул. У статті представлені результати
модельних розрахунків для періодів (р1, р2, р3). Загальний висновок : через загальну тенденцію зростання в ХХ1 столітті температури води і біомаси фітопланктону в глибокій південній і центральній частинах лиману кисневий режим буде погіршуватись, а мінімуми кисню в придонному шарі, особливо в центральній частині
лиману, зменшуватися.
Тучковенко Ю. С. Характеристика современного
гидрохимического режима Тилигульского лимана и
условий его формирования / Ю. С. Тучковенко,
О. А. Тучковенко, Ю. И. Богатова // Лимани північнозахідного Причорномор’я: сучасний гідрологічний
стан; проблеми водного та екологічного менеджме71

нту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса,
2014. – С. 40-42.
Для характеристики гідрохімічного режиму Тилігульського
лиману використовувалися дані гідрохімічних спостережень,
виконаних на акваторії лиману в період 2002-2010 рр. фахівцями
Одеської філії ІнБЮМ НАН України. Комплекс спостережень за
гідрохімічними параметрами вод лагуни включав визначення
концентрацій розчинених мінеральних форм азоту (амонійного
NH4+, нітритного NО2- і нітратного NО3-) і фосфору (PO4 3-),
загального азоту (Nтот) і фосфору (Pтот), розчиненої органічної
речовини, а також розчиненого кисню.
Основні риси гідрохімічного режиму Тилігульського лиману
в значній мірі визначаються особливостями формування його
водного балансу. Тилігульський лиман є фактично непроточною
водоймою. Вода із зовнішніх джерел – із річки Тилігул та інших
водотоків, розташованих у дренажному басейні лиману, з моря
потрапляє в лиман через з'єднувальний канал. Таким чином, у
лиман вода разом з біогенними речовинами втікає, а витікає в
дуже малих об’ємах під впливом згінно-нагінних явищ. Втрати
водного об’єму лиману спричинені інтенсивним випаровуванням
влітку. Період повного зовнішнього відновлення лиману становить
8 років. Всі перераховані фактори призводять до акумуляції
протягом багатьох років солей і біогенних речовин у лимані і
підвищенню їх концентрацій.
Висновок: Екосистема у лимані не збалансована за
вмістом основних біогенних елементів – азоту і фосфору.
Співвідношення між концентраціями азоту та фосфору (мгN/мгP) у
водах лиману в середньому становить 1:5 для неорганічних
форм, 14:1 для органічних форм; 4,5:1 – для сумарного азоту та
фосфору.
Додаткове надходження мінерального азоту в лиман з
водами бічного поверхневого стоку влітку, в період інтенсивних
злив, може сприяти спалахам продукування водоростями
органічної речовини і, як наслідок, розвитку гіпоксії.
Тузлівські лимани
Для лиманів Тузлівської групи характерна витягнутість
чаші майже перпендикулярно долинам річок. Ширина лиману Шагани перевищує довжину в 1,8 раза. У лиманах Алібей, Карачаус і
Бурнас, в які впадають річки Хаджидер, Царичанка і Алкалія, довжина в 1,2-1,5 раза перевищує ширину. В місцях впадіння річок,
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балок, потічків берегова лінія утворює контури мілководних заток і
«вторинних» лиманів: Джаншейського із затокою Ставок, Шагани
із затоками Мартаза і Будури, Алібей з лиманами Карачаус і Хаджидер, Бурнасу з лиманами Курудіол і Солоне.
Геологічна будова відкладень цих лиманів істотно
відрізняється від будови інших лиманів Причорномор’я зменшеним розрізом голоценових відкладень. В останні роки минулого
століття були відкриті карангатські відкладення, які представлені
світло-сірими, жовтими пісками, місцями зцементованими, з прошарками суглинку і вапняку з мушлями. Береги лиманів височать
над сучасним рівнем води на 0,5-17 метрів. Серед сучасних геологічних процесів, які впливають на формування берегів, найпоширеніші – абразія, обвали, біогеоморфологічні і акумулятивні
процеси.
Для зменшення солоності в літній період року та
збільшення рибопродуктивності лиманів Тузлівської групи
науковці Одеського державного екологічного університету
запропонували перетворити їх із водойм закритого (влітку) типу на
водойми відкритого типу, забезпечивши штучним шляхом вільний
водообмін з морем. При цьому риби, що зустрічаються в цьому
районі моря, зможуть використовувати кормову базу лиманів для
відтворення.
Для стабілізації гідрологічного і гідрохімічного режимів
лиманів шляхом забезпечення водообміну з морем треба
побудувати два канали глибиною 0,5 м у піщаному пересипу: в
Бурнас (північний) - шириною 5 м, Шагани (південний) – шириною
20 м. При цьому вдасться уникнути надмірного обміління і
осолонення лиманів у літній період, особливо в маловодні роки.

Медведев О. Ю. Гидрохимический мониторинг на
водных объектах НПП «Тузловские лиманы» // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний
гідрологічний
стан,
проблеми
водного
та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С.121-123.
Для закритих лиманів, якими є Тузлівська група лиманів,
основні природні чинники, що зумовлюють зміну солоності і
хімічний склад води, – це схиловий стік, опади і випаровування.
Роль припливу підземних вод дуже мала. Показник мінералізації
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та хімічного складу води визначається спорадично і тільки за
лимано-озерами Шагани, Алібей та Бурнас. Показник мінералізації за різними дослідженнями становить від 25,1 до 140 г/дм3.
У статті наведено результати лабораторних досліджень
хімічного складу лиманів за 2012-2013 роки: Солоний, Бурнас,
Курудіал, Хаджидер, Алібей, Карачаус, Шагани, Будур, Мартаз,
Малий Сасик, Джаншейський. На підставі аналізу отриманих
даних зроблено висновки : по-перше, показники мінералізації від
лиману Солоного до лиману Джаншейський зменшуються з
79,46%0 до 2, 86%0 в 2012 р. і з 72, 25%0 до 2,39%0 в 2013.
Показники
мінералізації
та
інші
гідрохімічні
показники
безпосередньо залежать від природних факторів (об'єму стоку
річок, кількості опадів, температурного режиму) та інтенсивності
водообміну водойм з Чорним морем. По-друге, із зменшенням
показника мінералізації збільшується частка хлоридів і натрію в
хімічному складі вод. У 2012 р. загальний відсоток хлоридів
становив 71– 94%, тоді як в 2013 – 80–98%; кількість іонів натрію
становила 2–682 мг/дм3, а в 2013 році 127–22360 мг/дм3. Потретє, збільшення нерегулярного водообміну між морем і лиманоозерами має негативні наслідки : зростає абразія берегової лінії, у
водойми з моря потрапляють деякі інвазивні види флори і фауни.
Мєдвєдєв О. Ю. Сучасні геологічні процеси на лимано-озерах в межах НПП «Тузлівські лимани» // Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідрологічний стан, проблеми водного та екологічного
менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 1-3 жовт.
2014. – Одеса, 2014. – С. 124-126.
Серед сучасних геологічних процесів, які впливають на
формування берегів, найпоширенішими є абразія, обвали, біогеоморфологічні та акумулятивні процеси. Абразійні та обвальні
процеси при природному розвитку берегів призводять до
вирівнювання лінії берега і його відступу. Швидкість цих процесів
залежить переважно від гідрологічного режиму водойми і напрямку вітру. Біогеоморфологічні процеси – це утворення хащ очерету,
водоростей, особливо зі зміною течії або наявністю більш
опрісненої води. Акумулятивні процеси формують пересипи, коси,
пляжі, тераси лиманів.
Наведені дані засвідчують наявність і розвиток на узбережжях лиманів інженерно-геологічних процесів, які періодично
посилюються або затухають, що в свою чергу відбивається на
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розвитку
біологічної
складової
водно-болотних
угідь,
рекреаційного та сільськогосподарського потенціалу району.
Рачинська О. В. Сучасний гідроекологічний стан лиману
Шагани
за
показниками
розвитку
мікрофітобентосу // Лимани північно-західного Причорномор’я : сучасний гідрологічний стан, проблеми
водного та екологічного менеджменту, рекомендації
щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.практ. конф.,1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. –
С. 130-132.
Науковці Укр.НЦЕМу у весняно – літній період 2013 р.
продовжували біоіндикаційні дослідження альгофлори лиману
Шагани, розпочаті восени 2012 р. Дослідження показали, що сучасний гідроекологічний стан лиману за показниками розвитку
угруповань мікрофітобентосу у весняно-літній період 2013 р. був
задовільним. Чисельність його формували синьо-зелені водорості, видовий склад – діатомові. Біомасу створювали обидві ці групи.
Більшість знайдених видів – полігалоби та B-мезосапроби, що
свідчить про високу солоність та помірне органічне забруднення
акваторії. Важливу роль у формуванні видового складу та кількісних показників мікрофітобентосу лиману відіграє функціонування
прорви.
Трет’як І. П. Вплив деяких факторів середовища на
природні комплекси Тузлівських лиманів // Лимани північно - західного Причорномор’я: сучасний гідрологічний стан, проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.,1-3 жовт. 2014.
– Одеса, 2014. – С.127-129.
Лимани Тузлівської групи увійшли в національний природний парк «Тузлівські лимани». Суша парку – понад 14% території
парку. Це вузька смужка уздовж узбережжя. В основному, це антропогенно трансформовані ландшафти: землі, розорані до самого урізу води, спалені після збирання врожаю стерні; сміттєві
звалища. Все це серйозна загроза для лиманів. Цє є порушенням
природоохоронного законодавства. Згідно зі ст. 88 Водного кодексу «прибережні захисні смуги встановлюються навколо водойм
уздовж урізу води шириною: для озер – 100 метрів; навколо
лиманів – не менше двох кілометрів від урізу води. Відповідно до
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ст. 89 Водного кодексу «прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської
діяльності. Розорювання земель до самого урізу води спричиняє
масовий розвиток макроводоростей Ulva rigida та ціанобактерій
Lyngbya aestuariї. Найзначнішим джерелом надлишкового надходження біогенних речовин у води лиманів є змив внаслідок випадання опадів (або танення снігу) гумусу та добрив. Ще один шлях
потрапляння значної кількості біогенних речовин у Тузлівські лимани – біотичний.
Система озер Шагани – Алібей – Бурнас входить до Рамсарського списку водно-болотних угідь. На водоймах сприятливі
умови гніздування та зимівлі багатьох видів птахів водноболотного комплексу. Рештки посліду (гуано) птахів, що розклалися природним чином в умовах сухого клімату, містять значну
частку сполук азоту (близько 9%), аміаку, фосфору (близько 13%
P2 O5), калію (2-3% K2 O) та вапно. Автор робить висновок, що
перш за все треба не допускати надходження біогенних речовин
із суші і вирішити проблему постійного (або впродовж більшої
частини року) сполучення лиманів з морем через прорви, а також
утилізації водоростей та інших макрофітів з подальшим використанням їх у роки з аномальними умовами.
Хаджибейський лиман
Стан територіально-аквальної системи Хаджибейського
лиману є однією з найбільш гострих екологічних проблем Одеської агломерації. Володіючи потужним оздоровчим і господарським
потенціалом, Хаджибейський лиман у наш час не відповідає базовим санітарним нормам та умовам рекреаційного використання
і риборозведення.
На Хаджибейському лимані розташовані курорти Хаджибей і Холодна Балка – найстаріші грязьові курорти в Російській
імперії. У с. Холодна Балка грязелікарня як відділення однієї з міських лікарень Одеси була відкрита ще 1883 р. Основні природні
лікувальні фактори – грязі і ропа лиману. За хімічним складом хаджибейська ропа хлоридна, натрієво-магнієва. Грязі лиману,запаси яких оцінюються в 13 млн м3, відносяться до сульфідних, мулових і широко застосовуються для грязелікування.
У 1970-ті роки почалося активне антропогенне втручання.
Впродовж кількох десятків років у лиман скидаються каналізаційні
стоки. Внаслідок цього бальнеологічні ресурси лиману знищені.
Стоки доставляють у лиман біогенні речовини, що спричиняють
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порушення природних біологічних процесів. Детергенти, важкі метали, нафтопродукти стоків викликають деградацію екосистем,
накопичуються в живих організмах, у тому числі в рибі. Одне зі
свідчень неблагополуччя – регулярна поява в акваторії Хаджибейського лиману синьо-зелених водоростей, які завдають непоправної шкоди екологічному стану лиману. Збиток вимірюється
десятками мільярдів гривень.
Шлях до екологічної реабілітації Хаджибейського лиману і
поліпшення стану вод Одеської затоки має бути розпочатий зі
здійснення повного очищення стоків міста. Світовий досвід будівництва споруд повного очищення стоків переконує в можливості
вирішення цього завдання. У вирішенні ряду екологічних завдань
допоможе сполучення лиману з Чорним морем. Серед заходів –
скорочення абразійних втрат на узбережжі Хаджибейського лиману з відповідним виграшем для територіально-аквальних систем
водойми;
відтворення
плавневих
екосистем
КуяльникХаджибейського пересипу як частини структури «море – плавні –
лимани» та елементу екологічної мережі Чорноморського регіону;
перспективне скорочення рекреаційного навантаження на берегову зону Одеської агломерації за рахунок реабілітації оздоровчих
ресурсів Хаджибейського лиману.
Гопченко Є. Д. Ризики, зумовлені особливостями
водного режиму Хаджибейського лиману / Є. Д. Гопченко, Ж. З. Шакирзанова, М. Є. Романчук // Лимани
північно-західного
Причорномор’я:
актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 60-63.
З метою оцінки ризиків, зумовлених сучасним водним режимом лиману, автори пропонують розрахункову схему визначення можливих максимальних позначок води у лимані при великих
весняних повенях та у випадках, коли максимуми повеней збігаються з максимумами дощових паводків. Схема застосовувалась
у розрахунках для низки років, у тому числі й для весняного періоду 2012 р. При цьому об’єм весняних вод був на рівні 592 млн м3,
а максимальні рівні води були значно нижчими за критичні позначки дамби Хаджибейського лиману. Прогнозна і розрахункова
схеми весняного наповнення Хаджибейського та близько до нього
розташованого Куяльницького лиманів використовуються в оперативній практиці відділу гідрологічних прогнозів Гідрометцентру
Чорного та Азовського морів (м. Одеса).
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Гопченко Є. Д. Обгрунтування методики розрахунку
характеристик максимального стоку водопіль і дощових паводків в басейні Хаджибейського лиману /
Є. Д. Гопченко, Ж .Р. Шакірзанова, В. В. Овчарук //
Укр. гідрометеорол. журн. – 2014. – № 14. –
С. 155-162.
Рівневий режим Хаджибейського лиману значною мірою
визначається скидами комунально-побутових вод СБО «Північна», причому протягом багатьох років ці скиди є досить значними.
Зокрема, під час високих весняних водопіль, а також дощових паводків є велика загроза переповнення лиману поверхневими водами, і, як наслідок, можливого затоплення одного з районів Одеси – Пересипу. Існуюча нормативна база в галузі максимального
стоку не дозволяє надійно визначити максимальні витрати і шари
стоку через відсутність гідрологічних спостережень у межах майже усієї Причорноморської низовини, включаючи і басейни причорноморських лиманів. Науковці ОДЕКУ обгрунтували методику
визначення розрахункових характеристик весняних водопіль і дощових паводків.
Зизак В. П. Некоторые аспекты соединения Хаджибейского лимана с Черным морем / В. П. Зизак,
А. М. Скачек // Лимани північно - західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи
їх вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 51-54.
Рівень води в Хаджибейському лимані вищий за рівень
моря і низинних територій Куяльницько-Хаджибейського пересипу, тому існує реальна загроза затоплення водами лиману районів пересипу при руйнуванні земляної дамби, що обмежує водойму з півдня і має верхню позначку +3,1 м (БС). Інтенсивна повінь
робить вірогідним підйом рівня води в лимані до позначок +3,0 –
+3,5 м (БС). Катастрофічно високі підйоми рівня води в лимані –
на 1,5-2,0 м над рівнем моря або до позначок + 1,5 м БС спостерігалися в 1940 і 1941 рр., у багатоводному 1909 р. підйом води доходив до 2,5 м і вище. За більш песимістичними прогнозами рівні
води можуть сягти позначок +3,8 – +3,9 м (БС). Розвантаження
чаші лиману може відбуватися тільки в напрямку пересипу. Статичний тиск і динамічне хвильове навантаження можуть спричинити руйнування дамби з масштабним затопленням пересипу,
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позначки рівнів якої здебільшого не перевищують + 0,6 – +0,8 м
(БС). Об'єм води можна оцінити більш ніж в 150 млн м3. Найбільш
ефективним способом ліквідації ризику затоплення є вільне сполучення Хаджибейського лиману з морем. Враховуючи, що Хаджибейський лиман за своїми морфологічними характеристиками
може бути використаний для навігації, подібне завдання може успішно вирішити будівництво судноплавного каналу. Сполучення
лиману з Чорним морем допоможе і у вирішенні низки екологічних
завдань.
Скачек А. М. Экологическая реабилитация Хаджибейского лимана и плавневых участков КуяльницкоХаджибейской пересыпи на основе принципов комплексного управления прибрежной зоной / А. М. Скачек, В. П. Зизак // Екологічні проблеми Чорного моря
: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 125-127.
Ефективний шлях сталого розвитку територій Куяльницько-Хаджибейського пересипу, акваторій і узбереж Хаджибейського
лиману і Одеської затоки лежить у застосуванні принципів комплексного управління прибережною зоною (КУПЗ). Етапи реабілітації: повне очищення стоків міста і збільшення кратності водообміну за рахунок вільного сполучення лиману з морем через канал
достатньої пропускної спроможності. Повернення Хаджибейського
лиману як повноцінної крайової системи, як акваторії, важливої
для нересту іхтіофауни, – одна з головних екологічних переваг
сполучення лиману з морем за допомогою каналу. Зменшаться
також втрати від абразії на узбережжі лиману. За умови судноплавного сполучення з морем Хаджибейський лиман може стати
місцем для ефективного розміщення портових терміналів у тилу
міста. Прогностична оцінка портового розвитку показує, що з 70
км берегової лінії лиману портові термінали займуть не більше
10%, тобто кілька десятків кілометрів схилів лиману залишаться
вільними для заповідання, для відтворення плавневих угідь Куяльницько-Хаджибейського пересипу. Істотно зменшиться забруднення від автомобільного та залізничного транспорту. Висока рентабельність портової інфраструктури дозволить окупити витрати
на спорудження сполучного каналу, на по’язану з ним реконструкцію міських мереж і заходи з екологічної реабілітації біотопів лиману.
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Сучасний гідрологічний стан та рекомендації по
управлінню водно-сольовим режимом водойм екосистеми Хаджибейського лиману / Н. С. Лобода,
Є. Д. Гопченко, Ю. С. Тучковенко [та ін.] // Лимани північно - західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та їх вирішення : зб. матеріалів
Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 55-60.
Одним з основних антропогенних чинників формування
водно-сольового режиму та екологічного стану Хаджибейського
лиману є скидання у водойму стічних вод СБО «Південна», з природних – приплив води з водозбірного басейну лиману, атмосферні опади та випаровування з його водної поверхні. Інтенсивний
антропогенний вплив на водні об’єкти верхньої частини лиману
(Палійовська затока та гирлові ділянки (р. Свинна) в останні десятиріччя призвели ці водойми до обміління та пересихання, масового «цвітіння» планктонних водоростей з подальшою деструкцією їх біомаси, яка супроводжується смородом, загибеллю риби та
ін. Це спричинило зміни гідрологічного режиму в бік значного осолонення водойм (мінералізація води вже у 2002 р. становила 9, 25
г/дм3, в 2011 р. – 30 г/дм3 і вище, а прогресуюче осолонення деяких водойм в окремі роки досягало 68, 25 %0. Для відновлення
стоку р. Свинна та забезпечення припливу прісних вод до верхньої частини лиману необхідно зменшити наслідки впливу водогосподарської діяльності шляхом ревізії та виключення з використання деяких штучних водойм або забезпечення їх заповнення
водами річки-донора, наприклад, р. Дністер.
Значну роль у формуванні водного режиму річки відіграють зміни клімату – зростання температур повітря та зменшення
кількості опадів. Внаслідок цього приплив прісних вод зменшиться
приблизно на 2 млн м3.
Для підтримки оптимального гідроекологічного стану – задовільного гідрологічного та гідрохімічного режиму водойми, автори рекомендують лише варіант водообміну лиману з морем через сполучний канал «лиман-море». При цьму водообмін з морем
збільшить проточність («промивку») водойми і таким чином значно зменшиться ії замулення (крім верхів’я, де має місце надходження наносів з річковим стоком). Ці рекомендації в
2011-2012 рр. вже частково впроваджені, що значно поліпшило
екологічний стан водойми.
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Шаболатський (Будацький) лиман
Шаболатський (Будацький) лиман відноситься до числа
солоних лиманів (Шагани, Алібей, Бурнас). Лиман розташований у
північно-західній частині Чорного моря. Від моря він відділений
піщаною косою (Будацька коса) протяжністю 17 км, шириною 5070 м, висотою над рівнем моря від 0,8 до 2,4 м і загальною
площею 3200 га. У північно-західній частині водойми в сушу
гострим кутом врізається Аккембетська затока довжиною 4 км,
шириною 0,8 км, площею 130 га. У північно-західній частині
лиману – невелика Приморська затока, яка пересихає.
За рахунок виходу підземних джерел північно-східна
частина лиману є найбільш опрісненою (солоність 2-14%0),
південно-західна і центральна частини лиману найбільш солоні
(солоність 15-32%0).
Лиман мілководний, максимальна глибина – 2,2 м,
середня – 1,05 м. Площа лиману за різними оцінками становить
від 27 до 32 км2. У Шаболатському лимані знаходяться поклади
унікальної лікувальної грязі і рапна вода. Грязі Шаболатського
лиману за своїми хімічними та фізичними властивостями подібні
до грязей Куяльницького лиману і використовуються з кінця ХІХ
століття.
Шаболатський лиман – одна з найбагатших у біологічному
відношенні водойм лагунного типу в Північному Причорномор'ї.
Потенційна кормова база риб у ньому дуже велика. Тут живуть
цінні породи риб – кефалі, глоси, бички та ін.
За останні роки стан Шаболатського лиману став різко
погіршуватися, що проявилось у зниженні солоності рапної води,
зміні флори і фауни водойми.
Мокиенко А. В. Биотестирование рапы и водных
объектов экстрактов донных отложений Шаболатского (Будакского) лимана / А. В. Мокиенко,
С. Е. Дятлов, А. В. Кошелев // Причорномор. екол.
бюл. – 2012.– № 4 (46). – С. 155-159.
Мета роботи вчених полягала у біотестуванні ропи і водних екстрактів донних відкладень Шаболатського (Будацького)
лиману. Загальноприйнятим видом контролю якості вод є біотестування на токсичність, що є інтегральним показником, який відображає реальну картину токсичного забруднення водних об'єктів.
В Україні чинний нормативний документ з визначення токсичності
морських і солонуватих вод регламентує проведення біотестуван81

ня з використанням ранніх наупліальних стадій Artemia salina.
Artemia salina широко поширена у всьому світі і є типовим мешканцем солоних і ультрагалінних континентальних водойм в діапазоні від 5 до 300%0. Токсикологічний аналіз проб ропи і донних
відкладень показав відсутність гострої летальної токсичності як
ропи, так і водних екстрактів донних відкладень. Таким чином,
природні ресурси лиману потенційно сприятливі для виробництва
морепродуктів і для рекреаційного використання.
Мокиенко А. В. Причерноморские лиманы: гигиенические и медико-экологические аспекты сохранения
природных лечебных ресурсов : (анонс моногр.) //
Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів
Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. –
Одеса, 2012. – С. 204 -216.
Представлені в монографії результати аналітичних та експериментальних досліджень природних лікувальних ресурсів (ропи і пелоїдів) причорноморських лиманів підкреслюють надзвичайну актуальність вжиття термінових заходів з охорони курортних територій з їх запасами ПЛР в цілому, лиманів зокрема. Автор
сконцентрував увагу саме на лиманах не так через їх географічну
близькість, скільки у зв’язку з загальновідомим фактом зростаючої
вразливості лиманів до антропогенного впливу. У роботі наведено
конспективну оцінку біологічної контамінації прибережних вод морів, естуаріїв, лиманів та коротку еколого-гігієнічну характеристику
стійких органічних забруднювачів (СОЗ) як контамінантів водного
середовища, оскільки ці питання у вітчизняній літературі висвітлені недостатньо.
У монографії велику увагу приділено Шаболатському (Будацькому) лиману через недостатню його вивченість (останнє систематичне дослідження датується 1982 р.). Зокрема йдеться про
масову загибель біоти лиману у 1992 і 2002 рр., причини якої так і
не були встановлені, а також спалахи холери в 1986, 1994 і
1995 рр.
Придунайські озера
Придунайські озера, які знайходяться на території України
– це особливий природний об’єкт з унікальним режимом. Найбільшими з водойм українського Придунав’я є озера Кагул, Картал,
Ялпуг з Куруглуєм, Саф’ян, Катлабух, Китай. Сумарний об'єм озер
Кагул, Ялпуг, Кугурлуй, Катлабух, Китай і Сасик при НПУ складає
82

близько 2,5 км3, що приблизно дорівнює річному стоку таких річок,
як Псел (ліва притока Дніпра), Случ (басейн Прип'яті), Стир (права
притока Прип'яті). Свого часу озера були частиною великої Дунайської затоки. Процес їх трансформації в прісноводні водойми
тривав кілька тисяч років у міру заповнення затоки річковими наносами і просування дельти Дунаю на схід. Врешті всі придунайські озера були відокремлені від Дунаю і його рукавів заболоченою заплавою, а їх водообмін з річкою відбувався через природні
протоки, а також шляхом переливу води через бровки прируслових валів під час паводків і повеней.
Рівневий режим придунайських озер регламентується
правилами експлуатації водосховищ і рішеннями міжвідомчих комісій.
Існує дві основні категорії факторів, які визначають сучасний стан придунайських озер: прямі антропогенні фактори у дельті та фактори, які пов’язані зі зміною клімату.
Гопченко Є. Д. Довгострокове прогнозування надходження тало-дощових вод в придунайські озера /
Є. Д. Гопченко, Ж. З. Шакірзанова, Ю. С. Медведєва //
Лимани північно - західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення:
зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. – С. 157-160.
Автори пропонують методику оцінки можливого наповнення придунайських озер у весняний період року на основі довгострокового прогнозу стоку весняної повені в їх басейнах, визначення величин об’ємів та максимальних рівнів води на них. Це
дасть можливість об’єктивно оцінити ступінь регулювання поверхневих вод ємністю водойм озер за сучасних умов їх функціонування, у тому числі й під час катастрофічно високих весняних повеней на річках регіону. Однак прогнозування стокових характеристик весняного періоду в басейнах озер має певні труднощі,
пов’язані з відсутністю гідрологічних вимірювань на річках, які живлять озера. Розробка прогнозної методики велася при просторовому узагальненні гідрометеорологічних характеристик і факторів
весняної повені. Запропонований метод розрахунку весняного
наповнення деяких з придунайських водосховищ при довгостроковому прогнозуванні об’ємів надходження тало-дощових вод з їх
басейнів був використаний для роботи у весняний період 2010 р.
Виконані розрахунки показали задовільні результати при тому, що
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приплив води місцевого стоку з басейнів озер був незначним відносно надходжень об’ємів води з р. Дунай.
Мельничук О. Н. Водообмены и минерализация вод
озера Ялпуг в пространственно-временном аспекте / О. Н. Мельничук, Н. В. Лалыкин // Лимани
північно-західного
Причорномор’я:
актуальні
гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення : зб.
матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 12-14 верес.
2012. – Одеса, 2012. – С. 154-157.
У 1960-ті роки планувалося зрошувати з придунайських
озер землі на площі 250 тис. га. Схемою зрошення південних
посушливих районів Молдови та України передбачалося
будівництво зрошувальних систем на площі 172,8 га. Загальна
кошторисна вартість будівництва складала 665 млн руб. Однак
цей проект виявився збитковим, а якість вод в озерах Ялпуг і
Кугурлуй різко погіршилася. Система цих озер є складним
динамічним
еколого-гідрологічним
комплексом,
на
який
впливають антропогенні фактори. У 1986-1987 рр. Молдавський
комплексний відділ – (МКВ) УкрНДІГіМ детально досліджував
якісний стан вод і характеристики водообміну системи озер ЯлпугКугурлуй з режимом стоку р. Дунай. Пізніше, в 2005-2006 рр.,
велися розробки, що грунтувалися на нових дослідженнях, що
проводилися Одеським державним екологічним університетом.
Дослідження показали, що до 1960 р. води Дунаю вільно
затоплювали придунайські озера і за сольовим складом і
мінералізацією їх води практично не відрізнялися від дунайських.
Однак за 40 років мінералізація вод у північній частині озера
підвищилася більш ніж в 4 рази. При цьому дані спостережень за
сольовим складом показують зростання концентрації хлоридів,
сульфатів, іонів натрію, магнію і загальної жорсткості. Основна
причина значної трасформації якості води – різке зниження
інтенсивності водообміну з Дунаєм і деяким підвищенням
мінералізації
дунайської
води,
а
також
припливом
високомінералізованих підземних вод і вод р. Ялпуг.
Черой А. И. Изменение гидрологического режима
придунайских озер // Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та
шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Міжнар. наук.84

практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С. 153-154.
Водообмін між Дунаєм і водоймами відбувається переважно самопливом через шлюзи – регулятори або за допомогою
фільтрації дамб. Відзначено зниження максимального рівня води
вздовж Кілійського рукава, яке є наслідком активного перерозподілу стоку між основними рукавами дельти. Така ситуація сприяє
скороченню об’ємів водобміну між річкою та озерами, що живляться виключно з системи Кілійського рукава (Катлабух, Китай,
Сасик). Змінився також режим надходження наносів. У минулому
всі вони були відокремлені від рукавів дельти Дунаю заболоченою
заплавою, а водообмін між Дунаєм і ними відбувався через природні протоки. У період стояння високих рівнів вода з Дунаю в
озера надходила шляхом вільного переливання через брівки прируслових валів. При цьому значна частина завислих наносів, які
перебували в дунайській воді, осаджувалася на затоплюваній заплавній території, що стримувало процес замулення озер.
На гідрологічі процеси в гирловій ділянці Дунаю також значно вплинула зміна климатичних умов. Істотно зросла температура повітря, змінився льодовий і термічний режим озер. Надалі, як
випливає з досліджень, очікується підвищення температури води
в усіх водоймах дельти, зниження концентрацій О2, збільшення
амплітуди добового і сезонного ходу О2 і СО2.
Джуртубаев Ю. М. Макрозообентос озера Котлабух
в современных экологических условиях // Вісн. Одес.
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія : Біологія. – 2013.
– Т. 18, вип.1 (30). – С. 53-59.
Озеро Котлабух – одне з найбільших придунайських озер
в Одеській області. Його площа – близько 68 км2, об'єм – близько
47 млн м3. Максимальна глибина у повінь – 4,0 м, середня – 0,7 м.
Велика частина дна вкрита мулом, близько 20% площі – мулистим
піском. До спорудження дамб у другій половині ХХ століття вода у
повінь і паводки надходила в Котлабух та інші озера, проходячи
через зарості очерету та інших рослин плавневих ділянок, це
сприяло зниженню її каламутності та концентрації окремих
забруднюючих речовин. Тепер річкова вода, минаючи цей
природний біофільтр, надходить у Котлабух каналами
«Желявський» і «Громадський», проходячи через невелике озеро
Лунг. Поступово збільшується замулення дна, зростає
мінералізація і рівень забруднення.
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Автор характеризує стан макрозообентосу озера. Період
досліджень – 2009-2010 рр. Вивчено таксономічний склад,
чисельність і біомасу макрозообентосу різних ділянок озера
(верхів'я, середньої частини, пониззя) в сезонному аспекті,
продукцію основних груп кормового макрозообентосу. Виявлено
понад 70 видів. Загальна чисельність зростала від весни до літа і
зменшувалася до осені. Загальна біомасса зростала від весни до
осені.
Македонська Ю. А. Визначення складових рівняння
водного балансу в системі озер Ялпуг–Кугурлуй /
Ю. А. Македонська, Є. Д. Гопченко // Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : тези доп. міжнар. наук. конф. молодих вчених, 7-9 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 97-98.
Метою роботи є дослідження водного режиму системи
озер на основі водного балансу та аналіз його складових (на прикладі 2008 р.). За розрахунками в прихідній частині водного балансу озер находження води з Дунаю склало 53%, з атмосферними
опадами – 39%, з поверхневим стоком – 6,2%, з дренажними та
грунтовими – близько 1%. У витратній частині водного балансу
випаровування з водної поверхні складає 60%, скиди у Дунай –
28%, об’єм фільтрації – 8,7 %, інші величини не перевищують
5%. Порівння величин надходження води з Дунаю та скидів у неї,
розрахованих зворотнім шляхом за методом водного балансу,
може свідчити про задовільні результати.
Дослідження водного балансу інших років та розрахунок
сольових балансів на їх основі для цієї системи озер дасть можливість перевірити точність розрахунків складових водних балансів, а також виконати математичне моделювання функціонування
водойми.
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Тилігульський лиман.

Разчищення каналу, що з'єднує Тилігульський канал
з Чорним морем.

Карта-схема судноплавного каналу
«Хаджибейський лиман – Чорне море». Проект.

Наповнення морською водою Куяльницького лиману.

РОЗДІЛ 2_______________________________________________
ЗАБРУДНЕННЯ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА ВНАСЛІДОК
АВАРІЙНІХ СИТУАЦІЙ. ЗАПОБІГАННЯ ЗАБРУДНЕННЮ
Інтенсивний розвиток морського судноплавства і,
особливо, нафтових перевезень, промислове освоєння районів
континентального шельфу, розвідка та експлуатація морських
родовищ нафти, газу та інших корисних копалин, розміщення по
берегах морів, річок, озер і каналів промислових підприємств, в
першу чергу, нафтопереробних і хімічних, супроводжуються
досить небезпечним забрудненням морів і внутрішніх водойм
нафтою і нафтопродуктами.
Чорне море в усі часи було важливим транспортним
коридором, а в останні роки різко зросла його роль як коридору
для перевезення величезної кількості нафти (до 54 млн тонн/рік).
Кількість вантажних суден, що працюють у Чорному морі, –
близько 50 тисяч на рік. На найближчі 5-10 років прогнозується
колосальний обсяг транспортування і перевалки нафти в портах
Чорного моря – на рівні 220-250 млн тонн. Очікується подальше
зростання забруднень нафтою через постійне збільшення обсягу
її видобутку, особливо на континентальному шельфі. На початку
третього тисячоліття підводні свердловини будуть давати до 50%
видобутої у світі нафти. При морському нафтовидобуванні
можливі випадки забруднення морського середовища внаслідок
аварій.
Основними джерелами аварійних ситуацій техногенного
походження є судноплавство і муніципальні каналізаційні споруди
великих міст, розташованих в прибережній зоні Чорного моря.
До основних видів забруднень, що потрапляють у морське
середовище з суден, слід віднести : втрати при навантаженні і
розвантаженні танкерів; нафтовмісні суміші, такі як брудний
баласт і нафтові осади на танкерах; лляльні води і нафтозалишки
машинних відділень усіх типів суден і нафтовмісні відходи
експлуатації суднової енергетичної установки; залишки вантажу,
вантажна сепарація і сміття, яке утворилося в процесі прибирання
та очищення приміщень, дрантя, забруднена вода, протікання
рідких вантажів, стічні води. Щороку з цих причин в Чорне море
потрапляє від 80 до 100 тис. тонн нафтових відходів.
Прокладення нафтопроводу по дну теж може призвести до
непередбачуваних наслідків.
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Значний вплив на акваторії внутрішніх морських вод
справляють об'єкти, розташовані в прибережній зоні. Таких
джерел багато, проте, найбільша частка від загального обсягу
забруднення припадає на промислові та комунальні підприємства.
В основних приморських містах, таких як Одеса, Севастополь,
Феодосія, Керч, Євпаторія, Ялта, за рахунок тривалої експлуатації
відбувається погіршення роботи очисних споруд, каналізаційних
колекторів, насосних станцій. Все це призводить до аварійних
скидів неочищених стічних вод в прибережну зону моря. Оборотні
води з промислових, сільськогосподарських та інших підприємств
теж вносять певний відсоток у забруднення морського
середовища.
Не менш важливою є проблема баластних вод. Щороку в
порти України заходить від 5 до 10 тис. суден, значна частина
яких здійснює баластні операції. За даними Міжнародної морської
організації (ІМО) щороку у Світовий океан внаслідок експлуатації
флоту скидається понад 12 млрд тонн водяного баласту. Виникає
загроза потрапляння в акваторії чорноморських портів
забруднюючих речовин і проникнення чужорідних живих
організмів, яких за даними ІМО налічується понад 300 видів
(приклад: вселенці мнеміопсіс і рапана) і які негативно впливають
на місцеву фауну.
У районі Севастополя під час Другої світової війни
затоплено величезну кількість отруйних речовин (іприт та ін.), їх
розгерметизація може призвести до планетарної катастрофи.
Морські порти України в основному забезпечені
технічними засобами з локалізації та ліквідації наслідків аварійних
забруднень на своїх акваторіях і спроможні своєчасно ліквідувати
розливи нафтопродуктів у внутрішніх акваторіях цих портів. Однак
у разі виникнення аварійних нафтових розливів у відкритому морі,
особливо у транспортних коридорах при транспортуванні
нафтопродуктів, зібрати ці нафтопродукти у межах України
неможливо через відсутність технічних засобів для їх локалізації
та ліквідації. Відсутність таких
засобів для локалізації
нафтопродуктів, які надійшли в морське середовище берегової
зони, також є проблемою для України. Недостатнє матеріальне
забезпечення служб швидкого реагування на надзвичайні
ситуації, відсутність систем спостереження за транспортуванням
небезпечних вантажів у морських водах вимагають розробки
заходів для попередження виникнення аварійних ситуацій та
створення систем швидкого реагування на них як на
національному, так і на міжнародному рівнях.
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Специфіка використання багатств Світового океану, міжнародний характер судноплавства та інші фактори роблять проблему забруднення морських вод міжнародною як у практичній,
так і в науково-теоретичній областях, що виходить далеко за рамки національних інтересів і можливостей однієї держави. Ефективне і успішне вирішення її багато в чому залежить від тісної співпраці між різними країнами, всебічного обміну досвідом та використання наданої інформації, вироблення і проведення спільних
заходів щодо запобігання забрудненню моря нафтою.
Баклан В. Ю. Получение водорода из насыщенного в
водах Черного моря сероводорода и преобразование
его в электричество // Екологічні проблеми Чорного
моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2
листоп. 2012. – Одеса, 2012. –. С. 75-78.
Чорне море, вода якого на глибині понад 150 метрів містить значну кількість сірководню, приблизно 15 мг/л, є агресивним
середовищем. Негативний розвиток сірководневої зони викликаний не тільки природними, а й антропогенними чинниками. Зарегулювання стоків річок зменшує обсяг прісних вод, які надходять у
верхній шар моря. Промислові, побутові та сільськогосподарські
стоки збільшують кількість мертвих органічних речовин і, відповідно, сірководню. Головна причина розширення сірководневої
зони – евтрофікація моря, збільшення в ньому вмісту органічних
речовин, а оскільки левова частка їх утворюється в порівняно вузькій прибережній зоні, саме її екосистема визначає вміст сірководню в глибинах Чорного моря. Існує небезпека прориву товщі
морської води сірководнем. Це може призвести до отруєння людей, до вибуху сірководню та повітря з подальшим руйнуванням
об'єктів будівництва та утворенням високотоксичного сірчаного
ангідриду – основного компонента кислотних дощів.
У статті викладено технологію добування сірководню з
морської води, отримання з нього вільної сірки і водню, який придатний для використання в паливних елементах. Добування водню може мати велике значення для зміцнення енергетичної безпеки країни, а використання водневого палива полегшить перехід
до альтернативної енергетики майбутнього і допоможе зміцнити
енергетичну незалежність держави. Україна має шанс стати основним виробником паливних електрохімічних генераторів у світі.
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«Балластная» конвенция – чем это грозит? // Порты Украины. – 2012. – № 1 (113). – С. 75-77.
Міжнародна конвенція про контроль суднових баластних
вод і осадів і керування ними («Баластова» конвенція) була
прийнята 13 лютого 2004 р. у Лондоні. конвенція є міжнародним
інструментом, покликаним вирішити глобальну проблему
перенесення чужорідних водних організмів і патогенів з
баластною водою морських суден. На ліквідацію наслідків
вселення чужорідних морських організмів щороку витрачається
мільярд доларів. Конвенцію підписала достатня для її вступу в
силу кількість країн, а за дедвейтом світового флоту залишилося
набрати менше 8%. Нині Міжнародна морська організація (ІМО)
веде перемовини з кількома країнами про можливу ратифікацію їх
парламентами Конвенції в 2012 р. Після цього залишиться лише
рік до її вступу.
Україна була однією з перших, хто ввів в односторонньому
порядку спеціальні вимоги до заміни суднового баласту у водах
Чорного моря, оскільки серйозність проблеми вимагала вжиття
негайних заходів. Ці вимоги почали діяти задовго до того, як були
прийняті іншими країнами. Однак у певний час шляхи й підходи
міжнародного морського співтовариства і України розійшлися. У
статті розкриваються сутність цієї розбіжності, а також
перспективи приєднання України до Конвенції.
Васильев М. Опасное эхо войны // Черномор. румбы :
междунар. мор. альм. 2012. – Одесса, 2012. –
Вып. 11. – С. 276-279.
Дві минулі світові війни (1914-1917 і 1941-1945) призвели до
появи у водах Чорного і Азовського морів великої небезпеки – мінних
полів. Всього в Азово-Чорноморському басейні було поставлено 37 407
мін. Після війни ліквідовано 19 313 мін, залишилося – 18 094. Активна
здатність вибухнути зберігається у мінах протягом одного року, потім
блоки живлення розряджаються, зберігаючи пасивну здатність до вибуху.
Міни можуть вибухнути при ударі. Особливо небезпечними були

неконтактні магнітні та акустичні міни, які вперше були
застосовані німцями у Другу світову війну. Небезпеки для
судноплавства величезні. Вважається, що штормами зірвано з
мінрепів 12% плаваючих мін. У наші дні щороку знаходять 2-3
плаваючі міни часів війни.
Після війни протягом кількох років проводилися масштабні
роботи з очищення від мін акваторій Азовського і Чорного морів. З
2000 р. знайдено та знешкоджено 14 морських якірних мін і
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велика кількість інших вибухонебезпечних об'єктів. Тралення
морських шляхів і портів проводилося впродовж багатьох років.
Основні морські траси очищені від мін, проте шляхи наукових
суден, що прямують нерекомендованими курсами, дуже
небезпечні. Це стосується і рибальських суден, які часто
працюють донними тралами.
Васильев М. Прямая угроза экологической катастрофы // Черномор. румбы : междунар. мор. альм.
2012. – Одесса, 2012. – Вып. 11. – С. 274-276.
Після Другої світової війни хімічну зброю, яка залишилася
від гітлерівської Німеччини, було затоплено у різних районах
Світового океану, в тому числі і у Чорному морі. Тільки в
російському секторі відомо не менше восьми звалищ. Вважається,
що захоронення у Чорному морі здійснювали також Англія і США.
У територіальних водах України найбільші звалища
боєприпасів знаходяться на траверзі Козачої бухти біля
Севастополя і поблизу острова Зміїний. Залишаючи Севастополь
у 1942 р., наші війська затопили боєприпаси, в тому числі і хімічну
зброю. Хімічні боєприпаси (іприт та люїзит), розфасовані у бочках
з написом «Л-10 С», зі шхуни «Папанинец», що вийшла з Козачої
бухти, скидали на глибинах понад 50 м. Одне із захоронень
позначене на картах. Але детальної карти інших захоронень
боєприпасів немає. Хімічні бомби і снаряди вивозилися на
кораблях і восени 1941 р. Скільки хімічної зброї залишилось у
загиблих судах – невідомо. Підняття (1947) санітарного
транспортного судна «Грузия», потопленого у червні 1942 р. біля
Мінної стінки, підтверджує наявність хімічної зброї в загиблих
суднах. Особливо небезпечними є спільні захоронення звичайних
боєприпасів та хімічної зброї. Особливо багато таких об'єктів у
Керченській протоці, біля Севастополя, біля мису Чауда, мису
Опук, південніше мису Залізний Ріг та ін. МНС Росії домовилося
про спільні роботи зі своїм патнером в Україні, але через
відсутність карт захоронення з Туреччиною і Грузією домовитися
не вдалося.
Свій внесок у забруднення моря вніс Чорнобиль. У
північно-східній частині моря, між Туапсе і Новоросійськом,
експедиція на судні «Спасатель Прокопчик» виявила велике поле
донних осадів з різко підвищеним вмістом цезію-147 і стронцію-90.
Джерела гамма-випромінювання зафіксовані на глибинах від 50
до 1750 м. Карт зараження донних осадів радіонуклідами теж не
існує.
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Дубинин Г. Н. Обеспечение экологической безопасности Черного моря при подводном бурении нефтяных и газовых скважин / Г. Н. Дубинин, Е. В. Волощук
// Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів
Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. –
Одеса, 2012. – С. 230-233.
Кожна аварія морської бурової в Чорному морі пов’язана з
руйнуванням труб, що з’єднують цю бурову з гирлом підводної
свердловини, і, відповідно, супроводжується викидом на поверхню моря сірководню. Для запобігання аваріям при морському бурінні необхідно забезпечити можливість кваліфікованого входу і
періодичного експлуатаційного неруйнівного контролю якості труб
для буріння та експлуатації свердловин. Це може здійснювати
тільки спеціалізована стороння організація, що має технічні засоби і висококваліфікованих фахівців для сервісного обслуговування окремих бурових платформ різних компаній.
У 2008 р. науково-технічний центр «АВАТАРА» розробив
корабельний комплекс технічних засобів неруйнівного контролю
якості труб для сервісного обслуговування стаціонарних і плавучих бурових платформ шляхом неруйнівного контролю, технічної
діагностики і прогнозування надійності труб для буріння підводних
свердловин.
Дубинин Г. Н. Подводное бурение нефтяных и газовых скважин как потенциальный источник сероводородной экологической катастрофы Черного моря
/ Г. Н. Дубинин, Е. В. Волощук // Екологічні проблеми
Чорного моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ.
конф., 1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 226-229.
Підводне буріння нафтових і газових свердловин проводять практично всюди, але Чорне море є найбільш небезпечним
регіоном для підводного буріння. Понад 90% об’єму води Чорного
моря містить розчинений в ній сірководень, який є отруйним газом, здатним горіти і вибухати у присутності кисню повітря. Кількість сірководню у водах Чорного моря безперервно зростає. Якщо в 80-х роках дев’ятнадцятого століття, коли було виявлено
присутність сірководню у водах Чорного моря, верхня межа вод
моря з розчиненим сірководнем перебувала на глибині 400 метрів, то наприкінці двадцятого століття вона піднялася до глибини
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100-150 метрів, а на початку 21-го століття сірководень в окремих
регіонах Чорного моря виявляють уже на глибинах 10-15 метрів.
У 1928 р. у морі, поблизу Південного берега Криму під час
шторму стався вибух з подальшим загорянням сірководню. За
оцінкою військових спостерігачів біле полум’я піднялося на висоту
500 метрів і мало ширину до 2 км. Причиною вибуху і загоряння
став землетрус під дном, який зруйнував покриття підводного родовища природного газу. У наш час зростає небезпека повторення такої катастрофи внаслідок аварій, які неминуче будуть при
масовому бурінні свердловин для видобутку нафти і газу. Прикладом може служити аварія, яка сталася в 2010 р. у Мексиканській затоці. З тріщин труб поблизу гирла підводної свердловини за
час ліквідації аварії – 152 дні – витекло 5 млн барелів нафти, вона
розлилася на площі 75 тис км2. Сумарні витрати компанії Бритіш
Петролеум на очищення води та узбережжя і відшкодування економічного збитку громадянам, підприємствам і урядовим організаціям склали 22 мільярди доларів США.
У Чорному морі наслідки аварії при бурінні підводної
свердловини будуть набагато трагічнішими. А з урахуванням того,
що українські, російські та інші компанії не мають таких фінансових можливостей, як компанія Бритіш Петролеум, і таких висококваліфікованих фахівців, перша ж аварія стане екологічною катастрофою для Чорного моря.
Загрязнение донных осадков Одесского района северо-западной части Черного моря нефтепродуктами и тяжелыми металлами / С. А. Доценко,
Н. Ф. Подплетная, Л. Ю. Секундяк, Е. А. Павлова //
Укр. гідрометеорол. журн. – 2012. – №
10. –
С. 230-237.
Донні осади є кінцевим пунктом міграції забруднюючих
речовин у водоймах. Порівняно з товщею вод, в якій забруднюючі
речовини перебувають у постійній просторовій, сезонній та
міжрічній динаміці, донні осади – консервативна середа, здатна
накопичувати і зберігати інформацію про стан і зміну хімічних і
динамічних процесів, що відбуваються у водному середовищі і
просторово-часовому вимірі. Вміст забруднюючих речовин у
донних осадах є важливим показником екологічного стану
екосистеми.
У статті аналізується рівень забруднення донних осадів
Одеського району північно-західної частини Чорного моря нафтопродуктами і важкими металами в 2005-2011 рр.
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Зацерклянний М. М. Вплив забруднення морського
середовища нафтою на функціонування його і заходи по ліквідації розливів / М. М. Зацерклянний,
Ю. Б. Поплавський, Т. Б. Столевич // Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.практ. конф., 1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. –
С. 12-18.
З різних причин на плавучих, стаціонарних морських та
берегових об’єктах відбуваються аварії, що супроводжуються
скиданням нафти у море. Нафта потрапляє в море при аваріях
об’єктів, що розташовані у гирлах річок навіть на значних відстанях від морської берегової лінії. При цьому на берегові джерела
припадає майже в 3 рази більша частка загального забруднення
моря, ніж на судна. Частка нафтового промислу на шельфі відносно мала, а частка аварійних розливів від джерел, пов’язаних з
морським судноплавством, становить близько 15%.
Аналіз перспективи господарської діяльності на морі показує, що тенденції до зниження небезпеки розливів немає. Такої
точки зору дотримується більшість українських та іноземних фахівців з охорони морського середовища. Збитки навколишньому
природному середовищу та економіці при розливах можна зменшити за рахунок збирання і розсіювання розлитої нафти, відведення ії у менш вразливі місця. Слід, однак, відзначити, що в наш
час простежується тенденція до поліпшення організації ліквідації
розливів нафти. На результативність операції ліквідації розливів
нафти значно впливає фактор часу.
Использование дрифтерной технологии контактных измерений для исследования открытых районов
Черного моря / Л. Н. Репетин, Е. Г. Лунев, С. В. Мотыжев, А. П. Толстошеев // Екологічні проблеми
Чорного моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ.
конф., 1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 117-120.
В Україні та інших причорноморських країнах практично
відсутня система регулярних спостережень у відкритих районах
Чорного моря. Гідрометеорологічне забезпечення та режимні дослідження здійснюються на основі даних з берегових і прибережних територій. Отримання такої інформації за допомогою суднових спостережень практично нездійсненне через високу вартість
експлуатації суден. Виходом із такого становища стала технологія
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використання в Чорному морі автономних дрейфуючих буїв типу
СВП-Б (дрифтерів), розроблена в Морському гідрографічному
інституті НАН України. Буї такого типу оснащені вимірювачами
гідрометеорологічних параметрів і системою супутникового
зв’язку для передавання інформації та визначення координат. У
Чорному морі з 1999 по 2011 рр. було розгорнуто 90 дрифтерів,
загальна тривалість їх роботи склала близько 130 000 годин. За
цей період виконано понад 430 000 вимірювань параметрів середовища і отримані унікальні систематичні дані про верхній шар
моря і приводну атмосферу. Дані дрифтерів успішно використовуються для дослідження особливостей циркуляції вод і характеристик різномасштабних течій у верхньому шарі у всіх районах
моря, що допоможе виконувати важливе завдання з попередження аварій та катастроф в Азово-Чорноморькому басейні.
Киричук К. Ярмарка газового тщеславия. Аналитический обзор // Черномор. румбы : междунар. мор.
альм. 2012. – Одеса, 2012. – Вып. 11. – С. 71-80.
У глобальному масштабі в енергетичному балансі,
починаючи з минулого століття, одне з провідних місць посів газ,
мало пристосований для транспортування морем. Його
постачальники і споживачі часто роз'єднані не тільки державними
кордонами (у тому числі і тими, що проходять по річках), а й
акваторіями Світового океану. За прогнозами Міжнародного
газового союзу, до 2018 р. світове споживання «блакитного
палива» – природного газу – може подвоїтися, а до 2030-го зросте
ще на 70-130%. Основний приріст споживання газу в цей період
припадатиме на Північну Америку та Азію, тоді як для Західної та
Центральної Європи цей показник буде зростати в середньому на
2% на рік. Відповідно, майже у два рази збільшиться і світовий
видобуток газу – з 2,8 трлн до 5,8 трлн куб/рік. Перед компаніямивиробниками – проблема доставки газу споживачам. Щоб
подолати цю проблему, побудований і постійно поповнюється
флот газовозів. Економічне майбутнє на найближчі чверть
століття визначатимуть танкери-газовози, здатні перевозити
зріджений (LNC) або скраплений (CNG) газ. При цьому CNGперевезення не тільки дешевші, але і більш економічні. Згідно з
розрахунками фахівців, рівень втрат при транспортуванні по
газопроводу складають від 2 до 8%, при перевезенні LNC –
танкерами – від 8 до 10%, а при використанні комплексу
скрапленого газу – всього 2-5%. При транспортуванні газу в
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скрапленому вигляді відпадає необхідність у використанні LNCтанкерів.
Лихачев С. А. Діяльність Державної екологічної інспекції північно-західного регіону Чорного моря впродовж 8 місяців 2012 року // Причорномор. екол. бюл. –
2012. – № 4 (46) – С. 187-190.
Державна екологічна інспекція північно-західного регіону
Чорного моря у сфері охорони і використання вод та відтворення
водних ресурсів здійснила 5 217 перевірок дотримання природоохоронного законодавства України, за висновками яких до адміністративної відповідальності притягнуто 4 426 осіб, сума стягнень –
1 млн 262 тис. 915 грн. Пред’явлено претензій на суму 5 млн
777 тис. 627 грн; 5 розрахунків збитків на суму 6 млн 646 тис.
807 грн передано до органів прокуратури для відповідного реагування. Крім цього, Держінспекція здійснила 4 874 перевірки морських суден та інших плавучих засобів, за висновками яких до адміністративної відповідальності притягнуто 4 100 осіб, сума стягнень – 1 млн 183 тис. 965 грн, пред’явлено 60 претензій на суму
4 млн 81 тис. 447 грн.
Вродовж звітного періоду відбулося 9 випадків аварійного
забруднення морського середовища з суден на суму 47 тис. 675
доларів США, 2 випадки аварійного забруднення з берегового
об’єкта на суму 409 тис 854 грн та 1 випадок аварійного забруднення рослинною олією земельної ділянки, сума збитків склала
25 тис. 170 грн.
Мусти А. Трагедия «Коста Конкордии» // Порты Украины. – 2012. – № 1 (113). – С. 56-61.
13 січня 2013 р. (у рік сторіччя від дня загибелі «Титаніка»)
італійське круїзне судно «Коста Конкордія» (власник – фірма
«Costa Crociere») напоролося на рифи біля острова Джильо в
Середземному морі. Діставши пробоїну, воно лягло на дно в
кількох десятках метрів від берега. Це найбільше судно в
компанії, його пасажиромісткість - 3 700 чоловік, екіпаж – 1 100
осіб. Вартість судна приблизно 500 млн євро. На момент
катастрофи на борту знаходилося 3 216 пасажирів з 62 країн і
1 023 члени команди. Довелося терміново евакуювати понад
4 тисячі пасажирів і членів екіпажу. Загинуло сімнадцятеро людей,
15 пропали без вісті.
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На засіданні Ради міністрів Італії через небезпеку
екологічної катастрофи було прийнято рішення оголосити
надзвичайний стан у районі аварії. Посилення хвилювання на
морі могло призвести до повного затоплення судна. Проблема
цієї катастрофи – можлівість розливу палива та потрапляння у
воду інших хімічних речовин. На судні 2 400 тонн палива,
відкачування було відразу ж розпочато. За прогнозами експертів,
повне усунення наслідків аварії корабля забере більше року.
Осадчая Т. С. Нефтяное загрязнение портовых акваторий Севастополя (Черное море) / Т. С. Осадчая,
С. В. Алемов // Екологічні проблеми Чорного моря :
зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 158-161.
Автор аналізує багаторічні тренди нафтового забруднення
ряду севастопольських бухт (Севастопольська, Південна, Комишова, Стрілецька). Об’єкт досліджень – донні осади, які з позиції
екологічних оцінок розглядаються як найбільш надійне джерело
інформації про антропогенні пертурбації середовища як у просторовому, так і в часовому масштабах будь-якого прибережного району. Аналіз показує, що ступінь антропогенного навантаження
прибережної акваторії визначається комплексом природних умов і
специфікою господарсько-економічної експлуатації. При цьому
саме від останньої залежить просторовий розподіл джерел забруднення, тривалість та інтенсивність їх впливу на середовище і
перспективи екологічного розвитку конкретного району. У цьому
контексті регулярні моніторингові спостереження, організовані за
єдиною схемою, включаючи фіксовану періодичність у часі і просторі, а також ідентичний блок фізико-хімічних показників, можуть
розглядатись як науково-інформаційний блок в організації комплексного управління прибережними зонами (КУПЗ) будь-якого
приморського регіону.
Соболевский Г. Систему безопасности на морском
транспорте – к международным стандартам //
Порты Украины. – 2012. – № 1 (113). – С. 26-27.
У відповідності з Указом Президента України від 6 квітня
2011 р. в рамках оптимізації системи центральних органів виконавчої влади була створена Державна інспекція України з безпеки
на морському та річковому транспорті – Укрморрічінспекція. Вона
є центральним органом виконавчої влади, основне завдання яко97

го – здійснювати державний нагляд і контроль за безпекою судноплавства. Інспекція перебрала на себе функції, які раніше виконували Держфлотінспекція України та Інспекція Головного державного реєстратора флоту, що перебувають у стадії ліквідації. У
статті викладені функції Інспекції (а їх шістдесят), серед них: облік
та аналіз катастроф і аварій на морському та річковому транспорті, розробка профілактичних заходів щодо їх запобігання; контроль за проведенням аварійно-рятувальних робіт, пошуку і порятунку на морі і перевірка готовності служб; державний нагляд за
додержанням вимог законодавства та стандартів і проведення
сертифікації на морському і річковому транспорті; нагляд за станом морських шляхів і перевезенням небезпечних вантажів; здійснення контролю за відповідністю суден, які заходять у порти
України, стандартам безпеки мореплавства та протидія забрудненням навколишнього середовища з суден та ін.
Швец А. Ю. Воздействие транспортных коридоров
на окружающую среду // Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.,
1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 202-203.
З точки зору макрогеографічного масштабу транспортні
коридори ініціюють регіональний, економічний та урбанізований
розвиток. Таким чином, природне середовище даного регіону стає
антропогенно зміненим. Транспортні коридори впливають на
природне середовище. Джерела забруднення Світового океану
численні і різноманітні. Залежно від місцезнаходження, джерела
забруднення поділяються на три групи: берегові, морські,
атмосферні. Морські джерела Світового океану – це морські
судна, різні установки з розвідки і розробки ресурсів морського
дна, нафто- і газотрубопроводи. Нафта є найбільш поширеним і
значним за кількістю видів забруднення моря продуктом.
Найбільш високі рівні вмісту вуглеводнів нафти характерні для
прибережних і шельфових зон естуаріїв і пригирлових районів, а
також для акваторій, де пролягають традиційні маршрути
транспортування нафти. Забруднення обширних акваторій
спричиняє порушення процесів масо- і енергообміну між морем і
атмосферою.
У наш час особливої актуальності набуло забезпечення
екологічної безпеки Чорного моря. Весь чорноморський нафтообіг включає зовнішній (з Середземноморського басейну і в
Середземноморський) і внутрішній (між портами Чорного та
Азовського морів, а також портами на річках, що впадають у
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Чорне море) обіг, тому існує реальна небезпека екологічної
катастрофи в районах інтенсивного судноплавства (при
проходженні через протоку Босфор, а також у північно-західній
мілководній частині Чорного моря. Вирішення екологічних
проблем морського середовища можливе при проведенні
постійного
екологічного
моніторингу
акваторії,
особливо
судноплавної частини моря, транспортних коридорів та при
необхідному виявленні і усуненні локальних забруднень. Держава
має стимулювати наукові дослідження, спрямовані на вивчення
наслідків інтенсивного забруднення навколишнього середовища
морів.
Шнюков Е. Ф. Грязевые вулканы // Черноморские
румбы : междунар. мор. альм. 2012. – Одеса, 2012. –
Вып. 11. – С. 147-156.
Глибини Світового океану, дно і те, що під ним, та й
поверхня океану приховують ще безліч природних загадок і
таємниць. Газогідрати виявлені не тільки в морських глибинах,
але і на суші – у товщі порід у районах вічної мерзлоти. 2010 р.
був роком двохсотліття відкриття газогідратів. Газогідрати – це
природна кристалічна тверда сполука вуглеводневих газів
(наприклад, метану) з водою, що зовні нагадує забруднений лід
(правильніше – «забруднений горючий лід»). Благодатна
геологічна
обстановка,
потрібна
для
природного
газогідратоутворення, характерна майже для всієї глибоководної
западини Чорного моря. Ряд дослідників навіть пов'язують
чорноморські газогідратні поля із зоною дії підводних грязьових
вулканів. Грязьові вулкани – це характерна ознака при розвідці
нафтових і газових родовищ. У деяких мілководних акваторіях
Чорноморського басейну грязьовий вулкан може спричинити
несподіване утворення небезпечних для судноплавства мілин.
Грязьові вулкани Азово-Чорноморського басейну представляють
вже доведену загрозу судноплавству в мілководних акваторіях, у
першу чергу, в південно-східній частині Азовського моря і в
Керченській протоці.
У статті викладені також результати геологічних
досліджень, які показали наявність грязьових вулканів у Чорному
морі.
Кількість
відомих
науковцям
грязьових
вулканів
наближається до 70. Всі вони утворюють форми підводного
рельєфу у вигляді підводних гір або конусів заввишки від 30 до
120 м.
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Бондарець Ю. Використання екологічно доцільних
технологій для ліквідації нафторозливів / Ю. Бондарець, О. Матвєєва // Экология предприятия. – 2013.
– № 12. – С. 64-69.
Всі об’єкти, пов’язані з видобуванням, транспортуванням,
переробкою чи використанням нафти є потенційними та фактичними джерелами забруднення. Ця проблема є актуальною для
України як транзитної держави. Автори описують технологію застосування природних сорбентів для ліквідації нафтових забруднень. Нині серед існуючих методів видалення плівки нафтопродуктів найбільш ефективним та екологічно доцільним вважається
сорбційний. Як нафтові сорбенти використовуються природні матеріали на рослинній і мінеральній основі. Середі рослинних –
бавовна, торф, торф’яний мох, тирса, деревинна стружка та мука,
пенька, солома, глина, перліт тощо. Основними перевагами природних адсорбентів є доступність, низька вартість, наявність достатніх сировинних ресурсів, нетоксичність.
Використання біосорбційних технологій при ліквідації нафторозливів дозволяє повністю усунути забруднення без додаткових капіталовкладень і не завдавати шкоди довкіллю.
Новые каналы струйной разгрузки метана во впадине Сорокина в глубоководной части Черного моря
/ Ю. Г. Артемов, В. Н. Егоров, С. Б. Гулин, Г. Г. Поликарпов // Мор. екол. журн. – 2013. – № 4. – С. 27-35.
Чорне море є не тільки найбільшою на планеті
анаеробною, але і найбільшою метановою водоймою. У 1974 р. у
глибоководних донних відкладеннях моря знайдені включення
газових гідратів, в 1989 – виявлено струменеві метанові
газовиділення з дна, а також глибоководні грязьові вулкани – один
з найважливіших шляхів дегазації глибоко похованих осадів.
Пізніше над вершинами глибоководних грязьових вулканів були
зареєстровані газові факели, утворені численними бульбашками
газу, та виявлено, що струменеве газове розвантаження вулканів
має періодичний характер. На глибинах понад 720 м метан може
існувати виключно у формі газових гідратів, тому глибоководні
струменеві газовиділення можуть свідчити про нестаціонарність
хімічних і геофізичних умов в цих районах. Проте загальний вміст і
вертикальний розподіл метану у водах Чорного моря зберігається
квазістаціонарним, принаймні, протягом 30-річного періоду
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спостережень, а між надходженням і споживанням метану існує
стійкий баланс.
З 2002 по 2012 р. в акваторії на південь від Криму, відомої як западина Сорокіна, проводилися гідроакустичні й візуальні
дослідження. Виявлено 11 газовиділяючих джерел, асоційованих
з глибоководними грязьовими вулканами. Отримані дані свідчать
про значну тимчасову мінливість газового потоку від цих джерел
надходження метану у водний стовп Чорного моря. Крім того, в
південно-східному секторі западини Сорокіна виявлені періодичні
викиди бульбашкового метану з висотою факелів до 900 м, можливо, не пов’язані з грязьовим вулканізмом. Підводні відеоспостереження і зіставлення місцезнаходження факелів з мікрорельєфом дна показали, що ділянки виходу бульбашок газу не мають
таких характерних батиметричних особливостей, як грязьові вулкани.
Симоненко С. Гидрографические работы в северозападной части Черного моря // Порты Украины. –
2013. – № 10 (132). – С. 58-59.
У районі Одеської затоки проходять морські шляхи
великотоннажних газовозів, хімовозів, балкерів і танкерів. Аварія
будь-якого такого судна спричиняє забруднення середовища,
тому найважливішою складовою частиною комплексу заходів
щодо запобігання аварійності на морі є вдосконалення існуючої
системи безпеки мореплавання і, в першу чергу, його
найважливішого елемента – навігаційно-гідрографічного. У зв’язку
з цим влітку 2013 р. ДП «Гідрографія» провело комплексні
гідрографічні роботи у північно-західній частині Чорного моря.
Мета робіт – забезпечення навігаційно-гідрографічної безпеки
мореплавства, яка досягається шляхом вивчення районів
плавання і базування суден, створення картографічних і описових
матеріалів, а також доведення до мореплавців найновіших точних
даних про район плавання. Отримані матеріали послужать
основою для коректування і перевидання морських навігаційних
карт Національної колекції України, створення електронних МНК,
вони дозволять створити достовірні математичні моделі динаміки
зміни дна. Ці моделі можуть бути використані для середнього і
довгострокового планування гідрографічних, гідротехнічних та
днопоглиблювальних робіт.
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Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами
акваторії ДП «МТП Южний» [Електрон. ресурс] /
Ю. К. Бурлака. – Режим доступу1: bs@di.gov.ua
24.01.2012 р. інспектори Державної екологічної інспекції з
охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного моря встановили факт забруднення нафтопродуктами акваторії порту з теплохода «Blackstone» (прапор Сент-Вінсент та Гренадін, судновласник Blackstone Navigation). Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику
пред’явлено претензію про відшкодування заподіяних збитків у
сумі 52, 64 долара США.

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами акваторії ДП «Білгород-Дністровський МТП» [Електрон. ресурс] / Ю.К. Бурлака. – Режим доступу:
bs@di.gov.ua
02.02.2012 р. інспектори встановили забруднення нафтопродуктами акваторії порту в районі причалів № 4-5 з теплохода
«Mermaid Pride» (прапор С’єрра Леоне, судновласник Sea Horse
Maritaime Inc.). Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 2 380 грн, судновласнику пред’явлено
претензію про відшкодування заподіяних збитків у сумі 1 243, 77
долара США.

Бурлака Ю. К. Витік соняшникової олії в акваторію
Іллічівського морського торговельного порту [Електрон. ресурс] / Ю.К. Бурлака. – Режим доступу:
bs@di.gov.ua.
Під час обстеження території ДП «Іллічівський МТП»
19.02.2012 р. в районі 12-го причалу, у місці стоянки теплохода
«Albo», на водній поверхні між стінкою причалу № 12 та кормовою
частиною теплохода була виявлена масляниста пляма жовтого
кольору розміром 15 м2. Перевіркою було встановлено, що потрапили забруднюючі речовини у водне середовище внаслідок прориву заповненої нерафінованою соняшниковою олією вантажної
1

Повідомлення про аваріні ситуації подано у хронології.
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магістралі, яка належить ТОВ «Рісойл Термінал». Силами бригади № 313 наповнення магістралі та витік було зупинено. Збитки
склали 409 572,90 грн, справу передано до прокуратури Одеської
області для відповідного реагування.
Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами
водної поверхні у Херсонському річковому порту /
Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
27.02.2012 р. виявлено забруднення нафтопродуктами
водної поверхні в районі причалу № 7 Херсонського річкового
порту, поряд зі станцією біологічного очищення. Джерелом забруднення виявився теплохід «СБО-2» (прапор України). Кількість
скинутих нафтопродуктів – 0,340 кг. Капітана судна притягнуто до
адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію на суму 111,86 доллара США.
Бурлака Ю. К. Забруднення внутрішніх морських
територіальних
вод
України
лакофарбовими
матеріалами [Електрон. ресурс] / Ю. К. Бурлака. –
Режим доступу: bs@di.gov.ua
16.05.2012 р. під час вантаження фарби на теплохід
«Hamburg», (прапор Домініки, судновласник Velas Escarlata LTD),
що стояв біля причалу № 5 ДП «МТП Южний», внаслідок обриву
троса суднового підйомного пристрою кілька ємностей з фарбою
впали на головну палубу судна. Внаслідок падіння та розгерметизації 5 ємностей фарба потрапила на головну палубу судна з подальшим потраплянням до акваторії МТП Южний, що призвело до
забруднення внутрішніх морських територіальних вод України лакофарбовими матеріалами. Обсяг скинутої забруднюючої речовини – 0,5 кг. Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію на суму 95, 55 долара США.
Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами
акваторії Малого Аджалицького лиману [Електрон.
ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу:
bs@di.gov.ua
24.05.2012 р. інспектори Держінспекції виявили забруднення нафтопродуктами акваторії лиману (ДП «МТП Южний») з
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теплохода «Укртранснафта» (прапор України, власник ПАТ «Укртранснафта»). Кількість скинутого нафтопродукту – 1 кг.
Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію
на суму 329 доларів США.
Бурлака Ю. К. Потрапляння гідравлічного масла в
акваторію Сухого лиману [Електрон. ресурс] /
Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua.
Внаслідок розриву гідравлічної труби через отвір палубного шпігату теплохода «Wisdom» (прапор Ліберії, судновласник
Walton Maritime SA) 25.05.2012 р. в акваторію ДП «Іллічівський
МТП» потрапило гідравлічне масло. Кількість скинутого нафтопродукту – 136,04 кг. Збитки склали 44 757,16 долара США.
Бурлака Ю. К. Іллічівському олійно-жировому комбінату пред’явлено претензію на суму 25 170 грн
[Електрон. ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua.
28.06.2012 р. виявлено аварійне забруднення рослинною
олією земельної ділянки в районі ПАТ «Іллічівський олійножировий комбінат», що відбулося внаслідок прориву заповненої
вантажної магістралі на теплоході «Bluе Star». Площа забрудненої ділянки – 25 м2. Ілічівському олійно-жировому комбінату
пред’явлено претензію на суму 25 170 грн.
Бурлака Ю. К. Аварійне забруднення нафтопродуктами акваторії Бузького лиману [Електрон. ресурс] /
Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua.
12.07.2012 р. виявлено аварійне забруднення нафтопродуктами (дизельне пальне) акваторії Бузького лиману, яке відбулося внаслідок потрапляння туди паливного бака автомашини,
яка впала з пірсу сьомого причалу ДП «Миколаївський МТП». Нафтопродукти були зібрані шляхом застосування (розсипання)
сорбенту «Еконадін» на водну поверхню лиману. Кількість скинутого нафтопродукту – 1,1 кг. Водій був притягнутий до адміністративної відповідальності на суму 119 грн, власнику автомобіля
пред’явлено претензію на суму 280,80 грн.
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Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами акваторії Сухого лиману [Електрон. ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
26.07.2012 р. виявлено забруднення нафтопродуктами акваторії в районі причалів № 1 і 2 Іллічівської дільниці ПАТ «Чорномортехфлот». Кількість скинутого нафтопродукту складає 1,04
кг. Капітана теплохода притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 2 380 грн, начальника дільниці – на суму 680 грн;
ПАТ «Чорномортехфлот» пред’явлено претензію на суму 342,16
долара США.

Бурлака Ю. К. Судновласнику пред’явлено претензію
на суму 601,02 долара США за забруднення
олієпродуктами акваторії Сухого лиману [Електрон.
ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу:
bs@di.gov.ua.
06.08.2012 р. встановлено, що забруднення олієпродуктами лиману в районі причалу № 21 ДП «Іллічівський МТП» відбулося з теплохода «Vindemia» (прапор Панами, судновласник
Ondamar Shipping Limited). Причина забруднення – проведення
навантажувальних робіт. Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 2 380 грн; судновласнику
пред’явлено претензію на суму 601,02 долара США.

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами
акваторії Малого Аджалицького лиману [Електрон.
ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу:
bs@di.gov.ua
18.08.2012 р. встановлено факт забруднення нафтопродуктами акваторії Малого Аджалицького лиману в районі причалу №
34 ДП «МТП Южний» з теплохода «Attie» (прапор Мальти, судновласник Hattie Shipping LTD ). Кількість скинутого нафтопродукту –
0,432 кг. Капітана судна притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію на суму 142,13 долара США.

Бурлака Ю. К. Більше 59 кг нафтопродуктів скинуто
в акваторію Сухого лиману [Електрон. ресурс] /
Ю.К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
105

15.10.2012 р. встановлено факт забруднення нафтопродуктами акваторії в районі причалу № 27 п’ятого терміналу Іллічівського МТП – Поромна переправа «Іллічівськ-Варна». Джерело
забруднення – автомобіль «Мерседес», який вантажився на теплохід «Герої Плевни». Під час завантаження були пошкоджені два
паливних баки автомобіля, внаслідок чого відбулося забруднення
акваторії Сухого лиману. Кількість скинутого нафтопродукту –
59,12 кг. Відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 119 грн, власнику автомашини
пред’явлено претензію на суму 15 315, 38 грн.
Того ж дня встановлено факт забруднення нафтопродуктами акваторії Сухого лиману в районі причалу № 28 п’ятого терміналу Іллічівського МТП – Поромна переправа «ІллічівськВарна» з теплохода «Cenka», (прапор Туреччини, судновласник
Marmara Denizcilik A.S.). Кількість скинутого нафтопродукту –
0,6 кг. Відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності на загальну суму 2 380 грн, судновласнику
пред’явлено претензію на суму 197,4 долара США.
Бурлака Ю. К. Щодо аварійної морської події судна
«Николай Бауман» [Електрон. ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
06.03.2013 р. у районі Старостамбульського гирла на відстані 4-5 км від нульового кілометра в Чорному морі затонуло судно «Николай Бауман» (прапор Молдови, судновласник Daubigd
Shipping LTD), яке йшло за маршрутом Туреччина – Херсон (вантаж – гіпс). Судно затонуло в місці, яке є фарватером для проходження інших суден. Забруднення морського середовища сталося внаслідок розливу нафтопродуктів легкої фракції, витік яких
проходив повільно та утворював тонку плівку. Площа нафтової
плями – 5 км2. Збитки, завдані навколишньому середовищу, склали 1млн доларів США. Судновласнику пред’явлено претензію.
Бурлака Ю. К. Судновласнику пред’явлено претензію
на суму 987 доларів США [Електрон. ресурс] /
Ю.К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
11.03.2013 встановлено факт забруднення нафтопродуктами акваторії ДП «Ізмаїльський МТП» з теплохода «Temixron-2»
(прапор Росії, судновласник Temixron S.A.). Відповідальну особу
притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 190
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грн, судновласнику пред’явлено претензію на суму 987 доларів
США.

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами в
районі затону 96 км р. Дунай [Електрон. ресурс] /
Ю.К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
10.04.2013 р. встановлено факт забруднення нафтопродуктами з теплохода «ПД-4» ПАТ Дунайсудноремонт. Кількість нафтопродукту – 0,350 кг. Відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику
пред’явлено претензію на суму 95, 55 долара США.

Бурлака Ю. К. З теплохода «Pazar», прапор Туреччини, скинуто 17 кг олієпродуктів до акваторії Бузького лиману [Електрон. ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
29.05.2013 р. встановлено факт забруднення олієпродуктами акваторії Бузького лиману з теплоходф «Рazar» (прапор Туреччини, судновласник Granmar Shipping Co A.S.). Кількість
олієпродуктів – 17 кг. Відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію на суму 918 доларів США.
Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами
акваторії Чорного моря [Електрон. ресурс] /
Ю.К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
25.06.2013 р. встановлено факт забруднення нафтопродуктами акваторії з теплохода «Робочий» (прапор України, судновласник ДП «Одеський МТП»). Відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію на суму 48 963, 43 долара США.
Бурлака Ю. К. Судновласнику пред’явлено претензію
на суму 3 млн 97 тис. 94 долари США [Електрон. ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
30.07.2013 р. встановлено факт забруднення олієпродуктами акваторії Аджалицького лиману з теплохода «Theresa
Success» (прапор Тувалу). Кількість олієпродуктів – 10 829 кг. Від107

повідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності
на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію на суму
3 млн 97 тис. 94 долари США.
Матеріали по цьому аварійному випадку передано до прокуратури Одеської області. В свою чергу, прокуратура Одеської
області передала матеріали до Одеської міжрайонної прокуратури з нагляду за додержанням законів у природоохоронній сфері,
остання передала матеріали до Господарського суду Одеської
області. 08.08.2013 р. Господарський суд Одеської області для
забезпечення позову наклав арешт на судно, після чого було
отримано банківську гарантію.

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами
акваторії затону 90 км. р. Дунай [Електрон. ресурс] /
Ю.К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
29.08.2013 р. встановлено факт забруднення нафтопродуктами акваторії затону з теплохода «Т-084» (прапор України, судновласник ТОВ «Екотрейд»). Відповідальну особу притягнуто до
адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику пред’явлено претензію на суму 72, 38 долара США.

Бурлака Ю. К. Пред’явлено претензію про
відшкодування збитків, заподіяних Державі на суму
907 доларів [Електрон. ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
22.09.2013 р. відбулося забруднення нафтопродуктами
акваторії Южненської філії ДП «АМПУ» з плавучого засобу «Red
October»(прапор Нідерландів). Кількість нафтопродукту – 2,757 кг.
Капітана плавучого засобу притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 190 грн, судновласнику – De Donge
Beheersmaatshappij B.V. пред’явлено претензію на суму 907 доларів США.

Бурлака Ю. К. Забруднення нафтопродуктами акваторії Южненської філії ДП «АМПУ» з теплохода
«Midia 5», прапор Румунії [Електрон. ресурс] /
Ю.К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
25.09.2013 р. відбулося забруднення акваторії з теплохода «Midia 5» (прапор Румунії). Кількість нафтопродукту – 114,75
108

кг. Капітана притягнуто до адміністративної відповідальності на
суму 1 190 грн, судновласнику – Societatea Comerciala Santiepul
Naval Orsovasa пред’явлено претензію на суму 37 752,75 долара
США.

Бурлака Ю. К. Аварійне забруднення нафтопродуктами акваторії Малого Аджалицького лиману [Електрон. ресурс] / Ю. К. Бурлака. – Режим доступу:
bs@di.gov.ua
18.10.2013 р. відбулося аварійне забруднення нафтопродуктами акваторії лиману з глибоководного екскаватора «МР-27»
(порт приписки Гамбург, судновласник – Josef Mobius). Кількість
нафтопродукту – 2, 30 кг. Відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1190 грн, судновласнику
пред’явлено претензію про відшкодування збитків на суму 755,88
долара США.
Бурлака Ю. К. Аварійне забруднення нафтопродуктами акваторії р. Дунай [Електрон. ресурс] /
Ю.К. Бурлака. – Режим доступу: bs@di.gov.ua
30.10.2013 р. відбулось аварійне забруднення нафтопродуктами акваторії в районі причалу № 8 ВПК-1 Ізмаїльського МТП
з теплохода «Hudson» (прапор Островів Кука, судновласник
Volgo-Dоn – Shipping Agency LTD). Кількість нафтопродукту –
71,2 кг. Відповідальну особу притягнуто до адміністративної відповідальності на суму 1 119 грн, судновласнику пред’явлено претензію про відшкодування збитків на суму 23 424,8 долара США.
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18.08.2012. Забруднення акваторії порту «Южний»
з теплохода «Attie» (прапор Мальти).

Ліквідація нафтозабруднення у Чорному морі.
Бонові загородження.

06.03.2013. Загибель судна «Николай Бауман»
(прапор Молдови) у районі Старостамбульського гирла

Багатофункціональне судно нового покоління для
збирання забруднень (від сміття до нафторозливів)
з морської акваторії. Судно збудоване французькою
компанією «Ecoceane».

РОЗДІЛ 3_______________________________________________
ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВІТОК МОРСЬКИХ ПОРТІВ ПІВНІЧНОЗАХІДНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я ТА ВПЛІВ ЇХ ДІЯЛЬНОСТІ НА
СТАН ДОВКІЛЛЯ
Транспортна галузь є однією з найважливіших складових
української економіки. Україна дуже вигідно розташована з точки
зору організації транзитних вантажопотоків. Територією України
проходить 5 із 9 міжнародних транспортних коридорів, у тому числі коридор «ТРАНСЕКА». Нині частка транспорту в структурі ВВП
України за видами економічної діяльності становить близько 12%.
Частка надходження від надання транспортних послуг складає
20% платежів до державного бюджету. Однак через світову економічну кризу знижується транзит, і Україні треба чітко відпрацьовувати механізми компенсаторів, які, по-перше, збільшать наші
вантажопотоки і, по-друге, дозволять максимально реалізувати
український потенціал з експорту та імпорту. Потрібно нарощувати транспортні можливості з урахуванням зростання потреб і регіонів і національної економіки. У цьому плані морські порти мають
величезний потенціал. Закон «Про морські порти України», прийнятий Верховною Радою 17 травня і підписаний Президентом
України 8 червня 2012 р., дав старт масштабній реформі в портовому секторі країни – надав імпульсу економічним реформам на
морському транспорті і сприяв прискореному переходу портів на
нову інвестиційну модель розвитку.
Закон є правовою основою перетворень у портовій галузі.
Закон заклав найголовніше – умови для ефективного діалогу між
державою та інвестором. Закон вперше в історії України передбачає можливості для масштабного роздержавлення стивідорної та
інших видів діяльності в морських портах, припускає можливість
приватизації майнових комплексів, за винятком стратегічних
об’єктів інфраструктури. Він дає чіткі правові механізми регулювання взаємовідносин державних органів і приватних операторів
терміналів у портах, відкриває широкі можливості для приватних
інвесторів вкладати кошти у розвиток портів і дає серйозні гарантії
захисту інвестицій. Він прописує правила гри, які відповідають світовій практиці.
Після вступу в силу Закону «Про морські порти України»
порт з суб'єкта перетворився на об’єкт і став географічним поняттям з визначеними кордонами території та акваторії. Сформульовано нове визначення портів. Порт – це транспортний комплекс,
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морські термінали – це виробничо-перевантажувальні комплекси,
портові оператори – це суб’єкти підприємницької діяльності на
території та акваторії морського порту. Закон передбачає функціонування вільних економічних зон (ВЕЗ) у морських портах України. Стосовно екологічної безпеки у портах, то з прийняттям Закону виникає цілий ряд питань. Він не передбачає норм, що мають
забезпечувати управління екологічною та технологічною безпекою
підприємств морегосподарського комплексу. Складніше буде реагувати на надзвичайні ситуації та аварії.
Економічний розвиток портів тісно пов'язаний з його
впливом на навколишнє природне середовище. З активізацією
національного та міжнародного судноплавства зростає ризик
забруднення
морського
середовища,
особливо
при
транспортуванні екологічно небезпечних вантажів. Незадовільне
матеріальне забезпечення служб швидкого реагування на
надзвичайні
ситуації,
відсутність
системи
нагляду
за
транспортуванням небезпечних вантажів вимагають розроблення
заходів з попередження аварійних ситуацій, створення систем
швидкого реагування на них як на національному, так і на
міжнародному рівнях. Основними джерелами забруднення
навколишнього природного середовища у портах Причорномор'я
є судна транспортного флоту, портофлоту; транспорт внутрішньої
портової механізації та обладнання, яке використовується для
проведення ремонтно-відновлювальних робіт і робіт, пов'язаних з
механічною
обробкою
різних
матеріалів,
проведенням
зварювальних та малярних робіт. Джерелами забруднення
атмосферного повітря є котельні, деревообробні виробництва,
кузні, печі для спалювання відходів, бетонно-змішувальні вузли,
склади сипучих матеріалів і акумуляторні станції. Значний внесок
(понад 80%) у загальний рівень забруднення атмосферного
повітря в портах належить автотранспорту. Всі ці проблеми
повинні бути враховані при реформуванні портової служби.
Большое зерно для больших компаний // Порты Украины. – 2012. – № 1 (113). – С. 36-37.
Михайлова В. Новый зерновой: в традициях Одесского порта // Порты Украины. – 2012. – № 3 (115). –
С. 24-25.
Україна може виробляти 80 млн тонн зерна на рік, з них на
експорт – не менше як 50 млн тонн. 10 квітня 2012 р. в районі
Андросівського молу Одеського МТП забито першу палю у
фундамент майбутнього зернового терміналу проектною
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потужністю 4 млн тонн. Будівництво зернового комплексу в
Одеському МТП є першою частиною великого проекту. Це буде
один з найсучасніших, високотехнологічних комплексів на
Чорному морі. Термінал матиме причал довжиною 254 метри, з
глибиною біля кордону до 13 метрів, що дозволить приймати
судна дедвейтом до 60 тис. тонн. Середнє навантаження на судно
на добу складе 30-32 тис. тонн. Інвестор сподівається, що у
жовтні 2013 р. від нового причалу відійде перше судно. Оператор
майбутнього терміналу – компанія «Укрелеватортранс». Уведення
в дію терміналу дозволить створити 100 додаткових робочих
місць.
Будівництво здійснює порт спільно з компанією «Бруклін –
Київ» на умовах паритетної фінансової участі. Вартість проекту –
понад 125 млн доларів, з них понад 40 млн – внесок порту, решта
– кошти компанії-інвестора. Цей проект зможе окупити себе через
5 років.
Газовый терминал в Керчи // Порты Украины. –
2012. – № 8 (120). – С. 6.
28 вересня 2012 р. у Керчі відбулося урочисте відкриття
терміналу з перевалки скрапленого газу «АЕГаз-Термінал». Інвестиційний проект реалізований під експортну програму казахськоамериканської компанії «Tengiz-ChevrOil» для надання послуг з
транзитної перевалки скраплених вуглеводневих газів (пропану,
бутану та їх сумішей). Газ надходитиме з Казахстану залізницею в
цистернах і перевантажуватиметься на терміналі в танкеригазовози. Звідси він відправлятиметься до країн Чорноморського
та Середземноморського басейнів (Туреччина, країни Балканського півострова). Вартість інвестиційного проекту становить 29 млн
доларів. Основними інвесторами терміналу виступають казахстанські компанії «Dаla Group» і «Дала-Транс».
Горун В. В. Влияние дампинга грунтов на морскую
среду // Екологічні проблеми Чорного моря : зб.
матеріалів Міжнар. науково-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 107-110.
Основним діючим фактором при днопоглибленні і дампінгу
грунту є підвищена каламутність води. При осадженні суспензії як
у товщі води, так і в придонних шарах відбувається її вторинне
забруднення речовинами, акумульованими в скинутих грунтах.
Змінюються фізико-хімічні властивості води і донних відкладень:
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знижується концентрація розчиненого кисню, змінюється
гранульований
склад
грунту.
Зміни
умов
середовища
відбиваються на стані планктонних і донних біоценозів,
іхтіофауни. Погіршення якості водного середовища призводить до
знищення кормової бази, руйнування нерестовищ і скорочення
нагульних площ. У місцях звалення грунтів у північно-західній
частині Чорного моря відзначається бідність складу та скорочення
чисельності іхтіопланктону, тому одним з найважливіших завдань
дослідження впливу звалення грунту на морське середовище є
вивчення поширення завислих часток, які після скидання
утворюють поле підвищеної каламутності. При оцінці якості
водного середовища, при нормуванні скидів забруднювачів і при
оцінці різних видів збитків необхідно знати максимальну
концентрацію завислої речовини у контрольному створі, загальну
кількість цієї речовини, винесеної за межі створу, площу
замулення дна. Існуючі методики розрахунку не дозволяють
отримати потрібну інформацію з достатнім ступенем точності.
Науковці Одеського державного екологічного університету
пропонують математичну модель поширення зависі при дампінгу,
що дозволяє з меншою похибкою отримати всі перераховані
характеристики. Одержані формули дозволяють покроково
розрахувати розподіл зависі в хмарі забруднення і розміри цієї
хмари через деякий час після скидання.
Зизак В. Развитие Одесского порта на Хаджибейском лимане / В. Зизак, А. Скачек // Порты Украины.
– 2012. – № 2 (114). – С. 56-59.
Морський
логістичний
комплекс
портів
Одеської
агломерації (Одеський МТП, порти Іллічівський і Южний) є
найбільшим на пострадянському просторі. Через Велику Одесу
проходить значна частина вантажопотоків 7-го і 9-го міжнародних
транспортних коридорів.
Морські порти Іллічівський і Южний розташовані в
невеликих лиманах, де вся берегова лінія практично вже
розподілена і «проблеми росту» неминуче торкнуться цих
потужних сателітів Одеси. Найстаріший в агломерації Одеський
МТП розташований практично в щільній міській забудові, що
ускладнює розвиток терміналів і оптимізацію транспортнологістичної інфраструктури порту та призводить до конфліктів з
міською адміністрацією та екологічною громадськістю. У великій
мірі через ці чинники одеська група портів втрачає вантажопотоки,
які переходять до конкурентів.
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Автори статті пропонують проект розвитку Одеського
порту в захищеній акваторії Хаджибейського лиману і на
територіях, що його оточують, після прокладення судноплавного
каналу «Хаджибейський лиман – Чорне море». Автори
висловлюють думки щодо інженерних та геологічних переваг
свого проекту: низькі витрати на будівництво гідроспоруд та
підтримання
глибин
майбутніх
портових
акваторій
Хаджибейського лиману. У перспективі закладено будівництво
Чорноморської кільцевої автомагістралі, яка з’єднає великі
транспортні вузли та порти регіону, а також прокладення нової
залізничної гілки і створення інфраструктури для обслуговування
та відстою рухомого складу.
На думку авторів, завдяки судноплавному каналу
кардинально поліпшиться кратність водообміну в акваторії
Хаджибейського лиману і його екологічний стан. Екосистема
Чорного моря отримає значну акваторію для нересту морської
іхтіофауни, зокрема цінних промислових риб, давно зниклих з
наших вод через відсутність нерестовищ у відокремлених від
моря лиманах.
Ильницкий К. Портовая реформа стартовала : интервью с В. Севрюковым, директором Департамента госполитики в области морского и речного
транспорта Мининфраструктуры Украины // Порты Украины. – 2012. – № 5 (117). – С. 8-11.
8 червня 2012 р. Президент України підписав Закон «Про
морські порти України», який дає старт масштабній реформі в
портовому секторі країни. Закон вперше за багато років дає ясні
правові механізми регулювання взаємовідносин державних
органів і приватних операторів терміналів. В. Севрюков вважає,
що закон дає приватним інвесторам широкі можливості вкладати
кошти в розвиток портів і серйозні гарантії захисту інвестицій.
Вперше в історії України передбачаєтся можливість масштабного
роздержавлення стивідорної та інших видів діяльності в морських
портах, а також можливість приватизації єдиних майнових
комплексів, за винятком стратегічних об’єктів інфраструктури.
Закон про порти не поширюється на морські рибні та річкові
порти.
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Іванов А. Екологічне беззаконня в портах України. Як
з ним боротися? / Порти України. – 2012. – № 6
(118). – С. 64-66.
Волков А. Екоконтроль суден: світова практика і
українські реалії / А. Волков, В. Бриг // Порти України.
– 2013. – № 9 (131). – С. 50-51.
Іванов С. Скидати не можна контролювати / Порти
України. – 2013. – № 9 (131). – С. 52-53.
У статтях піднімається питання про порушення в українських портах правил міжнародного морського судноплавства, що
стосуються баластних вод. Згідно з Конвенцією про полегшення
міжнародного морського судноплавства від 1965 р. існує чітко визначений максимальний перелік документів, які держава має право вимагати в адміністрації судна на прихід у порт. Цей перелік не
передбачає екологічної декларації, яку вимагають державні інспектори природоохоронної служби в портах. Згідно з Міжнародною
конвенцією МАРПОЛ 73/79 контролю не підлягає також ізольований баласт (винятком є контроль на патогенну флору при переході з іншого басейну океану, який уповноважений проводити лікар
СЕС). Таким чином, екологічний контроль щодо скидання баластних вод є незаконним. Зважаючи на це, страхові компанії відмовляються страхувати ризики судновласника при відвідуванні України, а судновласники відмовляються відвідувати порти України. Це
призводить до падіння обсягів транзитних вантажів, зниження
конкурентоспроможності нашого експорту на світових ринках. Деякі судновласники оскаржують дії екологів у судовому порядку.
З метою наведення порядку уряд України прийняв ряд документів. Так, 2011 р. прийнято постанову КМУ № 1030, якою внесено суттєві зміни до Типової технологічної схеми пропуску через
державний кордон України осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних суден, перевізників і товарів, які ними переміщуються. Згідно з внесеними змінами екологи не включаються до
складу оглядової комісії на прихід судна, за винятком випадків
прибуття судна з екологічно небезпечними вантажами. Затверджуючи нову технологічну схему пропуску через державний кордон, Кабінет Міністрів зобов’язав міністерства і відомства внести
відповідні зміни у свої внутрішні нормативні документи. Однак Міністерство екології природних ресурсів доручення уряду поки що
не виконало.
У разі підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС
українська сторона неодмінно має виконати ряд умов :
1. Імплементувати протягом 5 років після набрання чинності Угоди документи: Директиву 2009/15/ ЄС Європейського Пар115

ламенту та Ради Європи від 23 квітня 2009 р. стосовно загальних
правил і стандартів інспектування та організації руху суден та Директиву 2010/65 / ЄС Європейського Парламенту і Ради Європи
від 20 жовтня 2010 р. про облікові формальності для суден, що
прибувають та /або відбувають з портів країн-членів Співдружності.
2. Скасувати або утриматися від впровадження будь-яких
адміністративних та інших заходів, які можуть мати непрямий обмежувальний або дискримінаційний вплив на надання послуг у
сфері організації міжнародних морських перевезень, як цього вимагає проект про вільну торгівлю між Україною та ЄС.
Ілюшин В. Я. Картографування донних грунтів мілководної морської акваторії. Проблеми і результати
досліджень // Укр. гідрометеорол. журн. – 2012. –
№ 10. – С. 216-229.
Об’єкт дослідження науковців Одеського державного екологічного університету – донні грунти мілководної Керченської затоки. Мета дослідження – картографування типів гранулометричного складу грунтів в Керченській затоці, вивчення особливостей
замулювання усієї затоки, портової акваторії та підхідних морських каналів; виявлення типів циклонічної та антициклонічної циркуляції у Керченській затоці; зв’язок циркуляції з розподілом наносів на морському дні; визначення дрібнодисперсної складової в
гранулометричному складі наносів у донних грунтах у Керченській
бухті.
Автор характеризує типи донних грунтів у Керченській бухті, в підхідному каналі до Керченського морського торговельного
порту і в портовій акваторії. Дані про гранулометричний склад
донних поверхневих грунтів систематизовані у вигляді гістограм і
одиничних графіків щільності, картин розподілу окремих типів
донних грунтів у бухті.
Автор вважає, що результати практичного вивчення особливостей гранулометричного розподілу морських грунтів дозволяють рекомендувати застосування картографічного методу при
дослідженні мілководдя.
К единому информационному пространству // Порты Украины. – 2012. – № 1 (113). – С. 48-49.
Відповідно до «Стратегії розвитку морських портів України
на період до 2015 року», затвердженої розпорядженням Кабінету
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Міністрів України, в Одесі в 2008 р. було створено підприємство
«Інформаційно-аналітичний центр морського і річкового транспорту» (ІАЦ). Підготовлені ІАЦ розробки були схвалені Департаментом державної політики в галузі морського і річкового транспорту
Міністерства інфраструктури і лягли в основу електронної «Інформаційно-аналітичної логістичної системи морського і річкового
транспорту» (ІАЛСМРТ). З січня 2012 р. система має бути запроваджена всіма державними портами країни в обов’язковому порядку. Підключення до системи всіх морських портів та інших підприємств галузі (42 підприємства, що перебувають в управлінні
Міністерства інфраструктури) дозволить створити єдиний інформаційний простір з можливістю отримувати оперативні, статистичні та аналітичні дані в режимі реального часу. У статті викладені
плани ІАЦ: підключення до системи інформаційної бази митниці,
державних контролюючих служб (ветеринарної, санітарної, карантинної та ін.), тобто створення єдиної інформаційної програми в
рамках розвитку «єдиного вікна»; розробка методики обліку та
визначення портових зборів і послуг, розробка модуля, що дозволяє ввести єдиний електронний документообіг і встановлення контролю за проходженням документів, у тому числі через відділи
департаменту; прискорення процесів інтеграції галузі морського і
річкового транспорту України в європейську та світову транспортну систему за принципами Європейської транспортної політики,
наближення до міжнародних стандартів управління та інформатизації.
Малюта Н. П. О ликвидации сероводородной угрозы
в портах // Екологічні проблеми Чорного моря : зб.
матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп.,
2012. – Одеса, 2012. – С. 68-70.
У бризовій циркуляції атмосферного повітря в порту МТП
«Южний» фіксується емісія сірководню. Зазвичай цей токсичний
газ генерують поклади пелоїдів при глибокій гіпоксії. У липнісерпні північно-західна частина Чорного моря піддається дії потужних апвелінгів, які несуть в акваторії портів глибинний сірководень внаслідок генерації в Чорному морі внутрішніх хвиль біля
берегів Туреччини та Кавказу. Глобальні зміни клімату в 2012 р.
зсунули терміни сірководневої атаки на пляжі Одеси на середину
вересня. Висота підйому сірководню в бризовій циркуляції в
2012 р. перевищила 4-метровий бар’єр, чого раніше не спостерігалося. На небезпеку бризової сірководневої атаки накладаються
також ризики аварій на платформах видобутку газу на Одеському
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родовищі і підводному газоконденсатному трубопроводі в національному заповіднику «Поле Зернова».
Частково дезактивувати локальну H2S-лінзу в Григорівському лимані вдалося волонтерам ТОВ УЕА «Зелений світ» шляхом заселення глибоководних причалів колоніями мідій. Це помітно поліпшило умови праці на відкритому повітрі на причалах порту. Однак на приватних «Дельта Вільмар СНД», ТОВ «Бориваж»,
ТОВ «Портінвест» колонії мідій деградують через нестачу кисню і
вселення хижого молюска рапани.
Що стосується акваторії порту, то на прохання мешканців
селища Нові Біляри ТОВ УЕА «Зелений світ» зробив спробу насичити придонні шари води акваторії киснем шляхом збільшення
надлишку зоопланктонних ракоподібних – копепод чисельністю до
5 000 од/м3. Це дозволило скоротити емісію сірководню в бризовій
циркуляції за рахунок доставлення кисню в придонні шари акваторії порту.
Засобами профілактики розвитку сірководневої загрози в
портах повинна стати сертифікація ізольованого баласту і його
фумігація (за необхідності), забезпечення цілісності бентосного
покриття придонної території порту, насичення киснем донних
шарів акваторії.
Михайлова В. В ожидании системных перемен : материалы «круглого стола» // Порты Украины. –
2012. – № 4 (116). – С. 36-39.
В умовах зміни чинного законодавства, реформування
портової діяльності повинні змінюватися завдання вітчизняних
асоціацій. Як показує світовий досвід, об’єднання професіоналів
можуть істотно впливати на прийняття рішень на державному
рівні. Значення таких об’єднань обговорювали на засіданні
«круглого столу», організованого тижневиком «Моряк України» і
журналом «Порти України» за підтримки асоціації українських
портів «Укрпорт». У заході взяли участь представники семи
асоціацій, трьох наукових організацій, п’яти приватних
стивідорних компаній, Одеської обласної державної адміністрації,
Одеського МТП, Міжнародної юридичної служби. Свою думку на
«круглому столі» висловили і фахівці, що займаються питаннями
екологічної безпеки у портах, зокрема Н. Варламова, завідувач
науково-дослідної лабораторії УкрНДІМФ. Вона підкреслила, що
суперечності між економічними та екологічними законами у наш
час досягли небувалого рівня і вони ще більше посиляться з
введенням Закону «Про морські порти України», який не
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передбачає норм, що забезпечують управління екологічною та
технологічною
безпекою
підприємств
морегосподарського
комплексу. УкрНДІМФ проти того, щоб екологічними завданнями
займалися окремі компанії. Н. Варламова висловила думку, що
компаніям для внесення змін у нормативну базу доведеться
об'єднуватися, залучати фахівців, у тому числі НДІ. Асоціація
може стати тією юридичною особою, яка допоможе вирішити ці
питання.
Михайлова В. Крупнейший буксир Черноморья : интервью с А. Ивановым, руководителем группы компаний «Трансшип» // Порты Украины. – 2012. – № 8
(120). – С. 52.
Як випливає з інтерв’ю, нині «Трансшип» – єдина компанія
на території СНД, яка будує і сама проводить випробування суден
такого класу. Вона володіє одним з найбільших на Чорному морі
буксирних флотів – 14 одиниць. Індивідуальність і оригінальність
ідей, що застосовуються на буксирах «Трансшип», просто ні з чим
порівнювати, тому на фоні світової кризи суднобудування
українську продукцію швидко розбирають найбільші компанії. Так,
наприклад, судно нової серії «Темрюк» проектувалося і
будувалося компанією «Трансшип» для власних потреб – для
роботи на рейді з великотоннажним флотом дедвейтом 100-200
тис. тонн. Проте новинка сподобалася росіянам ще на етапі
будівництва, і судно було продане російській компанії
«Таманьнефтегаз». Ці буксири мають унікальні можливості, тому
що в них забезпечено непотоплюваність судна при затопленні
будь-якого з відсіків, навіть машинного відділення, вони мають і
цілий ряд інших переваг. Серед новинок – екологічне судно.
Побудовано його також на замовлення російської компанії
«Транснефть» для порту Козьміно на Далекому Сході. Згідно з
техзавданням судно повинно працювати у відкритій нафтовій
плямі.

Ницевич А. Ответственность за перевалку грузов
в портах Украины / А. Ницевич, А. Скоробогатов //
Порты Украины. – 2012. – № 3 (115). – С.64-66.
Автори статті роз’яснюють ряд питань, пов’язаних із
підготовкою та прийняттям Закону «Про морські порти». Закон
стане правовою основою перетворень у портовій галузі та
передбачає важливу роль такого документа, як «Стратегія
119

розвитку морських портів». По-перше, закон дає нові визначення
та офіційно закріплює статус учасників ринку перевалки вантажів
у портах. Нове визначення портів: порт – це транспортний
комплекс. Морські термінали – це виробничо-перевантажувальні
комплекси, а портові оператори – це суб'єкти підприємницької
діяльності на території та акваторії морського порту. По-друге,
новий закон передбачає участь портових операторів, власників
морських терміналів у розробці плану локалізації та ліквідації
аварій (катастроф); у придбанні, утриманні обладнання, пристроїв
та механізмів; у відшкодуванні витрат на ліквідацію аварій на
території
та
в
акваторії
порту.
Визначається
також
відповідальність портового оператора за недотримання вимог
законодавства з питань охорони праці, пожежної, санітарної,
екологічної безпеки здійснюваних робіт і ряд інших положень.
Новый проект в порту Южном // Порты Украины. –
2012. – № 1 (113). – С. 7.
Компанія «Дельта-Вілмар» СНД (Україна-Сінгапур), (власник – оператор комплексу з перевантаження та переробки тропічних олій), що працює в акваторії МТП «Южний», ініціювала проект
розширення потужностей. Пропускна спроможність нового об’єкта
– 0,8 млн тонн на рік. Нині потужності компанії складають 0,3 млн
тонн. Проект другої черги комплексу передбачає створення комплексу з переробки українських олійних культур (соняшнику та
ріпаку) продуктивністю 1,2 тис. тонн на добу, а також будівництво
складських приміщень на 75 тис. тонн зберігання.
Новий проект дозволить замкнути цикли виробництва і перевалки та забезпечити експорт олії українського виробництва.
Овруцкая Т. Черные дни нефтяного транзита //
Порты Украины. – 2012. – № 7 (119). – С. 38-39.
Нафта і нафтопродукти для Одеського порту – вантажі
стратегічні, оскільки їх перевалка дає 25% прибутків
підприємства. Після розпаду СРСР і розриву економічних зв’язків
обсяги перевалки нафтопродуктів, як і інших вантажів, різко
впали. У статті подано інформацію про основні причини ситуації,
що склалася. Закон «Про морські порти України» дозволить
створити умови для державно-приватного партнерства, у тому
числі для створення концесій. Це означає, що казахстанські або
будь-які інші нафтотрейдери зможуть, не боячись за свої
інвестиції, взяти в довгострокову оренду, наприклад, причал
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Одеського порту і перевалювати через нього нафтопродукти.
Аналогічна ситуація і з іншими вантажами: стивідорські компанії
будуть зацікавлені в пайовій участі вантажовласників у своєму
бізнесі. Закон розв’яже руки і вантажовласникам.
Оганесян Т. От Каспия до Черного моря // Порты
Украины. – 2012. – № 9. – С. 20-21.
З 5 по 8 листопада 2012 р. в Баку проходило ХVІ засідання
ради Міжнародної асоціації судновласників Чорноморського
басейну (БІНСА). Підвищений інтерес викликали доповіді,
пов’язані з проблемами екології. Як відомо, Іран вкладає великі
кошти в розвиток своєї рибодобувної галузі, насамперед, у
розмноження осетрових, що призвело до ускладнення його
взаємин з сусідами: Іран звинувачує Азербайджан у тому, що
внаслідок діяльності Каспійського морського пароплавства і
забруднення вод моря нафтовими викидами погіршується
екологічний стан у регіоні. З проектом плану захисту Каспійського
моря виступив президент французької компанії «Екоціан»
Е. Віаль. У плані передбачено організацію «точок» по периметру
Каспійського моря, в яких постійно повинні знаходитися
спеціалізовані судна для оперативного реагування на всілякі
забруднення і розливи. Компанія «Екоціан» брала участь у
ліквідації наслідків глобальної техногенної катастрофи, що
сталася внаслідок розливу нафти з платформи ВР у
Мексиканській затоці в 2010 р. Проблемам екологічного огляду
суден у портах України була присвячена доповідь віцепрезидента БІНСА, президента групи компаній «Трансшип»
А. Іванова. У доповіді наведені конкретні факти протиправних дій
з боку представників Державної екологічної інспекції з охорони
навколишнього природного середовища північно-західного району
Чорного моря в повсякденній практиці. Доповідач також повідомив
про вжиті урядом України заходи з метою наведення порядку, про
постанову Кабінету Міністрів № 451 від 21 травня 2012 р., в якому
затверджені і приведені у відповідність типові технологічні схеми
оформлення суден у пунктах пропуску.
Оганесян Т. Проблема балластных вод близка к своему решению // Порты Украины. – 2012. – № 9 (121).
– С. 58-59.
З кожним роком проблема баластних вод все більше
загострюється. Питаннями контролю за баластними водами суден
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займається Міжнародна морська організація (IМО), яка 14-16
листопада 2012 р. провела у Сінгапурі другу Міжнародну
конференцію з управління судновими баластними водами.
Сінгапур є не тільки одним з найбільших портів світу, але й одним
із найбільш екологічно чистих міст планети. У конференції взяли
участь понад 180 делегатів з усього світу. Україну представляв
А. Сагайдак, керівник компанії «Ольвія мерітай». На конференції
було заслухано 40 доповідей. Доповіді були присвячені розвитку
регуляторної бази; управлінню ризиками, включаючи екологічні,
при обробці баластних вод; досвіду з розробки та тестування
систем з очищення баластних вод; моніторингу і відбору проб
баластних вод, контролю на верфях та ін. Акцент на нинішній
конференції був не на біології, а на технології обробки суднових
баластних вод, на установках очищення баластних вод. Доповідь
А. Сагайдака була присвячена системі електронного моніторингу і
контролю за безпекою судна в процесі обробки баластних вод.
Цікаву доповідь на цю тему представила датська компанія
«Litehauz», що працює у сфері морської екології. Директор відділу
охорони морського середовища С. Мікаллеф (Мальта)
поінформував учасників про поточний статус Конвенції управління
баластними водами. Україні потрібно наслідувати приклад більш
як 30 держав, що підписали цей важливий документ. Якщо в
2013 р. Конвенція набуде чинності, то всі судна до 2017 р. мають
бути обладнані установками для обробки баластних вод.
Посохов С. Инновационные подходы и экологические
решения / С. Посохов, М. Дубровский, А. Немчук //
Порты Украины. – 2012. – № 4 (116). – С. 30-32.
Створення та розвиток високопродуктивних і в той же час
екологічно безпечних спеціалізованих вантажних портових
терміналів – характерна риса сучасних торгових портів. Для
ефективного розвитку портової інфраструктури, що суттєво
зменшить
ступінь
негативного
впливу
на
навколишнє
середовище, потрібні: сучасний причальний фронт (необхідні
глибини, достатня несуча спраможність як причалів, так і їх
основних конструктивних елементів, відсутність фізичного і
морального зносу); складські території потрібних розмірів;
продуктивне перевантажувальне обладнання, що забезпечує
оптимальні схеми перевалки вантажів; зовнішні та внутрішні
логістичні ланцюжки, які мінімізують час і витрати при
функціонуванні вантажного терміналу. Існує два підходи у
вирішенні цих завдань – будівництво нових причалів та
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реконструкція, модернізація і посилення наявного причального
фонду. У статті розглянуто ефективні проекти реконструкції
причальних споруд. Оскільки основна частина реконструктивнобудівельних робіт – це операції для занурення паль, автори
виклали сучасні технічні та технологічні можливості виконання
такої роботи. На їх думку, найбільш екологічно нешкідливими є
установки із задавлювання паль у грунт (головним чином,
гідравлічні). Вельми цікаві розробки в цій галузі демонструє
японська корпорація GIKEN, що розробила інноваційні підходи до
занурення практично всіх видів паль і шпунтів гідравлічними
установками.
Проблемы безопасности зон рекреации Одесского
залива при дноуглубительных работах / Н. И. Голубятников, В. П. Сиденко, А. М. Войтенко, Л. П. Карпенко // Екологічні проблеми Чорного моря : зб.
матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп.,
2012. – Одеса, 2012. – С. 9-11.
У статті викладені висновки Інституту гігієни та медичної
екології ім. О.М. Марзєєва АМН України і Центральної санітарноепідеміологічної станції на водному транспорті України, зроблені
за результатами досліджень впливу днопоглиблювальних робіт
на акваторії чорноморських портів. На основі аналітичних даних з
наукових джерел і власних спостережень (з урахуванням
недоліків проведених раніше досліджень) були адаптовані
інтегральні критерії програми еколого-гігієнічної безпеки,
засновані на визначенні ГДК показників розширеного спектра і
спрямовані на виявлення характеру вторинного забруднення
морського середовища при днопоглибленні.

Савиных - Пальцева Л. В. Экологические угрозы увеличения
морских
грузоперевозок
в
АзовоЧерноморском регионе / Л. В. Савиных-Пальцева,
М. К. Добробаба // Екологічні проблеми Чорного моря
: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 237-241.
Портове господарство України, що володіє потужностями
більш ніж в 180 млн тонн пропускної спроможності, перебуває
сьогодні у вкрай складному конкурентному середовищі і має цілий
ряд серйозних проблем. Реалізація Закону «Про морські порти
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України» від 17.05.2012 № 4709-V1 в морській галузі дасть змогу
нашим портам стати конкурентоспроможними. Сьогодні в Україні
лише три порти – Южний, Одеський, Іллічівський – мають причали
з глибинами в 13-15 метрів, що дозволяє їм приймати судна
дедвейтом 50-80 тис. тонн. Одним з найбільш перспективних
проектів є створення на базі Малого Аджалицького лиману
сучасного глибоководного порту з можливістю приймати судна
дедвейтом до 200 тис. тонн. Треба, однак, відзначити, що
проведення днопоглиблювальних робіт посилює антропогенне
навантаження на морські екосистеми. Азово-Чорноморський
басейн є районом інтенсивних днопоглиблювальних робіт і
дампінгу. Обсяг дампінгу за 1983-1985 рр. тільки на трьох
звалищах – Одеському, Іллічівському і Дунайському (за даними
АзЧорНІРО) перевищив 60 млн м3 грунту.
Забруднення моря викликає зміни фізичних і хімічних
характеристик води і донних відкладень, що служать
середовищем проживання гідробіонтів. Серйозною небезпекою є
накопичення в тканинах живих організмів шкідливих для здоров'я
людини речовин, що містяться в матеріалах скидання. До числа
серйозних негативних наслідків слід віднести і руйнування місць
нересту риб і загибель донної ікри. У момент скиду велика
частина організмів втягується в товщу води, закидається грунтом і
гине.
Степанова А. Ильичевский порт: ставка на модернизацию : интервью с А. Григоращенко, начальником
Ильичевского МТП // Порты Украины. – 2012. –
№ 4 (116). – С. 8-11.
Як випливає з інтерв’ю, основні надії на розвиток порту
його керівництво покладає на закон «Про порти України». У
2011р. розпочато масштабну системну роботу з розвитку порту.
Інвестиції в основне виробництво склали 93 600 000 грн. На
створення умов для обробки великотоннажних суден зі значною
осадкою направлено 4,3 млн грн. Левова частка капітальних
інвестицій була спрямована на придбання і модернізацію
перевантажувального обладнання, машин і механізмів, придбання
змінно-запасних деталей для ремонту вантажопідйомних машин –
80 100 000 грн. У 2012 р. порт планує вкласти у розвиток понад
300 млн грн власних коштів. Перший квартал 2012 р. вже показав
результати реалізації серйозних інвестиційних планів: обсяг
вантажоперевалки склав 3 660 000 тонн, у тому числі контейнери
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– 46,2 тис. TEU. Прибуток порту за 1-й квартал склав
254 400 000 грн, чистий прибуток – 38,2 млн грн.
Іллічівський МТП – одне з небагатьох підприємств, яке має
природоохоронний флот у робочому стані. Чистоту акваторії
підтримують два портових нафтосміттєзбирачі і два збирачі
лляльних вод. Порт постійно вживає заходів до зменшення
негативного впливу на довкілля. На навалювальних ділянках
проводиться зрошення штабелів, придбано спеціальну техніку
для прибирання причалів і складів. Усього в 2011 р. на
будівництво, ремонт і утримання об'єктів природоохоронного
призначення порт витратив 12 млн грн.
Стоякин Е. Интегрированная система менеджмента в порту / Е. Стоякин, Д. Седаков // Порты Украины. – 2012. – № 2 (114). – С. 13-14.
Наприкінці 2011 р. Іллічівський МТП першим з українських
портів отримав сертифікат національної системи сертифікації
УкрСЕПРО (НТЦ «СТАНКОСЕРТ») на інтегровану систему
менеджменту у відповідності з трьома міжнародними стандартами
- ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Відповідність цим
стандартам, визнаним в усіх країнах світу, дозволить порту
успішно конкурувати на ринках, систематизувати і оптимізувати
різні галузі життєдіяльності порту і працювати у відповідності з
міжнародними нормами. Діяльність порту за міжнародним
стандартом ISO 14001 дозволила знизити споживання води,
тепла, електроенергії; мінімізувати відходи життєдіяльності порту і
оптимізувати їх переробку; зменшити шкідливі викиди;
забезпечити необхідні параметри виробничого середовища; вийти
на сучасний рівень регулювання екологічних проблем, що значно
знизить можливість виникнення аварійних ситуацій і, відповідно,
ризик пред’явлення до підприємства суттєвих майнових
претензій, дозволить підвищити інвестиційну привабливість порту.
Горун В. В. Методические рекомендации по расчету
распространения взвеси при залповых сбросах //
Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. – 2013. – Вип. 15. –
С. 177-186.
Щороку в Азово-Чорноморському басейні для підтримки
навігаційних глибин на підхідних каналах до морських портів
виймаються сотні тисяч кубічних метрів грунту. При оцінці якості
водного середовища, при нормуванні скидів забруднювачів і при
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оцінці різних видів збитків необхідно знати максимальну
концентрацію завислої речовини в контрольному створі, загальну
кількість цієї речовини, винесеної за межі створу, площа
замулення дна. Практичних рекомендацій, які б дозволили
фахівцям (інженерам) прогнозувати поширення суспензій при
дампінгу грунтів, не існує, тому розробка інженерної методики для
розрахунку переміщення завислих речовин потрібна.
Автор пропонує розроблену науковцями Одеського
державного екологічного університету математичну модель
поширення суспензії при дампінгу, що дозволяє з невеликою
похибкою одержати всі перераховані характеристики. Отримані
формули дозволяють покроково розрахувати розподіл суспензії в
хмарі забруднення і розміри цієї хмари через деякий час після
скидання.
Ильинский К. Перспективы Шелкового пути : интервью с А. Касапчуком, нац. секретарем межправительств. комис. ТРАНСЕКА в Украине // Порты
Украины. – 2013. – № 5 (127). – С. 24-25.
Ще не так давно чи не половина всіх перероблених в морських портах України вантажів була транзитом. Зараз ці обсяги
щороку падають приблизно на 8-10%. Це обумовлено рядом причин, одна з яких – переробка російських вантажів у російських портах. На думку А. Касапчука, у підсумку, навіть за найсприятливішого розвитку світової ситуації, Україна матиме в найближчому
майбутньому максимум п’ятивідсотковий щорічний приріст обсягів
портової переробки. Закономірно, що в проекті «Стратегії розвитку морських портів України», який розробляється строком на 25
років, найбільш перспективним міжнародним транспортним коридором для українських портів є ТРАСЕКА (TRACECA) – коридор
Європа – Кавказ – Азія, так званий Новий Шовковий шлях. Проект
ТРАСЕКА – це проект не тільки економічний, а й політичний.
Йдеться про диверсифікацію вантажних потоків у напрямку Європа – Азія, в тому числі, минаючи Росію. Морськими воротами
ТРАСЕКА є Грузія. У 2012 р. через морські порти Грузії перевалено 21,8 млн тонн вантажів. З них значна частина є транзитом до
Вірменії, Азербайджану, країн Центральної Азії. За програмою
ТРАСЕКА в 1996-2006 рр. реалізовано 61 проект технічного сприяння, 15 інвестпроектів загальною вартістю близько 160 млн євро.
Ключова ланка ТРАСЕКА в Україні – Іллічівський МТП з
Іллічівською залізничною поромною переправою. У 1998 р. в рамках проекту ТРАСЕКА, за рахунок коштів ЄС, був модернізований
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залізничний поромний термінал у Іллічівському МТП. У залученні
інвестицій брали участь ЄБРР, Світовий банк, Азіатський і Ісламський банки розвитку. Надалі виходи вантажопотоків можуть здійснюватися і через Одесу, Миколаїв, Керч, інші порти. Залізничні
поромні перевезення перспективні, однак поки інфраструктура
для цього не цілком підготовлена.
А. Касапчук перерахував бар’єри, які заважають розвитку
коридору ТРАСЕКА: низька інтеграція всієї транспортної системи,
що включає незавершеність процесу створення належного правового поля в країнах–членах ТРАСЕКА; відсутність уніфікації в документах; гальмування з боку контролюючих органів; корупція в
країнах, по яких проходить транспортний коридор.
Ильинский К. Флот компании «Боскалис» – впервые
на Черном море: интервью с А. Самошиным, директором компании «Боскалис Юкрейн», и С. Баевым,
заместителем директора компании // Порты Украины. – 2013. – № 4 (126). – С. 32-35.
У 2013 р. на Чорному морі вперше з’явиться
спеціалізований флот голандської групи компаній «Боскаліс»
(повна назва – Royal Boskalis Westminster NV) – провідного
світового постачальника послуг у галузі днопоглиблювальних
робіт, будівництва об’єктів морської інфраструктури. Корпорація
забезпечує інноваційні комплексні рішення по всьому світу для
інфраструктурних проектів у морських портових, прибережних
районах і дельтах річок, у тому числі будівництво та
обслуговування портів і водних шляхів, створення штучних
островів у воді, для захисту узбережжя і берегів річок. У 2012 р.
корпорація отримала рекордний прибуток, що перевищив 3,1
млрд євро, чистий прибуток склав 250 млн євро. На кінець 2012 р.
укладено контракти на різні види робіт на суму 4,1 млрд євро.
Компанію приваблює й український ринок. Обсяги щорічних
ремонтно-експлуатаційних днопоглиблювальних робіт у портах
України оцінюються майже в 10 млн м3. Крім того, є потреба у
збільшенні глибин портових акваторій (морські порти Южний,
Іллічівський, Миколаївський, Жовтневий) і підхідних каналів БДЛК
(Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу.
Компанія має відпрацьовану технологію очищення та
переробки грунтів, що виймаються в ході днопоглиблювальних
робіт: у зручному для підходу земснарядів місці будується
мобільний завод, куди надходять грунти. Після його промивання,
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обробки і сортування отримують матеріал, який використовується
для берегових будівельних робіт, відновлення пляжів та ін.
Мариупольский порт: новые технологии для лучшей
экологии / Пресс-центр Мариупольського МТП //
Порты Украины. – 2013. – № 10 (132). – С .56-57.
Так склалося, що Маріупольський МТП став одним з
центрів промисловості Донбасу. Але слід відзначити, що його
вплив на навколишнє середовище незначний на тлі металургійних
комбінатів. У порту ведеться постійний моніторинг викидів забруднюючих речовин в атмосферу, стану морського середовища в
акваторії та екосистеми південно-східної частини Азовського моря, стану стічних і зливових вод. Регулярні перевірки екологічних
контролюючих органів показують, що вимоги природоохоронного
законодавства у порту виконуються, виявлені порушення усуваються.
У реалізацію природоохоронних заходів, включених до
Програми охорони та оздоровлення навколишнього природного
середовища Маріуполя на 2012-2020 рр., порт щороку вкладає
значні кошти. Тільки за січень-вересень 2013 р. на виконання
заходів, спрямованих на зниження негативного впливу на
довкілля, порт витратив понад 470 тис. грн. У 2013 р. завершено
будівництво блоку очисних споруд стічних вод у другому вантажному районі, які запобігають забрудненню акваторії порту зливовими і стічними водами. Інвестиції в проект з 2008 р. склали понад
14,6 млн грн. У перспективі планується будівництво нового балкерного терміналу з високим ступенем екологічного захисту на
максимальному віддаленні від житлової зони.
Оганесян Т. «Балластная» конвенция ИМО: что
день грядущий нам готовит?: беседа с А. Сагайдаком, капитаном дальнего плавания, внештатным
экспертом ИМО // Порты Украины. – 2013. –
№ 5 (127). – С. 58-59.
Підхід у всьому світі до проблеми баластних вод
кардинально відрізняється від того, який існує в Україні. Якщо у
нас контролюється хімічний склад баластних вод, то Конвенція
передбачає контролювати її біологічний вміст – наявність
шкідливих життєздатних організмів, які спроможні вижити і
розмножуватись у нових умовах.
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Українські фахівці взяли активну участь у розробці низки
міжнародних документів щодо боротьби із забрудненням
морських акваторій, які лягли в основу програми GloBallast і
положень Конвенції ІМО з управління баластними водами 2004 р.
До Конвенції приєдналося вже більше 35 держав світу. Основна її
ідея – уніфікувати підходи до вирішення проблеми, щоб капітан
судна, заходячи в будь-який порт світу, не думав про те, як бути з
баластними водами і що його там чекає. Україна до Конвенції не
приєдналася, але судна під її прапором, заходячи у порти країн,
що підписали Конвенцію, змушені будуть вживати заходів, щоб
відповідати конвенційним нормам. Судновласникам належить
переобладнати судна таким чином, щоб вони могли обробляти
баласт на борту. Вартість такого обладнання – від 500 тис. до 2,5
млн доларів. Щоб стимулювати вступ у силу «баластної»
Конвенції, ІМО пом’якшила вимоги, які спочатку пред’являлися:
зокрема до відбору проб. ІМО випустила 15 брошур з
рекомендаціями з різних аспектів впровадження «баластної»
Конвенції. Це уніфіковані, єдині для всіх країн, рекомендації. На
думку А. Сагайдака, якщо Україна вирішить приєднатися до
Конвенції, то її чекає велика робота, яка принесе плоди у
довгостроковій перспективі.
Хамид А. Транзитный потенциал Украины и транспортный коридор ТРАСЕКА // Порты Украины –
2013. – № 8 (130). – С. 40-41.
ТРАСЕКА – це європейський проект, що об’єднує 12 країн,
і в тому числі Україну. Реалізація цього проекту повинна сприяти
поліпшенню функціонування транспортного коридору між Європою, Кавказом і Центральною Азією. Через Україну проходить основний коридор, а на кордонах – потенційні напрямки транзитних
вантажопотоків.
Аналіз роботи портів показує, що трафік через порти зросте до 2020 року – за винятком Батумі, який дещо знизить свої обсяги переробки. Очікується збільшення експортного вантажопотоку через Одесу, Іллічівськ, Южний – на 27-26%. Україні необхідно
брати до уваги, що відбувається в інших країнах. На думку А. Хамеда, Україна не має достатньо ясного, чіткого розуміння того, що
відбувається в даний час, тим більше – що буде в наступні кілька
років.

129

Шевченко М. Дешево и экологично: газовое будущее
бункеровки // Порты Украины. – 2013. – № 6 (128). –
С. 42-44.
Постійне зростання обсягів вантажоперевезень водним
транспортом призводить до зростання споживання суднового
палива і збільшення обсягів вихлопних газів від суднових дизелів,
що давно турбує екологів. У зв’язку з цим IMO висуває посилені
вимоги до параметрів суднового палива, використовуваного в
зонах Північного і Балтійського морів, а також протоки Ла-Манш.
Зокрема, з 1 січня 2015 р. вміст сірки в паливі не повинен
перевищувати 0,1%. На практиці це означає виключення з
«раціону» суднових двигунів суднового мазуту і газойлю. У
найближчому майбутньому такий закон буде прийнятий для
Середземномор’я. Аналогічні правила введені влітку 2012 р.у
США (для прибережної 200-мильної зони Північної Америки).
Єврокомісія закликала обладнати стаціонарне або мобільне
газозаправне обладнання для суден в 139 портах. Морські порти
мають придбати подібне обладнання до 2020 р., внутрішні порти –
до 2025 р.
Є альтернатива – використовувати скраплений природний
газ (LNG), вартість якого в 1,5 рази нижче вартості дизельного
палива. Проект використовувати скраплений природний газ LNG
як суднового палива – це частина стратегії ЄС.
Шевченко М. Можно ли возродить СЭС? // Порты
Украины. – 2013.– № 3 (125). – С. 14-15.
«Вільні економічні зони – перспективи для Одеської області» – тема «круглого столу», що відбувся в Одеському МТП 14
березня 2013 р. Організатором заходу виступив Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень (НІСД) в
м. Одесі. Учасник «круглого столу» С. Гриневецький, народний
депутат України, стояв біля витоків створення вільних економічних зон в Одеській області. За його інформацією, в Одеській області в 1998-1999 рр. були створені спеціальні економічні зони
«Порто-франко» (в Одеському МТП) і «Рені» (в Ренійському
МТП). Цей процес проходив дуже складно. У столиці ревниво поставилися до самої ідеї існування на регіональному рівні острівців
економічного розвитку, непідконтрольних центральним чиновникам. У результаті вже в 2003 році регіональна влада була позбавлена права затвердження інвестиційних проектів у рамках ВЕЗ.
Створення ВЕЗ може стати інструментом ефективної регіональної
політики за однієї умови – розгляд і затвердження інвестиційних
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проектів має стати прерогативою місцевої влади. При цьому необхідно врахувати світовий досвід створення кластерів – неформальних добровільних об’єднань (за територіальним принципом)
громадських і державних організацій та інститутів, а також підприємств бізнесу.
На основі аналізу інформації про всі порти Євросоюзу, а
також гавані Чорного моря і Балтики, був зроблений висновок: всі
порти, що успішно розвиваються, або мають статус вільних, або
мають на своїх територія вільні економічні зони, що необхідно і
Одеському порту. Для Одеського порту територіях полів фільтрації (1000 га) – для розвитку одна з найзручніших за своїми розмірами та разташуванням. Результатом «круглого столу» стало
прийняття рекомендацій щодо відродження спеціальних економічних зон в Одеському регіоні. С. Гриневецький має намір відправити на ім’я Президента України депутатський запит з пропозицією взяти відродження ВЕЗ під особистий президентський контроль.
Новый буксир «Нибулон». // Порты Украины. – 2014.
– № 5 (130). – С. 4.
У рамках інвестиційної програми, розпочатої в 2009 р. 31
травня 2011 р. на Миколаївському судноремонтному заводі «Океан» на воду був спущений перший буксир проекту «NIBULON-1».
10 червня 2014 р. на суднобудівно-судноремонтному заводі «НІБУЛОН» (Миколаїв) відбувся перший спуск на воду буксираштовхача «NIBULON-5», який введуть в експлуатацію в липні. Довжина судна – 28,01 м; ширина – 11, 52 м; осадка – 2,55 м; дедвейт – 150 тонн. Швидкість вільного ходу - 11,5 вузла, швидкість у
каравані – не менше 5 вузлів. У будівництві задіяні як миколаївські, так і іноземні підприємства.
Павленко О. П. Економіко-екологічні індикатори
регіональних трансформацій морегосподарського
комплексу України // Вісн. Одес. держ. екол. ун-ту. –
2014. – Вип. 17. – С. 5-12.
Формування і реалізація ефективної морегосподарської
економічної та екологічної політики, формування прозорих індикаторів її розвитку сприятиме подальшому посиленню позиції України як морської держави, створенню сприятливих умов для досягнення цілей та роз’язання завдань з розвитку морської діяльності.
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У статті проаналізовано економіко-екологічні та соціальноекономічні індикатори розвитку морегосподарського комплексу, які
дають можливість розробити систему моніторингу регіонального
управління. Обґрунтовано зв’язок управління регіональним розвитком морегосподарської діяльності та шляхи удосконалення економіко-екологічного моніторингу морегосподарської діяльності.
Проектом LNG – терминала заинтересовались в
Австрии // Порты Украины. – 2014. – № 6 (130). –
С. 17.
Австрійські компанії розглядають можливість інвестування
в будівництво LNG-терміналу в Одеській області. Прогнозна
вартість природного газу після регазифікації буде значно нижчого
за сьогоднішню ціну на російський газ для України, що має
важливе значення для розвитку промисловості. 17 грудня 2010 р.
створено державне підприємство «Національний проект «LNGтермінал»», яке має координувати роботу з будівництва терміналу
з приймання скрапленого природного газу в обсязі 10 млрд м3 до
2014 р. 30 січня 2012 р. компанія Socoin завершила розробку ТЕО
проекту «LNG-термінал». Кабінет Міністрів України затвердив
його. Приблизна вартість будівництва – 846 млн євро. Частка
України в проекті становить 25% +1 акція.
2 квітня 2014 р. Прем’єр-міністр України А. Яценюк заявив
про намір Кабінету Міністрів України продовжити реалізацію
проекту з будівництва «LNG-терміналу» в Одеській області.
Рекордные глубины Южного // Порты Украины. –
2014.– № 6 (138). – С. 8
З 21 червня 2014 року в МТП «Южний» дозволено осадку
в 18,5 метра. Реалізація масштабного проекту з реконструкції,
поглиблення до 21 метра підхідних шляхів і акваторії порту
Южний ведеться з початку 2013 р. Це може перетворити порт на
найглибоководніший на Чорному морі, отже в один з найбільш
конкурентоспроможних портів. Фінансування робіт здійснюється
за рахунок портових зборів. У 2014 р. заплановано також
проведення
днопоглиблювальних
робіт
у
БілгородДністровському, Одеському, Бердянському, Ізмаїльському,
Іллічівському, Маріупольському, Миколаївському, Скадовському
та Херсонському морських портах.
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Скоробогатов А. Международная перевозка опасных
грузов / А. Скоробогатов, О. Данилишина // Порты
Украины. – 2014.– № 7 (139). – С. 56-58.
Ризик при перевезенні, зберіганні і, особливо, при
виконанні вантажних операцій з небезпечними вантажами існує
завжди. Приміром, проблема з небезпечним вантажем виникла
при перевезенні морським транспортом рідкого брому з
Іллічівська в Ченнаі (Індія). Через те, що один з контейнерів почав
диміти, контейнеровоз змушений був змінити маршрут і
вивантажити усю партію контейнерів з бромином у портах ПортСаїд (Єгипет) і Джидда (Саудівська Аравія). З міркувань безпеки
контейнерам
було
забезпечене
окреме
зберігання
на
контейнерних терміналах. Експерти з'ясували, що протікання
рідкого брому сталося через неякісну упаковку. При контакті
речовини з металом контейнера сталася реакція.
У статті ставляться питання, пов’язані з перевезенням
небезпечних вантажів морським шляхом : страхування вантажів,
врегулювання претензій і ряд інших. При перевезенні
небезпечних вантажів може бути завдано шкоди довкіллю. Такі
випадки
регулюються
міжнародною
конвенцією
«Про
відповідальність і компенсацію збитків у зв'язку з перевезенням
небезпечних і отруйних вантажів морем 1996» (International
Convention on Liability and Compensation for Damage in Connection
with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances by Sea
(HNS) 1996) та конвенцією «Про цивільну відповідальність» (Civil
Libility Convention 1992).
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ДП «Морський торговельний порт Южний»

Сучасний буксир льодового класу «Владимир Иванов»
в акваторії порту «Южний»

Термінали Одеського морського торговельного порту.

Маріупольський морський торговельний порт.

РОЗДІЛ 4_______________________________________________
МОНІТОРИНГ СТАНУ МОРСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА.
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПРИРОДООХОРОННОГО
ЗАКОНОДАВСТВА
Основними джерелами антропогенного забруднення північно-західної частини Чорного моря в межах України є стоки великих європейських річок – Дніпра, Дунаю, Дністра і Південного Бугу,
які вносять у море понад 296 кубічних кілометрів забруднених річкових вод (84% завданої Чорному морю шкоди). З річковим стоком надходить понад 80% забруднюючих морське середовище
речовин (мінеральні добрива, органічні речовини, нафтопродукти,
промислові відходи). Найбільшу загрозу загострення екологічної
ситуації в Чорному морі становлять забруднені промисловістю та
сільським господарством стічні води, що надходять у море або з
річковим стоком або безпосередньо через глибоководні випуски
(понад 11%) від загального обсягу стічних вод).
На якість прибережних вод Чорного моря впливають також
берегові джерела антропогенного забруднення та, в першу чергу,
великі населені пункти на узбережжі. Так, на прибережній частині
України розташовуются 21 приморське місто і близько 35 селищ
міського типу. Щороку підприємства комунально-побутового господарства скидають у море понад 33,8 тис. тонн завислих речовин, 8,8 тис. тонн азоту, 2,6 тис. тонн фосфору, 214,1 тис. тонн
нафтопродуктів.
Значний вплив на стан прибережних вод Чорного моря в
районах великих міст мають атмосферні опади, які через відсутність централізованої зливової каналізації та очищення змивають
у море з міських тротуарів, доріг і грунту велику кількість забруднюючих речовин.
На екологічний стан вод Чорного моря активно впливає
судноплавство і об’єкти морського транспорту України, розташовані в прибережній зоні Дунайського, Дніпро-Бузького та Чорноморсько-Азовського басейнів. На цій території – 23 морських порти і 7 судноремонтних заводів, результати продуктивної діяльності яких впливають на стан морського середовища.
Державний моніторинг внутрішніх морських вод і
територіального моря України здійснює Державна екологічна
інспекція охорони довкілля Північно-Західного регіону Чорного
моря. Аналіз стану морського середовища проводиться за
основними хімічними компонентами, такими як: рН, солоність,
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завислі речовини, азот амонійний, нітрати, нітрити, фосфати,
залізо загальне, феноли, детергенти, нафтопродукти, рівень
розчиненого у воді кисню, БСК5 та ін.
Повну та об’єктивну оцінку впливу на морське середовище
Азово-Чорноморського басейну можна отримати шляхом
комплексного моніторингу довкілля, в тому числі морського
середовища. Матеріали моніторингу – це основа для розробки
рекомендацій та шляхів вирішення екологічних проблем Чорного
моря.
Андрианова О. Р. Оценка интенсивности и направлений переноса водных масс на границе северозападного шельфа Черного моря / О. Р. Андрианова,
З. З. Белевич, В. И. Мединец // Укр. гідрометеорол.
журн. – 2012. – № 11.– С. 210-217.
Оцінка інтенсивності та напрямку переносу морських мас
води на межі шельфу ПЗЧМ на розрізах між станціями Приморське – острів Зміїний – Чорноморське за різницею висот рівня моря
на цих станціях була метою досліджень учених відділення гідроакустики МГІ НАНУ (2010-2012) і ОНУ ім. І. І. Мечникова (20032010). Встановлено переважання циклонічної циркуляції вод : води з відкритого моря надходять у регіон уздовж західного узбережжя Криму, а відтік вод відбувається уздовж узбережжя в районі гирла Дунаю. Під час паводка на Дунаї потоки на кордоні північно-західного шельфу спрямовані на південь. Це може спричинити
періодичне виникнення прибережних антициклонічних вихорів поблизу острова Зміїний.
Результати регулярних спостережень за рівнем моря на
станціях можна використовувати для :
– моніторингу довготривалих змін циркуляційних процесів
у цій частині моря;
– моніторингу аномальних явищ у системі течій цього району внаслідок глобальних і регіональних змін клімату;
– контролю екологічного стану акваторії.
Гулин М .Б. К изучению роли гипоксии и аноксии в
жизни морских эукариот // Мор. екол. журн. – 2012. –
№ 1. – С. 81-98.
Автор систематизував та проаналізував основні досягнення останніх років з вивчення глибоководних зон гіпоксії і аноксії
Середземного і Чорного морів та деяких інших районів Світового
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океану. У статті подано розгорнуті екологічні характеристики гіпоксії та аноксії в морських водоймищах, показано ділянки, де видно
їх відмінності або де грані між ними ще чітко не визначені. Наведено опис кисень-дефіцитних біотопів та мікроаерофільних угруповань бентосу і планктону, що їх населяють, наведено характеристики аноксичних місцеперебувань. Показано, що гіпоксія і аноксія є принципово різними станами морського середовища, саме
вони визначають різні стратегії розвитку чи виживання еукаріотних організмів. Розглянуто також проблемні питання у використанні сучасних методів дослідження морських редокс-систем.
Зайцев Ю. П. Аккумуляция веществ и энергии на поверхности пелагиали и эффект морского нейстона
// Мор. екол. журн. – 2012 .– № 1.– С. 5-23.
Унаслідок постійного накопичування речовин та енергії на
морській поверхні тут утворилася сукупність організмів і невідома
раніше екоморфа. Це – морський нейстон (МН), угруповання глобального масштабу у складі бактерій, грибів, водоростей, безхребетних, ікри, личинок і мальків риб. Всі вони добре пристосовані
до специфічних умов поверхневого біотопу пелагіалі, вирізняються густою захисною пігментацією проти ультрафіолетового випромінювання, хижаків з води і повітря та відповідною поведінкою.
Ці ознаки і властивості корисні лише на морській поверхні і некорисні або навіть небезпечні у товщі води. Тому організми нейстону дуже рідко зустрічаються поза межами свого біотопу. Завдяки
переважанню у ранній стадії онтогенезу, МН відповідає за відтворення багатьох морських організмів, у тому числі видів промислових безхребетних та риб, які у дорослому стані мешкають у товщі
води та на дні. Перебуваючи на поверхні пелагіалі, МН перетворився на екологічну мішень для різних форм антропогенного
впливу, включаючи хімічне та радіоактивне забруднення, що негативно впливає на чисельність популяцій нейстонних видів. Моніторинг МН є ефективним методом оцінки стану морського середовища.
Красота Л. Л. Оцінка якості водного середовища
північно-західної
частини
Чорного
моря
та
Керченської
протоки
/
Л.
Л.
Красота,
Н .В. Філіпішена // Екологічні проблеми Чорного моря
: зб. матеріалів Міжнар. наук.- практ. конф.,
1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 265 -268.
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Науковці Українського наукового центру екології моря методами біотестування з використанням чорноморських мідій виконали оцінку якості водного середовища північно-західної частини Чорного моря та Керченської протоки.
Під час 31-го рейсу науково-дослідного судна «В. Паршин» (грудень, 2009 р.) у районі Тендрівської коси та в Керченській протоці були взяті проби поверхневих вод. Тоді ж в одеському
прибережжі в районі мису Малий Фонтан також відібрали проби.
Біотестування якості водного середовища у різних районах ПЗЧМ
та Керченської протоки з використанням дорослих чорноморських
мідій показало, що в грудні 2009 р. екологічні характеристики морської води цих акваторій значно відрізнялися. Водне середовище
у Керченській протоці мало значно гірші характеристики для життєдіяльності мідій, ніж у відкритій та прибережній частинах ПЗЧМ.
Кукушкин А. С. Многолетняя изменчивость содержания взвешенного органического вещества в глубоководных районах Черного моря в летне-осенний
период // Мор. гидрофиз. журн. – 2012. – № 1. –
С. 17-38.
За даними багаторічних спостережень розглянуто особливості розподілів концентрацій компонентів завислої органічної
речовини (ЗОР) та їх внутрішньосезонну і міжрічну мінливість у
поверхневому шарі та шарі фотосинтезу в глибоководній частині
Чорного моря у літньо-осінній період. Одержано статистичні оцінки сезонних і середньомісячних змін вмісту компонентів ЗОР. Відзначено збільшення концентрацій компонентів ЗОР у 80-ті та на
початку 90-х років ХХ сторіччя, які досягли аномально високих
значень влітку 1992 р. Розраховано оцінки вмісту завислого органічного вуглецю за концентрацією хлорофілу «а» в поверхневому
шарі, які грунтуються на використанні регресивної залежності між
одночасно виміряними їх концентраціями.
Лоева И. Д Современное информационное поле для
международной деятельности по оценке экологического состояния Черного моря / И. Д. Лоева,
Т. А. Гаврилова, Р. Й. Лисовский // Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.практ. конф.,1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. –
С. 277-280.
Згідно з міжнародним Стратегічним планом дій з
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відновлення і захисту Чорного моря (1996) організовано шість
консультативних груп
з
різних
напрямів
охорони та
природокористування морською екосистемою. Регіональним
активним центром з моніторингу та оцінки забруднень (РАЦ МОЗ)
є Український науковий центр екології моря (УкрНЦЕМ).
У 2010 р. узгоджено і прийнято інформаційну стратегію у
галузі забруднення й оцінки (ІСЗО) для країн Чорноморського
регіону. Реалізація стратегії доручена УкрНЦЕМу. Інформаційна
стратегія передбачає взаємодію апаратних, програмних,
картографічних комплексів, які в зручному вигляді подають
інформацію про екологічний стан Чорного моря органам влади,
зацікавленим державним організаціям, науковим інститутам та
громадськості.
Чорноморська комісія (ЧК) прийняла рішення про
створення регіональної бази даних моніторингу Чорного моря
(РБД), що виконується усіма причорноморськими країнами згідно
з Чорноморською програмою комплексного моніторингу та
оцінкою забруднення Чорного моря (BSIMAP). Розробка
структури, регламенту та програмне забезпечення реалізації РБД
за рішенням Секретаріату ЧК також доручена УкрНЦЕМу.
У рамках реалізації стратегії виконано інтеграцію РБД з
системою MapServer, яка є однією з найпопулярніших оpen-source
середовищ для створення інтерактивної веб-картографії. На сайті
УкрНЦЕМу
(http://www.sea.gov.ua.)
розміщені
дванадцять
інтерактивних картографічних систем. Кожен сервіс має вступне
слово, інформаційний та картографічний функціонал.
Розробки
УкрНЦЕМу
зі
створення
сучасного
інформаційного поля забезпечують доступ широкого кола
користувачів до наукової інформації та до результатів
багаторічних досліджень екосистеми Чорного моря шляхом
інтерактивних запитів і отримання картографічних зображень і
даних натурних вимірювань.
Матвеев А. В. Распространение дунайских вод в западной части северо-западного шельфа Черного
моря / А. В. Матвеев, Ю. И. Попов // Укр.
гідрометеорол. журн. – 2012. – № 11. – С. 241-249.
Основною метою роботи працівників УкрНЦЕМу було визначення взаємозв’язку вітрового режиму з характером перерозподілу річкових вод. Розрахунок напрямку поширення дунайських
вод на північно-західному шельфі (ПЗШ) Чорного моря грунтувався на візуальних даних зі супутників. Аналіз вітрових потоків про138

водився за даними метеостанції о. Зміїний. За результатами супутникових спостережень отримані статистичні характеристики мінливості напрямків поширення дунайських вод у різні сезони року
за період з 2005 по 2010 рр. Зроблено єдиний аналіз вітрів і поверхневих переносів вод. Отримано оцінки відстаней від гирла, на
яких відчувається динамічний вплив струменя вихідного річкового
потоку.
Медінець В. І. Моніторинг рівня моря, хвилювання
та прозорості на острові Зміїний у 2008-2010 рр. /
В. І. Медінець, Є. І. Газєтов, С. М. Снігірев // Екологічні проблеми Чорного моря : зб матеріалів Міжнар.
наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. – О., 2012. –
С. 23-26 .
У 2008-2010 рр. у прибережних водах острова Зміїний на
станції «Причал» щодня проводився моніторинг гідрологічних і
гідрохімічних показників. Дослідження включало відбір і вивчення
зразків води для аналізів у лабораторії Регіонального центру інтегрованого моніторингу і екологічних досліджень ОНУ ім. І.І. Мечникова та спостереження за рівнем моря, характеристиками хвилювання та прозорістю морських прибережних вод. Зроблено висновки, що у 2008-2010 рр. спостерігалося підвищення рівня моря
протягом усього року. Середній темп підвищення рівня моря
складає близько 6 см на рік.
Мокиенко А. В. Интегрированность экологогигиенического мониторинга природных лечебных
ресурсов / А. В. Мокиенко С. Э. Шибанов, В. А. Коледенко // Причорномор. екол. бюл. – 2012. – № 1 (43). –
С. 165-168.
У статті викладені основні проблеми курортів, а також поданий аналіз глобального стану проблеми, в тому числі і для
Одеського регіону, який показав, що забруднення стічними водами прибережних вод є головним фактором, який спричиняє підвищення рівня захворюваності населення; господарсько-побутові
вторинно-очищені стічні води СБО «Південна» є значущим фактором мікробної контамінації морської води рекреаційної зони;
інфекційні лікарні портових міст є потенційним джерелом забруднення морської води прибережної зони за збудниками кишкових
інфекцій; морську воду прибережної зони слід розглядати як суттєвий фактор поширення інфекційних захворювань. У цих умовах
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вкрай необхідним стає наявність критеріїв оцінки небезпеки забруднення курортних об’єктів. Однак ГДК для курортних ресурсів
відсутня. Крім того, аналіз природоохоронної роботи, проведеної
в курортних регіонах, свідчить про її міжвідомчу неузгодженість,
відсутність єдиного плану досліджень, інформаційної та науковометодичної бази. Це негативно позначається на ефективності, цієї
діяльності та на екологічному стані курортів.
У статті викладені також основні завдання наукового напряму «рекреаційна екологія», що розвивається на стику гігієни
навколишнього середовища, екології, курортології та інших наук.
Мокієнко А. В. Мікробіологічні та епідеміологічні аспекти біологічної контамінації прибережних вод морів, естуаріїв, лиманів // Причорномор. екол. бюл. –
2012. – № 4 (46) – С. 173-179.
Виявлення численних зв’язків між океанами, діями людини
і ії здоров’ям, а також дослідження цих зв’язків свідчать про необхідність створення нової міждисциплінарної галузі – «океани і
здоров’я людини». Автор вказує на необхідність вивчення ризиків,
пов’язаних із наявністю ксенобіотиків, хвороботворних мікроорганізмів і природних токсинів у прибережних водах. Бактеріальне
забруднення рекреаційних вод було й залишається джерелом занепокоєння для служб охорони здоров’я всіх країн. Автор пропонує читачеві огляд наукових статей, в яких ідеться про індикаторні
показники якості морської води, система яких дозволить забезпечити раннє виявлення потенційних забруднювачів, захист морських екосистем, запобігання захворюванням; аналізується мультиплексність впливу мікробних індикаторів, патогенів та їх резервуарів на взаємозв’язки між прибережними морськими екосистемами
і людиною; подається огляд підходів до інформації щодо індикаторів, які включають: біомаркери, клітинну патологію, фізіологічні і
поведінкові відповіді, зміни у популяціях. Це обумовлює розвиток і
затвердження систем контролю екосистеми та ризиків для населення. Такі інструменти забезпечили б раннє виявлення потенційних екологічних загроз і підвищили б здатність запобігати захворюваності населення.
Мониторинг экологического состояния бухты Артиллерийская (Севастополь, Черное море) /
О. Г. Миронов, С. В. Алемов, Т. С. Осадчая [и др.] //
Мор. екол. журн. – 2012 .– № 1 .– С. 41-52.
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У статті узагальнено багаторічні дані, необхідні для аналізу змін екологічного стану бухти, які відбувалися в останні десятиліття. На основі цього можливо не лише підготувати природоохоронні рекомендації, а й розробити модель управління прибережними акваторіями. Багаторічний моніторинг Артилерійської бухти
показав, що за рівнем вмісту в донних осадах органічних речовин
основних класів, а також нафтових вуглеводнів, бухта належить
до найбільш забруднених акваторій району Севастополя. У морській воді розчинена органічна речовина складає приблизно 70%
від загальної, кількість нафтових вуглеводнів у 80% випадків перевищувала ГДК, фенолів – до 5 мкг/л. Відзначено тенденцію підвищення концентрації ліпідів, збільшення чисельності діатомових
водоростей (r = 0,62). У таломах макрофітів виявлені ті самі органічні сполуки, що і в морській воді. Загальна чисельність гетеротрофних і нафтоокислюючих бактерій в морській воді і в донних
осадах відповідала середнім показникам цих груп мікроорганізмів
у Севастопольській бухті. У донних осадах мейобентос перебуває
в депресивному стані, про що свідчить спрощення таксономічного
складу та збільшення загальної чисельності за рахунок нематод.
На чисельність і біомасу макрозообентосу помітно впливає інтенсивність господарської діяльності. Отримано нові дані про трансформацію забруднюючих речовин на межі контактної зони «моресубстрат-атмосфера». Показано провідну роль у цьому мікроперифітону.
Особенности распределения гидролого - гидрохимических показателей на северо-западном шельфе
Черного моря в осенний период / А. В. Пархоменко,
Ю. Н. Токарев, А. А. Субботин [и др ] // Мор. екол.
журн.– 2012.– № 1 .– С. 53-65.
Гідролого-гідрохімічний режим північно-західної частини
Чорного моря залежить від обсягу та якості річкового стоку Дунаю,
Дністра, Дніпра та Південного Бугу, ступеня його взаємодії з водами відкритого моря, внутрішньорічної мінливості температури
повітря і синоптичних факторів. У статті розглянуто результати
гідролого-гідрохімічних досліджень водної товщі центрального
району північно-західної частини Чорного моря. Проаналізовано
просторовий розподіл температури, солоності, розчиненого кисню, pH, фосфатів, кремнію, нітратів і нітритів. Досліджено гідрохімічну структуру вод і чинники, що формують ії в осінній період. У
придонному шарі південно-східної частини відзначено різке зниження температури, концентрації кисню, величини рН при підви141

щеному вмісті біогенних елементів, пов’язаному з інфільтрацією
субмаринних розпріснених вод з палерусла Дніпра. Порівняння
гідролого-гідрохімічних характеристик, отриманих в осінній період
2001 й 2010 рр., вказує на відносну стійкість гідрохімічного режиму
водної товщі центрального району ПЗЧМ.
Природоохоронна діяльність Державної екологічної
інспекції північно-західного регіону Чорного моря (період 2009-2011) // Причорномор. екол. бюл. – 2012. –
№ 2 (44).– С. 135-141.
Основним фактором формування антропогенного забруднення морського середовища є склад зворотних вод. Серед основних підприємств-водокористувачів Одеського регіону, які скидають зворотні води у Чорне море, найбільш потужними за обсягами
є СБО «Південна» та СБО «Північна». У 2009 – 2011 рр. зворотні
води з СБО «Північна» відводились у Хаджибейський лиман, тому
обсяг скидів у Чорне море зменшився майже вдвічі. Якісною оцінкою роботи очисних споруд є показник питомого обсягу скидів забруднюючих речовин у Чорне море – співвідношення кількості забруднюючої речовини (тонни, кг) на тис. м3 об’єму скиду. Згідно з
даними обсягів питомих скидів слід відзначити відносно стабільний стан роботи очисних споруд «Південної» і «Північної» з незначними коливаннями впродовж 2009 – 2011 рр. за питомим вмістом у скидах фосфатів та речовин азотної групи.
На очисних спорудах Іллічівського МТП і Припортового заводу спостерігається не тільки стабільний стан роботи, але й постійне зниження вмісту у скидах усіх вказаних забруднюючих речовин. Ряд очисних споруд у контрольованій Інспекцією зоні, зокрема комунальне підприємство «Білгород-Дністровські очисні споруди», потребують впровадження нових технологій очищення стічних вод. Ефективність очищення стічних вод у 2009 – 2011 рр. не
може вважатися задовільною, бо стан роботи очисних споруд не є
стабільним, а кількість забруднюючих речовин перевищує допустиму.
Про можливість ефективної локальної очистки гальваностоків – основного джерела забруднення Чорного моря іонами важких металів / В. О. Іваниця,
О. М. Захарія ,Т .В. Гудзенко [та ін.] // Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів Міжнар. наук.142

практ. конф., 1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. –
С. 32-33.
Учені ОНУ ім. І. І. Мечникова запропонували нову біосорбційну технологію очищення води від іонів важких металів (ІВМ),
що включає стадію біофлокуляції та стадію фільтрування через
сорбенти, попередньо інокульовані консорціумом непатогенних
штамів бактерій роду Pseudomonas. Фільтри у певному об’ємному
співвідношенні заповнюються природними сорбентами (цеоліт,
шунгіт, активоване вугілля, бентоніт). Технологія енергонезалежна, екологічно безпечна та економічно вигідна, дозволяє у порівнянні з реагентним очищенням води зменшити в декілька разів
об’єм шламу, що утворюється. Лабораторні випробування на реальних металовмісних відпрацьованих розчинах гальваніки, що
містили іони важких металів (заліза – 0,047; міді –1,4; хрому –
0,28; нікелю – 3,9; свинцю – 3,5; кадмію – 0,0048 мг/ дм3), підтвердили високу ефективність розробленої біосорбіційної технології.
На виході очищувальної системи концентрації ІВМ у воді були на
рівні ГДК, що дозволяє повторно використовувати таку воду у технічному процесі або скидати у міську каналізацію.
За цією роботою подано заявку на патент України.
Рачинська О. В. Якість морських вод Одеського прибережжя
за
показниками
розвитку
мікрофітобентосу // Екологічні проблеми Чорного моря :
зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф.,1-2 листоп., 2012. – Одеса, 2012. – С. 257-260.
Восени 2011 р. УкрНЦЕМ здійснив біоіндикацію якості
морських вод за систематичними, кількісними та морфологічними
показниками розвитку мікрофітобентосу в різних за рівнем антропогенного навантаження районах одеського прибережжя. Проби
відбиралися з поверхні бетонних та гранітних субстратів в умовно
чистому районі, біля мису Малий Фонтан та на прилеглій до нього
акваторії біологічної станції ОНУ ім. І. І. Мечникова. У мікрофітобентосі досліджених районів знайдено 71 вид водоростей, найпоширенішими серед них були діатомові – 52 види. Синьо-зелені
водорості представлені 16 видами. Поодиноко траплялися осілі
на дно планктонні дінофітові та золотисті – відповідно 2 та 1 вид.
Дослідження показали, що якість морських вод одеського прибережжя відповідно до показників розвитку мікрофітобентосу порівняно з минулим роком дещо змінилася. В районі Нафтогавані
спостерігалося погіршення екологічної ситуації. В районі мису Малий Фонтан вміст сапробіонтних видів залишився стабільним.
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Зафіксовано поліпшення екологічного стану морського середовища в районах біостанції ОНУ ім. І.І. Мечникова, санаторію ім. Чкалова та пляжу «Дельфін».
Скрипник И. А. Показатели фитопланктона в Одесском заливе / И. А. Скрипник, Е. В. Кирсанов //
Екологічні проблеми Чорного моря : зб матеріалів
Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. –
Одеса, 2012. – С. 183-185.
Для оцінки якості вод в Одеському регіоні у весняно-літній
період 2012 р. Одеська філія ІнБПМ ім. О. О. Ковалевського НАН
України проводила щомісячну оцінку продукції фітопланктону –
первинної продукції (ПП) – одного з інтегральних показників якості
вод. Паралельно розглядалася динаміка процесу деструкції та
біологічного споживання кисню (БСК5). Вимірювання показників
ПП проводилося в акваторії, яка прилягає до Одеського порту.
Для оцінки залежностей ПП від стану середовища використовувалися отримані в ході дослідження гідрохімічні матеріали. Стандартними методами визначалося БСК5 і вміст фотосинтетичних
пігментів-хлорофілу а, в, с, а також прозорість води за диском
Секкі. Висновки:
– у весняно-літній період 2012 р. процеси ПП протікали на
рівні середніх багаторічних показників вмісту біогенних речовин;
аномальних відхилень не виявлено;
– вміст кисню у воді (один з основних факторів життєздатності екосистеми) перебуває у весняний період на високому рівні
й складає в середньому 9,4 мг / л-1. Позитивним фактором є те,
що насичення води киснем у цей період здійснюється за рахунок
фотосинтетичних процесів;
– аналіз внутрішньорічної динаміки БСК5 вказав на його
зростання при переході до літнього періоду, що свідчить про збільшення кількості легкоокислюваних органічних речовин. Максимальне значення БСК5 за весь період спостережень у 2012 р. не
перевищувало 3,95 мг/ дм-3, що вказує на відносно низьке навантаження органічними речовинами досліджуваної частини Одеської
затоки.
Слепчук К. А. Проблемы выбора биохимических параметров при построении модели эвтрофикации
Севастопольской бухты // Лимани північно-західного
Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми
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та шляхи їх вирішення : зб. матеріалів Міжнар. наук.практ. конф., 12-14 верес. 2012. – Одеса, 2012. –
С .125-127.
У 1998 р. Морський гідрофізичний інститут та ІнБПМ розглянули міждисциплінарні дослідження екосистеми Севастопольської бухти. Екологічний моніторинг бухти є складником моніторингу морського середовища Севастопольського регіону. На прикладі сезонного розподілу кисню в бухті, вмісту у воді біогенних
речовин (мінеральних форм фосфатів, кремнекислоти, амонію,
нітратів і нітритів) показано, що при системному аналізі цієї інформації багато неузгодженостей. Це відбувається через те, що спостереження виконуються різними фахівцями на основі доступних
їм методик, у різні моменти часу, в різних точках простору, при
різному поєднанні факторів, що впливають на спостережуваний
параметр або процес. Важливим засобом перевірки узгодженості
окремих фактів і спостережень, встановлених експериментальним
шляхом, є побудова моделей екосистем. Це дозволяє об’єднати
існуючі уявлення про провідні фактори і головні механізми, що
визначають особливості функціонування реальної екосистеми, а
також дослідити в рамках єдиної моделі різні наукові гіпотези.
Украинский В. В. Комплексная оценка качества прибрежных морских вод Одесского региона за 2011 год
/ В. В. Украинский, В. И. Малахов, В. Ю. Масленников
// Екологічні проблеми Чорного моря : зб. матеріалів
Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп., 2012. –
Одеса, 2012. – С. 248 -252.
Для аналізу сучасного екологічного стану вод Одеського
регіону автори використали дані морського прибережного екологічного моніторингу, виконаного УкрНЦЕМ у 2011 році.
Моніторинг стану прибережних морських вод одеського
узбережжя між Аджалицьким лиманом і Дачею Ковалевського
проводився в травні та у вересні. У рекреаційній зоні районів «мис
Малий Фонтан» і «Аркадія» один раз на тиждень протягом усього
року проводився комплекс стандартних гідрометеорологічних
спостережень. Один раз на сезон визначався стан забруднення
прибережних вод відповідно до комплексу показників, включаючи
нафтові вуглеводні і метали. Морський моніторинг стану вод Одеської затоки і Одеського регіону виконувався на НДС «Екоконтроль» у липні та жовтні, а також щомісяця з липня по жовтень на
буксирах при прокладанні труби із СБО «Північна».
На підставі досліджень зроблено висновки:
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1. За інтегральними показниками ІЗВ та екологічними нормативами якості морського середовища води Одеського регіону
характеризуються 1-м і 2-м класом якості – «дуже чисте» і «чисте», «високий» і «хороший» клас.
2. Дуже високий рівень евтрофікації вод, як у весняний,
так і в осінній період, відзначався в районах пляжів «Лузанівка»,
«Дельфін» та санаторію ім. Чкалова, де значення Е-ТRIX були
понад 6 од., що характеризує води цих районів як із «дуже високою» трофністю.
3. Рівень трофності вод з віддаленням від основних джерел біогенного забруднення гирлових зон річок знижується від
«дуже високого» до «середнього». Морські води Одеського регіону загалом характеризуються «середнім» і «високим» рівнем
трофності.
4. Міжрічні зміни індексу Е-ТRIX свідчать про сучасну тенденцію зниження трофності морських вод Одеського регіону від
рівня «дуже високий» до «середнього».
Экологические последствия гидрометеорологических аномалий в прибрежной зоне Одесского региона
(2009 - 2011 гг.) / В. В. Адобовский, Б. Г. Александров, Ю. И. Богатова [и др.] // Причорномор. екол.
бюл. – 2012. – № 1 (43). – С. 112-128.
Мета досліджень, проведених ученими Одеської філії
ІнБПМ ім. О. О. Ковалевського НАН України, – оцінка реакції біотичної складової морської екосистеми на аномальну кліматичну
ситуацію 2009-2011 р. у межах Одеського регіону. Поряд з оцінкою структурних та функціональних змін біоти зроблено спробу
оцінити стійкість планктонних і бентосних угруповань до кліматичних аномалій, здатних порушити регіональні закономірності функціонування екосистеми. Район дослідження – Одеський регіон північно-західної частини Чорного моря. Прибережна зона обмежена лінією берега від Іллічівського порту до порту Южний і морським кордоном на відстані близько 10 км від берега. Протяжність
берегової лінії Одеського регіону складає 50 км. У цій зоні розташовані портові та берегозахисні споруди, пляжі Одеси та Іллічівська, а також рейдові стоянки суден портів Іллічівського, Одеського та Южного. У цій зоні взаємодія людини з довкіллям особливо
інтенсивна.
Внаслідок загального кліматичного потепління і підвищення водності річок, що впадають у північно-західну частину Чорного
моря, в перше десятиліття ХХ1 століття відбулися істотні зміни.
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Збільшення обсягів річного стоку Дунаю і Дніпра призвело до
зменшення середньорічної солоності поверхневого стоку. Дослідження 1980-2011 рр. показали: води Одеського регіону характеризуються високими концентраціями мінеральних і органічних
форм азоту і фосфору, а їх максимальний вміст наблизився до
значень взмор’я Дунаю. Співвідношення вмісту азоту і фосфору
подвоїлося, сягнувши величини 6:1.
Найбільшими за останні 30 років гідрометеорологічними
аномаліями відзначився 2010 р. Підвищені (у 1,7 раза) обсяги
опадів і річкового стоку (Дунаю – на 45%, Дніпра – на 13%) призвели до зниження солоності до 12,6%о. Це спричинило домінування різних видів синьо-зелених водоростей у складі фітопланктону з липня по вересень включно. Вперше в північнозахідній частині Чорного моря біомаса фітопланктону досягла обсягу 6,2 кг/м3..
Наслідком аномального первинно-продукційного процесу
2010 р. та гідрометеорологічних умов 2011 стало те, що викиди
фітомаси, яка утворилася внаслідок розвитку в мористій частині
на глибинах 10-15 м тонко розгалужених зелених водоростей
(Cladophora albida, Enteromorpha clathrata, Ulotrix implexa), у липнісерпні 2011 р. досягли 100 кг/м3. Катастрофічне зниження основних біологічних показників мідій одеського узбережжя влітку
2010 р. зумовило деградацію сформованого тут унікального природного біофільтра, який позитивно впливав на формування екологічного стану морського середовища.
Вплив скиду стічної каналізаційної води в районі пляжу «Аркадія» на морське середовище / С. А. Лихачов,
Г. В. Карпенко [та ін.] // Вода : гигиена и экология. –
2013. – Т.І. – № 2. – С. 55-64.
На якість вод Чорного моря в Одеському регіоні негативно
впливають, у першу чергу, великі населені пункти на узбережжі :
Одеса, Іллічівськ, Южне, Бідгород-Дністровський, де постійно
відчувається значний тиск скидів з муніципальних очисних споруд.
Комунікації деяких муніципальних колекторів перебувають у критичному стані, що призводить до частих аварійних ситуацій зі скидом значної кількості стічних вод в прибережну зону. Так, з 5 до 7
березня 2013 р. було відключено КНС-8, що викликало скид
неочищеної стічної води у районі пляжу «Аркадія». Фахівці
Державної екологічної інспекції під час скиду відібрали та
дослідили проби морської води на вміст забруднюючих речовин.
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Аналіз проб, відібраних 11 разів у двох точках спостереження, виявив перевищення концентрації амонію сольового,
нітритів, БСК5 та загального заліза. Виявлено, що з часом
концентрація забруднюючих речовин зменшується та доходить до
рівня ГДК, що свідчить про спроможність екосистеми північнозахідного регіону Чорного моря відновлюватися.
Гетманец Н. И. Удаление нефтепродуктов и взвешенных веществ из поверхностно-ливневых сточных вод / Н. И. Гетманец, С. В. Лукашенко // Инновационые пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана
окружающей природной среды : сб. тр. Второй межотраслевой науч.-практ. конф. молодых ученых и
специалистов, 27-28 марта. 2013. – Харьков, 2013. –
С. 401-403.
Потрапляння органічних і мінеральних забруднень у водні
об'єкти, у тому числі у морське середовище, відбувається при
скиданні стічних вод, що утворюються внаслідок технологічних
процесів виробництва, переробки продукції та у процесі життєдіяльності людей. У поверхневому стоці з територій міст
концентрація завислих речовин і нафтопродуктів вища, ніж у господарсько-побутових стічних водах. При цьому поверхневий стік
характеризується різкою нерівномірністю витрат. У порівняно
короткі терміни витрати дощових вод можуть коливатися від нуля
до максимальних значень і в 50-100 разів перевищувати витрати
господарсько-побутових стоків з тієї ж території. Тому протягом
року з дощовими водами у водойми завислих речовин і
нафтопродуктів надходить більше, ніж з неочищеними стічними
водами. У статті наведено результати досліджень, проведених
ученими Харківського національного університету будівництва і
архітектури з очищення нафтовмісних стічних вод із застосуванням фільтра з пінополіуретановим завантаженням. Дослідження
показали, що очищення стічних вод на пінополіуретановому
фільтрі відповідає умовам ГДК для скидів у систему міської
каналізації. Визначено також основні параметри роботи фільтра,
а також розроблено проект компактної установки для очищення
поверхнево-зливових стічних вод. Переваги установки: високий
ступінь очищення, низькі експлуатаційні витрати, компактність,
простота монтажу, режим обслуговування установки –
періодичний.
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Доценко С. А. Динамика вод в прибрежной зоне
Одесского региона северо-западной части Черного
моря / С. А. Доценко, В. В. Адобовский, В. А. Никаноров // Укр. гідрометеорол. журн. – 2013. – № 13. –
С. 245-249.
Протягом останнього десятиріччя опубліковано достатньо
праць, присвячених виявленню столітніх, міжстолітніх та міжрічних коливань різних кліматичних і гідрометеорологічних характеристик; поясненню причин цих коливань та пошукам зв’язків між
коливаннями цих характеристик. Існують праці з вивчення
багаторічної мінливості та основних гідрометеорологічних характеристик Одеського регіону ПЗЧМ. Цікавим також є питання з приводу того, чи призводять міжрічні коливання кліматичних та
гідрометеорологічних характеристик до подібних коливань характеристик біогенних речовин (БР) антропогенного походження, що
включають нафтопродукти (НП).
У статті аналізуються міжрічні коливання вмісту нафтопродуктів у поверхневому шарі вод Одеського регіону ПЗЧМ у
зв’язку з такими ж коливаннями температури води, солоності, вмісту мінеральних форм азоту і фосфору зі стоку Дніпра в
1988-2012 рр.
Дятлов С. Е. Трофический статус северо-западной
части Черного моря. / С. Е. Дятлов, А. Ю. Гончаров,
Ю. И. Богатова // Вода : гигиена и экология. – 2013.
– Т.1, № 1. – С.51-59.
Антропогенне евтрофування прибережних морських вод є
проблемою для морів, які омивають Європу. Для порівняння
ситуацій у різних морях Європейське агентство з питань навколишнього природного середовища (EEA) пропонує використовувати індекс трофічного статусу морських екосистем (TRIX). У
статті описаний просторовий розподіл TRIX у північно-західній
частині Чорного моря. Показано, що Одеський регіон ПЗЧМ є перехідною зоною від мезотрофної до евтрофної, а середнє багаторічне значення ТRIX склало 5,35. Трофічний статус Дунайського
узмор’я характеризувався як евтрофний, тому що даний показник
у більшості випадків перевищував 6,0, а в окремних випадках досягав 7,0.
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Кукушкин А.С. Пространственно-временная изменчивость содержания взвешенного органического
фосфора в верхнем слое западной глубоководной и
северо-западной шельфовой частях Черного моря //
Мор. екол. журн. – 2013. – № 4. – С. 61-72.
Продуктивність
морської
екосистеми,
інтенсивність
протікання в ній біохімічних процесів та її стійкість до різного роду
впливів значною мірою визначається мінливістю складу та змісту
завислої органічної речовини (ЗОР). Увага до дослідження
біохімічних процесів, що впливають на еволюцію екосистеми
Чорного моря, сприяла досить активному вивченню просторовочасової мінливості компонентів ЗОВ (завислого органічного
вуглецю – Сзор та азоту Nзор) у шельфовій та глибоководній
частинах моря в останні 20-25 років.
За даними багаторічних (1985-1994 рр.) спостережень вмісту ЗОР розглянуто сезонну мінливість просторового розподілу
концентрації завислого органічного фосфору (Рзор), співвідношення концентрацій компонентів цієї речовини (вуглець, азот, фосфор) і хлорофілу «а» в поверхневому шарі та шарі фотосинтезу
в західному глибоководному та південно-західному шельфовому
районах Чорного моря. За регресійними рівняннями розраховано
оцінки сезонного вмісту Рзор у поверхневому шарі моря, проаналізовано його внутрішньорічні і міжрічні зміни в період 19791995 рр. Показано, що сезонні міжрічні зміни концентрації Рзор у
цих районах в основному визначаються кліматичними умовами, а
в північно-західному шельфовому районі вони залежать від зміни
обсягів річкових стоків і масштабів їх поширення на шельфі.
Малахова Л. В. Полихлорированные бифенилы и органический углерод в донных отложениях Севастопольской и Балаклавской бухт (Черное море) // Мор.
екол. журн. – 2013. – № 1. – С. 52-58.
До найбільш небезпечних антропогенних забруднювачів
морського середовища відносяться хлорорганічні сполуки (ХОС),
що включають велику групу поліхлорбіфенілів (ПХБ). У воді ПХБ
не піддаються гідролізу, практично не розчиняються, сорбуються
на завислих часточках і з ними осідають на дно. Експериментально визначено, що понад 90% гідрофобних ПХБ вже через кілька
хвилин після потрапляння у воду сорбується на завислих часточках. Як ліпофільні речовині ПХБ накопичуються в жирових тканинах живих організмів, для яких є токсикантами. Окремі конгенери
ПХБ при потраплянні в організм людини навіть у незначних кон150

центраціях виявляють канцерогенну дію. Донні відкладення (ДО)
накопичують багато забруднюючих речовин, у тому числі й ПХБ,
які слабо схильні до абіотичного розкладанни, а у грунтах трансформуються, в основному, бактеріями. В анаеробних умовах деградація ПХМ мікроорганізмами може йти шляхом дехлорування
високохлорованих молекул ПХБ із утворенням низькохлорованих
конгенерів.
Учені ІнБПМ ім. О.О. Ковалевського НАН України (Севастополь) вивчали особливості вертикального розподілу суми ПХБ5 і
органічного вуглецю в донних відкладеннях Севастопольської та
Балаклавської бухт. Концентрація суми ПХБ5 у товщах донних
осадів Севастопольської бухти була на декілька значень вища,
ніж Балаклавської. У верхніх шарах донних відкладень Севастопольської бухти відзначено знижений вміст суми ПХБ5. Високий
вміст органічного вуглецю сприяв накопиченню в донних осадах
гідрофобних ПХБ. Флуктуації концентрації ПХБ5 у нижніх шарах
донних осадів Севастопольської бухти обумовлені різним антропогенним навантаженням на акваторію бухти в минулі десятиліття.
Оценка экологического состояния севастопольских
бухт Черного моря по основным химическим и микробиологическим критериям / С. И. Рубцова,
Е. А. Тихонова, Н. В. Бурдиян [и др.] // Мор. екол.
журн. – 2013. – № 2. – С. 38-50.
На основі санітарно-біологічної зйомки 2009 р. і багаторічних даних відділу морської санітарної гідробіології ІнБПМ
ім. О. О. Ковалевського НАН України розглянуто екологічний стан
севастопольських бухт (Севастопольська, Южна, Кругла, Комишова, Козача) за ступенем екологічного неблагополуччя. Проаналізовано критерії оцінки екологічного стану морських берегових
зон за основними хімічними і мікробіологічними показниками. На
підставі аналізу складено класифікацію бухт за ступенем екологічного неблагополуччя і зроблено пропозиції щодо поліпшення
екологічного стану акваторій бухт. За ступенем екологічного неблагополуччя бухти Комишова, Севастопольська, Южна, вершина
бухти Круглої є критичними зонами або зонами надзвичайної екологічної ситуації, бухта Козача – відносно задовільна зона.
З метою поліпшення екологічного стану акваторій бухт запропоновано використовувати морські організми в боротьбі із забрудненням та для біомоніторингу, а також для створення штуч151

них гідробіологічних систем очищення забруднених морських вод і
оздоровлення прибережних акваторій.
Белокопытов В. Н. Климатическая изменчивость
плотной структуры Черного моря // Укр.
гідрометеорол. журн. – 2014. – № 14. – С. 227-235.
На основі аналізу даних океанографічних спостережень
виявлено загальні тенденції довготривалих змін структури густини
Чорного моря в ХХ столітті. Розглядається характер
низькочастотної мінливості вертикальної стратифікації, горизонтальних градієнтів густини та інтенсивності геострофічної
циркуляції для різних шарів моря. Обговорюються зовнішні чинники, що впливають на структуру густини моря, і їх відносна роль.
Лубков А. С. Восстановление значений прозрачности морской воды на основе моделирования методом нейронных сетей / А. С.Лубков, Е. Н. Воскресенская, А.С. Кукушкин // Сучасна гідрометеорологія:
актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : тези
доп. міжнар. наук. конф. молодих учених, 7-9 жовт.
2014. = Современная гидрометеорология: актуальные проблемы и пути решения : тез. док. междунар.
науч. конф. молодых учених. = Modern hydrometeorology: topical issues and the solutions : proceedings of the
international conference for young sceientists on, 7-9
оctober 2014. – Одеса, 2014. – С. 233-236.
Прозорість води крім традиційно використовуваних
гідрологічних та гідрохімічних характеристик може бути гарним
індикатором поширення забруднених берегових стоків у морі
через великі відмінності концентрації завислих і розчинених
речовин у річкових і морських водах. Мета автора – вивчення
оптичного режиму прибережних і шельфових вод у зонах Чорного
моря в умовах їх прогресуючого забруднення і евтрофікації.
Однак нечисленні дані щодо зміни прозорості води у північнозахідній частині Чорного моря нерівномірно розподілені по роках і
сезонах, що не дозволило докладно і з достатнім ступенем
вірогідності розглянути її міжрічну мінливість. Для відновлення
масивів даних використовувалася нейронна мережа (НС).
У результаті моделювання відновлені ряди даних ГВДС за
1960-2010 рр.
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Попов Ю. И. О некоторых структурно-динамических
особенностях антициклонических вихрей северозападной части материкового склона Черного моря
/Ю. И. Попов, А. Б. Полонский // Укр. гідрометеорол.
журн. – 2014. – № 14. – С. 236-249.
На основі супутникової інформації за період з 2005 по
2011 рр. проаналізовано характеристики вихорів, що генеруються
над материковим схилом у північно-західній та західній частинах
Чорного моря. Розраховано кількість вихорів, що генеруються,
термін їх існування та інтенсивного розвитку. З’ясовано
положення фронтів та напрямки переносів вод у найбільш
характерних вихорах. Визначено тісний зв’язок вихрової
активності у регіоні.
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РОЗДІЛ 5_______________________________________________
СТАН ПРИБЕРЕЖНОЇ СМУГИ.
КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ
ПРИРОДООХОРОННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Порівняно з іншими причорноморськими державами Україна має найдовшу берегову лінію – загальна довжина межі перевищує 3000 км. Так, берегова лінія Азовського моря складає
1472 км, з них половина (732 км) – берегова лінія України. Прибережна смуга Чорноморського регіону належить шести країнам:
Україні, Росії, Болгарії, Туреччині, Румунії, Грузії.
Прибережна зона Чорноморського регіону є ланкою
транспортного ланцюга, оскільки Чорне море служить природним
продовженням енергетичного коридору від Каспію, де
зосереджені величезні запаси нафти і газу, до Європи.
Транспортування
нафти
і
газу
здійснюється
нині
і
розширюватиметься
надалі
через
прибережні
зони
Чорноморського регіону.
Вигідне положення прибережної зони басейну Чорного
моря має велике значення для України. До нього примикають:
вугільно-металургійна
база
–
Донбас
і
Криворіжжя,
нафтопереробні, машинобудівні та енергетичні центри, великі
сільськогосподарські райони Південної України, Кубані і
Закавказзя. У басейні розташовані судноремонтні і суднобудівні
заводи, в основному, в морських портах – Одесі, Ізмаїлі,
Миколаєві, Маріуполі, Керчі, Рені, Херсоні, Киліі.
Екологічні проблеми прибережної зони Чорноморського
регіону визначаються особливостями економічного розвитку
прибережних країн. Сучасний екологічний стан Чорного моря
дуже напружений: промисловий розвиток і зростання населення
прибережних країн, збільшення обсягу нафтоперевезень,
інтенсивний розвиток судноплавства, рекреації зумовили
серйозне забруднення вод, зокрема в районах активного рибного
промислу. Основні джерела забруднення прибережної зони моря
– річковий стік, скидання відходів промислових, побутових і
сільськогосподарських підприємств в прибережній зоні, особливо
в районах великих міст і портів; господарська діяльність на
акваторії моря. Основне техногенне навантаження лягає на
прибережну зону північно-західної частини Чорного моря.
Загальна екологічна ситуація тут визнається такою, що перебуває
близько до критичної, що негативно впливає на довкілля. Потрібні
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невідкладні заходи для виправлення ситуації, але держава не має
чітко визначеної політики щодо використання прибережних
територій. З урахуванням міжнародного досвіду і з метою
здійснення належного екоменеджменту прибережної зони
заплановано розробку стратегії скоординованого об'єднаного
управління прибережною зоною. Кожна причорноморська
держава на цій основі повинна розробити відповідно до своєї
системи законодавства плани, що забезпечать об'єднане
управління. Не менш актуальні ці завдання на локальному рівні,
зокрема у рамках Українського Причорномор'я.
Розробка і реалізація «берегової» політики, створення
системи інтегрованого управління українським сектором берегової
зони Чорного і Азовського морів сприятимуть просуванню України
у напрямі підвищення ресурсно-екологічної безпеки і сталого
розвитку і засвідчать спроможність держави кардинально
вирішувати складні соціально-економічні й екологічні проблеми.
Верба Ю. Д. Строительство комплекса берегоукрепительных сооружений в с. Крыжановка Коминтерновского района Одесской области / Ю. Д. Верба,
С. И. Рогачко // Екологічні проблеми Чорного моря :
зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса,
2012. – С. 281-283.
За останні 7 років значно зросла швидкість підмивання
морем берега біля с. Крижанівка. Під загрозою руйнування опинилися 45 будинків на вул. Приморській. Жителі села спільно з сільською радою організували розробку проекту будівництва захисних
споруд. 10 липня 2012 р. роботи розпочалися. Загальна протяжність берегового укріплення – 800 метрів, вартість робіт –
19,6 млн грн. Розроблена в Крижанівці берегозахисна схема відрізняється від раніше прийнятої схеми – «мисоподібної форми» –
тим, що практично 100% протяжності берега захищені піщаними
пляжами. Вперше у вітчизняній берегозахисній практиці побудовано кам’яно-накидну пірнаючу буну повного профілю. Загальна
довжина буни 221 м, з них 20-30 м – берегова частина, а 35 м у
головній частині розташовані під водою, на глибині 1,9-2,3 метра.
Підводна частина бортів і голови буни загальною площею
понад 1 700 м2 служить твердим субстратом для організмів, що
прикріплюються, а безліч порожнин слугують притулком для гідробіонтів.
На жаль, будівництво буни співпало з періодом бурхливого росту морських водоростей. Проте дослідження фахівців
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ІнБПМ ім. О.О. Ковалевського НАН України показали, що масова
поява водоростей не пов’язана з будівництвом берегозахисту.
Викиди водоростей на берег почалися з кінця травня, за два тижні
до початку будівництва смуга водоростей біля берега вже досягла
10 метрів завширшки. На думку фахівців, ріст водоростей спровокований кліматичними змінами на тлі забруднення моря хімічними
речовинами. Цю проблему вирішують шляхом збирання та вивезення водоростей з пляжу. На території Крижанівської сільради
водорості влітку 2012 р. збирали в мішки і вивозили на звалище.
Верлан В. А. Принципы организации базы данных
антропогенной нагрузки на прибрежную часть Черного и Азовского морей / В. А. Верлан, А. С. Титяпкин, А. А. Бургаз // Екологічні проблеми Чорного моря
: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса,
2012. – С. 143-145.
Для аналізу екологічного стану морських узбереж Чорного
та Азовського морів необхідно розробити систему, побудовану на
основі методів оцінки антропогенних навантажень на прибережну
зону моря. Головним компонентом такої системи аналізу повинна
бути база даних антропогенного навантаження (БДАН). Її
структура та характеристики цілком залежать від методів оцінки,
що використовуються, зокрема таких, як комплексність,
територіальність та ін. За кордоном як механізми управління
використовуються районування та оподаткування узбережжя, а
також вводяться поняття категорії і статусу узбереж, закони про
управління прибережними зонами У ролі критеріїв, на основі яких
районуються території, використовуються сумарні показники
антропогенного навантаження. На думку авторів, в основу
структури БДАН доцільно закласти комплексний підхід, що
базується на класифікації антропогенного навантаження щодо
об’єктів впливу; кодування інформації на основі територіально адміністративного принципу; детальний аналіз антропогенного
навантаження не тільки за адміністративними одиницями (район,
область), аналізуються також дані, отримані в результаті
моделювання поширення домішок; збереження інформації в
просторовому і в часовому розрізі. Повноцінний аналіз зміни
рівнів антропогенного навантаження неможливий без урахування
фактора часу. Побудова карт антропогенного навантаження і їх
геоінформаційний аналіз – це найбільш перспективний інструмент
для управління антропогенним впливом.
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Выхованец Г. В. Природные и антропогенные факторы формирования и развития береговых природных систем на Черном и Азовском морях в пределах
Украины / Г. В. Выхованец, А. А. Стоян // Вісн. Одес.
нац. ун-ту. Серія: Геогр. та геол. науки. – 2012. –
Т. 17, вип. 3 (16). – С. 32-45.
Науковці
кафедри
фізичної
географії
та
природокористування ОНУ ім. І. І. Мечникова досліджували
природні та антропогенні фактори формування та розвитку
берегових природних систем на Чорному та Азовському морях у
межах України. Були вирішені головні завданняі : а) засновано
напрям вивчення морського та берегового природокористування;
б) надані оцінки стану прибережно-морських ландшафтів і
можливостей екологічної науки у галузі природокористування та
збереження структури берегової зони; г) розроблено підходи до
вибору
оптимального
способу
вирішення
проблем
природокористування у береговій зоні.
Автори висловлюють думку про пріоритет і більшу
ефективність географічних методів дослідження берегових
систем та природокористування в порівнянні з екологічними, які
виявилися неефективними і не виправдали себе. Автори
наводять ряд прикладів, коли реалізація проектів забудови,
схвалених екологами, призвела до значної деградації
ландшафтних систем у береговій зоні Чорного моря. Так,
наприклад, узгодження Генерального плану забудови смт Затока
державною екологічною службою було виконане без урахування
природних особливостей селищної території. Внаслідок цього
знищено унікальні водно-болотні угіддя, неповторні дюнні
ландшафти, порушено наносообмін між різними частинами
пересипу Дністровського лиману, знищено 21 вид трав’янистих
рослин і рідкісних тварин, занесених до Червоної книги.
Руйнується грунтовий покрив, активізувався розмив берега. Так
само, Державна екологічна служба дала дозвіл на знищення
унікальних ландшафтів на зсувних схилах берега на півдні мису
Бугове та на піщаній Лагерній косі, в північно-східній частині
піщаного пересипу Будацького лиману, на берегах Каламітської
затоки, в районах Євпаторії та Миколаївки і на багатьох інших
ділянках морського берега. Наведені й інші приклади.
Автори виділили три основних ступеня впливу
антропогенного чинника на природну систему берегової зони
Чорного та Азовського морів у межах України: просте освоєння,
напружене природокористування і перетворення природної
системи, тобто повне знищення природної системи і створення
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антропогенного географічного об’єкта. Відповідно до цих ступенів
впливу природна система відчуває граничний та безмежний вплив
антропогенного чинника. У наш час значна частина берегової
зони Чорного та Азовського морів у межах України зазнає
безмежного впливу і схильна до трансформації.
Кулакова И. И. Современное состояние интерстициальной мейофауны песчаных пляжей Одесского
побережья // Вісн. Держ. екол. ун-ту. – 2012. –
Вип. 1/2 (26/27). – С. 86-94.
Інтерстиціальні угруповання піщаних пляжів (безхребетні,
які населяють міжпіщані порожнини і пори) одними з перших піддаються зовнішнім впливам на море з боку суші (наприклад, дощовими та талими водами, різними береговими стоками, намивом
піску і т.д.), оскільки опинились у ролі «екологічної мішені» і першими реагують на них. У цьому полягає їх важливе значення як
об’єкта моніторингу та біологічного індикатора реакції морських
організмів на зовнішній вплив. Підставою для проведення досліджень Одеською філією ІнБПМ ім О. О. Ковалевського послужила
необхідність обліку і контролю сучасного стану інтерстиціальної
мейофауни піщаних пляжів одеського узбережжя. Мейофауну вивчали на двох пляжах – у «Лузанівці» (дрібнозернистий пісок з
домішкою битого ракушняку) та «Ланжероні» з намитим 2007 р.
дрібним піском. Дослідження, проведені протягом 2007-2008 рр.,
дозволили отримати сучасну картину просторового розподілу основних груп мейофауни на псевдо- і супраліторалі пляжів. Кількісні показники мейофауни неоднорідні і перебувають у залежності
як від структури пляжних наносів, так і від ступеня віддаленості їх
проживання від лінії урізу води в бік берега. Так, на «Ланжероні»
берегоукріплювальні роботи, що супроводжувалися намивом на
пляжі піску дрібнозернистої структури, призвели до збіднення інтерстиціальної мейофауни як в якісному, так і в кількісному відношенні.
У статті наведено дані про мейофауну інших пляжів з природним і намитим піском. Простежено сезонну динаміку її чисельності. Проведено порівняння кількісних та якісних показників мейофауни в пляжних піщаних наносах у сучасний період з даними
минулих досліджень.
Яворська В. І. Депресивні території Українського
Причорномор’я // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Меч158

никова. Серія: Геогр. та геол. науки. – 2012. – Т. 17,
вип. 2 (15).– С. 109-113.
Перше і друге місця в Україні за кількістю депресивних
адміністративних районів посідають Вінницька і Чернігівська області. Третє місце належить Одеській області, в якій станом на
2005-2007 рр. із 26 адміністративних районів до типу депресивних
і відсталих належало – 16 , до типу відсталих – 7, майже аналогічна картина спостерігалась у Миколаївській і Херсонській областях, які посідали за відповідними показниками шосте і сьоме місця
в рейтингу країни. Всього в Українському Причорномор’ї (УП) із 63
адміністративних районів до категорії депресивних і відсталих автор відносить 55, до розвинених – 2, решта – до типу середнього
рівня. Слід зауважити, що питома вага депресивних регіонів загалом в Україні (в обласних вимірах) збільшилася в останні 12 років
з 24% у 1996 р. до 64% у 2008, що свідчить про неефективність
регіональної політики держави. Аналітики цієї проблематики вважають, що чинна законодавча база з цього питання недосконала,
Закон України «Про стимулювання розвитку регіонів» має декларативний характер. У країні на законодавчому рівні навіть немає
чіткого визначення категорії депресивних регіонів.
Останнім часом для виправлення кризової депресивної
ситуації в регіоні Українського Причорномор’я започатковано кілька конструктивних проектів, які сприятимуть поліпшенню економічного стану в периферійних складових і виведенню всього регіону
на більш оптимістичну траєкторію розвитку.
Розроблено комплексну програму розвитку північних районів Одеської області (Ананьївський, Балтський, Котовський, Кодимський, Красноокнянський Любашівський, Савранський). Проект передбачає створити впродовж 2010-2015 рр. близько 3,5 тис.
нових робочих місць. Заплановано повністю відродити роботу Котовського і Лаплазького цукрових заводів та інших підприємств
харчової промисловості. Розроблено також проект встановлення
спеціального режиму інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку районів межиріччя Дністра і Дунаю (Ізмаїльський, Кілійський, Саратський, Арцизький та ін.).
Егупов К. В. Динамический анализ склонов Одесского
региона / К. В. Егупов, П. А. Устинов // Вісн. Одес.
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: Геогр. та геол.
науки. – 2013. – Т.18, вип. 1 (17). – С.188-194.
Оцінка зсувної ситуації в Одеській області дещо застаріла
і після введення нового ДБН.В1.1-12-2006 «Будівництво в
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сейсмічних районах України» вимагає перегляду. Це пов’язано з
тим, що значення розрахункового бала сейсмічності було
підвищено, і більшість будівель і схилів вже можуть бути
нестійкими, враховуючи сейсмічні впливи. Одеса розвивається,
забудовуються схили. Таким чином, проблема схилів з кожним
днем стає все більш актуальною.
У статті розглянуті питання, пов’язані з визначенням змін
динамічних характеристик схилів, у тому числі зсувних, внаслідок
зміни їх конфігурації або умов роботи.
Мелконян Д. В. Прогноз устойчивости оползневого
склона в районе с. Лески (Одесская область) /
Д. В. Мелконян, О. В. Рудой // Вісн. Одес. нац. ун-ту
ім. І. І. Мечникова. Серія: Геогр. та геол. науки. –
2013. – Т.18, вип. 1 (17). – С.181-187.
Вивчення інженерно-геологічних умов на ділянках, де поширені зсувні процеси, прогноз стійкості зсувних схилів та вирішення інших інженерно-геологічних завдань є необхідним для попередження розвитку зсувних процесів, для аналізу механізму
одеських зсувів, проектування дренажних споруд та проведення
протизсувних заходів. Мета роботи науковців ОНУ ім. І. І. Мечникова та фахівців ДП ПІ «ОдесКомунПроект» – побудова профілю
стійкого схилу з урахуванням впливу таких чинників, як гідродинамічний тиск і сейсмічність. Об'єкт дослідження – зсувний схил в
районі села Ліски, Комінтернівського району, а предмет дослідження – стійкість схилу до впливу гідродинамічних і сейсмічних
сил. Зроблено спробу спроектувати профіль стійкого схилу (граничного при коефіцієнті стійкості 1,0) з урахуванням впливу таких
чинників, як гідродинамічний тиск і сейсмічність. Використано метод М.М. Маслова – метод рівносильного схилу (метод Fp), на базі
якого одержано рівняння, що дозволяє оцінити комплексний
вплив фільтраційних та сейсмічних сил на стан схилу.
Методы оценки состояния и инвентаризации берегозащитных сооружений / Г. Л. Кофф [и др.] // Вісн.
Одес. нац ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: Геогр. та
геол. науки. – 2013. – Т.18, вип. 1 (17). – С.25-30.
У статі описано методологічні дослідження за критеріями
оцінки та інвентаризації берегозахисних споруд, а також лікувальних і рекреаційних морських пляжів. Подані загальні положення,
оцінки, інвентаризація цих об’єктів, їх характеристика, повною мі160

рою враховані показники і методи, використані в інвентаризації.
До числа технічних показників увійшли кліматичні, гідрологічні,
інженерно-геологічні та екологічні показники.
Павленко О. П. Економіко-екологічні основи комплексного планування // Вісн. Одес. держ. екол. унту. – 2013. – Вип. 16 – С. 27-31.
Українська практика управління прибережною смугою морів (ПСМ) включає етапи розгляду ПСМ як об’єкта наукових досліджень (з початку 1990-х рр.), об’єкта національної політики (з
другої половини 1990-х рр.) та об’єкта інтегрованого управління (з
кінця 1990-х рр.). Саме на такому підході побудовані проекти
концепції національної політики і стратегії інтегрованого
управління прибережною смугою Чорного і Азовського морів
України (1997), концепції закону України «Про природокористування у прибережній смузі Чорного и Азовського морів», окремі
положення «Загальнодержавної програми охорони та відтворення
довкілля Азовського і Чорного морів» (2001) та проекту Закону
України «Про прибережну смугу морів» (2004).
Стан прибережної смуги морів залишається невтішним і
визначається, з одного боку, об’єктивними обставинами, з іншого
– нераціональною практикою природокористування і розвитку населених пунктів. Це є прямим наслідком недоліків у
функціонуванні системи планування і управління, а також
прорахунків у прийнятті важливих управлінських рішень. Прибережна смуга є комплексною природно-господарською системою, а
тому і вимагає комплексного підходу до її організації, використання і планування розвитку.
Педан Г. С. Особенности развития лиманных берегов абразионно-оползневого типа (северо-западное
Причерноморье) // Вісн. Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова. Серія: Геогр. та геол. науки. – 2013. – Т.18,
вип.1 (17). – С. 205-211.
Виникнення і режим розвитку небезпечних геологічних
процесів (НГП) у просторі і часі визначається багатьма факторами
і носить закономірно-випадковий характер. Важливим в оцінці
формування НГП у північно-західній частині Чорного моря є необхідність виявити ступінь впливу кожного з факторів, що дозволяє
виділити найбільш істотні та визначальні. Знати особливості
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впливу факторів потрібно для прогнозування розвитку берегової
зони і подальшої оптимізації її господарського використання.
Мета досліджень – встановлення причинно-наслідкових
зв'язків між абразійно-зсувними процесами (АЗП) і активними берегоутворюючими факторами на берегах лиманів. Територія, що
досліджувалася, включає береги Дністровського, Хаджибейського,
Куяльницького, Великого Аджалицького, Малого Аджалицького,
Тилігульського і Бузького лиманів. У роботі використані матеріали
Причорноморського державного підприємства (м. Одеса). У процесі досліджень учені кафедри інженерної геології і гідрогеології
ОНУ ім. І. І. Мечникова обробили дані спостережень на 5 стаціонарних ділянках за період 1976-1997 рр.
У статті розглянуті питання динаміки лиманних берегів абразійно-зсувного типу, наведена характеристика природних факторів, які обумовлюють руйнування берегів. На основі кореляційно-регресивного аналізу встановлено вплив гідрометеорологічних, гідрогеологічних, гідрологічних параметрів на величини зсувних зміщень та абразійної переробки. Побудовані регресійні моделі, які описують ці процеси.
Сапко О. Ю. Современные подходы к составлению
кадастра береговой зоны // Вісн. Одес. держ. екол.
ун-ту. – 2013. – Вип. 15. – С. 23-27.
Використання
рекреаційного
потенціалу
морського
узбережжя обумовлює появу безлічі проблем – екологічних,
економічних та управлінських, вирішенню яких можуть сприяти
різноманітні кадастрові оцінки. Крім земельних і водних необхідно
використовувати і кадастр пляжів. Він є основою економічної
оцінки пляжів, що, в свою чергу, пов’язує процеси використання
рекреаційних ресурсів з необхідними витратами на їх відновлення
або на пошук нових ресурсів. Таким чином, у системі державного
управління природними ресурсами прибережних територій
основну роль відіграє еколого-економічна складова. Природні
ресурси, в тому числі пляжі, є природною основою сталого
соціально-економічного розвитку регіону. Опис будь-якого ресурсу
берегової зони, в тому числі пляжу, є складовою частиною
реєстру всієї системи рекреаційного кадастру, який повинен
включати геоморфологічні характеристики, стан морського і
навколишнього
середовища,
економічні
та
соціологічні
характеристики.
У статті розглянуто також сучасні міжнародні методи оцінки якості пляжів і питання стосовно створення кадастру пляжів з
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метою раціонального, комплексного управління природокористуванням у прибережній зоні.
Сон М. О. Talorchestia deshayesii (Auduin, 1826) перспективний біоіндикатор в оцінці якості морського
середовища прибережних екосистем Чорного моря /
М. О. Сон, О. В. Кошелев // Вода : гігієна та екологія
– 2013. – Т.1 – № 2. – С.95.
Поширений в Чорному морі супраліторальний вид пропонується для використання в методах біоіндикації антропогенних
навантажень на чорноморських пляжах. У Чорному морі типові
угруповання супраліторалі піщаних узбереж існують у вузькій смузі зволоженої зони пляжу. Вони представлені невеликим різноманіттям біотопів та видів, що їх населяють. У зв’язку з цим індикаторні можливості супраліторальних видів у чорноморських екосистемах,
насамперед,
Т. deshayesіі,
особливо
виражені.
Т. deshayesіі виступає індикатором антропогенних навантажень
на значному протязі їх градієнта. Якщо виразити градієнт рекреаційного навантаження на пляж у вигляді п’ятибальної шкали екологічного стану, то різні стани розселення Т. deshayesіі на піщаних
пляжах дозволяють встановити клас пляжу від задовільного та
нижчого від задовільного. Здатність Т. deshayesіі накопичувати
важкі метали дає можливість використовувати цей вид в аналітичному контролі забруднення контактної зони суша – море, на піщаних пляжах.
Черкез Е. А. Инженерная геодинамика оползневых
склонов одесского побережья после осуществления
противооползневых мероприятий / Е. А. Черкез,
Т. В. Козлова, В. И. Шмуратко // Вісн. Одес. нац. унту ім. І. І. Мечникова. Серія: Геогр. та геол. науки –
2013. – Т.18, вип. 1 (17). – С. 15-24.
У 1959 р. затверджено проект протизсувних заходів в
Одесі, а у грудні 1968 р. прийнято в експлуатацію комплекс
протизсувних споруд першої черги на ділянці Ланжерон – Аркадія,
протяжністю 6,2 км. Наприкінці 1970-х рр. було завершено
будівництво другої черги протизсувних споруд на ділянці
узбережжя від Аркадії до мису Великий Фонтан. У перспективі –
реалізація розробленого проекту третьої черги протизсувних
споруд на ділянці від мису Великий Фонтан до Чорноморки.
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У статті подано загальну характеристику протизсувних заходів на одеському узбережжі. На основі даних багаторічних спостережень за ефективністю протизсувних споруд показано, що
сучасна геодинаміка зсувних схилів визначається сполученням
різних факторів. Серед них найбільше значення мають мікроблокова будова прибрівкової частини плато і зсувних схилів, рухомість та мінливість властивостей геологічного середовища.
При організації моніторингу слід враховувати специфіку
інженерно-геодинамічних умов зсувних схилів узбережжя.
Необхідно також відновити перервані в 1992 р. спостереження за
ефективністю протизсувних споруд: величина деформацій на
схилі і всередині масиву порід, дебітів дренажних свердловин,
витрат водовідвідних штолень, рівень грунтових вод на схилі,
розміри пляжів і стан берегозахисних і гідротехнічних споруд.
Шаталин С. Н. Региональные факторы формирования оползней Северного Причерноморья // Вісн.
Одес. нац. ун-ту ім. І І. Мечникова. Серія: Геогр. та
геол. науки. – 2013. – Т.18, вип. 1 (17). – С. 195-204.
На території Північного Причорномор’я зсуви – один з
найпоширеніших екзогенних геологічних процесів. Всього на території зареєстровано близько 7,2 тис. зсувів. Частота проявів зсувних процесів у Північному Причорномор'ї одна з найвищих на території України (близько ¼ всіх зареєстрованих зсувів України).
Особливості геологічної будови, сучасна тектоніка, рельєф, гідрогеологія регіону, клімат зумовили умови розвитку зсувів. Вони мають регіональні та локальні особливості розвитку і пов’язані з іншими природними процесами. Зсуви провокують розвиток інженерно-геологічних процесів руйнівного характеру, перешкоджають
освоєнню схилових і присхилових територій.
Шуйский Ю. Д. Закономерности развития естественных прислоненных односклоновых пляжей на абразионных берегах Черного моря / Ю. Д. Шуйский,
А. Б. Муркалов // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Геогр.
та геол. науки – 2013. – Т. 17, вип. 3 (16). – С. 8-29.
Пляжі будь-якого типу є складовим елементом берегової
зони морів. До того ж, це найбільш динамічний елемент, здатний
миттєво реагувати на природні та штучні зміни сформованого режиму. Пляжі є найбільш яскравим індикатором загального стану
берегової зони.
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Мета роботи полягала у виявленні та аналізі
закономірностей формування природних односхилових притулених пляжів на абразійних берегах Чорного моря. Об’єкт дослідження – сформовані типові, різноманітні й досить динамічні піщані пляжі в північно-західній частині Чорного моря.
Дослідження показали, що пляжі зазнають максимального антропогенного навантаження. На підставі досліджень складено карту пляжів. Розроблено моделі, що описують зв’язки між
лінійними і об’ємними розмірами пляжів і їх залежність від енергії
морських хвиль. Отримані результати можуть бути застосовані в
різних галузях господарської діяльності на берегах Чорного моря.
Дані можуть використовуватися при розробках берегозахисту, організації рекреаційного господарства, при створенні штучних
пляжів, для оцінки загального природного стану морського берега.
Муркалов А. Б. Строение и многолетняя динамика
пляжей Одесского залива (Черное море) // Лимани
північно-західного
Причорномор’я:
сучасний
гідрологічний
стан,
прблеми,
водного
та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф.,1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С. 133-135.
Різке посилення антропогенного навантаження на
природну систему берегової зони Чорного моря призвело до зміни
балансу наносів і зменшення об'ємів їх транспортування в межах
Одеської затоки. Джерела наносів у межах затоки зникли.
У статті представлена динаміка об'ємних характеристик
(м3/м) піщаних пляжів у затоці впродовж багаторічного періоду. На
підставі багаторічних інструментальних стаціонарних досліджень
зроблено висновки:
1. Лінійні, об’ємні та кількісні параметри пляжів істотно
відрізняються як уздовж берегової дуги, так і в часі, впродовж
окремих сезонів року і у багаторічному розрізі.
2. Найголовнішими відмінностями морфології і динаміки
пляжів Одеської затоки (увігнутої берегової дуги) є : а) під час дії
хвилювань одного і того самого напрямку збільшуються розміри
пляжів на одному фланзі дуги і одночасно зменшуються на
іншому; б) аналогічно змінюється і об’єм наносів – на одному
фланзі він збільшується, а на іншому – зменшується; в) у
середньому за багаторічний період найбільш динамічні і з
165

найменшими розмірами пляжі формуються на флангах дуги, а
найменш динамічні і найбільші – у центрі дуги.
3. Впродовж останніх десятиліть вплив антропогенного
чинника призвів до деградації пляжів уздовж берегової дуги.
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Забруднення нафтопродуктами прибережної території.

Мазут на узбережжі Чорного моря.

Баклан після розливу нафтопродуктів
у Керченській протоці (2007 р.)

РОЗДІЛ 6_______________________________________________
БІОЛОГІЧНІ РЕСУРСИ ЧОРНОГО МОРЯ.
ОХОРОНА, ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДТВОРЕННЯ БІОЛОГІЧНІХ
РЕСУРСІВ
Іхтіофауна Чорного моря налічує понад 160 видів риб. Із
них 60% мають середземноморське походження, близько 20% –
прісноводне и 16% – понтокаспійські релікти. У північно-західній
частині моря – понад 130 видів риб. Основу складають мігруючі
види (шпрот, хамса, мерланг, кефалі, ставрида), а також
представники видів, які мешкають на піщаних і піщаночерепашкових грунтах (бички, камбала-калкан, камбала-глоса,
скати). Поряд із традиційними видами тут зустрічаються і рідкісні
види (вугор, султанка), а також види, занесені до Червоної книги
України, – чорноморський лосось, деякі види бичків, білуга,
морський коник та інші.
Важливим районом нагулу і нересту значної кількості видів
риб є шельфова зона. Висока біологічна продуктивність північнозахідної частини Чорного моря обумовлена, насамперед, великою
кількістю біогенних елементів, принесених сюда великими річками
– Дунаєм, Дністром та Дніпром, а також відносно невеликими глибинами.
Різноманітна кормова база забезпечує сприятливі умови
для планктону, а останній є кормом для хижаків – акули-катрана,
осетрових, камбали-калкана.
З формального боку за останні 20 років в Україні для
охорони природних ресурсів, у тому числі для збереження
видового різноманіття іхтіофауни, зроблено дуже багато.
Прийнято ряд основоположних природоохоронних законів : «Про
охорону навколишнього природного середовища», «Про
тваринний світ», «Про Червону книгу України», «Про природнозаповідний фонд», «Про екологічну мережу» та ін. Україна
приєдналася до міжнародних природоохоронних конвенцій (CMS,
CBD, CITES та ін). У 2001 р. прийнятий «Національний план дій з
охорони навколишнього природного середовища України на 20112015 рр.», розроблено ряд національних та державних програм з
охорони природи. Створено нові заповідники, розширено межі
багатьох заповідників і парків, що вже існували. Створено
масштабний механізм контролю за охороною та використанням
водних
біоресурсів
(ВБР),
що
включає
інспектування
природоохорони і рибоохорони. Контроль за рибальством
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здійснює також прикордонна служба України, силові відомства.
Попри це стан водних біологічніх ресурсів (ВБР) у цілому
погіршився. Значно змінився склад іхтіофауни і, відповідно,
видобутих рибних ресурсів. Істотно зменшились улови ставриди,
кефалі, бичків. В уловах практично відсутні скумбрія, пеламіда,
луфарь, лосось, осетрові. Основу промислових уловів складають
шпрот і хамса. Всі шість видів осетрових Чорного моря занесені
до Червоної книги України. Два з них – шип та атлантичний осетр
– вважаються зниклими, а білуга и стерлядь прісноводна
перебувають на межі зникнення. При постійному зменшенні
вилову цінних видів риб зростає видобуток менш цінних, але
більш важливих як кормова база. Погіршення екологічного стану
моря торкнулося і молюсків, зокрема мідій. Часті літні замори,
використання заборонених знарядь промислу, засилля рапани, а
також завезена у води Чорного моря устрично-мідійна «чума»
стрімко скорочують популяцію мідій.
Аналіз стану прісноводних водойм показав, що основні
об’єкти промислу в лиманах – це риби-аборигени: карась, судак,
лящ, сазан та ін. Незважаючи на це, зариблення лиманів
здійснюють товстолобом та амуром, видобуток яких незначний.
Забезпечення
наукового
моніторингу
існуючого
іхтіокомплексу та регулювання обсягів вилову основних
промислових видів риб є важливим завданням, від вирішення
якого залежить стан запасів основних промислових видів північнозахідної частини Чорного моря.
В Україні державний контроль за використанням і відтворенням водних живих ресурсів, координацію роботи органів рибоохорони на місцях здійснює Державне агентство рибного господарства (м. Київ). Однією із структур Держагентства на Півдні
України є Західно-Чорноморське державне басейнове управління
охорони, використання і відтворення водних живих ресурсів, регулювання рибальства (Захчоррибвод). Воно контролює водний
простір від Очакова до гирла Дунаю.
Контроль за охороною, відтворенням і використанням біоресурсів, у тому числі і об’єктів твариного світу (ссавців, риб), Чорного моря здійснює Державна екологічна інспекція північнозахідного регіону Чорного моря – територіальний орган Державної
екологічної інспекції України (м. Київ). Її повноваження поширюються на акваторію Чорного моря та його заток у межах кордону
України на площі 110 тис. км2, з яких 22 тис. км2 складають територіальні води, що мають зв’язок з морем. До зони контролю Держінспекції входять діючі біосферні заповідники «Чорноморський»
та «Дунайський»; національні природні парки «Нижньодністровсь168

кий», «Тузлівські лимани», «Джарилгацький» та «Білобережжя
Святослава»; регіональні ландшафтні парки «Тилігульський» в
Одеській та Миколаївській областях, «Кінбурнська коса» та заказники загальнодержавного значення «Острів Зміїний» та «Філофорне поле Зернова».
Болтачев А. Р. Ихтиофауна прибрежной зоны Севастополя (Черное море) / А. Р. Болтачев,
Е. П. Карпова // Мор. екол. журн. – 2012. – Т. ХІ, № 2.
– С. 10-26.
Багаторічні моніторингові дослідження та аналіз (за
останні 30 років) публікацій дозволив зафіксувати в акваторії Севастополя, що включає шість найбільших бухт і відкриту прибережну зону між мисами Товстий та Айя, 120 видів риб. Усього автори зареєстрували 108 видів, з яких 22 зустріли вперше. Встановлено, що поряд з високим видовим різноманіттям, іхтіофауна
характеризується складною екологічною структурою, обумовленою наявністю представників усіх екологічних груп чорноморських
риб. В акваторії Севастополя виділено 6 іхтіоценів, приурочених
до відповідних біотопів : скельних і скельно-кам’янистих ландшафтів, м’яких грунтів, заростей морських трав, прибійної зони і екотонних естуаріїв. У статті розглядається також іхтіофауна окремих
бухт.
Волков Д. С. Коррегирование последствий внесения
RAPANA VENOSA в Черное море при промысловом
лове // Екологічні проблеми Чорного моря : зб.
матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 1-2 листоп.,
2012. – Одеса, 2012. – С. 147-148.
Рапана (Rapana venosa) становить загрозу знищення всех
мідій, як це вже трапилося в Криму та на Кавказькому узбережжі з
мідіями, устрицями й гребінцями. У рапани, яка є завезеним
видом, y Чорному морі немає природних ворогів, внаслідок цього
темпи зростання її популяції катастрофічно високі. На думку
громадської екологічної організації «Акваторія життя», єдиним
відомим дієвим способом зниження чисельності рапани на
прибережних рифах є ручне збирання водолазами. Такий метод
мінімально впливає на екосистему і є економічно вигідним,
незважаючи на витратність підводних робіт. Цей метод значно
дешевший, ніж драгування, яке, до того ж, завдає шкоди донним
біоценозам. Нині не існує жодних будь-яких механізованих
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засобів, які дозволяли б збирати тільки рапану, не завдаючи
шкоди іншим донним видам рослин і тварин.
На основі спостереження, проведеного 2012 р.
«Акваторєю життя», встановлено мінімальні глибини (3-8 м) в
межах Одеської області, на яких витрати на промисел рапани
невеликі. Встановлено, що найбільш результативний вилов
припадає на час нересту молюска. Початок масового нересту
залежить від температури води : вона має прогрітися до 160-170С.
Максимального значення нерест досягає при температурі води
240 С. Найбільш доцільним є збір у місцях, де рапана досягла піку
популяції. Такими місцями біля Одеси є рифи на глибині 5-8 м.
Однак у промисловому видобутку рапани є проблеми. Це
збут продукції, брак кадрів водолазного складу, велика вартість
стоянки промислових суден на приватних і державних причалах,
велика кількість усіляких дозвільних документів.
Інформація про роботу Західно-Чорноморського
державного управління охорони, використання і
відтворення водних живих ресурсів та регулювання
рибальства за 2011 р. // Причорномор. екол. бюл. –
2012. – № 1 (43 ). – С. 187-190.
Найбільш важливим напрямом діяльності управління є
охорона водних живих ресурсів. З початку 2011 р. інспектори
управління (91 інспектор) зафіксували 8394 порушення рибоохоронного законодавства; викрили 935 порушень, пов’язаних зі знаходженням громадян на березі водойм із забороненими до застосування або промисловими знаряддями лову, чим попередили
більш грубі порушення правил рибальства. У цілому за 2011 р.
виявлено і припинено 1901 грубе порушення. Держінспектори викрили 1641 порушення за недодержання порядку придбання та
реалізації водних живих ресурсів. У ході проведених спільно з
працівниками органів МВС рейдів з боку громадян та юридичних
осіб виявлено 39 порушень, пов’язаних зі збутом заборонених до
використання знарядь лову. Вилучено 154 одиниці знарядь лову.
Сума накладених на порушників штрафів у 2011 р. склала
778 486, 5 грн. За 813 справами порушникам пред’явлено позови
про відшкодування завданої рибному господарству України шкоди
на загальну суму 513 496,89 грн. Крім того, за відповідною методикою розрахунку збитків за 2 матеріалами нараховано
138 142 грн збитків. У 2010 р. кількість позовів склала 929 на загальну суму 411 981, 73 грн. Протягом 2011 р. інспектори управління
оформили і передали до правоохоронних органів позови на 50
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осіб для вирішення питання щодо притягнення порушників до
кримінальної відповідальності. Кількість вилучених у порушників
водних біоресурсів склала 41 211, 075 кг.
Морские беспозвоночные подводных и прибрежных
гротов полуострова Тарханкут (Западный Крым) /
Л. В. Воробьев, О. А. Ковтун, И. И. Кулакова [и др.] //
Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія. – 2012. – Т. 17,
вип. 1-2 (26/27). – С. 70-85.
печери
–
це
середовище
проживання
Морські
різноманітних рідкісних безхребетних, серед яких, наприклад, –
морські губки, різноманітні ракоподібні. Підводні морські печери
характеризуються подібним складом та розподілом мешканців,
незалежно від їх географічного розташування. Різке зменшення
видового багатства, біомаси та покриття субстратів у печерних
угрупованнях у міру віддалення від входу до печери є однією з
особливостей.
Незважаючи на зв'язок із морем, фізико-хімічні умови
середовища сформували в печерах особливі умови та екологічні
ніші, що дозволяють мешкати в них, у тому числі й достатньо
вузькому колу стінобіонтних організмів, адаптованих до життя в
темряві. Прихована фауна морських притулків включає і тварин,
які населяють глибокі ущелини, приховані від зовнішнього
погляду.
Вчені Одеської філії ІнБПМ ім. О. О. Ковалевського НАН
України та ОНУ ім. І. І. Мечникова провели гідробіологічні
дослідження за програмою «Морські печери України» (24 липня –
7 серпня 2010 р.). Об’єктом дослідження були великі
напівзатоплені гроти, розташовані на західному краї півострова
Тарханкут : «Любові», «Чуча», «Крокодил» та підводна печера
«Тарзанка» в районі урочища Атлеш. При дослідженні
використано загальноприйняту класифікацію печер, у тому числі
морських. Вивчено видовий склад безхребетних, виявлено 110
таксонів, серед яких 30 – представники макрозообентосу і 80 –
мейобентосу.
Підготовлено
порівняльну
характеристику
безхребетних трьох прибережних гротів та однієї підводної
печери.
Пилипенко Ю. В Шляхи та напрями раціонального
використання водних об’єктів і розвитку рибного
господарства Херсонської області до 2020 р. /
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Ю. В. Пилипенко, В. Г. Фалей // Агроекол. журн. –
2012. – № 3. – С. 93-98.
Аквакультура Азовського і Чорного морів у прилеглих до
Херсонської області акваторіях є сприятливою для розвитку конхіокультури (вирощування двостулкових молюсків – мідій та устриць). Загальний обсяг продукції мідій може складати 7,5 тис.
тонн при виході 10%. чистого мідійного м’яса. Перспективним є
також рибництво в солонуватих водоймах Херсонської області.
Загальна площа таких водойм – понад 500 га, загальний обсяг
видобутку може скласти 100 тонн личинок хірономід, 15 тонн гамарид щороку. Придатні для вирощування риби солоні озера –
понад 700 га; очікувана рибопродукція – 30 кг/га; загальна – 21
т/рік. Перспективний напрям розвитку матиме осетрівництво,
адже переважна частина нагульних площ прохідних осетрових
знаходиться у межах Херсонської області. Випуск молоді осетрових державною установою «Виробнично-експериментальний
Дніпровський осетровий рибовідтворювальний завод ім. акад.
С. Т. Артющика» повинен становити не менше 4 млн шт./рік. Досвід останніх років за кордоном та в Україні вказує на незаперечні
перспективи вирощування осетрових в умовах споруд замкненого
водозабезпечення.
За розпорядженням голови Херсонської обласної державної адміністрації розроблено комплексну регіональну програму
раціонального використання водних об’єктів і розвитку рибного
господарства Херсонської області до 2020 року.
Семенова І В. Недопущення незаконного вилучення
риби та інших живих ресурсів – наша спільна задача!
/ І. В. Семенова, С. Л. Мораитес // Причорномор.
екол. бюл. – 2012. – № 2 (44 ). – С. 142-143.
Серед основних чинників, що порушують рівновагу в екологічній системі моря, – масовий вилов риби і донне тралення, що
знищує донні біоценози; зміна складу флори і фауни водного світу
під впливом антропогенних чинників; забруднення вод, що призводить до загибелі морських тварин. Внаслідок різних факторів
значно змінюється склад іхтіофауни та, відповідно, склад добутих
рибних ресурсів.
Державна екологічна інспекція північно-західного регіону
Чорного моря перевіряє дотримання вимог природоохоронного
законодавства України на підконтрольних об’єктах. У поточному
2012 р. інспектори Держекоінспекції перевірили 26 підприємств,
діяльність яких пов’язана з виловом водних живих ресурсів в
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Одеській області. У ході перевірок були встановлені порушення
природоохоронного законодавства України. До адміністративної
відповідальності притягнуто 46 осіб. Сума накладених штрафів
склала 20 196 грн. Окремо за порушення правил рибальства до
адміністративної відповідальності притягнуто 21 особу, накладено
штрафів на суму 3 570 грн.
Факти незаконного вилучення риби та інших водних ресурсів фіксуються також у межах територій природно-заповідного
фонду. Такі факти були виявлені на територіях Дунайського біосферного заповідника, Нижньодністровського національного природного парку, Дунайського біосферного заповідника.

Снигирев С. М. Ихтиофауна бассейна Нижнего Днестра // Известия Музейного Фонда им. А. А. Браунера. – 2012. – Т. ІХ, № 3. – С. 1-21. – (Спец. вип.:
Ихтиофауна низовья Днестра.)
Автор статті у 2006-2007 рр. проводив дослідження за
фінансової підтримки проекту ЄС – ТАСИС «Технічна допомога в
плануванні менеджмету басейну Нижнього Дністра» (у рамках
НДР МОН УКРАЇНИ (2006-2011 рр.)), а також за підтримки проекту
ОБСЄ / ЕЭК ОНН / ЮНЕП «Трансгранична співпраця і управління
у басейні р. Дністер». У статті наведений список представників
сучасної іхтіофауни басейну Нижнього Дністра, що включає 65
видів риб, 11 з них занесені в Червону книгу України, 8 – у список
МСОП, 6 – в Європейський червоний список, 6 – охороняються
конвенцією
Берна.
Автор
проаналізував
структурні
характеристики іхтіофауни Нижнього Дністра і Дністровського
лиману в умовах зарегульованого стоку, навів дані, що свідчать
про зростання забруднення, деградацію нерестовищ, що
призвело до трансформації іхтіофауни, а саме до зниження в 1,2
раза видового складу риб, в 2,3 раза рідкісних, раритетних видів
іхтіофауни, скорочення реофільних, літофільних і псамофільних
видів.
Фалей В. Г. Екологічно безпечне використання
об’єктів і шляхи розвитку рибного господарства
Дніпровсько-Бузької гирлової системи // Агроекол.
журн. – 2012. – № 1. – С. 19-24.
Дніпровсько-Бузька гирлова система як рибогосподарська
водойма з характерним для неї прісноводним комплексом риб
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насамперед залежить від інтенсивності прісноводного стоку Дніпра і Південного Бугу, але внаслідок гідробудівництва на Дніпрі не
тільки зменшився обсяг стоку, але й відбувся перерозподіл його у
часі й просторі. Зменшення прісноводного стоку спричинило підвищення солоності Дніпро-Бузького лиману і виникнення типової
естуарної циркуляції води.
Сучасне рибне господарство Дніпровсько-Бузької гирлової
системи здійснюється в складних екологічних умовах. Для поліпшення екологічної ситуації запропоновано систему водоохоронних
та рибоохоронних заходів. Розроблено проект комплексної регіональної програми раціонального використання водних об’єктів і
розвитку рибного господарства Херсонської області до 2020 р.
Основним шляхом розвитку рибогосподарської галузі у Дніпровсько-Бузькій естуарній системі є забезпечення максимальної, у межах екологічно допустимого рівня, продуктивності водойм завдяки
створенню умов для ефективного природного відновлення існуючих рибних ресурсів і споживання надлишкових запасів кормової
бази видами риб, які спроможні їх ефективно засвоювати.
Фалей В. Г. Прогнозна модель екологічного розвитку
іхтіофауни Дніпровсько-Бузької естуарної системи /
В. Г. Фалей, О. М. Моклячук // Агроекол. журн. – 2012.
– № 2. – С. 45-49.
Розроблено прогнозну модель розвитку природної кормової бази мальків цінних аборигенних видів риб ДністровськоБузької гирлової системи. За допомогою математичного моделювання доведено, що падіння чисельності і деформація структури
популяцій цінних видів риб унаслідок зміни екологічних умов існування іхтіофауни, зумовлене негативними процесами у заплавних
водоймах Дніпровсько-Бузької гирлової системи, продовжуватиметься. За прогнозом розвитку популяцій риб у ДніпровськоБузькому лимані існує загроза зростання популяції тюльки, спектр
живлення якої співпадає зі спектром живлення тарані, ляща, карася.
Бушуев С. Г. Современные проблемы сохранения
водных биоресурсов в Украине // Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера. – 2013. – Т. X, № 3 /4. –
Те саме // Современные проблемы сохранения биоразнообразия и природопользования : материалы
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междунар. науч.-практ. конф., 24-27 сент. 2013. –
Одесса, 2013. – С. 7-8.
У перше видання Червоної книги України (1980) не було
включено жодного виду риби та круглоротих, у друге видання
(1994) були включені вже 32 види, а у третє – 71 вид. Нині до Червоної книги України занесено третину всіх видів риб, які живуть у
водах України. Знижуються обсяги уловів водних біологічних ресурсів (ВБР), погіршується їх якісний склад. Причину ситуації, що
склалася, автор бачить у наявності перекосу природоохоронної
діяльності в декларативний бік (створення законів, норм, програм,
інструкцій); у хронічному недофінансуванні природоохоронних
програм, планів, наукових досліджень, об’єктів природнозаповідного фонду (ПЗФ), діяльності з відтворення зникаючих видів; у малій заклопотаності контролюючих органів збереженням
природних ресурсів, результатом чого є приховування частини
добутих водних біоресурсів і процвітання браконьєрства. Вирішення питання шляхом різкого законодавчого обмеження промислу водних біологічних ресурсів аж до введення повної його заборони на окремих водоймах, на думку автора, є неефективними.
Введення жорсткіших заборонних заходів призведе до переходу
рибодобувного сектора рибного господарства у тінь, і місце законослухняних легальних рибалок негайно буде зайняте бракон’єрами. Першочергове завдання – запобігання нелегальній торгівлі рибною продукцією. Чинні в Україні нормативно-правові акти цілком дозволяють це зробити (конфіскація продукції, накладення штрафів на продавців, залучення до адміністративної відповідальності та ін.).
Ересковский А. В. Новый для Украины инвазивный
вид губки, Clathria (Microciona) cleistochela (Topsent,
1925)
(Porifera,
Demospongiae,
Poecilosclerida,
Microcionidae) / А. В. Ересковский, О. А. Ковтун //
Мор. екол. журн. – 2013. – № 4. – С. 104.
У 2010-2012 рр. під час підводних досліджень у морських
печерах західного Криму виявлені губки, які, очевидно, досить
давно мешкають у цьому комплексі печер. Індентифікация виду
вказала, що ця нова для української частини Чорного моря губка
Clathria (Microcsjna) cleistochela (Topsent, 1925) раніше
вказувалася тільки для Болгарії як інвазивний вид. Відомостей
про виявлення губки біля берегів Румунії, Росії та України немає.
Вид є переважно середземноморським (Ліонська затока,
Лігурійське, Тірренське, Іонічне та Егейське моря). С. cleistochela
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зустрічається в діапазоні солоності від 18 (у Чорному морі) до
37%0, на глибинах від 0,5 до 20 м. До останніх досліджень
представники виду ніколи не зустрічалися в морських печерах. У
підводних печерах Тарханкуту С. cleistochela знаходяться на
бічних і горизонтальних стінах, а також на валунах у вигляді
вкраплень серед обростань інших видів губок і молюсків. На
відміну від інших видів губок, С. cleistochela не утворює масових
скупчень з великою біомасою.
С. cleistochela невеликих розмірів, у вигляді тонких плівок
або кірочок, близько 5-8 мм завтовшки, неправильної форми, до
5 см у діаметрі. Від інших чорноморських видів відрізняється
яскравим червоно-оранжевим забарвленням.
Жирокислотный состав фосфолипидов азовской
хамсы Engraulis encrasicolus maneoticus Pusanov и
черноморской хамсы Engraulis encrasicolus ponticus
Alexandrov в промысловый период 2006-2011 гг. /
Т. В. Юнева, М. А. Щепкина, С. А. Забелинский [и др].
// Мор. екол. журн. – 2013. – Т. ХІІ, № 2. – С. 88-89.
Азовська і чорноморська хамса вважаються підвидами
(расами) європейського анчоуса. Приблизно з квітня по жовтень
азовська хамса живе в Азовському морі, де розмножується і
росте. Після завершення нагулу вона мігрує через Керченську
протоку в Чорне море і утворює скупчення для зимівлі біля
берегів Кавказу або Криму.
Чорноморська хамса розмножується влітку по всій
акваторії Чорного моря, після нагулу у вересні-жовтні в
репродуктивних районах чорноморського шельфу іноді зимує у
північній частині моря, часто механічно змішуючись з азовською
хамсою біля берегів Криму і Кавказу, але в основному – в
південній частині, біля берегів Туреччини.
Рибальство потребує надійних методів (або комплексу
методів), які б дозволили отримувати відомості про перерозподіл
запасів азовської і чорноморської хамси у місцях зимівлі і
промислу. Одним із методів, широко використовуваних з початку
1980-х рр. для поділу близькоспоріднених видів, підвидів і
популяцій риб, є порівняльний аналіз вмісту жирових кислот (ЖК)
у фосфоліпідах (ФЛ) – структурних компонентах клітинних
мембран. На підставі досліджень (2006 – 2011) встановлено :
специфічні для азовської та чорноморської хамси особливості ЖК
у ФЛ зберігалися протягом декількох років, що дозволяє
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розглядати цей показник як потенційний
ідентифікації цих риб під час промислу.

індикатор

для

Ковальчук А. Н. Пресноводная ихтиофауна раннего
туролия из местонахождения Фрунзовка 2 (Одесская обл.) // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія: Біологія –
2013. – Т.18, вип.1 (30).– С. 60-64.
У статті представлені результати визначення викопних
решток прісноводних костистих риб із пізньоміоценового місцезнаходження Фрунзівка 2. Встановлено наявність 13 видів, 12 родів, які належать до 4 родин (Ceprinidae, Cobitidae, Siluridae,
Esocidae), 3 рядів (Cуpriniformes, Siluriformes, Esociformes). Здійснено спробу палеоекологічного аналізу угруповання і проведено
його порівняння з іншими пізньосарматськими прісноводними іхтіокомплексами Європи. Доповнено палеогеографічну характеристику півдня України у ранньому туролії (МN 11).
Ковтун О. А. Новая находка редкого бычка
Chromogobius guadrivittatus (Actinopterygii Perciformes
Gobiidae) в морской подводной пещере п-ва Тарханкут (Черное море) // Мор. екол. журн. Заметки. –
2013. – Т. ХІІ, № 1. – С.18.
При проведенні у 2012 р.підводних досліджень морських
печер півострова Тарханкут був виловленний рідкісний для
Чорного моря бичок Chromogobius guadrivittatus (Steindachnes,
1863). Вперше в Чорному морі (біля м. Новоросійська) такий
бичок був виявлений та описаний З. М. Пчеліною як новий вид
Reisctogobius kryzhanovskii (Ptchelina, 1939). Згодом його знайшли
біля м. Сочі і у Варненській затоці. Пізніше було встановлено, що
це – Сh. guadrivittatus, відомий як малочисельний і невеликий (до
65 мм) вид (Miller, 1965) з Середземного моря. На початку
1970-х рр. В. І. Пінчук (1987), досліджуючи солоні озера між
ущелинами Агірскою і Лобанова, знов виявив цього бичка. Була
інформація про бичка, знайденого під час замору в районі
м. Одеси. Однак документально це не було підтверджено, і риба в
колекції не збереглася.
Chromogobius
guadrivittatus
внесений
до
списку
Міжнародного союзу охорони природи і природних ресурсів як
вид, про якого даних недостатньо (IUCN, Red List, 2012.1). Цей
вид бичка у Червоний список МСОП не включений, але внесений
до Червоної книги Краснодарського краю (Росія) i Червоної книги
177

Чорного моря (1999). Вивчений екземпляр зберігається в колекції
музею ІнБПМ (м. Севастополь).
Многолетняя динамика промысла и возрастной
структуры черноморского шпрота Sprattus sprattus
phalericus (Risso) (Pisces, Clupeilae) в водах Украины
(Крымский регион) / Г. В. Зуев, В. А. Бондарев,
А. В. Завьялов [и др.] // Мор. екол. журн. – 2013. –
Т. ХІІ, № 3. – С. 39-47.
Згідно з аналітичною оцінкою сучасний промисловий запас
шпрота в Чорному морі оцінюється в межах 300-400 тис. тонн і
має тенденцію до збільшення. При цьому допустимий рівень
вилучення, що забезпечує збереження умов його сталого
відтворення, становить не менше 100 тис. тонн. У 2009 і 2010 рр.
вилов шпрота становив 91 375 і 91 555 т відповідно.
У складі улову України в Чорному морі шпрот займає
перше місце, його частка в останні роки досягає 75% загального
вилову водних живих ресурсів. Основний район українського
промислу шпрота – зона шельфу Кримського півострова, від мису
Тарханкут на північному заході до району Керченської протоки, де
його видобувається до 85-90%. Квота вилову в межах
національних вод у 2008-2010 рр. становила 50 тис. тонн, в
2011 р. – 60 тис. тонн. Однак починаючи з 2006 р. частка України
в загальному промислі шпрота помітно знизилася. Серед
основних причин: скорочення промислового запасу шпрота у
кримського узбережжя внаслідок його інтенсивної експлуатації;
скорочення споживчого попиту внаслідок зниження середньої
промислової довжини риб (подрібнення); митні складності, що
істотно обмежують ведення промислу за межами 12-мильної
зони; конкуренція з балтійським шпротом (у великій кількості
надходить на місцевий ринок); зростання в останні роки
інтенсивності турецького промислу.
Мета проведеного авторами дослідження – на основі
вивчення багаторічної (2000-2011) динаміки промислу та вікової
структури шпрота у кримського узбережжя оцінити сучасний стан
його популяції у цьому регіоні, виявити фактори ризику та
визначити перспективи подальшої експлуатації. На основі аналізу
масиву даних вивчено зв’язок між внутрішньорічною динамікою
промислу і віковою структурою чорноморського шпрота.
Проаналізовано абсолютні значення річних уловів, діапазонів їх
міжрічної і сезонної мінливості. Вивчено віковий склад популяції і
розроблено розмірно-віковий ключ. Вивчені багатолітні зміни
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вікової структури популяції і уловів. Встановлено, що стан
популяції і, відповідно, якість уловів протягом 2000-2011 рр.
послідовно погіршувались.
Первая регистрация зубатого групера Epinephelus
caninus (Osteichthyes, Serranidae) в Черном море /
А. Р. Болдачев, Е. П, Карпова, С. Н. Бродский [и др.] //
Мор. екол. журн. – 2013. – Т. ХІІ, № 3. – С. 22.
26 квітня 2013 р. у прибережній зоні південно-західного
Криму, в районі мису Айя, промисловою донною пасткою,
встановленою на глибині 40 метрів, була виловлена особина
зубатого групера. Рибу доставлено у Севастопольський акваріум.
Це перша знахідка Е. caninus, представника роду Epinephelus у
Чорному морі, де відомо 3 з 475 видів, що входять до складу
родини Serranidae. Біля чорноморських берегів Криму живе лише
один з них – відносно рідкісний кам'яний окунь-зебра Serranus
scriba (L., 1758). Зубатий групер відноситься до атлантичносередземноморського виду. Його ареал – район Східної
Атлантики від Португалії до Анголи, Канарські острови і
Середземне море . Це придонний вид, населяє глибини від 30 до
300-400 м, віддає перевагу ілистим або піщаним грунтам. Основу
живлення становить риба і великі безхребетні, переважно
ракоподібні (Heemstra, Randall, 1993). Для виду не характерні
тривалі міграції, але у цьому випадку він явно самостійно дістався
з Середземного моря до південно-західного узбережжя Криму.
Вірогідність занесення з баластними водами або акваріумістами
виключена.
Смирнов Ю. Ю. Обнаружение мальков морской ласточки Chromis chromis (Perciformes: Pomacentriday) у
побережья Карадагского природного заповедника //
Мор. екол. журн. – 2013. – Т. ХІ, № 1. – С. 26.
У
серпні-вересні
2012
р.
співробітники
ІнБПМ
ім. О.О. Ковалевського
НАН
України
(Севастополь)
при
проведенні спільно з працівниками заповідника планових робіт в
акваторії Карадагу, біля скель Іван Розбійник і Камені Кузьмича,
виявили мальків морської ластівки Chromis chromis (L., 1758).
У Чорному морі цей вид – єдиний представник родини
помацентрових, що мешкають, як правило, у прибережних водах
тропічних та субтропічних морів. Для досліджуваної акваторії цей
вид відзначений як рідкісний. За даними К. І. Татаренка (1940), у
179

червні 1938 р. був здобутий всього один екземпляр. Протягом
1949-1957 рр. морська ластівка зустрілася тільки один раз, у
кількості 6 екземплярів. У монографії, присвяченій фауні
Карадазького природного заповідніка (Салеха, Костенко, 1989), є
інформація про те, що С. chromis знаходили у Левиній та
Голубиній бухтах. Всі враховані мальки трималися біля скель на
глибині від 3 до 10 метрів у стайках чисельністю від 7 до 15
особин. У вересні 2012 р. працівники інституту геохімії
навколишнього середовища НАН та МНС України в Гравійній
бухті заповідника спостерігали зграю мальків С. chromis. Молодь
ластівки мешкала в 100-120 метрах від берега, серед підводних
скель на глибині 8-10 м.
Подальші спостереження повинні показати, чи є висока
чисельність С. chromis особливістю 2012 р. чи це стійка тенденція
для прибережних вод Карадага. Слід з’ясувати, які чинники
середовища (температура води, стан кормової бази та ін.)
визначають підвищення ефективності розмноження.
Ткаченко П. В. Первая находка морского карася
Diplоdus sargus sargus в северо-западной части Черного моря // Мор. екол. журн. Заметки. – 2013. –
Т. ХІІ, № 3. – С. 54.
У жовтні 2008 р. на південному узбережжі Ягорлицької
затоки в районі Кефального озера у викидах макрофітів був
виявлений морський карась, після детального вивчення
визначений як Diplodus sargus sargus (L., 1758) (Sparidae). Цей
екземпляр зберігається в колекції риб Чорноморського
біосферного заповідника НАН України (ЧБЗ). У статті
представлені його морфологічні характеристики. Ареал D. sargus
sargus – води Атлантичного океану біля берегів Європи і Африки,
а також Середземного моря. У Чорне море заходить вкрай рідко.
Відомо про декілька знахідок цього виду біля берегів Туреччини і
біля Севастополя в 1950 р. У додаткових списках видів Чорного
моря D. sargus sargus зазначений як рідкісний. Тепер його можна
вважати видом, що заходить у північно-західну частину Чорного
моря, а також можна внести його до списків видів риб морських
акваторій ЧБЗ НАН України.
Ткаченко М. Ю. Особливості плодючості бичка кругляка (Neogobius melanostomus) за різних екологічних
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умов // Вісн. Дніпропетр. ун-ту ім. О. Гончара. Серія :
Біологія, Екологія. – 2013. – № 21 (2.) – С. 83-88.
У сучасних умовах бичок-кругляк інтенсивно заселяє водойми Північної Америки та Європи завдяки своїй конкурентоспроможності відносно інших видів через здатність пристосовуватися. Саме тому собливо важливим є вивчення його конкурентних
взаємовідносин з іншими аборигенними видами у водоймахреципієнтах. У статті наводиться порівняльний аналіз абсолютної
та відносної плодючості бичка-кругляка з Каховського водосховища та Азовського моря. Абсолютна плодючість у морі склала 3
395, у водосховищі – 2 053 ооцити. Різниця за стадіями зрілості
статевих продуктів між рибами з досліджуваних водойм – від 200
до 1 000 шт. Визначено залежність плодючості бичка-кругляка від
маси тіла, довжини та віку самиць. Наведений порівняльний аналіз показників плодючості в історичному вимірі показав відмінності
між нашими та 40-річними даними як для Азовського моря (в усі
періоди), так і для Каховського водосховища. Різниця складає від
800 до 1 000 ооцитів у всіх розмірно-масових групах. Зменшення
кількості ооцитів зафіксоване у риб із Каховського водосховища як
за показниками абсолютної та відносної плодючості, так і за віковими групами.
Тоцкий В. Н. Состояние антиоксидантной системы
Rapana venoza (Valencennes, 1846), обитающих в
разных акваториях Одесского залива (Черное море)
/ В. Н. Тоцкий, О. Н. Ершова, В. А. Топтиков [ и др.] //
Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія : Біологія. – 2013. –
Т. 18, вип.1 (30). – С. 7-15.
В останні роки встановлено, що багато мешканців Чорного
моря виявляють таку високу чутливість до несприятливих
факторів, що можуть служити тест-об’єктами при екологічному
моніторингу. На противагу цьому багато видів рослин і тварин
характеризуються
високою
стійкістю
до
забруднень
навколишнього середовища і, незважаючи на погіршення
екологічного стану, інтенсивно розмножуються. Таким видом є
інтродуцент-хижак – черевоногий молюск рапана. Його поява та
акліматизація у Чорному морі призвела до скорочення
чисельності деяких двостулкових молюсків. На думку авторів,
рапана володіє ефективними біохімічними механізмами захисту і
виживання, зокрема потужною антиоксидантною системою, що
забезпечує цьому виду високий ступінь адаптивності і виживання.
Однак особливості метаболічних процесів у рапани вивчені
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недостатньо. Мета досліджень – вивчення стану антиоксидантної
системи у самців та самок рапани, що мешкають у двох різніх
акваторіях Одеської затоки. Одна з акваторій має більш виражену
мінлівість якості води через наявність у її зоні зливо-спускного
колектора.
Інша
характеризується
відсутністю
поблизу
промислових і комунально-господарських споруд і відрізняється
більшою екологічною стабільністю.
Зроблено висновок про високий адаптаційний потенціал
рапани і про важливість вивчення ролі генетичних та екологічних
чинників у диференційному прояві деяких реакцій адаптації у рапани різних акваторій Чорного моря.
Харкевич Х. О. Первая находка тихоходки Florarctus
hulingsi
Renaud-Mornant,1976
(Halechiniscidae:
Tardigrada) // Мор. экол. журн. Заметки. – 2013. –
Т. ХІІ, № 1. – С. 34.
У серпні 2011 р. під час експедиції на НДС ПДВ
«Професор Водяницький» у Каркінітській затоці на одній з 10
станцій у пробах донних осадів з глибини 11 м виявлено новий
для Чорного моря вид тихохідки Florarchus hulingsi RenaudMornant, 1976. Цей вид зустрічається в Середземноморському
басейні, біля берегів Франції, Мальти, Алжиру й Тунісу, на
піщаному грунті в літоральній зоні. Чорноморська форма має
довжину 175, ширину 100 мкм. Вид – єдиний в роді Florarctus, що
не має кутикулярних потовщень, які супроводжують розширення
«крил» навколо тихохідки. Популяція виду була представлена
статевозрілими самками, самцями та ювенальними особинами.
Харкевич Х. О. Первые исследования фауны морских
тихоходок (Tardigrada) на шельфе юго-восточного
Крыма (Черное море) // Мор. екол. журн – 2013. –
Т. ХІІ, № 3. – С. 68-73.
Тихохідки (Tardigrada) – дрібні безхребетні тварини,
розміром близько 100-500 мкм завдовжки, що населяють різні
водні і наземні біотопи. Морські тихохідки в більшості своїй є
представниками інтерстиціальної фауни, але їх часто можна
зустріти і на водоростях, що паразитують на тілі ракоподібних, у
мантійній порожнині мідій. До теперішнього часу відомо близько
1000 видів тардіград, з них морських – близько 180. Тихохідки
входять до складу мейобентосу, проте їх фауна в Чорному морі
вивчена недостатньо. У 1950-ті роки біля берегів Болгарії та
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Румунії визначили 5 видів тихохідок: Batillipes mirus Richters,
1990., Stygarctus bradipus Schultze, 1951., Echiniscoides sigismundi
Schultze, 1865. Halechiniscus guiеli Richters, 1908. і Hypsibius
stenostomus Richters, 1908. У 2004-2005 рр. у прибережній
акваторії Криму вперше виявлені вже відомі для Чорного моря
В. mirus, E. sigismundi, Н. Guiеli. Метою даної роботи було
дослідження невивченої прибережної акваторії Криму (Двоякірна
бухта) для пошуку тихохідок. При вивченні мейобентосу
Двоякірної бухти у липні 2011 р. у пробах, узятих на глибині 2 м,
виявлені тихохідки Batillipes mirus, а також раніше невідомі для
Чорного моря B. spinicauda і B. gilmartini. Автор наводить
морфологічний опис цих видів тихохідок, характеристику їх
статевої структури, кількісного розвитку та екологічних
особливостей, а також робить огляд існуючих класифікацій видів
роду Batillipes у залежності від морфологічних ознак.
Крымский калейдоскоп : крымские рыбаки у разбитого корыта // Порты Украины. – 2014.– № 6 (138) –
С. 43.
За 5 місяців 2014 р. українські рибалки добули 28,7 тис.
тонн водних біоресурсів, у тому числі риби – 22,6 тис. тонн. Доля
Криму в рибній галузі України складає дві третини, це 150 тис.
тонн водних біоресурсів на рік. Але рибалкам півострова нікому
продавати улов: Росія не зацікавлена у кримських видах риби – її
ринок розрахований на інші сорти, а український ринок для них
закритий. Показано зниження уловів основних промислових видів
риб.
Снигирев С. М. Современное состояние промысловой ихтиофауны Днестровского лимана // Лимани
північно-західного
Причорномор’я:
сучасний
гідроекологічний стан; проблеми водного та
екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх
вирішення : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ.
конф.,1-3 жовт. 2014. – Одеса, 2014. – С.96-98.
Вилов риби в р. Дністер і Дністровському лимані в
порівнянні з 90-ми роками минулого століття скоротився в 2-3
рази, при цьому зниження видобутку риби у Дністровському
лимані істотніше. Згідно з промисловою статистикою улови судака
скоротилися в 9,1 раза, улови тарані – у 8,7, коропа – в 6,3, ляща і
карася – в 2,6. І якщо зниження вилову більш цінних видів риб –
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судака, коропа і тарані, в певній мірі, пов'язане із збільшенням
масштабів приховування частини улову рибалками, то скорочення
обсягів видобутку ляща і карася є результатом погіршення умов
проживання риб у Дністровському лимані. Мета роботи –
вивчення сучасного стану промислової іхтіофауни Дністровського
лиману. За результатами досліджень і даними промислової
статистики в уловах 2012-2013 рр. було відзначено 18
промислових видів риб, в уловах переважають лящ, карась
срібний, тарань, короп і судак. Обсяг загального вилову риби в
Нижньому Дністрі і Дністровському лимані впродовж останніх 5
років не перевищував 509,6 тонн на рік. Зниження в уловах
чисельності особин старших вікових груп, у першу чергу, є
результатом збільшення промислового навантаження в басейні
Нижнього Дністра.
Незнамов С. А. Видовой состав и рыбопродуктивность выростных прудов на торфяных и песчаных
почвах // Агроекол. журн. – 2014.– № 3. – С. 95-99.
У статті проаналізовано абіотичні і біотичні параметри
вирощувальних ставів, облаштованих на торф’яних і піщаних
грунтах, на основі технологічних складових вирощування
цьоголіток коропових риб. Запропоновано математичні моделі, що
дають змогу спрогнозувати і оптимізувати використання
природних ресурсів.
Говорин И. А. Частота встречаемости и морфометрические
характеристики
мидии
Mytilus
Galloprovincialis с депигментированными тканевыми
структурами у Одесского побережья Черного моря
// Гидробиол. журн. – 2014.– Т. 50, № 6.– С. 23-32.
Автор вивчив частоту зустрічальності, розмірно-масові показники
та
фенотипову
приналежність
мідій
Mytilus
Galloprovincialis
(Lamarck,
1819)
з
ознаками
часткової
депігментації тіла (край мантії та нога білого кольору) у донних
біоценозах і перифітонних поселеннях у п’яти різних за типом акваторіях Одеського узбережжя (район Ланжерону). На підставі
індивідуальних морфометричних характеристик проведено порівняння альбіноформних і нормально забарвлених особин. Показано, що між дослідженими групами не існує жодної статистично
значущої різниці за загальною масою, масою стулок та м’якого
тіла (як сирої, так і у сухому еквіваленті).
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***
Органи рибоохорони повідомляють. Заборона на
промисловий та любительський лов. [Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. –
Режим
доступу:
електрон.
сайт
–
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
Наказами
управління
Західно-Чорноморської
держрибоохорони на підставі Закону України «Про тваринний
світ», Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря,
Правил либительського та спортивного рибальства, біологічних
обгрунтувань іхтіологічних служб територіальних відділів
управління, а також за рекомендаціями Одеського центру
ПівденНІРО у зв’язку з початком масового нересту встановлено
заборону:
- з 15 лютого по 30 квітня – на промисловий та
любительський лов камбали-глоси у північно-західній частині
Чорного моря та причорноморських лиманах;
- з 1 травня по 15 червня – на промисловий та
любительський лов бичків у північно-західній частині Чорного
моря
та
причорноморських
лиманах:
Дністровському,
Тилігульському,
Шаболатському,
Григорівському,
Сухому,
Дофінівському та Тузлівській групі лиманів;
- з 1 квітня по 30 червня – на промисловий та
любительський лов риби на внутрішніх водних об’єктах Одеської
області;
Органи рибоохорони повідомляють. 03.02.2012 р.
[Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. –Режим доступу: електрон. сайт –
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
При проведенні рибоохоронного рейду працівники
Одеського
територіального
відділу
управління
ЗахідноЧорноморської
держрибоохорони
затримали
мешканця
Розділянського району, Одеської області (с. Болгарка), за
незаконний вилов водних живих ресурсів у Хаджибейському
лимані (р-н с. Алтестове) із застосуванням забороненого
знаряддя лову для любительського та спортивного рибальства.
За фактом порушення складено протокол, вилучено незаконно
виловлену рибу (молодь). Сума збитків склала 35 360 грн.
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Органи рибоохорони повідомляють. 17.03.2012 р.
[Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. – Режим доступу: електрон. сайт –
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
При проведенні рибоохоронного рейду працівники Ізмаїльського територіального відділу Західно-Чорноморської держрибоохорони спільно з працівниками Болградського РВ ГУМВС
України в Одеській області затримали мешканця с. Виноградівка
за незаконний вилов риби в оз. Ялпуг (р-н с. Виноградівка) із застосуванням заборонених знарядь лову. За фактом правопорушення складено протокол про адміністративне правопорушення,
вилучено незаконно виловлену рибу. Сума збітків склала
13 974 грн.
Органи рибоохорони повідомляють. 18.03.2012.
[Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона – Режим доступу: електрон. сайт –
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
Працівники
Вилківського
територіального
відділу
управління Західно-Чорноморської держрибоохорони спільно з
працівниками
прикордонної
служби
с.
Приморське
та
працівниками Татарбунарського РВ ГУМВС України в Одеській
області
затримали
двох
мешканців
с.
Приморське,
Татарбунарського району, за незаконний вилов риби у
Джаншейському
лимані
(район
курорту
Катранка)
із
застосуванням заборонених знарядь лову. За фактом
правопорушення скаладено протокол про адміністративне
правопорушення, вилучено незаконно виловлену рибу. Сума
збитків склала 19 550 грн.
Органи рибоохорони повідомляють. 27.03.12 р. [Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. – Режим доступу: електрон. сайт –
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
При проведенні рейду оперативна група управління Західно-Чорноморської держрибоохорони за незаконний вилов риби в
озері Котлабух із застосуванням промислових знарядь лову затримала мешканців с. Утконосівка, Ізмаїльського району. За фактом порушення складено протокол про адміністративне правопо186

рушення, вилучено незаконно виловлену рибу. Сума збитків
склала 10 315 грн.
Органи рибоохорони повідомляють [Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона –
Режим
доступу:
електрон.
сайт
–
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
У 1-му кварталі 2012 р. інспектори Державного
басейнового управління Західно-Чорноморської держрибоохорони
розкрили 1 479 порушень, з яких 252 – із застосуванням
заборонених знарядь лову. На ринках та в інших місцях торгівлі
водними живими ресурсами виявлено 353 випадки порушень
громадянами та юридичними особами порядку придбання та
реалізації живих ресурсів. Всього з початку кварталу вилучено 5
тонн виловленої риби, 534 сітки та 175 інших заборонених
знарядь лову. За виявленими фактами пред’явлено 74 позови про
відшкодування збитків на загальну суму 200 тис. грн, а також
накладено штрафів на суму понад 239 тис. грн. Матеріали
стосовно чотирьох грубих порушень передані до слідчих органів
для притягнення порушників до кримінальної відповідальності.
Органи рибоохорони повідомляють. 27.04.12 р. [Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. – Режим доступу: електрон. сайт –
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
При проведенні рейду працівники Дністровського
територіального відділу управління Західно-Чорноморської
держрибоохорони спільно з працівниками Овідіопольського
РВ ГУМВ в Одеській області затримали мешканців смт Овідіополь
та Калаглія, Овідіопольського району, за незаконний вилов риби в
Дністровському лимані із застосуванням заборонених знарядь
лову. За фактом правопорушення скадено протокол про
адміністративне правопорушення, вилучено незаконно виловлену
рибу. Сума збитків склала 15 113 грн.
Органи рибоохорони повідомляють. 12.05.2012 р.
[Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. – Режим доступу: електрон. сайт –
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
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При проведенні рейду працівники Вилківського територіального відділу управління Західно-Чорноморської держрибоохорони спільно з працівниками УД СБУЗ ГУМВД України в Одеській
області затримали мешканця с. Приморське, Татарбунарського
району, за незаконний вилов риби в озері Шагани із застосуванням заборонених знарядь лову. За фактом правопорушення скадено протокол про адміністративне правопорушення, вилучено
незаконно виловлену рибу. Сума збитків склала 631 550 грн.
Органи рибоохорони повідомляють. 12.06.2012 р.
[Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. – Режим доступу: електрон. сайт –
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
2 червня 2012 р. при проведенні рибоохоронного рейду
працівники Ізмаїльського територіального відділу управління
Західно-Чорноморської держрибоохорони спільно з працівниками
Болградського РВ УГУВС України в Одеській області затримали
мешканця с. Коса, Болградського району, за незаконний вилов
риби в оз.Ялпуг (р-н м. Болграда) із застосуванням заборонених
знарядь лову. За фактом правопорушення складено протокол про
адміністративне правопорушення, вилучено незаконно виловлену
рибу. Сума збитків, завданих рибному господарству, склала
4 301 грн.
Органи рибоохорони повідомляють. 09.11.2012 р.
[Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. – Режим доступу: електрон. сайт –
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
На оз. Ялпуг (район с. Виноградівка, Болградського району) при проведені рибоохоронного рейду працівники Ізмаїльського
територіального відділу управління спільно з працівниками Болградського РВ ГУМВС України в Одеській області затримали мешканців с. Виноградівка за незаконний вилов риби із застосуванням
заборонених знарядь лову. За фактом порушення складено протоколи про адміністративне правопорушення, вилучено гумовий
човен, знаряддя лову та незаконно виловлену рибу. Сума збитків
склала 18 241 грн.
Органи рибоохорони повідомляють [Електрон. ресурс] / Західно-Чорноморська держрибоохорона. –
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Режим
доступу:
електрон.
сайт
–
fishnadzor.cоm.ua/tags/новини.
6 червня 2014 р. під час перевірки у рамках тимчасової
заборони вилову риби на період нересту працівники управління
держслужби боротьби з економічною злочинністю ГУВС України в
Одеській
області
спільно
з
представниками
ЗахідноЧорноморської держрибоохорони вилучили незаконно виловлену
рибу. Після завершення розслідування зібрані матеріали передані
до суду.
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Інспектори
Захід.-Чорномор.
держрибоохорони
складають протокол
за порушення
правил лову.

Інспектори
Захід.-Чорномор.
держрибоохорони
вилучають незаконно
виловлену рибу.

РОЗДІЛ 7_______________________________________________
ЕКОЛОГІЧНА ПРОСВІТА СУСПІЛЬСТВА.
УЧАСТЬ ГРОМАДСЬКОСТІ У ВИРІШЕННІ ЕКОЛОГІЧНИХ
ПРОБЛЕМ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ ПРИЧОРНОМОР’Я
Екологічна освіта – це свідомий і планомірний розвиток
знань про навколишнє природне середовище. Пріоритетна роль
екологічної освіти в Україні визначається Концепцією екологічної
освіти, що затверджена колегією Міністерства освіти та науки
20.12. 2001 р. Метою екологічної освіти є формування уявлень
про природне навколишнє середовище, взаємозв’язки між компонентами біосфери, характер та напрями антропогенного впливу
на компоненти живої природи, принципи гармонійного (сталого)
розвитку людського суспільства та природного середовища.
Право громадян на доступ до інформації про стан навколишнього природного середовища забезпечується Конституцією
України, Законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про доступ до публічної інформації» та ін.
Ратифікація Оргуської конвенції рядом країн, у тому числі Україною, узаконила доступ громадськості до інформації про стан навколишнього природного середовища та сприяла посиленню ролі
громадськості, неурядових громадських та екологічних організацій
у процесі захисту навколишнього природного середовища. Інформування громадськості про екологічну ситуацію у місті, області,
країні про стан водних об’єктів, у тому числі Чорного моря, та інших природних ресурсів стало постійним обов’язком природоохоронних органів, а громадськість почала брати участь у процесі
прийняття екологічних рішень.
Діяльність громадських організацій екологічного спрямування в Одесі та Одеській області координують громадські ради
при природоохоронних органах.
Інформаційними центрами у сфері екологічної освіти є бібліотечні заклади. У діяльності бібліотек, спрямованій на екологічну освіту громадськості, беруть участь науковці, фахівці природоохоронних органів, працівники органів місцевого самоврядування.
Всеукраїнська екологічна ліга презентує у Верховній
Раді України проекти законів // Екол. вісн. – 2012. –
№ 4 (74). – С. 2.
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3 липня 2012 р. Всеукраїнська екологічна ліга провела у
Верховній Раді України засідання «круглого столу», де представила проекти Законів України «Про заборону ввезення і реалізації
на території України мийних засобів на основі фосфатів» та «Про
обмеження виробництва, використання, ввезення та розповсюдження в Україні полімерних пакетів», розроблені експертами
ВЕЛ із залученням науковців, провідних юристів, фахівців різних
секторів економіки. У засіданні «круглого столу» брали участь народні депутати України, представники міністерств і відомств, наукових установ, бізнесу та громадськості.
Потреба у законопроектах зумовлена ситуацією, яка склалася в Україні щодо стану довкілля. Нині, наприклад, близько 9%
усіх відходів становлять полімерні пакети. Їх розкладання супроводжується вивільненням токсичних речовин. Прийняття Закону
України «Про обмеження виробництва, використання, ввезення та
розповсюдження в Україні полімерних пакетів» сприятиме зменшенню навантаження на довкілля та поліпшенню благоустрою
населених пунктів. Заборона набере чинності в 2015 р. Не меншу
стурбованість викликає стан справ з фосфатами, вміст яких у питній воді в Україні перевищує допустиме значення 3,5 мг/л. Цивілізовані країни світу давно вже відмовилися від застосування
мийних засобів на фосфатній основі. В Європейському Союзі
прийнято цілий ряд законодавчих актів з питань зменшення негативного впливу мийних засобів на здоров’я людини та довкілля.
Екологічні аспекти видобування сланцевого газу в
Україні: позиція громадськості // Екол. вісн. – 2012.–
№ 4 (74). – С. 3.
Національний «круглий стіл» «Міфи та реалії видобування сланцевого газу в контексті сучасних
екологічних проблем в Україні» // Екол. вісн. – 2012. –
№ 6 (76). – С. 4-5.
Відозва Національного круглого столу щодо негативних наслідків видобування сланцевого газу в
Україні // Екол. вісн. – 2012. – № 6 (76). – С. 5.
В Україні планується масштабний видобуток сланцевого
газу. У зв’язку з цим 19 липня 2012 р. Громадська рада всеукраїнських організацій природоохоронного спрямування при Міністерстві екології та природних ресурсів України ініціювала проведення
засідання, присвяченого обговоренню екологічних аспектів видобутку сланцевого газу в Україні. У засіданні взяли участь представники Міністерства екології та природних ресурсів України, всеук191

раїнських громадських екологічних організацій, фахівці у галузі
надрокористування та представники фірм Chevron і Shell, які виграли конкурс на видобування сланцевого газу в Україні.
12 грудня 2012 р. у Києві відбувся Національний «круглий
стіл». У його роботі взяли участь представники всіх регіонів України – провідні українські науковці, народні депутати, фахівці у галузі енергетики, представники місцевих громад та громадських природоохоронних організацій. Учасники заходу висловлювали своє
бачення та стурбованість ситуацією з видобуванням сланцевого
газу в Україні. На думку експертів, екологічні ризики від видобування сланцевого газу з використанням технології гідророзриву
(hydrofracking) є значними у близькій і загрозливими у довгостроковій перспективі. Основними екологічними загрозами та недоліками розвідки і видобування сланцевого газу є:
1. Значне порушення поверхні, втрата природних ландшафтів, відведення великих земельних площ з ризиком незворотної втрати родючих грунтів;
2. Вилучення значних об’ємів води (від 5 до 20 тис. м3 на
одну свердловину), якої в Україні нині не вистачає навіть для питних потреб.
3. Застосування технології гідророзриву з використанням
хімічних речовин, небезпечних для довкілля, може призвести до
забруднення водоносних горизонтів і втрати підземних питних
джерел.
4. Існують загрози техногенних землетрусів, ймовірність
довгострокової висхідної міграції хімічних реагентів у водоносні
горизонти.
5. Буріння накладаються на об’єкти природно-заповідного
фонду, наприклад, між Одеською та Юзівською площами, де виявлено рідкісні види флори і фауни, занесені не лише до Червоної
книги України, а й до європейських списків.
Представники МБО «Екологія-Право-Людина» повідомили,
що видобуток сланцевого газу матиме величезний вплив на Карпатський регіон і на Дністровсько-Донецький басейн. Агенція США
з питань міжнародного розвитку оплатила послуги консультантів,
які досліджували потенційні екологічні проблеми видобутку сланцевого газу методом гідророзривів у цих регіонах. Підсумковий
документ був завершений у травні, але деталі його залишаються
не оприлюдненими.
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Збалансований розвиток – шлях збереження планети // Екол. вісн. – 2012. – № 1 (71). – С. 2-6.
Першою віхою в історії становлення концепції збалансованого розвитку можна вважати конференцію ООН з проблем навколишнього середовища, що відбулась у Стокгольмі у червні
1972 р. Саме на цій конференції до порядку денного було вперше
внесено питання про взаємозв’язок між економічним розвитком і
погіршенням стану довкілля. На конференції було прийнято Декларацію з проблем навколишнього середовища, яка містила 26
принципів і план дій, що складався з 109 пунктів. Конференція
поклала початок розвитку природоохоронної політики на державному рівні, а також природоохоронного руху в світовому масштабі.
У грудні 1972 р. була прийнята Програма ООН з навколишнього
середовища (ЮНЕП, або United Nations Environmental Programe,
UNEP).
1982 р. на засіданні Генеральної Асамблеї ООН у Вашингтоні прийнято Всесвітню Хартію природи (The World Charter of Nature Defense), в якій проголошується ряд принципів збереження
природи, відповідно до яких будь–яка діяльність людини, що
впливає на природу, має бути керованою і оціненою. 1983 р. на
Генеральній Асамблеї ООН ухвалено склад Міжнародної комісії з
навколишнього середовища і розвитку (MKHCP, або World Commission on Environment and Development, WCED). Головою Комісії
стала прем’єр-міністр Норвегії Гру Харлем Брундтланд. Завданням Комісії було розроблення основних принципів, показників
збалансованого розвитку, а також глобальної еколого-економічної
програми дій. 1987 р. за результатами роботи Комісії опубліковано доповідь «Наше спільне майбутнє» («Our common future»), в
якій було представлено нову концепцію збалансованого розвитку
як альтернативу розвитку, що базується на необмеженому економічному зростанні, тут також було вперше чітко визначене поняття
збалансованого розвитку. Однак офіційне визнання ідеї, сформульованої у доповіді, відбулося лише в 1992 р., на Міжнародній
конференції ООН з навколишнього середовища і розвитку в Ріоде-Жанейро, яка ухвалила новий принцип світового розвитку, що
дістав назву «збалансований (сталий) розвиток (sustainable development)». На Конференції було прийнято ряд документів: Декларацію, що містила 27 принципів збалансованого розвитку; Порядок денний на ХХІ століття (Agenda 21) (кожній країні рекомендовано розробити національну стратегію збалансованого розвитку з урахуванням необхідних природоохоронних заходів); Рамкову
конвенцію ООН щодо змін клімату; Конвенцію щодо збереження
біологічного різноманіття. Подальшими міжнародними подіями,
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присвяченими проблемам збалансованого розвитку, стали Зустріч
на вищому рівні «Планета Земля»+5 (1997, Нью-Йорк), присвячена огляду та оцінці реалізації Порядку денного на ХХІ століття, і
Всесвітній саміт ООН зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі (2002).
На саміті представлено огляд десятирічного досвіду просування
до збалансованого розвитку. За підсумками Йоганнесбурзького
саміту прийнято два документи: Йоганнесбурзька декларація зі
збалансованого розвитку та План виконання рішень Порядку денного на ХХІ століття. Пріоритет був наданий соціальним проблемам збалансованого розвитку: подоланню бідності, розвитку охорони здоров’я, особливо санітарії, забезпеченню чистою питною
водою та ін. Значну увагу приділено проблемі втрати біорізноманіття. Обговорювались і нові проблеми, про які не йшлося на
Конференції в Ріо-де-Жанейро, серед них – торгівля, глобалізація
та фінансування збалансованого розвитку.
Майбутній розвиток людства передбачає збалансовані
соціальну та економічну складові з урахуванням можливостей біосфери. Реалізація збалансованого розвитку в рамках концепції є
фундаментальним завданням, від вирішення якого залежить майбутнє всього людства.
Лошкарьова Н. П. День довкілля – 2012 // Причорномор. екол. бюл. – 2012.– № 1 (43 ). – С. 193-194.
Згідно з Указом Президента України «Про День довкілля»
№ 855/98 третій суботі квітня надано статус всеукраїнського свята
весни – «День довкілля». До «Дня довкілля» (цього року це було
25 квітня) інформаційний сектор з питань екології довідковоінформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького провів День інформації, підготував тематичну виставку «Природничо-рекреаційний
потенціал Тилігульського регіонального ландшафтного парку».
Відвідувачі бібліотеки прослухали доповіді на теми : «Проблемні
питання та шляхи їх вирішення у сфері державного управління
використанням території Тилігульського регіонального ландшафтного парку», «Природничо-рекреаційний потенціал Тилігульського регіонального ландшафтного парку», «Еколого-економічний
стан у басейні Тилігульського лиману та річки Тилігул», «Інформація про рішення спеціальної установчої наради Одеської обласної ради від 04.04.2012 р. стосовно сучасного екологічносоціального стану території басейну Тилігульського лиману». З
доповідями виступили працівники парку, керівники та фахівці
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській області, Регіонального центру розповсю194

дження екологічних знань Одеського державного екологічного університету, фахівці ОННБ ім. М. Горького з коментарями до фотографій, що демонстрували екологічний стан прибережної зони
лиману. Учасники Дня інформації подивилися відеофільм «Тилігульський лиман».

Лошкарьова Н. П. Значення водно-болотних угідь
для підтримки біологічного різноманіття та розвитку туризму Одеського регіну // Причорномор.
екол. бюл. – 2012. – № 1(43). – С. 193-194.
Питання охорони, використання та відтворення водноболотних екосистем регулюються Законом України «Про охорону
навколишнього природного середовища» та Водним кодексом
України. Зокрема, взято під охорону прибережні смуги (шириною
від 25 до 100 м), створюються водоохоронні зони, а найцінніші
природні комплекси заповідаються. З 22 водно-болотних угідь
України, визначених Постановою Кабінету Міністрів України від
23.11.1995 р. № 935 «Про заходи щодо охорони водно-болотних
угідь, які мають міжнародне значення», в Одеській області розташовані 8.
Про заходи, спрямовані на збереження водно-болотних
угідь, а також про розвиток різних форм туристичної діяльності на
природно-заповідних территориях йшлося на засіданні «круглого
столу» «Значення водно-болотних угідь для підтримки біологічного різноманіття та розвитку туризму Одеського регіону», що пройшло 9 лютого 2012 р. в Одеській національній науковій бібліотеці
імені М. Горького. Організатори «круглого столу»: сектор інформаційного
забезпечення
з
питань
екології
довідковоінформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Одеській
області, Громадська рада при Державному управлінні охорони
навколишнього природного середовища в Одеській області.
Лошкарьова Н. П. Одеська національна наукова
бібліотека ім. М. Горького інформує // Причорномор.
екол. бюл. – 2012. – № 4 (44).– С. 195.
До Міжнародного дня Чорного моря (31 жовтня) інформаційний сектор з питань екології довідково-інформаційного відділу
ОННБ ім. М. Горького підготував тематичну виставку «Природоохоронна діяльність у портах Одеського регіону». В представленій
на виставці літературі були висвітлені питання : природоохоронне
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законодавство; заходи щодо запобігання забрудненню акваторій
портів; ліквідація аварійних ситуацій та їх наслідків; впровадження
нових методів, технологій, нового обладнання, вдосконалення
технологічних процесів у портах з метою запобігання забрудненню довкілля; моніторинг стану морського середовища; контроль
за дотриманням вимог природоохоронного законодавства.
16 жовтня 2012 р. відбулася зустріч працівників інформаційно-довідкового відділу з викладачами та учнями 11-го класу
Одеської середньої вечірньої школи № 19. Їх ознайомили з діяльністю бібліотеки, а фахівці інформаційного сектора з питань екології зробили огляд тематичної виставки.
Міжнародний екологічний форум «Довкілля для
України» // Екол. вісн. – 2012. – № 2 (71). – С. 2-4.
24-26 квітня 2012 р. у Києві відбувся Міжнародний екологічний форум «Довкілля для України». Організатори форуму – Міністерство екології та природних ресурсів України, Український
центр міжнародних виставок, конференцій та форумів і Всеукраїнська екологічна ліга. Метою заходу є інтеграція стратегії «зеленої» економіки в громадсько-політичне, економічне та соціальне
життя України для забезпечення збалансованого (сталого) розвитку держави; співпраця органів державної влади, місцевого самоврядування, громадських організацій, науки, бізнесу в розв’язанні
екологічних проблем; впровадження «чистих», ресурсо- та енергоефективних технологій в усіх галузях економіки, екологічно збалансованої системи природокористування і збереження екосистеми; гарантування екологічної безпеки для здоров’я та життя населення, а також міжнародне співробітництво та розроблення рекомендацій для комплексної охорони довкілля. У рамках форуму
пройшли міжнародна конференція «Зелена» економіка: перспективи впровадження в Україні», Всеукраїнська науково-практична
конференція «Національна система освіти для збалансованого
розвитку», Всеукраїнський конкурс-захист проектів студентів та
аспірантів «На шляху до збалансованого розвитку та «зеленої»
економіки», а також бізнес-форум «Формування національної політики збалансованого виробництва і споживання: спільні дії влади, бізнесу і громадськості». На конференції підкреслено особливе значення неформальної екологічної освіти, яку здійснюють
освітяни, науковці, державні діячі, фахівці екологи, громадськість,
ЗМІ.
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Підсумки Конференції ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20» // Екол. вісн. – 2012. – № 3 (73). –
С. 2-3.
20-22 червня 2012 р. у Ріо-де-Жанейро відбувалася Конференція ООН зі збалансованого розвитку «Ріо+20». Через 20
років після проведення Саміту Землі світові лідери зібралися в
Бразилії для прийняття важливих зобов’язань щодо збалансованого розвитку, більше того, щодо майбутнього планети. У Конференції взяли участь понад 100 глав держав і урядів, а також близько 40 тисяч делегатів з різних країн, серед яких – члени урядів,
парламентарі, мери міст та представники громадськості. 22 червня 2012 р. глави держав і урядів ухвалили підсумковий документ
Конференції «Майбутнє, якого ми прагнемо», де був підтверджений курс на збалансований розвиток і забезпечення побудови
економічно, соціально та екологічно збалансованого майбутнього
для нашої планети, для нинішнього і майбутніх поколінь. У документі йдеться також про розвиток «зеленої» економіки в контексті
збалансованого розвитку і ліквідації бідності та про необхідність
формування інституційних рамок такого розвитку.
Уряд Бразилії оголосив про створення Ріо + центру, тобто
Світового центру збалансованого розвитку. Ріо + центр сприятиме
проведенню досліджень, обміну знаннями та проведенню міжнародних дискусій щодо збалансованого розвитку. Що ж до України,
то науковці НАН України разом з представниками українських
екологічних громадських організацій, зокрема з експертами Всеукраїнської екологічної ліги, розробили та оприлюднили Проект
доповіді України для «Ріо+20», який містить критику політики уряду України у сфері впровадження в нашій країні концепції збалансованого розвитку, а також вказує на цілковиту відсутність діалогу
влади з громадськістю з питань збалансовано розвитку.
Слепченко А. А. Громадяни України мають право на
одержання екологічної освіти // Екол. вісн. – 2012. –
№ 4 (74). – С. 32-33.
Автор відзначає, що в Україні немає жодного спеціального
нормативно-правового акту в галузі екологічної освіти. Концепція
екологічної освіти в Україні, затверджена рішенням Колегії Міністерства освіти і науки України від 20.12.2001 №13/6-19, не є нормативно-правовим актом, оскільки не була затверджена наказом
Міністра освіти і науки. Крім того, у концепції відсутня згадка про
право громадян на екологічну освіту. При цьому деякі країни СНД
сьогодні вже мають досвід прийняття законів, які регулюють від197

носини у сфері екологічної освіти. Наприклад, закон «Про екологічну освіту та виховання населення» прийнято у Вірменії, закон
«Про екологічну освіту та просвітництво» – в Азербайджані. У
Таджикистані діє закон «Про екологічну освіту населення», а в
Екологічному кодексі Казахстану екологічній освіті, просвітництву
та підвищенню кваліфікації фахівців присвячено окрему главу.
В Україні заплановано до 2015 р. розробити стратегію
екологічної освіти для сталого розвитку суспільства та економіки.
Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту стратегії
передбачено у Національному плані дій з охорони навколишнього
природного середовища на 2011-2015 рр. До кінця 2014 р. має
бути розроблений національний план дій з реалізації цієї стратегії.
Вона має стати основою для вдосконалення правового регулювання у сфері запровадження системи безперервної та доступної
екологічної освіти для всіх верств суспільства.
Вергун О. М. Щодо нових тенденцій глобалізаційного
розвитку в контексті екологічної освіти в Україні //
Тези міжнародної науково-практичної конференції
«Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ століття»,
24-27 верес. 2013. – Херсон, 2013. – С. 27-31.
Процеси глобалізації, економічного розвитку, природокористування та глобальних змін клімату спричиняють колосальні
зміни в усіх сферах людської діяльності. Сучасна людина, яка живе, працює, навчається в інформаційному суспільстві, потребує
нових підходів в освоєнні сучасних знань. Нове мислення породжує зміни парадигм, зокрема в сфері освіти, під кутом зору екологічного знання. Всі країни світу в той чи інший спосіб декларують реформи державної системи освіти.
Щоб утримати власний інтелектуальний капітал, українська економіка повинна перебудуватися на продукування ідей, а не
лише надмірно користуватися фізичними цінностями: землею,
водними та іншими ресурсами. Наприклад, у США створюються
умови для залучення молоді до вивчення природничих наук, а
Пентагон фінансує перепідготовку фахівців, щоб привернути увагу
молоді до проблем національної безпеки.
Концепція екологічної освіти в Україні була розроблена,
винесена на обговорення на колегію Міністерства освіти і науки
України та затверджена рішенням за № 13/6-19 від 20.12.2001
«Про концепцію екологічної освіти в Україні». Однак вона не була
реалізована, хоча відомо, що масштабні зміни у природокористу198

ванні відбуваються кожні 10-12 років. В Україні, на жаль, не реалізується і схвалена постановою Президії Національної академії
педагогічних наук України (2010) Концепція впровадження медіаосвіти.
Сьогодні в Україні успішно діють два проекти екологічної
освіти – «Загальнонаціональний конкурс зі створення електронних
освітніх ресурсів» та «Відкритий світ». Але цього, враховуючи
критичний екологічний стан регіонів активного природокористування (Донбас, Придністров’я, Карпати та ін.) і недосконалий рівень моніторингу та нормативно-правової бази природокористування, недостатньо.
Гай А. Є. Розвиток екологічної освіти студентів
технічних напрямів / А. Є. Гай, В. А. Гроза // Тези
міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ століття», 24-27
вересня 2013. – Херсон, 2013. – С. 27-31.
Відповідно до концепції екологічної освіти України, затвердженої колегією МОН України у 2001 р., головним завданням
системи екологічної освіти та виховання є різнобічна підготовка
громадян, здатних визначати, розуміти, оптимально вирішувати
екологічні та соціально-екологічні проблеми на основі наукових
знань процесів розвитку біосфери, здорового глузду, загальнолюдських цінностей. Базовими навчальними планами вищих навчальних закладів освіти передбачено обов’язкове вивчення курсу «Основи екології». Цей курс включає ознайомлення з основними поняттями та законами екології та акцентує увагу на вивченні
антропогенного впливу людини на складові довкілля : атмосферне повітря, водні системи, грунти. Наступний етап формування
екологічного світогляду майбутніх фахівців технічних спеціальностей – обов’язкове включення розділу «Охорона навколишнього
середовища» у дипломну роботу або проект.
Година Землі // Екол. вісн. – 2013. – № 2 (78) – С. 33.
День Землі вперше відзначили у США. 22 квітня 1970 р.
відбулася загальнонаціональна демонстрація на захист природи.
Масштабна акція, в якій взяли участь близько 20 мільйонів людей,
привернула увагу суспільства до екологічних проблем і активізувала дії, спрямовані на їх вирішення. У нашій країні акція «Година
Землі» є всеукраїнською і проводиться щороку. У 2013 р. вона
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відбулася 20 квітня. Організатори акції – Всеукраїнська екологічна
ліга, Національний молодіжний центр «Екологічні ініціативи», Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна варта». Природоохоронці,
екологи, громадські активісти, представники вищих навчальних
закладів зібралися разом, щоб привернути увагу громадян до
проблем енергозбереження та змін клімату. У рамках заходу учасники поділилися власним досвідом у сфері енергозбереження,
одержали корисну інформацію, навчилися методам просвітницьких та агітаційно-пропагандистських дій. Активісти розповсюдили
буклет «Збережи енергію!».
Громадська оцінка екологічної політики в Україні за
2012 рік // Екол. вісн. – 2013. – № 1 (77). – С. 30-31.
У 2002-2003 рр. громадські організації України вперше підготували доповідь «Громадська оцінка екологічної політики України» для спільного засідання міністрів та неурядових українських
організацій (НУО) на 5-й Всеєвропейській конференції міністрів
охорони навколишнього середовища «Довкілля для Європи», яка
проходила в Києві у травні 2003 р. Необхідність підготовки громадської оцінки екологічної політики закріплена у 2010 р. Законом
України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної
політики України на період до 2020 року».
У Національному плані дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 рр. передбачено видання, у
тому числі в електронній формі, щорічної доповіді неурядових
екологічних організацій стосовно громадської оцінки державної
екологічної політики із зазначенням кількісних та якісних показників до екологічної інформації. Термін оприлюднення – до 31 березня. Інформаційною основою для підготовки «Громадської оцінки»
є дані державної статистичної звітності, різних аналітичних матеріалів щодо тенденцій за останні роки, звіти Мінприроди України
та інших центральних органів виконавчої влади, офіційні повідомлення Рахункової палати України.
Яценко Л. Підвищення екологічної культури суспільства – дієвий механізм вирішення екологічних проблем // Тези міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-екологічні проблеми переходу до
сталого розвитку: реалії та перспективи ХХІ
століття», 24-27 верес. 2013.– Херсон, 2013. –
С. 121-124.
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У рейтингу екологічних досягнень (Environmental performance Sndex) у 2012 р. Україна посіла 102-гу позицію серед 132
країн світу. За оцінками експертів, блізко 15% території України,
де проживає понад 10 млн осіб, перебуває в критичному
екологічному стані. Вважається, що лише 6% території України є
екологічно благополучними. Міністерство екології та природних
ресурсів України констатує, що практично дві третини населення
країни проживає на територіях, де стан атмосфери не відповідає
гігієнічним нормативам, у зонах можливого хімічного зараження
машкає понад 10 млн (22% населення України). Така вражаюча
статистика є сигналом до термінового вжиття заходів, спрямованих на збереження навколишнього середовища та подолання загроз життєдіяльності населення.
Не можна упоратися з екологічною кризою, користуючись
лише економічними та технологічними важелями, удосконалюючи
природоохоронне законодавство. Про це свідчить і зарубіжний і
вітчизняний досвід. Міжнародне співтовариство бачить вихід зі
складної ситуації в екологічній сфері через реалізацію Концепції
сталого розвитку. Одна з ключових умов досягнення сталого розвитку – формування екологічної культури кожної людини і суспільства у цілому. В розвинутих країнах місія формування екологічної
культури покладена на органи влади, громадські організації, освітні та виховні заклади.
Погребная Л. Экологическое образование в качестве основного инструмента в процессе социализации
школьников // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / Харківський нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. –
Харків, 2014. – № 1/2. – С. 135-141.
Автор зробив спробу проаналізувати вплив екологічної
освіти на процес соціалізації учнів загальноосвітньої школи; розглянув історію виникнення та становлення екологічної освіти, проаналізував проблеми та недоліки системи екологічної освіти і виховання та можливість застосування екологічної освіти в організації процесу соціалізації учнів загальноосвітньої школи на сучасному етапі.

***
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Лошкарьова Н. П. Природоохоронні заходи до Дня
довкілля. 2013, 24 берез. [Електрон. ресурс] / Лошкарьова Н. П. – Режим доступу: www.ognb.odessa.ua
14,18,21 березня сектор інформаційного забезпечення з
питань
екології
довідково-інфомаційного
відділу
ОННБ
ім. М. Горького організував ряд зустрічей зі студентами Одеського
державного екологічного університету, вчителями географії середніх шкіл Одеси:
– 14 березня з доповіддю «Природокористування Чорного
моря» виступив В. І. Михайлов, д-р геогр. наук, проф. кафедри
автоматизації
технологічних
процесів
Академії
зв’язку
ім. О. С. Попова;
– 18 березня з доповіддю «Метеори та метеорити» виступив Ю. С. Романов, канд. фіз-мат. наук, проректор з наукової роботи ОНУ ім. І. І. Мечникова,член Астрономічного товариства;
– «23 березня – Всесвітній день метеорології. З тематичною виставкою «Погода. Клімат. Спостереження за погодою для
захисту життя та майна» присутніх ознайомила Н. П. Лошкарьова,
працівник сектора.
Лошкарьова Н. П. Сучасний стан Хаджибейського
лиману та перспективи розвитку природокористування (до Дня довкілля). 2013, 24 квіт. [Електрон.
ресурс] / Лошкарьова Н. П. – Режим доступу:
www.ognb.odessa.ua
23-25 квітня 2013 р. у Києві відбувався десятий екологічний форум «Довкілля для України». З метою підвищення рівня
екологічної освіти у рамках «Дня довкілля – 2013» 24 квітня сектор інформаційного забезпечення з питань екології довідковоінформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького провів День інформації на тему: «Сучасний стан Хаджибейського лиману та перспективи розвитку природокористування». Фахівці сектора підготували тематичну виставку, на якій представили матеріали про дослідження Хаджибейського лиману, починаючи з 1892 р., історію заснування та спорудження на його березі лікувального закладу, а
також про сучасний екологічний стан лиману. У заході взяли
участь науковці Одеського державного екологічного університету.
Екологічному стану Хаджибейського лиману та оцінці його наповнення у весняний період була присвячена доповідь Ж. Р. Шакірзанової, д-ра геогр. наук, доцента кафедри гідрології суші. З доповіддю «Гідрохімічний та водно-сольовий режими Хаджибейського
202

віддю «Гідрохімічний та водно-сольовий режими Хаджибейського
лиману» виступив О. М. Гриб, канд. геогр. наук, доцент кафедри
гідроекології та водних досліджень університету.З інформаціями
виступили В. І. Михайлов, д-р геогр. наук, проф. кафедри автоматизації технологічних процесів Академії зв’язку ім. О. С. Попова,
та Л. О. Харіна, завідувач сектора заповідної справи Державного
управління охорони навколишнього природного середовища. Учасниками Дня довкілля були студенти Одеського державного екологічного університету, Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, представники екологічних громадських організацій.
Лошкарьова Н. П. Сучасний стан Дністровського
басейну та перспективи розвитку природокористування (до Дня довкілля). 2014, 15 квіт. [Електрон.
ресурс] / Лошкарьова Н. П. – Режим доступу:
www.ognb.odessa.ua
До Дня довкілля, який припадає на 19 квітня, сектор інформаційного забезпечення з питань екології довідковоінформаційного відділу ОННБ ім. М. Горького провів День фахівця
на тему «Сучасний стан Дністровського басейну та перспективи
розвитку природокористування». У заході взяли участь викладачі
вузів, фахівці Нижньодністровського національного парку, студенти Одеського державного екологічного університету та Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, представники екологічних громадських організацій. Фахівці
сектора підготували тематичну виставку (80 видань) з оглядом
«Сучасний стан Дністровського басейну та перспективи розвитку
природокористування». З доповіддю «Сучасний гідроекологічний
стан Нижнього Дністра та Дністровського лиману» виступив О. М.
Гриб, канд. геогр. наук, доцент кафедри гідроекології та водних
досліджень Одеського державного екологічного університету.
«Про вплив антропогенних факторів на природні екосистеми Нижньодністровського національного природного парку» розповів
М. В. Роженко, заступник директора, головний природознавець
Нижньодністровського національного природного парку. «Рекреаційно-туристичні ресурси Нижнього Придністров’я та перспективи
їх використання» – тема виступу А. Е. Молодецького, канд. геогр.
наук, доцента кафедри географії України ОНУ ім. І.І. Мечникова.
Учасникам продемонстрували відеофільм «Нижньодністровський національний природний парк».
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Лошкарьова Н. П. Всесвітній день моря. 2014, 9 верес. [Електрон. ресурс] / Лошкарьова Н. П – Режим
доступу: www.ognb.odessa.ua
Всесвітній день моря відзначається в останній тиждень
вересня. Ідея святкування цього дня виникла як реакція на масштабний вилов риби в морях і океанах нашої планети, на зникнення
багатьох рідкісних видів риби. Мета Всесвітнього дня моря – привернути увагу міжнародної спільноти до непоправної шкоди, яку
завдають морям і океанам перелов риби, забруднення водоймищ
і глобальне потепління. Два найбільш важливих завдання – підвищувати безпеку на морі і запобігати забрудненню морського
середовища, зокрема нафтою.
До Всесвітнього дня моря сектор інформаційного забезпечення з питань екології довідково-інформаційного відділу
ОННБ ім. М. Горького підготував тематичну виставку з оглядом
«Морські заповідні території, екологічні проблеми та шляхи їх
вирішення», на якій представлено 60 видань. На базі виставки 9
вересня 2014 року сектор спільно з Регіональним центром розповсюдження екологічних знань Одеського державного екологічного університету провів захід, на який були запрошені фахівці УкрНЦЕМ, студенти Одеського державного екологічного університету та Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського, представники екологічних громадських
організацій, працівники ОННБ ім. М. Горького. Н. П. Лошкарьова,
працівник сектора, розповіла про Всесвітній день моря; з доповіддю «Філофорне поле – об’єкт природно-заповідного фонду:
збереження, відновлення та подальше раціональне користування» виступила І. П. Третяк, завідувач сектора охорони морських
біоценозів відділу наукових досліджень та охорони морських біоценозів УкрНЦЕМ. «Про заповідний фонд України» розповіла
Т. Г. Чорна, керівник Регіонального центру поширення екологічних знань Одеського державного екологічного університету.
Лошкарьова Н. П. Презентація книги «Наука в моей
жизни: библиография». 2014, 24 верес. [Електрон.
ресурс] / Лошкарьова Н. П. – Режим доступу:
www.ognb.odessa.ua
У рамках ХV Всеукраїнської виставки-форуму «Українська
книга на Одещині» в ОННБ ім. М. Горького відбулася презентація
книжки відомого вченого-гідробіолога, академіка НАН України,
доктора біологічних наук, професора, заслуженого діяча науки і
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техніки України, лауреата Державної премії України Ювеналія Петровича Зайцева «Наука в моей жизни: библиография».
Теоретичні та прикладні питання біології та екології моря:
контурні (крайові) угруповання організмів у морях і океанах та їх
біосферна роль, антропогенні зміни у морських екосистемах – таке коло наукових інтересів Ю.П. Зайцева. Він відкрив морський
нейстон – угруповання організмів на межі моря і атмосфери, заклав основи морської нейстонології – нової галузі екології моря.
Ювеналій Петрович – автор 350 наукових публікацій, зокрема 18 монографій та 8 науково-популярних книг з питань біологічного різноманіття, впливу діяльності людини на екологічні процеси у морському середовищі. Його діяльність високо оцінена як в
Україні, так і в світі : Ю. П. Зайцев відзначений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР (1984), премією ім. І. І. Шмальгаузена (1966); двома почесними нагородами Секретаріату Міжнародної чорноморської комісії захисту Чорного моря від забруднення – «Срібний Дельфін» (2006) та «Кришталева медаль»
(2009); є також лауреатом Державної премії України (2014). Неоціненним є внесок Ювеналія Петровича і в екологічну освіту суспільства, формування екологічної культури населення. Понад десять років він був членом ученої ради Університету екологічних
знань ОННБ ім. М. Горького.
У заході взяли участь Б. Г. Александров, директор ІнБМ
НАН України, д-р біол. наук; С. Є. Дятлов, канд. біол. наук, завідувач відділу якості водного середовища ІнБМ НАН України;
В. І. Михайлов, д-р геогр. наук, проф. кафедри автоматизації технологічних процесів Одеської національної академії зв’язку
ім. О. С. Попова, А. Л. Цикало, д-р хімічних наук, проф. кафедри
хімії, охорони та раціонального природокористування Одеської
державної академії холоду, В. В. Заморов, канд. біол. наук, доцент, декан біологічного факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова.
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02.02.2012 р. «Круглий стіл» на тему: «Значення водноболотних угідь для збереження біологічного
різноманіття та розвитку туризму в Одеському регіоні».
Про раціональне використання ресурсів водноболотних угідь в Азово-Чорноморському регіоні
доповідає В. П. Стойловський, д-р біол. наук, проф.,
завідувач кафедри зоології ОНУ ім. І. І. Мечникова.

18.03.2013 р. З доповіддю
«Природокористування
Чорного моря» виступає
В. І. Михайлов, д-р геогр.
наук., проф. кафедри автоматизації та управління технологічними процесами Одес.
нац. акад. зв'язку
ім. О. С. Попова.

24.04.2013 р. День довкілля – 2013. День інформації на тему:
«Сучасний стан Хаджибейського лиману та перспективи
розвитку природокористування». Запрошені:
О. М. Гриб, канд. геогр. наук, доцент кафедри гідроекології
та водних досліджень Одес. держ. екол. ун-ту,
Ж. Р. Шакірзанова, д-р геогр. наук,
доцент кафедри гідрології суші Одес. держ. екол. ун-ту,
Д. С. Волков, керівник громадської екол. орг. «Акваторія життя».

Про гідрологічний стан Хаджибейського лиману та наслідки
його наповнення у весняний період року розповіла
Ж. Р. Шакірзанова, д-р геогр. наук, доцент кафедри гідрології
суші Одес. держ. екол. ун-ту.

З доповіддю «Гідроекологічний стан Хаджибейського лиману
та шляхи його поліпшення» виступив О. М. Гриб,
канд. геогр. наук, доцент кафедри гідроекології та водних
досліджень Одес. держ. екол. ун-ту.

В. Малафєєв, член
екол. громад. організації
“Акваторія життя”
звертається до лектора
з питанням.

До дня Довкілля -2014. 15.04.2014. День фахівця на тему:
«Сучасний стан Дністровського басейну та перспективи
розвитку природокористування». У заході взяли участь
науковці Одес. держ. екол. ун-ту, Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова,
Нижньодністровського нац. природ. парку:
О. М. Гриб, канд. геогр. наук, доцент кафедри гідроекології
та водних досліджень Одес. держ. екол. ун-ту,
М. В. Боженко, заст. директора, голов. природознавець
Нижньодністровського нац. природ. парку,
А. Е. Молодецький, канд. геогр. наук, доцент кафедри географії
України Одес. нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова.

Н. П. Лошкарьова, фахівець інформаційного центру
з питань екології ОННБ ім. М. Горького, проводить огляд
тематичної виставки.

З доповіддю «Сучасний гідроекологічний стан Нижнього Дністра
та Дністровського лиману» виступив О. М. Гриб, канд. геогр. наук,
доцент кафедри гідроекології та водних досліджень
Одес. держ. екол. ун-ту.

Про вплив антропогенних факторів на природні екосистеми Нижньодністровського національного природного парку розповів
М. В. Роженко, заст. директора, голов. природознавець
Нижньодністровського нац. природ. парку.

«Рекреаційно-туристичні ресурси Нижнього Придністров'я
та перспективи їх використання» – тема виступу А. Е. Молодецького,
канд. геогр. наук, доцента кафедри географії України Одес.
нац. ун-ту ім. І. І. Мечникова.

24.09.2014 р. Учасників презентації книги Ю. П. Зайцева «Наука в моей
жизни: библиография» вітає О. М. Бельницька, заст. ген. директора
ОННБ ім. М. Горького, заслужений працівник культури України.

Книгу «Наука в моей жизни: библиография» представляє
Б. Г. Александров, д-р біол. наук, директор
Ін-ту морської біології НАН України.

Книгу «Наука в моей жизни: библиография» представляє її автор,
Ю. П. Зайцев, д-р біол. наук, проф., акад. НАН України.
В обговоренні взяли участь: В. І. Михайлов, д-р геог. наук, проф. каф.
автоматизації та управління технол. процесами Одес. нац. акад.
зв'язку ім. О. С. Попова; С. Є. Дятлов, канд. біол. наук, завідувач відділу
якості водного середовища Ін-ту морської біології НАН України;
В. В. Заморов, канд. біол. наук, доцент, декан біол. ф-ту ОНУ
ім. І. І. Мечникова; А. Л. Цикало, д-р хім. наук, проф. каф. хімії, охорони
та рац. природокористування Одес. держ. акад. холоду.

Тематична виставка
“Наукові видання
Ю. П. Зайцева»
(До 90-річчя від
дня народження).

З доповіддю «Сучасний гідроекологічний стан Тилігульського лиману
та формуючі фактори, можливості управління» виступив
Ю. С. Тучковенко, д-р геогр. наук, проректор з наук. роботи Одес.
держ. екол. ун-ту.

«Оцінка водно-сольового режиму Тилігульського лиману в
майбутньому – в умовах змін клімату та водообміну з морем» – тема
виступу О. М. Гриба, канд. геогр. наук, доц. каф. гідроекології та
водних досліджень Одес. держ. екол. ун-ту.

І. П. Гержик, заст. директора з наук. роботи Тилігульського регіонал.
ландшафт. парку, презентує слайд-шоу «Тилігульський регіональний
ландшафтний парк».

Фахівець інформ. сектора з питань екології ОННБ ім. М. Горького
Н. П. Лошкарьова знайомить присутніх з тематичною виставкою
«Сучасні проблеми Тилігульського лиману та шляхи їх вирішення».

Учасники заходу оглядають тематичну виставку.

Серед учасників природоохоронних заходів, які проводить інформ.
сектор ОННБ ім. М. Горького, студенти Одес. держ. екол. ун-ту з
керівником С. Г. Голубєвою, зав. музею ун-ту, та студенти
Південноукр. держ. пед. ун-ту ім. К. Д. Ушинського з керівником
О. П. Соцькою, викладачем ун-ту, працівники ОННБ ім. М. Горького
та представники екологічної громадськості.

25.09.2014 р. До Всесвітнього дня моря. З оглядом тематичної
виставки “Морські заповідники, екологічні проблеми та шляхи
їх вирішення” виступає фахівець інформ. сектора
з питань екології ОННБ ім. М. Горького Н. П. Лошкарьова.

З доповіддю «Філофорне поле – об'єкт природно-заповідного фонду:
збереження, відновлення та подальше раціональне використання»
виступає І. П. Трет’як, зав. сектора охорони мор. біоценозів відділу
наук. досліджень та охорони мор. біоценозів УкрНЦЕМ.
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АБРЕВІАТУРИ___________________________________________
АОП – абразійно-зсувні процеси
БДАН – база даних антропогенного навантаження
БДЛК – Бузько- Дніпровсько -Лиманський канал
БС – Балтійська система висот і глибин
БСК5– розчинений у воді кисень
ВБР – водно-біологічні ресурси
ВБУ – водно-болотні угіддя
ВЕЗ – вільна економічна зона
ВЕЛ – Всеукраїнська громадська екологічна організація «Всеукраїнська екологічна ліга»
ВНДПІОКЕАНМАШ – Всесоюзний науково-дослідний та проектний
інститут океанічного машинобудування
ВОВ – взвешенное органическое вещество
ВОС – водо-очисна станція
ГГФ – геолого-географічний факультет ОНУ ім. І. І. Мечникова
ГДК – гранично-допустимі концентрації
ГМЦЧАМ – Гідрометеорологічний центр Чорного та Азовського
морів
ГТК – гідротермічний коефіцієнт
ДБН – Держстандарт
ДГМО – Дунайська гідрометеорологічна обсерваторія
ДІМФ – Науково-дослідний проектно-конструкторський інститут
морського флоту України
ДО – донні відкладення
ДП «АМПУ» – Державне підприємство «Адміністрація морських
портів України»
ЄБРР– Європейський банк реконструкції та розвитку
ЄЄА – Європейське агентство з питань навколишнього природного середовища
ЗОР – завислі органічні речовини
ІАЛСМРТ – Інформаційно-аналітична логістична система
морського та річкового транспорту
ІАЦ – Інформаційно-аналітичний центр морського та річкового
транспорту
ІВМ – іони важких металів
ІЗВ – індекс забруднення води
ІМБ – Інститут морської біології НАН України
ІПО МРТ – Інститут післядипломної освіти фахівців морського та
річкового транспорту
ІПУ – індекс природної стійкості
ІСЗО – інформаційна стратегія у галузі забруднення та оцінки для
країн Чорноморського регіону

МБО «Екологія-Право-Людина» – Міжнародна благодійна
організація «Екологія-Право-Людина»
МГІ НАНУ – Морський гідрофізичний інститут НАН України
МГФЛ – Морська геофізична лабораторія Одеського державного
екологічного університету
МКВ УкрНДІГіМ – Молдавський комплексний відділ Українського
науково-дослідного інституту гідротехніки і меліорації
МН – морський нейстон
МНК – морські навігаційні карти
МСОП – міжнародний союз охорони природи
МТП – морський торговельний порт
НГП – небезпечні геологічні процеси
НДЛ – науково-дослідна лабораторія запобігання забрудненню
навколишнього середовища
НПЗ – нафтопереробний завод
НПП – національний природний парк
НПР – нормально підпертий рівень води
НС – нейронна мережа
НУО – неурядові українські організації
ОГСНК – Общегосударственная система контроля за
загрязнением речных и морских вод
ОДЕКУ – Одеський державний екологічний університет
ОМZ (oxygen-minimum) – кисневий мінімум
ОНАЗ – Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
ОНУ ім. І. І. Мечникова – Одеський національний університет
ім. І. І. Мечникова
ОФ ІнБПМ НАН України – Одеський філіал Інституту біології
південних морів ім О. О. Ковалевського НАН України, з
1.10.2014 р. – Інститут морської біології НАН України (ІМБ НАНУ)
ОЧЕС – Організація Чорноморського економічного
співробітництва
ПЗФ – природно-заповідний фонд
ПЗЧМ – північно-західна частина Чорного моря
ПЗШ –північно-західний шельф
ПЛР – природні лікувальні ресурси
ПП – первинна продукція
ПС – природна стійкість
ПХБ – поліхлорбіфеніли
РАЦ МОЗ – Регіональний активний центр з моніторингу
та оцінки забруднень
РБД – Регіональна база даних моніторингу Чорного моря
РЛП – регіональний ландшафтний парк
РОВ – растворенное органическое вещество
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РОР – розчинена органічна речовина
РЦІМЕД – Регіональний центр інтегрованого моніторингу
та екологічних досліджень ОНУ ім. І. І. Мечникова
СБО – станція біологічного очищення
СЕС – санітарно-епідеміологічна станція
СЗШ –северо-западный шельф
СОЗ – стійкі органічні забруднення
СЭС – свободная экономическая зона
ТЕО – техніко-економічне обгрунтування
ТОВ – товариство з обмеженою відповідальністю
УкрНДГМІ – Український науково-дослідний гідрометеорологічний
інститут
УкрНДІМФ
–
Український
науково-дослідний
проектноконструкторський інститут морського флоту України
УкрНЦЕМ – Український науковий центр екології моря
ХМК – Херсонський морський канал
ХОС– хлорорганічні сполуки
ХСК – хімічне споживання кисню
ЧК – Чорноморська комісія
ЧКУ – Червона книга України
БІНСА – Міжнародна асоціація судновласників Чорноморського
басейну
BSIMAP – Чорноморська програма комплексного моніторингу та
оцінки забруднення Чорного моря
Е-ТРІХ – індекс трофічного статусу морських екосистем
ІТММ – Institute of Transport and Maritime Management Antwerp. при
університеті Антверпена (Бельгія)
IMO – International Maritime Organization – Міжнародна морська
організація
SPEI – cтандартизований індекс сумарного випаровування і опадів
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ПОКАЖЧИК ПЕРІОДІЧНИХ ВИДАНЬ________________________
Збірники
Екологічні проблеми Чорного моря (Одеса)
Екологія міст та рекреаційних зон. Науково-методичні проблеми
покращення довкілля Одеського регіону (Одеса)
Инновационные пути модернизации базовых отраслей промышленности, энерго- и ресурсосбережение, охрана окружающей
природной среды (Харків)
Лимани північно-західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення (Одеса)
Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан; проблеми водного та екологічного менеджменту, рекомендації щодо їх вирішення (Одеса)
Современные проблемы сохранения биоразнообразия и природопользования (Одеса)
Соціально-екологічні проблеми переходу до сталого розвитку:
реалії та перпективи ХХІ століття (Херсон)
Стратегія розвитку екологічної освіти у ХХІ столітті (Миколаїв)
Сучасна гідрометеорологія: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення (Одеса)
Журнали
Агроекологічний журнал (Київ)
Вісник Дніпропетровського університету ім. О. Гончара. Біологія
(Дніпропетровськ)
Вісник Одеського державного екологічного університету (Одеса)
Вісник Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова
(Одеса)
Вода: гигиена и экология (Одеса)
Екологічий вісник України (Київ)
Известия Музейного фонда им. А. А. Браунера (Одеса)
Морской гидрографический журнал (Севастополь)
Морський екологічний журнал (Севастополь)
Порты Украины (Одеса)
Причорноморський екологічний бюлетень (Одеса)
Український гідрометеорологічний журнал (Одеса)
Черноморские румбы: междунар. мор. альм. (Одеса)
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