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Проаналізовано гідроекологічний моніторинг водних екосистем 

(водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС та озера Білого) з 
огляду на сучасні європейські напрямки у природоохоронній дія-

льності. Запропоновано стратегію прийняття управлінських рі-
шень щодо покращення екологічного стану цих водних екосистем. 

Удосконалено систему моніторингових спостережень та комплек-

сних інтегральних оцінок водойм розташованих у зоні впливу 

атомної енергетики відповідно до нормативної бази країн ЄС на 

основі системного підходу та комплексного аналізу екологічного 

стану цих водойм.  
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Вступ. На сучасному етапі одним із наслідків погіршення екологіч-

ної ситуації у гідроекосистемах природного та штучного походження є 

зростаюче антропогенне навантаження, а саме якісні та кількісні зміни 

екологічного стану цих екосистем, збіднення їхнього видового складу 

та зниження біопродуктивності. 

У зв’язку з цим актуальними є дослідження змінюваних у часі гід-

рофізичних, зокрема термодинамічних, гідрохімічних та продукційно-

деструкційних процесів, що визначають формування якості води гід-

роекосистем. 

Атомні електростанції (АЕС) розташовані поблизу густонаселених 

регіонів, зон рекреації та інтенсивного сільськогосподарського вироб-

ництва, тому особливого значення набуває оцінювання якості води, 

паразитологічної ситуації та можливих ризиків у розвитку ключових 

елементів біоти у водоймах-охолоджувачах і прилеглих акваторіях 

природних водойм [11]. 

В енергозабезпеченні народногосподарського комплексу провідну 

роль відіграють атомні електростанції, на частку яких припадає близь-
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ко 50% електроенергії, що виробляється електростанціями України. 

Одна з найважливіших умов надійної експлуатації АЕС – безперебійне 

водозабезпечення, джерелами якого слугують ріки, озера, водосхови-

ща та водойми-охолодники. Гідроекологічна безпека атомної енерге-

тики – це підтримання такого екологічного стану водойм, який забез-

печує оптимальну роботу АЕС, передбачену проектними вимогами. 

Досягнення гідроекологічної, ядерної безпеки та оптимальної експлуа-

тації техногідроекосистем АЕС без будь-яких негативних впливів на 

навколишнє природне середовище має ґрунтуватися на розробленні та 

впровадженні методології управління екологічним станом цих гідрое-

косистем. 

Аналіз останніх досліджень. У розвитку сучасної гідроекології 

стала досить помітною тенденція до оцінки стану водних об’єктів не з 

погляду потреб конкретного водоспоживача, а з погляду збереження 

структури і функціонування особливостей всієї екосистеми. Існуюча 

система санітарно-гігієнічного нормування з використанням гранично-

допустимих концентрацій (ГДК) вже тривалий час піддається в цілому 

аргументованій критиці, яка зводиться до таких основних претензій:  

1) концентрації речовин у воді не відображують токсикологічне наван-

таження на екосистему, оскільки не враховують процеси акумуляції 

речовин у біологічних об’єктах та донних відкладах; 2) не враховуєть-

ся специфіка функціонування водних екосистем у різних природно-

кліматичних зонах (широтна та вертикальна зональність) та біогеохі-

мічних провінціях (природні геохімічні аномалії з різним рівнем вміс-

ту природних з’єднань), а отже, і їх токсикорезистентність; 3) не вра-

ховується різний трофічний статус екосистем, сезонні особливості 

природних факторів, на фоні котрих проявляється токсичність забруд-

нюючих речовин. 

Перераховані, а також деякі інші недоліки санітарно-гігієнічного 

нормування не заперечують необхідність оцінки стану водних об’єктів 

за ГДК, але свідчать про необхідність розробки та використання інших 

підходів у екологічному нормуванні та водній токсикології [1, 3]. 
У напрямках досліджень сучасної гідроекології є помітною тенден-

ція до оцінки гідроекосистем не з погляду потреб конкретного водоко-
ристування, а з погляду збереження структури і функціонування особ-
ливостей цих екосистем в умовах теплового, техногенного та хімічно-
го навантаження (рис. 1). 

Поряд з методами біоіндикації, які дають змогу виявляти наявність 

токсичних забруднень за змінами видового складу і структури гідробі-

оценозів, велике значення у контролі токсичності забруднених вод на-

буває комбінований спосіб, який базується на аналітичному визначенні 
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вмісту окремих токсикантів в органах і тканинах видів-концентраторів 

[7].  

В Україні останнім часом приділяється досить велика увага про-

блемі вдосконалення моніторингу стану навколишнього природного 

середовища та моніторингу трансграничного забруднення водних 

об’єктів. У той же час існуюча система моніторингу ще не повною мі-

рою відповідає міжнародним вимогам. Моніторинг навколишнього се-

редовища є важливим інструментом ефективного управління якістю 

навколишнього природного середовища, своєчасного попередження 

шкідливого впливу забруднювачів, а також широкого інформування 

громадськості про стан і тенденції зміни навколишнього природного 

середовища. 

Крім того, сучасна нормативна база оцінки якості поверхневих вод 

недостатньо інтегрується з нормативною базою передових Європейсь-

ких країн, а в Україні впродовж останніх років у відповідності до пос-

танов уряду здійснюється гармонізація національних природоохорон-

них нормативних документів з відповідними нормативними докумен-

тами високорозвинених країн Європи і світу. 

Після прийняття Європейським Союзом Рамкової водної директиви 

(WFD) у 2000 році в країнах ЄС почалась поетапна розробка та впро-

вадження її положень. В Україні, так само як і в більшості країн пост-

радянського простору система моніторингу водних об’єктів лишилась 

незмінною з часів СРСР. У багатьох своїх аспектах вона не лише не ві-

дповідає вимогам WFD, але і є малопоказовою [2, 7, 12]. 

Первинні дані про фізико-хімічні і біологічні параметри стану вод-

них ресурсів, одержаних в ході існуючого моніторингу, часто залиша-

ються без належного використання внаслідок відставання методичного 

забезпечення щодо їх обробки, узагальнення й аналізу відповідно осо-

бливостей зон впливу атомної енергетики. Наукові праці в цьому плані 

мають несистематичний розрізнений характер. Систематизація й ана-

літичний аналіз накопиченого досвіду розробки системи моніторингу 

й обґрунтування доцільності його застосування в широкому спектрі 

наукових і практичних робіт з охорони водних об’єктів 30-ти кіломет-

рової зони атомних електростанцій  залишаються актуальним завдан-

ням. 

На сьогодні, системи моніторингу поверхневих вод як в США, так і 

в країнах ЄС зазнали суттєвих змін. Основа цих змін – перехід від чис-

то хімічного контролю на біологічний, що заснований на системі біоі-

ндикації. Біологічний контроль – це оцінка стану водних об’єктів з ви-

користанням біологічних властивостей та інших прямих вимірювань 

біоти. 
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Рис. 1. Структурна блок-схема проведення комплексної екологічної оцінки 

стану прилеглих до АЕС природних та штучних гідроекосистем 

Загальна гідро-

метео-рологія 

− Випаровування, 

приплив, витрата 

− Рівень води, 

температура, 

радіація 

− Напрямок і 
швидкість вітру 

Гідрологія і 
абіотичні 
фактори 

- Глубина, 
температура, 
швидкість 
течії 
- Прозорість, 
хлорофіл А 
- Параметри 
ґрунту, суб-
страту 

Гідрохімія 

- Код показника 

- Розмірність 

- Місце відбору 

(поверхня, дно, 

організм) 

Гідробіологія 

- Вид 

- Чисельність 

- Біомаса 

Регіон 

- Гідрографічний 
район 
- Басейн (підба-
сейн) 
- Площа водозбору 

 

Водний об’єкт 

- Річка, озеро, во-

досховище 

- Типологія 

- Площа водозбо-

ру 

 

Станція 

- Координати 
створу 
- Типологія 
- Відстань до 
гирла 

 

Рубрикатор по-

казників 

− Гідрологія 

− Метеорологія 

− Гідрохімія  

− Гідробіологія 

 

Вимірювання 

- Дата 
- Час 
- Умови відбо-

ру проби 

Список видів 

- Фітопланктон  

- Зоопланктон  

-Бактеріопланктон  

- Перифітон  

- Зообентос  

-  Макрофіти 

Експедиція 

- Маршрут 

- Період 

- Ціль 

 



Випуск 3(63) 2013 р. Серія «Сільськогосподарські науки»  

28 

Основною причиною переходу на біологічний контроль є той факт, 

що суспільства водних організмів відображують сукупний вплив фак-

торів середовища на якість поверхневих вод. Там, де критерії для ви-

значення впливу не існують (наприклад, вплив джерела забруднення 

поза пунктом спостереження, деградація середовища існування), сус-

пільства можуть бути єдиними практичними засобами оцінки таких 

впливів. Відома міжнародна практика по контролю за станом сус-

пільств виявляє, що він може бути відносно недорогим, порівняно з 

хімічним контролем. 

В різних країнах існують різні системи різні системи біоіндикації 

поверхневих вод, які адаптовані до умов регіону та його специфіки. 

Натепер існують дві системи, які використовуються різними країнами. 

Це американська система RPBs (Rapid Bioassessment Protocols) та бри-

танська RIVPACS (River Invertebrate Prediction and Classification 

System).  

Більшість положень WFD стосовно ведення моніторингу водних 

об’єктів засновані на системах RPBs та RIVPACS. Для забезпечення 

співставлення результатів стану водних екосистем передбачається 

обов’язкове визначення таких біологічних показників, як склад та чи-

сельність водної флори, склад та чисельність донної безхребетної фау-

ни, склад, чисельність та вікова структура рибної фауни.  

Екологічні цілі, що висуваються до поверхневих вод спрямовані на 

досягнення: 

1 – поліпшенняї якості поверхневих вод; 

2 – зміну екологічного потенціалу та хімічного складу штучних та 

сильно змінених водних об’єктів; 

3 – повну відповідність всім нормам та вимогам, які повинні задо-

вільнити охоронним зонам. 

Необхідно спеціально підкреслити, що згідно WFD країни ЄС по-

винні досягати “доброї” якості води, а не природної. Там, де такий 

стан вже існує, його необхідно підтримувати. Якщо водні об’єкти під-

даються настільки сильному впливу антропогенного характеру, а їх 

стан є таким, що досягнення доброго стану неможливо, або занадто 

дорого, можуть бути встановлені менш суворі екологічні цілі на основі 

визначених критеріїв та повинні бути запроваджені всі заходи для не-

допущення подальшого погіршення стану цих водойм. 

Європейська водна рамкова директива тісно пов’язана з європейсь-

кою системою EUROWATERNET. Система EUROWATERNET – це 

процес, за допомогою якого країни ЄС отримують інформацію про во-

дні ресурси (їх якість та кількість), яка необхідна їм для отримання ві-
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дповідей на запитання споживачів. Фактично EUROWATERNET – це 

система, котра:  

- використовує дані з існуючих національних систем моніторингу 

та інформаційних баз; 

- порівнює подібне з подібним; 

- має статистично стратифіковану конструкцію, пристосовану для 

рішення конкретних задач та отримання відповідей на поставлені за-

питання; 

- характеризується заданою потужністю та точністю. 

Вимоги EUROWATERNET до систем моніторингу поверхневих 

вод значно ширші, ніж у WFD. Насамперед це стосується кількості 

станцій спостережень і типів об’єктів спостережень. Зокрема, згідно 

EUROWATERNET як еталонні, так і репрезентативні створи повинні 

охоплювати не лише крупні водні об’єкти, але і річки 3 і 4 порядку та 

невеликі озера. 

Мета і завдання досліджень. Удосконалити систему моніторингу та 

запропонувати компенсаційні водо- та природоохоронні заходи щодо 

покращення екологічного стану водних екосистем, розташованих в зо-

ні впливу атомних електростанцій на основі проведених комплексних 

екологічних досліджень.  

Матеріали і методи досліджень. Методики досліджень охоплюва-

ли проведення польових, лабораторних, модельних, теоретичних та 

аналітичних досліджень, а також математичну обробку статистичних 

рядів експериментальних даних. Використано гідрохімічні, гідробіоло-

гічні та іхтіологічні показники в ході досліджень. 

На основі комплексних екологічних досліджень штучних та приро-

дних гідроекосистем різного цільового водокористування, розташова-

них в тридцятикілометрових зонах впливу атомних електростанцій (на 

прикладі водойми-охолоджувача Хмельницької АЕС та озера Білого 

Рівненської області) з'ясовано умови функціонування та формування 

цих екосистем, та удосконалено систему моніторингу та запропонува-

но компенсаційні водо- та природоохоронні заходи щодо покращення 

екологічного стану водних екосистем, розташованих в зоні впливу 

атомних електростанцій з огляду на сучасні європейські напрямки 

природоохоронної діяльності.  

Результати досліджень. Зростаючий антропогенний тиск на водні 

екосистеми 30-кілометрових зон впливу АЕС суттєво загострило про-

блему їх охорони та відновлення. До останнього часу якість води цієї 

групи водойм оцінювалася тільки з позиції споживчого плану, тобто 

відповідність технологічним вимогам в залежності від цільового приз-

начення. В результаті такого підходу сталося значне перевантаження 
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водних екосистем та зниження самоочисної їх здатності. Що призвело 

до екологічно кризових ситуацій, погіршення і втрати споживчих ха-

рактеристик води. 

На цій підставі виникла гостра необхідність надати об’єктивну оці-

нку дійсному екологічному стану досліджуваних водних об’єктів, ви-

значити шляхи оптимізації їх господарського використання, запрова-

дити природоохоронні заходи по відновленню їх екологічного стану і 

збереженню якості води. 

Головним принципом у водоохоронній діяльності відносно водойм 

різного типу є збереження водної екосистеми як цілісної екологічної 

одиниці організації і функціонування. 

На наш погляд, у структурі управлінських рішень стосовно водоо-

хоронної діяльності водойм 30- кілометрової зони впливу АЕС мають 

бути виділені три аспекти: технологічний, біологічний та просторовий  

(рис.  2).  

Технологічний аспект повинен бути пов’язаний з оптимізацією гід-

рологічного режиму екосистем, тобто слід поліпшити теплообмін по-

верхневих вод водойми-охолоджувача, зменшити теплове навантажен-

ня на водойму-охолоджувач та прилеглі водні об’єкти 30-кілометрової 

зони впливу Хмельницької атомної електростанції.  

Для Білого озера технологічний аспект повинен базуватися в якості 

контролю за трансформацією прибережної смуги озера, а також тран-

сформацією ґрунтового покриву та прибережної рослинності. 

Біологічний аспект передбачає здійснення контролю за перебігом 

продукційно-деструкційних процесів шляхом використання елементів 

біомеліорації, що, дозволить, з одного боку, досягти біомеліоративного 

ефекту, з іншого боку, отримати високоякісну рибопродукцію. Про-

гресуюча евтрофікація водойми-охолоджувача є стимулюючим факто-

ром щодо активізації розвитку певних груп гідробіонтів, особливо ма-

крофітів та фітопланктону. Риби-біомеліоратори, які вселяються у во-

дойму-охолоджувач, не є ефективними споживачами органічної маси, 

що продукується на різних трофічних рівнях, зумовлює утворення ту-

пикових продукційних гілок, за якими відбувається поступове накопи-

чення органіки в межах водної екосистеми, утворення потужних дет-

ритних та мулових мас. В результаті відбувається вторинне автохтонне 

забруднення акваторії, що призводить до виникнення кризової ситуа-

ції. 

Просторові аспекти базуються на зменшенні рекреаційного наван-

таження на водні екосистеми. Крім того, контроль за радіоактивними 

забрудненням в межах 30-ти км зони впливу АЕС.  
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Рис. 2. Стратегія прийняття управлінських рішень щодо водоохоронної діяльності водних екосистем різного цільового 

призначення 30-км зони впливу АЕС

Аналіз даних екологічного моніторингу водних екосистем 30-кілометрової 

зони впливу АЕС різного цільового призначення 

Інтегральна екологічна оцінка стану водних екосистем 

Математична обробка даних, 

математичне моделювання і 

прогнозування 

Гідрохімічна та гідробіологіч-

на та іхтіологічна оцінка 

Геоінформаційна система еко-

логічного моніторингу водойм 

30-км зони впливу АЕС 

Удосконалена система моніторингу щодо покращення екологічного 

стану водних екосистем 30- кілометрової зони впливу АЕС 
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Система моніторингу озера Білого повинна передбачати 

обов’язковий контроль за вмістом радіонуклідів у хижих видів риб. 

Висновки. 1. Основні засади системного підходу та комплексного 

аналізу екологічного стану водних екосистем дають змогу удосконали-

ти чинну систему моніторингу в них та розробляти компенсаційні за-

ходи управління екологічним станом аналогів таких гідроекосистем. 

2. Компенсаційні водоохоронні заходи, які спрямовані на створення 

стабільних гідроекосистем, мають бути реалізовані комплексно за про-

сторовим, технологічним і біологічним аспектами. 

3. Реалізація екологічної складової стратегічних рішень уможли-

вить забезпечення оптимального й ефективного функціонування при-

родних та штучних гідроекосистем як за абіотичними параметрами, 

так й у біомеліоративному та біопродукційному аспектах. 
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MONITORING SURVEYING AQUATIC ECOSYSTEMS GIVEN 

THE CURRENT EUROPEAN DESTINATIONS IN 

ENVIRONMENTAL PERFORMANCE 

 

Hydromonitoring of aquatic ecosystems (Khmelnitsky NPP cooling 

pond and White Lake) because of the current European trends in 

environmental activities is analyzed. The strategy management 

decisions to improve the ecological status of aquatic ecosystems is given. 

The system of monitoring observations and complex integrated 

assessments of water located in the zone of nuclear energy in 

accordance with the regulatory framework of the EU on the basis of a 

systematic approach and a comprehensive analysis of the 

environmental condition of the water is  improved. 
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ГИДРОЕКОЛОГИЧУСКИЙ МОНИТОРИНГ ВОДНЫХ  

ЭКОСИСТЕМ ИЗ ОБЗОРА НА СОВРЕМЕННЫЕ  

ЕВРОПЕЙСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ПРИРОДООХРАННОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Проанализирован гидроэкологический мониторинг водных экоси-

стем (водоема-охладителя Хмельницкой АЭС и озера Белого) учи-

тывая современные европейские направления в природоохранной 

деятельности. Предложена стратегия принятия управленческих 

решений по улучшению экологического состояния этих водных 
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экосистем. Усовершенствована система мониторинговых наблю-

дений и комплексных интегральных оценок водоемов располо-

женных в зоне влияния атомной энергетики в соответствии с нор-

мативной базой стран ЕС на основе системного подхода и компле-
ксного анализа экологического состояния этих водоемов. 

Ключевые слова: водная экосистема, гидроэкологический монито-

ринг, Водная Рамочная Директива, экологическая оценка, водое-
мы-охладители, токсиканты. 
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