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Зміст

1. Екологічна безпека водних екосистем у контексті антропоцентризму і 
неоантропоцентризму.

2. Нормування антропогенного навантаження на довкілля: інструменти, 
недоліки, наслідки.

3. Способи оцінювання рівня екологічної безпеки водних екосистем. 
Місце біотестування та біоіндикації у природоохоронній справі.

4. Екосистема річки Південний Буг: стан, проблеми, причини та наслідки.

5. Альтернатива. Зміст методу токсико-енергетичного відгуку.

6. Стенобіонтне оцінювання якості навколишнього середовища.

7. Енергетична ніша та сталість продуктивності екосистеми.

8. Висновки і пропозиції. 2



Екологічна безпека водних екосистем у 
контексті антропоцентризму і 

неоантропоцентризму

3

Людина є центром піклування у 
процесі розвитку

80% захворювань людини 
пов’язані з неякісною питною 

водою. 



• експериментальне визначення гранично допустимих концентрацій
(ГДК) здійснюється лише на тваринах, організм яких подібний до 
людського, але не аналогічний;
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Нормування антропогенного 
навантаження на довкілля: 

інструменти, недоліки, наслідки



• проведення експерименту
обмежене в часі, тоді як влив 
шкідливої речовини чи
забруднювача в навколишньому
середовищі може бути значно
тривалішим;

• більшість живих організмів
екологічних систем мають власні
фізіологічні особливості, а ГДК, 
визначені на піддослідних
тваринах, визначають для людини
звичайним перерахунком: міліграм
на кілограм маси тіла;

• допустима концентрація однієї
речовини, визначена для людини, 
може бути в декілька разів
завищена по відношенню до інших
видів рослин і тварин, які як і 
людина є невід’ємною частиною
екологічних систем і пов’язані з 
нею потоками речовини, енергії та 
інформації
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Співставлення екологічних характеристик
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Способи оцінювання якості водних ресурсів
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• індекс забруднення води (ІЗВ);

• комбінаторний індекс забрудненості;

• методика НДІ ім. Ерісмана з чотирма критеріями забруднення;

• комплексна екологічна класифікація якості поверхневих вод суші;

• інші.



Класифікація результатів ІЗВ
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Вода
Значення

ІЗВ
Класи якості вод

Дуже чиста до 0,2 I

Чиста 0,2–1,0 II

Помірно

забруднена
1,0–2,0 III

Забруднена 2,0–4,0 IV

Брудна 4,0–6,0 V

Дуже брудна 6,0–10,0 VI

Надзвичайно 

брудна
>10,0 VII

Рік

Гирло р. П. 

Буг, Бузький 

лиман

Гирло р. 

Дніпро

Дніпровсь

кий лиман

2006 1,16 - 0,81

2007 1,73 - 1,48

2008 1,71 - 0,89

2009 1,23 - 1,28

2010 1,59 1,32 1,79

2011 1,49 1,56 1,32

2012 1,30 2,40 1,70

2013 1,44 1,39 0,73

2014 1,25 2,62 1,73



Іще у 2007 році, на Другому міжнародному семінарі зі сталого зростання 
у Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, організованому під егідою ООН, 
було зазначено, що усі глобальні екологічні індекси

Environmental Sustainability Index
Environmental Performance Index
Ecological Footprint
Happy Planet Index
Resource and Environment Performance Index

не виправдали себе.

Міжнародні екологічні індекси
не працюють



Методи, давно відомі і 
застосовувані у світовій практиці 
визначення якості води, дуже 
повільно розвиваються в Україні

10Типові тест-організми (біодетектори) у екотоксикологічних дослідженнях

Методи біотестування та біоіндикації як 
інструменти оцінки якості водного середовища 



Біота в системі НАНД: досвід 
країн світу

1. США. Rapid Bioassessment Protocols. For Use in Streams and
Wadeable Rivers: Periphyton, Benthic Macroinvertebrates, and Fish
(1999 рік). Є наслідком вдосконалення систем моніторингу 
поверхневих водних екосистем, що почалося з 1986 року. Містить
оновлену добірку найбільш ефективних з точки зору економічних
витрат і науково обґрунтованих підходів.

2. Великобританія. River Invertebrate Prediction and Classification 
System (RIVPACS; 2000 рік). Біомоніторингова система для оцінки
якості води у прісноводних річках у Великобританії (на основі
дослідження представників макрозообентосу).



3. Канада. Canadian Aquatic Biomonitoring Network (CABIN; 1998-
1999). Програма біомоніторингу для оцінки «здоров’я» 
прісноводних екосистем Канади.

4. Австралія. Australian River Assessment System (AUSRIVAS; 1994).
Програма дослідження та оцінювання стану прісноводних 
екосистем Австралії.

5. Іспанія. MEDiterranean Prediction And Classification System
(MEDPACS; 2009). Система оцінки екологічного статусу водотоків
середземноморського басейну Іспанії.

Біота в системі НАНД: досвід 
країн світу



Переорієнтація 
принципів НАНД

1. Організми-індикатори мають відповідати ряду критеріїв

• типовість тест-організму для основних трофічних рівнів 
досліджуваної водної екосистеми;

• чутливість до різноманітних токсичних речовин;

• економічність;

• доступність;

• простота виконання заходів біотестування.

2. Крім цього, при обґрунтуванні меж свого впливу на навколишнє 
середовище треба керуватися не стійкістю людського організму до 
впливу негативного фактору, а екологічними характеристиками 
найбільш чутливих компонентів довкілля – стенобіонтів.



Організми-індикатори Задовольняє умови Вихідна ідея

Токсикологічний відгук

Веснянки (Plecoptera)

1) чутливість до забруднюючих речовин у 

воді;

2) широкий діапазон толерантності до 

солоності води;

3) вагоме місце в харчовому ланцюзі;

4) доступність;

5) економічність.

Якщо навколишнє середовище є безпечним 

для найчутливішого живого організму 

(стенобіонту), то воно безумовно буде 

безпечним для людини

Одноденки (Ephemeroptera)

Волохокрильці (Trichoptera)

Віслокрилки (Megaloptera)

Бокоплави (Amphipoda)

Енергетичний відгук

Автотрофи: фітопланктон, 

вища водна рослинність
На будь-який елемент харчового ланцюга у 

водній екосистемі в будь-який момент часу 

діє комплекс факторів, враховані 

синергетичні та кумулятивні ефекти їх 

взаємодії

Чим більше організмів індикаторів узято для 

обчислення, тим точнішим є кінцеве значення 

оцінкиГетеротрофи: консументи 

усіх порядків

Окисно-відновний 

потенціал води

Формується під дією усіх без виключення 

факторів навколишнього середовища
Складнощі інтерпретації даних
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Токсикологічний (стенобіонтний) відгук

ІЕБ =
1

1+ і=1
𝑛 𝑘𝑖

= 
1

1+𝑘в+𝑘од+𝑘вх+𝑘вс+𝑘б

ІЕБ – індекс екологічної безпеки;

kі – показник рівня смертності живих 
організмів при перевищенні і-ої концентрації 
забруднювача у природному середовищі:

kв - веснянок (Plecoptera)

kод - одноденок (Ephemeroptera)

kвх - волохокрильців (Trichoptera)

kвс - віслокрилок (Megaloptera)

kб - бокоплавів (Amphipoda) 15

Енергетичний відгук

ІЕБ =
1

𝑛
∙ (

Е1

Е01
+

Е2

Е02
+⋯+

Е𝑛

Е0𝑛
)

Величини від Е1 до Еn характеризують 
сучасні показники чисельності або 
щільності живих компонентів певного 
виду в екосистемі;

Е01 до Е0n – історично зафіксовані та 
прийняті за «еталонні» значення 
показників чисельності (щільності) живих 
компонентів певного виду в екосистемі



Середньомісячні витрати води річки Південний 
Буг у природних умовах (1936-1983) та при 

закритому руслі (1984-2016) за даними 
спостережень гідрологічного посту 

Олександрівка 16
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Динаміка стоку річки П. Буг за 1936-2016 рр.
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Різницева інтегральна крива та графік 
модульних коефіцієнтів річного стоку 

річки Південний Буг за 1936-2016 роки



> x2<-c(83.12,97.00,131.51,129.48,64.67,58.46,53.46,42.06,52.62,78.19,72.29,71.91)

> t.test(x2,mu=94.83)

One Sample t-test

data:  x2

t = -2.0429, df = 11, p-value = 0.06577

alternative hypothesis: true mean is not equal to 94.83

95 percent confidence interval:

59.65507 96.13993

sample estimates:

mean of x 

77.8975

В даному випадку однопараметричний аналіз за критерієм Стьюдента показує, що імовірність отримати таке 
(або більше) значення t за умови, що досліджувана нульова гіпотеза вірна (тобто зарегулювання і 
експлуатація ЮУАЕК не впливає на рівень витрат води в нижній течії річки), виявилася досить малою: p-value
= 0.06577 (на рівні, близькому до 5%). 18



Зменшення величини екстремумів добових витрат води в П. Бузі
19



Ступінь взаємозв’язку гідрологічних і гідрохімічних 
показників річки Південний Буг

№ з/п Досліджувані системи факторів

Значення 

коефіцієнту 

кореляції, r

Помилка 

коефіцієнту 

кореляції

Достовірність 

обчислення, P, %

1

Середньомісячні витрати води –

середньомісячна концентрація фосфору 

загального

-0,74 -0,213 99

2
Середньомісячні витрати води –

середньомісячна концентрація фосфатів
-0,77 0,202 99

3

Середньомісячна концентрація фосфору

загального – середньомісячна концентрація

фосфатів

0,84 0,17 99

4
Середньомісячні витрати води –

середньомісячна концентрація нітратів
0,83 0,176 99
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Вплив гідрологічного режиму на гідрохімічні 
показники
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y = 0,0061x + 12,787
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Динаміка вилову риби у Дніпро-Бузькому лимані
22
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Зв’язок між зарегулюванням та 
виловами риби

Статистичний аналіз даних динаміки річкового стоку та кількості 
виловленої риби дозволив встановити сильний кореляційний зв’язок 
між показниками: r = 0,78 (на рівні достовірності 99%).

y = 1484,1x + 265,7
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Розмір екологічних збитків

Дніпро-Бузький лиман

52,328 · 1015 Дж

Енергетична ніша хижих риб

• 52,328 · 1015 Дж · 0,239 кал/Дж = 12,5 · 1015 кал = 
12,5 · 1012 ккал (енергетична ніша продуцентів);

• 1,25 · 1012 ккал – консументи І порядку;

• 0,125 · 1012 ккал – консументи ІІ порядку;

• 0,0125 · 1012 ккал (або 12,5 · 109 ккал ≈ 12 тис. т) –
консументи ІІІ порядку.

24

Екологічна шкода
Шел = (𝑃м − 𝑃з) × 𝑄 = (9160000 – 2780545,9) · 857,2 = 5,5·109 (ккал)

де Шел – екологічна шкода, ккал;
Рм – добуті водні біоресурси за будь-який попередній рік (доцільним 
є вибір показників вилову за якомога давніші роки);
Рз – добуті водні біоресурси за останній рік;
Q – усереднена енергетична цінність переліку промислових риб, який 
приймається щорічно органами виконавчої влади, ккал/кг.



Визначення зон якості навколишнього середовища
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Висновки та пропозиції

Існуюча (антропоцентрична) модель забезпечення екологічної безпеки, яка 
ґрунтується на використанні поняття «гранично допустимого значення» 
забрудника, не може ефективно реагувати на комплексні зміни у стані 
природних систем. Нормування антропогенного навантаження на довкілля 
має будуватися на наступному принципі: при обґрунтуванні меж свого 
впливу на навколишнє середовище керуватися не стійкістю людського 
організму до впливу негативного фактору, а екологічними 
характеристиками найбільш чутливих компонентів довкілля – стенобіонтів.

Водні об’єкти найчастіше є кінцевою і найбільш вразливою ланкою міграції 
більшості забруднюючих речовин, що надходять у навколишнє 
середовище, а кількість і якість водних ресурсів – ключовим і визначальним 
фактором рівня розвитку суспільства та його здоров’я.
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На основі розробленого методу токсикологічної стенобіонтної оцінки рівня 
екологічної безпеки водної екосистеми, індекс екологічної безпеки у 
діапазоні 0 ˂ ІЕБ ˂ 1 визначено на рівні 0,18, що говорить про дуже 
низький рівень екологічної безпеки річки. Визначення екологічної безпеки 
регіону способом оцінки сталості потоків енергії у водній екосистемі 
чисельно склало 0,31.

Запропоновано метод визначення якості навколишнього середовища та 
нормування антропогенного навантаження на довкілля на основі 
чисельного диференціювання отриманих екологічних характеристик 
біотичних компонентів регіональних екосистем, що в подальшому може 
бути застосований під час визначення господарських ризиків 
природокористування.
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Дякую за увагу!
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