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АНОТАЦІЯ 

Борисенко М.М. Вплив умов регульованого стоку на угруповання 

зооперифітону нижнього б’єфу Канівської ГЕС. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі 

природничих наук за спеціальністю 101 – Екологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2020. 

Будівництво на річках гідроелектростанцій та їх експлуатація призводить 

до масштабних змін річкових екосистем. Насамперед це стосується ділянок 

річок вище гребель (верхніх б’єфів ГЕС), що внаслідок спорудження ГЕС 

перетворюються на водосховища. В результаті екосистема значної ділянки 

річки зазнає катастрофічної перебудови і перетворюється на 

техноекосистему, нездатну до процесів саморегуляції та самовідновлення. 

Наслідки такого перетворення добре досліджені й описані. Водночас ділянки 

річок нижче ГЕС зазнають менш кардинальних змін і часто розглядаються як 

наближені до природних. В деяких випадках вони, навіть, отримують 

природоохоронний статус. Але такі ділянки також піддаються техногенному 

впливу внаслідок функціонування гідроелектростанцій,  а їх параметри не 

можуть вважатися природними. Тому ці ділянки річкових екосистем 

необхідно розглядати як техноекосистеми – нижні б’єфи ГЕС, умови на яких 

перебувають під впливом цих споруд. 

У зв’язку з глобальною екологічною кризою в сучасному світі існує 

необхідність враховувати та мінімізувати негативні екологічні наслідки в 

усіх галузях господарства. Тому є необхідним вивчення змін річкових 

екосистем під впливом гідроелектростанцій, в тому числі у нижніх б’єфах, та 

врахування їх при спорудженні нових ГЕС, використанні й модернізації 

діючих. 

В представленій роботі розглянуто зміни річкової екосистеми на ділянці 

р. Дніпро нижче греблі Канівської ГЕС, яка може бути типовим прикладом 

гідроелектростанції в умовах великої рівнинної річки з каскадним 
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розміщенням гідроелектростанцій. Ці зміни досліджено на прикладі 

зооперифітонних угруповань, які використані як маркерну групу, у зв’язку з 

їх вираженою чутливістю до факторів довкілля, що перебувають під впливом 

роботи ГЕС та з тим, що ці угруповання є поширеними на даній ділянці 

річки. 

Аналіз динаміки таксономічного складу, різноманітності, щільності та 

біомаси угруповань з відстанню нижче греблі у різні сезони, дозволяє 

оцінити характер впливу роботи ГЕС на ці угруповання. 

Метою роботи є оцінка умов існування, таксономічного складу та 

екологічної структури зооперифітону під впливом комплексу факторів, що 

обумовлені регулюванням стоку Канівською ГЕС в нижньому б’єфі. Для її 

досягнення було поставлено та виконано такі завдання: 1) з’ясувати 

гідрологічні, гідродинамічні, гідрохімічні умови існування зооперифітону 

нижче Канівської ГЕС та їх сезонну динаміку. 2) проаналізувати 

таксономічний склад та екологічну структуру перифітонних угруповань на 

ділянці зарегульованого русла річки нижче ГЕС. 3) виявити клінальні 

просторові та часові зміни в складі та структурі перифітонних 

гідробіоценозів. 4) встановити значимість окремих екологічних факторів, що 

впливають на таксономічний склад та кількісні характеристики 

зооперифітонних угруповань в умовах регулювання стоку Канівською ГЕС. 

Об'єктом дослідження є закономірності розвитку угруповань 

зооперифітону під впливом роботи гідроелектростанції. Предметом є 

угруповання зооперифітону, що розвиваються на берегоукріплювальних 

спорудах в нижньому б’єфі Канівської ГЕС. 

В роботі розглянуто умови середовища існування зооперифітонних 

угруповань нижнього б’єфу та їх зміни під впливом роботи ГЕС. В ході 

дослідження було виявлено зміни для ряду абіотичних факторів довкілля. 

Встановлено закономірні зміни величини температури води та окремих 

гідрохімічних показників (вміст розчинених солей та концентрація 

розчиненого кисню) з відстанню від греблі. Крім того, відмічено нижчі 
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значення показника pH та концентрації розчиненого кисню порівняно з 

верхнім б’єфом. Причому, вміст розчиненого кисню міг бути нижчим за 

мінімально допустимий показник (4 мг/л для водойм господарсько-питного 

та культурно-побутового водокористування за СанПиН 4630-88). Також 

спостерігалися відмінності від природних річок за параметрами сезонної 

динаміки гідрохімічних показників. 

В ході дослідження було встановлено, що зооперифітонні угруповання 

берегозахисних споруд у нижньому б’єфі Канівської ГЕС утворені 48 НІТ 

(нижчими ідентифікованими таксонами), що належать до 8 типів водних 

безхребетних (Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida, Bryozoa, 

Tardigrada, Arthropoda, та Mollusca). Домінуючими таксономічними групами 

за щільністю були: Chironomidae, Oligochaeta та молюски роду Dreissena, а за 

біомасою – Gastropoda, Chironomidae та Dreissena. Загальна щільність 

зооперифітону змінюється в межах 35–26868 ос./м2, а загальна питома 

біомаса – в межах 0,004–699,7 г/м2. 

Оскільки угруповання гідробіонтів (в тому числі зооперифітон) на 

ділянці річкової екосистеми в нижньому б’єфі ГЕС перебувають в змінених 

умовах середовища, це позначається на їх таксономічному складі та 

кількісних показниках. В ході дослідження було виявлено ряд 

закономірностей в розвитку зооперифітонних угруповань. Так, в перифітоні 

досліджуваної ділянки є рідкісними реофільні та оксифільні види, характерні 

для перифітону природних річкових екосистем. В окремі сезони (весна–

початок літа та осінь) спостерігаються зв’язки щільності та біомаси 

угруповань з відстанню нижче греблі ГЕС. Такі зв’язки характерні як для 

угруповань в цілому, так і для представників окремих таксономічних груп у 

їх складі (таких як Oligochaeta, Bryozoa, Trichoptera, Chironomidae, Dreissena). 

Вони свідчать про зміни угруповань під впливом роботи ГЕС, які неоднаково 

проявляються в різні сезони року залежно від фаз гідрологічного режиму 

річки та режиму експлуатації гідроелектростанції. 
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Крім того, виявлено тенденції до зміни розмірного складу геміпопуляцій 

(частина популяції, представлена окремою стадією життєвого циклу) 

личинок волохокрильця Ecnomus tenellus Rambur з віддаленням від греблі 

ГЕС (до збільшення в травні та зменшення в жовтні). Що свідчить про вплив 

термічного режиму внаслідок скиду глибинних водних мас на швидкість 

росту представників окремих видів гідробіонтів. 

Також було виявлено подібні закономірності для співвідношень між 

представниками окремих екологічних груп організмів у складі перифітону. 

Так, у травні зі збільшенню відстані від греблі ГЕС відмічено тенденції до 

зниження в угрупованнях частки організмів, що надають перевагу замуленим 

субстратам та активних фільтраторів. Це може свідчити про зниження вмісту 

органічних зважених часток у воді, що надходить нижній б’єф з віддаленням 

від греблі, внаслідок їх осадження. 

Таким чином, ділянку р. Дніпро нижче Канівської ГЕС не можна 

вважати такою, що збереглась у стані близькому до природного. Оскільки як 

абіотичні умови середовища, так і структурно-функціональна організація 

угруповань гідробіонтів (на прикладі перифітону) перебувають в залежності 

від роботи гідроелектростанції. 

В результаті проведеного дослідження: 

Вперше проведено комплексний аналіз складу та структури 

зооперифітонних угруповань нижнього б’єфу Канівської ГЕС. Показано 

зміни таксономічного складу, щільності та біомаси зооперифітонних 

угруповань під впливом комплексу факторів, що залежать від 

функціонування ГЕС, та їх сезонну динаміку. Виявлено зміни розмірного 

складу та швидкості росту особин в геміпопуляціях личинок волохокрильців 

під впливом роботи гідроелектростанції (змін термічного режиму річки 

спричинених скидами глибинних вод) в умовах великої рівнинної річки з 

каскадним розміщенням ГЕС. 
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Уточнено характер впливу роботи Канівської ГЕС у нижньому б’єфі на 

температуру води та основні гідрохімічні показники (pH, вмісту у воді 

розчинених солей та розчиненого кисню). 

Набули подальшого розвитку знання про таксономічний склад та 

екологічне різноманіття зооперифітону на ділянці р. Дніпро нижче 

Канівської ГЕС, як складової частини природних екосистем Канівського 

Придніпров’я, та екологічний підхід у вивченні зооперифітону, як 

особливого угруповання гідробіонтів. 

 

Ключові слова. ПЕРИФІТОН, ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ, 

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА, НИЖНІЙ Б’ЄФ, ГІДРОЕКОСИСТЕМА, 

ГІДРОБІОЦЕНОЗ, УГРУПОВАННЯ, ВОДОСХОВИЩЕ, ВПЛИВ ГРЕБЛІ, Р. 

ДНІПРО, ВОДНІ РЕСУРСИ 
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SUMMARY 

Borysenko M.M. Impact of regulated runoff conditions on zooperiphyton 

communities in the downstream of Kaniv HPP. – Qualification scientific work on 

the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the field of Natural 

sciences in the specialty 101 Ecology. – Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. Kyiv, 2020. 

Construction and operation of hydroelectric power plants on rivers lead to 

large-scale changes in the river ecosystems. This primarily applies to the sections 

of rivers upstream of the dams, which are converted into reservoirs as a result of 

the construction of hydroelectric power stations. As a result, the ecosystem of a 

large part of the river undergoes catastrophic restructuring and becomes converted 

into a techno-ecosystem incapable of self-regulation and self-restoration. The 

consequences of such a transformation are well researched and described. At the 

same time, the sections of rivers downstream of hydroelectric power plants 

undergo less drastic changes and are often considered to be close to natural ones. 

In some cases, they even receive the status of nature conservation areas. But such 

areas are also exposed to man-made impact due to the operation of hydroelectric 

power plants, and their parameters cannot be considered natural. Therefore, these 

areas of river ecosystems should be considered as techno-ecosystems – the 

downstream of hydropower plants, the conditions of which are under the influence 

of these constructions. 

Due to the global environmental crisis in the modern world, there is a 

necessity to take into account and minimize the negative environmental 

consequences in all sectors of the economy. Therefore, it is necessary to study the 

changes in river ecosystems under the influence of hydroelectric power plants, 

including the downstream, and take them into account in the construction of new 

hydropower plants, use, and modernization of existing ones. 

The presented work considers the changes of the river ecosystem in the 

section of the Dnipro River downstream of the Kaniv HPP dam, which can be a 
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typical example of a hydroelectric power plant in a large plain river with a cascade 

of hydroelectric power plants. These changes were studied on the example of 

zooperiphyton communities, which are used as a marker group, due to their 

pronounced sensitivity to the environmental factors under the influence of the HPP 

and the fact that these communities are common in this section of the river. 

The analysis of the dynamics of taxonomic composition, diversity, density, 

and biomass of the communities compared to a distance below the dam in different 

seasons, allows us to assess the nature of the impact of HPP on these communities. 

The purpose of the work is to assess the habitat conditions, taxonomic 

composition, and ecological structure of zooperiphyton under the influence of a 

complex of factors due to the regulation of runoff by the Kaniv HPP in the 

downstream. To achieve this, the following tasks were set and performed: 1) 

definition of the hydrological, hydrodynamic, hydrochemical habitat conditions of 

zooperiphyton in the downstream of the Kaniv HPP and their seasonal dynamics. 

2) analysis of the taxonomic composition and ecological structure of periphyton 

communities in the regulated river section below the HPP. 3) finding of clinal 

spatial and temporal changes in the composition and structure of the periphyton 

hydrobiocenoses. 4) determination of the significance of certain environmental 

factors influencing the taxonomic composition and quantitative characteristics of 

the zooperiphyton communities in the conditions of the runoff regulation by the 

Kaniv HPP. 

The object of the study is the patterns of development of zooperiphyton 

communities under the influence of the hydroelectric power plant. The subject is 

the zooperiphyton communities, evolving on the shore protection constructions in 

the downstream of the Kaniv HPP. 

The work considers the habitat conditions of zooperiphyton communities of 

the HPP downstream and their changes by the influence of HPP operation. During 

the study, such changes for a number of abiotic environmental factors were 

detected. These changes include the relationships between water temperature and 

certain hydrochemical parameters (such as total dissolved solids content and 
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dissolved oxygen concentration) and the distance lower the HPP dam. These 

relationships indicate the impact of HPP discharges on these factors. In addition, 

lower pH and dissolved oxygen concentrations were observed compared to the part 

of the river upstream of the HPP. Moreover, the concentration of dissolved oxygen 

could be lower than the minimum allowable value (4 mg/L). There were also 

differences from natural rivers in the seasonal dynamics of hydrochemical 

parameters. 

During the study, it was found that the zooperiphyton communities of the 

shore protection constructions in the downstream of the Kaniv HPP formed 48 

taxa, belonging to 8 phyla of invertebrates (Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, 

Annelida, Bryozoa, Tardigrada, Arthropoda, and Mollusca). The dominant taxa by 

density were: Chironomidae, Oligochaeta, and mollusks of the genus Dreissena, 

and by biomass - Gastropoda, Chironomidae, and Dreissena. The total density of 

periphyton varies in the range of 35-26868 ind./m2, and the total specific biomass - 

in the range of 0.004-699.7 g/m2. 

As the communities of aquatic organisms (including zooperiphyton) in the 

part of the river ecosystem in the downstream of the HPP are in changed 

environmental conditions, this affects their taxonomic composition and 

quantitative parameters. The study revealed a number of patterns in the 

development of zooperiphyton communities of the studied part of the river. Thus, 

rheophilic and oxyphilic species which are common in the periphyton of natural 

river ecosystems are rare in the periphyton of the studied area. In some seasons 

(spring-early summer and autumn) there are relationships between the density and 

biomass of the periphyton communities with the distance from the dam. Such 

relationships are characteristic both for communities as a whole and for 

representatives of certain taxa in their composition (such as Oligochaeta, Bryozoa, 

Trichoptera, Chironomidae, Dreissena). They indicate changes in the communities 

under the impact of the hydroelectric, which are different in different seasons of 

the year depending on the phases of the hydrological regime of the river and the 

mode of operation of the hydroelectric power plant. 
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In addition, there are tendencies to change the size structure of 

hemipopulations (the part of the population represented by a separate stage of the 

life cycle) of larvae of Ecnomus tenellus Rambur with the distance from the 

hydroelectric dam (to increase in May and decrease in October). This indicates the 

influence of the thermal regime due to the discharge of deep water masses on the 

growth rate of certain species of aquatic organisms. 

Similar patterns were also found for the relationships between the 

representatives of certain ecological groups of organisms in the composition of 

periphyton communities. Thus, in May, with increasing distance from the HPP 

dam, there was a tendency to decrease the part in the communities of organisms 

that prefer silted substrates and of the active filters. This may indicate a decrease in 

the content of organic suspended particles in the water entering the downstream 

away from the dam, due to their sedimentation. 

Thus, the section of the Dnipro River below the Kaniv HPP cannot be 

considered to be preserved in a state close to natural. Because both the abiotic 

conditions of the environment and the structural and functional organization of 

communities of aquatic organisms (on the example of the periphyton) are 

dependent on the operation of the hydroelectric power plant. 

As a result of the study: 

For the first time, a comprehensive analysis of the composition and structure 

of the zooperiphyton communities in the downstream of the Kaniv HPP was 

conducted. Changes in the taxonomic composition, density, and biomass of 

zooperiphyton communities and their seasonal dynamics under the influence of a 

complex of factors that depend on the functioning of HPPs are shown. Changes in 

the size structure and growth rate of individuals in hemipopulations of caddisflies 

larvae under the influence of hydroelectric power plants (changes in the thermal 

regime of the river caused by deep water discharges) in a large plain river with a 

cascade of hydropower plants were detected. 
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The nature of the influence of the Kaniv HPP operation in the downstream on 

the water temperature and the main hydrochemical parameters (pH, concentrations 

of dissolved salts, and dissolved oxygen) are precised. 

Knowledge of the taxonomic composition and ecological diversity of 

zooperiphyton in the Dnipro river below the Kaniv HPP as part of the natural 

ecosystems of the Kaniv Dnipro region, and the ecological approach in the study of 

zooperiphyton as a special community of aquatic organisms have been further 

developed. 

 

Keywords. PERIPHYTON, HYDROELECTRIC POWER PLANT, 

HYDROPOWER, DOWNSTREAM HYDROELECTRIC, 

HYDROECOSYSTEM, HYDROBIOCENOSIS, COMMUNITY, WATER 

RESERVOIR, DAM IMPACT, DNIPRO RIVER, WATER RESOURCES 
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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження.  

Насьогодні, однією з гострих проблем людства є забезпечення його 

енергетичних проблем. Використання традиційних джерел енергії, таких як 

викопні вуглеводні та ядерна енергія, пов’язане зі значними екологічними 

ризиками. Важливе місце серед цих ризиків займає проблема глобальних 

змін клімату [59, 64]. Екологічні загрози, а також вичерпність та 

невідновність даних енергетичних ресурсів спонукає до пошуків та 

використання відновних джерел енергії. Зокрема зараз активно 

впроваджується сонячна й вітрова енергетика. Але сонячні й вітрові 

електростанції залежать від процесів, які складно прогнозувати й 

контролювати, тому вони мають мінливий і нерегулярний характер роботи. 

Через це, їх включення в енергетичні системи потребує додаткових 

потужностей, які б здійснювали добове та сезонне регулювання графіків 

навантажень [42]. Усе це підвищує значимість гідроенергетики, яка також 

належить до традиційних джерел енергії, але використовує відновні ресурси. 

Крім того електростанції, що використовують гідроенергію (ГЕС та ГАЕС) 

мають значно кращі маневрові якості, порівняно з іншими типами 

електростанцій і саме вони можуть бути такими регулюючими потужностями 

[126, 128, 198]. 

У зв’язку зі збільшенням значення гідроенергетики, потребують 

додаткової уваги і екологічні наслідки спорудження та функціонування 

електростанцій, що використовують гідроенергію. Спорудження ГЕС в 

більшості випадків пов’язане зі створенням водосховища. Незважаючи на те, 

що людство будує водосховища протягом останніх 4 тис. років, лише 

протягом 20-ст їх загальний об’єм у світі зріс у 450 разів, що призвело до 

затоплення не менше 700 тис. км2 та зміни режиму господарювання на 

території понад 1,5 млн. км2 [2]. В Україні під водосховища ГЕС було 
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відведено землі площею  761 тис. га (або 1,26% загальної території України) 

[81]. Будівництво каскадів водосховищ на річках призводить до кардинальної 

перебудови гідродинамічного режиму та гідрологічних умов водних 

екосистем. У загальних рисах вони полягають у перетворенні лотичних 

гідроекосистем на лентичні, в результаті чого відбувається пригнічення або 

повне зникнення реофільних угруповань гідробіонтів, зміни кисневого та 

гідрохімічного режимів, замулювання дна тощо. Відбувається перетворення 

природної річкової екосистеми на техноекосистему [90]. Такі процеси можна 

розглядати як локальну екологічну катастрофу [75]. 

Водночас, ділянки річок нижче гребель ГЕС зазнають менш істотних 

перетворень і зберігають більшу подібність до природних екосистем [146]. 

Вони іноді розглядаються як такі, де збереглися природні ландшафти і тому 

вони можуть мати високу природоохоронну цінність [27, 40, 58, 140]. Але 

можливо припустити значний негативний вплив роботи ГЕС на 

гідрологічний, термічний, гідрохімічний режим річок у таких ділянках. У 

зв’язку з тим, що гідроелектростанції використовуються для регулювання 

добових графіків навантажень, їх робота є нерівномірною впродовж доби і 

може викликати нехарактерні для природних річок добові коливання 

швидкості течії та рівня води. Наслідком скиду у нижній б’єф вод з 

придонних шарів водосховища може бути зміна температури та 

гідрохімічних показників води у нижньому б’єфі, зокрема таких як вміст 

розчиненого кисню, pH, вміст розчинених солей. А також інші зміни 

природних умов, що нехарактерні для річкових екосистем. 

Все це дозволяє припустити, що екосистеми нижніх б’єфів існують на 

межі опору зовнішнім екологічним факторам, що знижує їх стійкість та 

призводить до деградації. Причому, різні ділянки екосистеми та її 

гідробіоценозів можуть опинятися у вкрай відмінних умовах залежно від 

режиму роботи ГЕС та відстані від її скиду. А їх структурно-функціональна 

організація може не відповідати типовим річковим гідробіоценозам, що 

дозволяє застосовувати до них термін «квазірічкові» або «псевдорічкові». 
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Представлена робота спрямована на виявлення та оцінку негативних змін для 

таких гідробіоценозів нижнього б’єфу ГЕС в умовах каскадного розміщення 

на великій рівнинній річці, з’ясування закономірностей їх функціонування та 

прогноз їх стійкості за різних режимів експлуатації гідроелектростанцій. Як 

маркерну групу структурно-функціональної організації гідробіоценозу було 

обрано перифітонні угруповання у зв’язку з їх вираженою чутливістю до 

зазначених екологічних факторів та поширеністю таких угруповань на 

гідроспорудах, що встановлюються на зарегульованих ділянках річок. 

Об'єктом дослідження є закономірності розвитку угруповань 

зооперифітону під впливом роботи гідроелектростанції.  

Предметом дослідження даної роботи є угруповання зооперифітону, що 

розвиваються на берегоукріплювальних спорудах в нижньому б’єфі 

Канівської ГЕС. 

Мета роботи – оцінка умов існування, таксономічного складу та 

екологічної структури зооперифітону під впливом комплексу факторів, що 

обумовлені регулюванням стоку Канівською ГЕС в нижньому б’єфі. 

Для досягнення поставленої мети було заплановано виконати наступні 

завдання: 

1. З’ясувати гідрологічні, гідродинамічні, гідрохімічні умови існування 

зооперифітону нижче Канівської ГЕС та їх сезонну динаміку. 

2. Проаналізувати таксономічний склад та екологічну структуру 

перифітонних угруповань на ділянці зарегульованого русла річки нижче 

ГЕС. 

3. Виявити клінальні просторові та часові зміни в складі та структурі 

перифітонних гідробіоценозів. 

4. Встановити значимість окремих екологічних факторів, що впливають 

на таксономічний склад та кількісні характеристики зооперифітонних 

угруповань в умовах регулювання стоку Канівською ГЕС. 

Методи дослідження. Дослідження було проведено на базі Канівського 

природного заповідника в межах руслової ділянки Кременчуцького 



22 

водосховища. Було використано стандартні методи гідрологічних та 

гідрохімічних досліджень. Відбір проб зооперифітону, їх обробка та опис 

проводилися відповідно до стандартних гідробіологічних методів. 

Визначення таксономічної належності гідробіонтів здійснювалося за 

допомогою відповідних визначників водних безхребетних [55, 61, 69-74]. 

Аналіз отриманих даних було проведено із застосування загальновживаних 

статистичних методик. 

Наукова новизна. Вперше проведено комплексний аналіз складу та 

структури зооперифітонних угруповань нижнього б’єфу Канівської ГЕС. 

Показано зміни таксономічного складу, щільності та біомаси 

зооперифітонних угруповань під впливом комплексу факторів, що залежать 

від функціонування ГЕС, та їх сезонну динаміку. Виявлено зміни розмірного 

складу та швидкості росту особин в геміпопуляціях личинок волохокрильців 

під впливом роботи гідроелектростанції (змін термічного режиму річки 

спричинених скидами глибинних вод) в умовах великої рівнинної річки з 

каскадним розміщенням ГЕС. 

Уточнено характер впливу роботи Канівської ГЕС у нижньому б’єфі на 

температуру води та основні гідрохімічні показники (pH, вмісту у воді 

розчинених солей та розчиненого кисню). 

Набули подальшого розвитку знання про таксономічний склад та 

екологічне різноманіття зооперифітону на ділянці р. Дніпро нижче 

Канівської ГЕС, як складової частини природних екосистем Канівського 

Придніпров’я, та екологічний підхід у вивченні зооперифітону, як 

особливого угруповання гідробіонтів. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним 

науковим дослідженням, виконаним автором. Здійснено збір польового 

матеріалу, його опрацювання та аналіз. Всього самостійно оброблено 196 

гідробіологічних проб. Проведено інструментальне вимірювання 

гідрологічних та гідрохімічних параметрів досліджуваної ділянки 

водосховища. Друковані праці за матеріалами дисертації підготовлено у 
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співавторстві з науковим керівником. Самостійно проаналізовано літературні 

джерела та зроблено узагальнення за темою роботи. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи було представлено та обговорено на українських наукових і науково-

практичних конференціях, матеріали яких опубліковані: IV науково-

практична конференція для молодих вчених присвячена 100-річчю 

Національної академії наук України «Сучасна гідроекологія: місце наукових 

досліджень у вирішенні актуальних проблем» (Київ, 2017), XІІІ Міжнародна 

науково-технічна конференція «Проблеми екології та енергозбереження» 

(Миколаїв, 2019), VІІ-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю 

(Екологія/Ecology–2019) (Вінниця, 2019), ХVІ Всеукраїнська наукова on-line 

конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною 

участю «Сучасні проблеми екології» (Житомир, 2020), XXІI Всеукраїнська 

наукова конференція молодих учених. «Родзинка – 2020» (Черкаси, 2020), 

Всеукраїнська науково-практична заочна конференція студентів, аспірантів 

та молодих учених (Маріуполь, 2020), IIІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Водні і наземні екосистеми та збереження їх біорізноманіття – 

2020» (Житомир, 2020). 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась в Київському національному університеті 

імені Тараса Шевченка в ННЦ «Інститут біології та медицини» на кафедрі 

Екології та зоології. 

Робота виконувалась у рамках бюджетної теми № 01184000245 

«Моніторинг екосистем Канівського природного заповідника («Літопис 

природи») та рідкісного біорізноманіття об’єктів Смарагдової мережі 

Середнього Придніпров’я». 

Практичне значення отриманих результатів. Результати даної роботи 

можуть бути використані у оцінці ступеню порушеності річкових 

гідробіоценозів у нижніх б’єфах існуючих та проектованих 

гідроелектростанцій. 
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Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з 

анотації, вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. Загальний обсяг дисертації становить 232 машинописних сторінок, 

з яких основний текст викладено на 135 сторінках. Текст ілюстровано 26 

рисунками, і 33 таблицями. Список використаних літературних джерел 

нараховує 212 найменування, з яких 62 англійською мовою. 
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РОЗДІЛ 1.  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

У першому розділі охарактеризовано сучасний стан вивченості 

проблеми впливу гідроенергетики на довкілля. Зокрема, коротко розглянуто 

значення водосховищ у перетворенні річкових екосистем і більш детально – 

зміни умов існування та перетворення гідробіоценозів під впливом роботи 

ГЕС у нижніх б’єфах. Також надано коротку характеристику прісноводних 

зооперифітонних угруповань та обгрунтовано їх вибір як маркерної групи. 

 

1.1 Гідроенергетика та її вплив на екосистеми 

 

Проблеми, пов’язані з забезпеченням енергією населення Землі, яке 

невпинно зростає, посідають важливе місце серед глобальних проблем 

людства. Наразі для забезпечення енергетичних потреб використовуються 

різні джерела енергії, хоча основними серед них є викопне паливо, ядерна та 

гідроенергія [192]. Але теплова та ядерна енергетика використовують 

невідновні джерела енергії, крім того їх функціонування пов’язане з 

забрудненням довкілля, утворенням відходів та значними екологічними 

ризиками у випадку аварій. Крім того спалювання викопного палива 

пов’язують з глобальними змінами клімату, що також належать до 

найгостріших глобальних екологічних проблем [59, 64]. 

У зв’язку з цим велика увага в сучасному світі приділяється розвитку 

відновлювальної енергетики, зокрема вітрових та сонячних електростанцій. 

Але такі електростанції, внаслідок мінливого й нерегулярного характеру їх 

роботи потребують значних регулюючих потужностей [42]. Гідроенергетика, 

також використовує відновлюване джерело енергії, але, крім того, вона має 

високі маневрені якості, такі як нульовий технічний мінімум навантаження, 

високий діапазон регулювання та короткий час набуття повної потужності 
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ГЕС та ГАЕС [126]. Завдяки цим якостям вона також може 

використовуватися для регулювання добових графіків навантаження [128, 

197]. Тому в сучасних умовах значення гідроенергетики у світі зростає [152]. 

На даний час ГЕС використовуються у 159 країнах світу і на них припадає 

16,3% виробленої електроенергії. Тоді як в Україні – близько 7% [128]. 

Проте варто зауважити і значний негативний вплив цієї галузі на 

довкілля. Спорудження гребель призводить до фрагментації річок і викликає 

порушення функціонування водних та прибережних екосистем. Створення на 

річці водосховища призводить до повної перебудови річкової екосистеми. 

Цей процес можна розглядати як екологічну катастрофу в межах окремого 

басейну – екосистеми значної ділянки річки змінюються з лотичних на 

лентичні з відповідними кардинальними змінами флори й фауни [75, 154, 

178]. Але водосховища мають значні відмінності не лише від річок, а й від 

природних лентичних екосистем – озер, зокрема до них належать 

особливості структури течій, сезонної динаміки рівня води, характеру 

осадонакопичення, теплового балансу [1, 68, 154]. Мілководдя, площа яких 

значно зростає в результаті створення водосховища є сприятливим 

середовищем для евтрофікації та розвитку синьозелених водоростей, що 

спричиняють «цвітіння води» [59]. 

Таким чином, на місці природної річкової екосистеми виникає нова 

техноекосистема, з характерними особливостями, такими як відсутність 

передбачуваної біотопічної структури, нехарактерні для природних 

екосистем високоградієнтні умови (значні перепади температури, швидкості 

потоку, зміни характеру субстратів, тощо), зміщення багатьох факторів 

довкілля в зони близькі до меж толерантності місцевих видів флори та фауни 

[90]. 

Також зазнають значних змін екосистеми прилеглих територій. 

Прибережні екосистеми водосховищ суттєво відрізняються від заплавних 

екосистем на берегах природних річок [174, 194]. Виникнення великого 

дзеркала води впливає на кліматичні показники (температуру, вологість 
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повітря, напрям і повторюваність вітрів, тощо) [1]. Водосховищами 

затоплюються значні площі, особливо при їх створенні на рівнинних річках. 

Підвищення рівня ґрунтових вод внаслідок фільтрації з водосховища сприяє 

процесам підтоплення на прилеглих територіях. Хвильові явища на акваторії 

водосховищ призводять до абразії берегів [1, 59]. Вплив водосховищ 

виявляється навіть у змінах міграційних шляхів птахів [38, 84]. 

Також відомо, що водні й прибережні екосистеми водосховищ, в 

результаті порушення біотичних зв’язків, є сприятливими для чужорідних 

видів [83, 174, 176, 187]. 

Перетворення екосистем Дніпра під впливом будівництва водосховищ 

досліджувалося ще з початкових етапів створення Дніпровського каскаду. 

Було створено Дніпропетровську державну гідробіологічну станцію під 

керівництвом професора Д.О. Свіренка, яка займалася вивченням 

гідрологічного, гідрохімічного й гідробіологічного режимів порожистої 

ділянки Дніпра та гідробіологічних наслідків будівництва Дніпрогесу [5, 32]. 

Результати її роботи показали суттєві зміни в екосистемах даної ділянки 

Дніпра, зокрема зменшення швидкості течії, замулення дна, збільшення 

прозорості води, кількісні та якісні зміни фіто- та зоопланктону, зообентосу, 

збіднення іхтіоценозів. В умовах водосховища з’явилися й почали масово 

розмножуватися організми-вселенці, такі як Dreissena polymorpha (Pall.) [32]. 

Вплив водосховищ може бути відчутним навіть на таких глобальних 

процесах, як збільшення вмісту парникових газів в атмосфері, зміни рівня 

Світового Океану та швидкість обертання Землі [196]. 

Таким чином ділянки річок вище гребель ГЕС повністю 

перебудовуються, перетворюються на техногенні екосистеми. Умови стають 

нехарактерними для будь-яких природних екосистем. Також суттєві 

перетворення охоплюють і прилеглі ділянки суходолу. 
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1.2 Річкові екосистеми в нижніх б’єфах ГЕС 

 

Ділянки, що лежать нижче дамб – у нижніх б’єфах гідроелектростанцій 

зберігають більшу, порівняно з водосховищами, подібність до природних 

річкових екосистем [146]. Умови змінюються не так кардинально: режим 

залишається більш подібним до річкового, зберігається річкова флора і 

фауна. Іноді ці секції річок розглядають як такі, де збереглися природні 

ландшафти і тому вони мають високу природоохоронну цінність [27, 40, 58, 

140]. Поблизу таких ділянок можуть розміщуватися природно-заповідні 

території (прикладами в Україні можуть бути Канівський природний 

заповідник та регіональний ландшафтний парк «Кременчуцькі плавні»). 

Але ділянки нижче гребель ГЕС також є суттєво зміненими, порівняно з 

природними річками. Особливо сильно робота ГЕС позначається на витратах 

і рівнях води: навесні ці показники зменшуються порівняно з умовами в 

природних річках, а в період літньої і зимової межені – збільшуються, але 

при цьому виникають їх добові коливання, невластиві природнім водотокам. 

Також виникають добові коливання швидкості течії. Суттєво змінюється 

термічний режими річки, особливості льодоставу [1, 65, 145]. Може 

змінюватися вміст у воді розчиненого кисню та органічних речовин [184]. Як 

наслідок – зміни довкілля нижче греблі можуть бути не менш суттєвими, ніж 

вище неї [154]. 

Відзначається також вплив скидів ГЕС на прибережні, зокрема заплавні, 

екосистеми [144, 156, 182]. 

Вплив регулювання стоку на лотичні екосистеми як вище, так і нижче 

гребель розглядає концепція серійної переривчастості лотичних екосистем 

Уорда і Стенфорда [205]. Ця концепція описує вплив гребель на абіотичні 

фактори та біоту таких екосистем (в першу чергу – річок). Греблі, що 

переривають природний потік розглядаються в ній як основний чинник 

антропогенного впливу на екосистему (антропогенні порушення, спричинені 
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іншими джерелами, наприклад скидами забруднюючих речовин, виходять за 

межі даної концепції). 

В річках існує закономірна зміна цілого ряду параметрів (швидкість 

течії, відношення вмісту грубозернистих та дрібнодисперсних органічних 

часток у воді, освітленість різних шарів води, добова та річна амплітуда 

температур, розмір субстратів, чисельність планктону та ін.) з відстанню від 

витоку до гирла. Греблі модифікують кожен з цих параметрів, таким чином, 

що їх поздовжні градієнти порушуються [206]. Причому ступінь впливу 

греблі залежить від її розміщення у верхній, середній чи нижній течії річки. 

Зарегулювання стоку призводить до поздовжніх зміщень вгору чи вниз за 

течією біотичних та абіотичних характеристик річкових екосистем [205]. 

Так, відношення вмісту грубозернистих та дрібнодисперсних органічних 

часток у воді в природних річках поступово знижується з відстанню від 

витоку до гирла. У разі перекривання річки дамбою, нижче неї різко 

зменшується цей показник, якщо дамба розміщена у верхній частині, значно 

слабше – якщо в середній, і практично не змінюється, якщо в нижній частині 

річки. А річна амплітуда температур (яка в природних річках поступово 

збільшується з відстанню від витоку) не змінюється при встановленні греблі 

у верхів’ях річки, значно зменшується при зарегулюванні середньої течії, і 

ще більше зменшується, якщо дамбу розміщено в нижній частині [205]. 

Пізніше, авторами було вдосконалено дану модель з урахуванням 

взаємодії річки та її заплави [206]. 

Особливо ускладнюється картина у випадку каскадного розміщення 

дамб, зокрема розглядається їх кумулятивний ефект [205]. Саме така ситуація 

характерна для багатьох зарегульованих річок, в тому числі і для Дніпра, де 

існує каскад гідроелектростанцій. 
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1.3 Вплив ГЕС на швидкість течії та рівень води в нижньому б’єфі 

 

Швидкість течії є одним з найважливіших факторів у лотичних 

екосистемах [22]. З течіями пов’язані, зокрема, насичення води киснем, 

деструкція органічних речовин, метаболітична активність гідробіонтів [121]. 

Робота гідроелектростанції здійснює істотний вплив на цей фактор. 

Внаслідок пікового режиму роботи багатьох ГЕС швидкість течії та рівень 

води в нижньому б’єфі піддаються значним коливанням протягом доби: в 

періоди пікових навантажень відбуваються потужні попуски ГЕС, під час 

яких течія посилюється, а рівень води підвищується. Таким чином 

збільшується внутрішньодобова амплітуда витрат води і швидкості течії, а 

також максимальні значення швидкості течії [155]. В результаті виникають 

добові коливання рівня води [10, 65, 66, 132]. В умовах Дніпровського 

каскаду коливання рівня води можуть досягати 1,5–2,5 м. [86, 137]. 

Періодичні збільшення витрат води (гідропікінг) можуть спричиняти 

коливання інших фізичних показників середовища, таких як температура й 

каламутність води [177]. Ці явища впливають на стан донних відкладів у 

руслі річки, які періодично можуть приводитися в рух, що призводить до 

змиву макробезхребетних та ікри риб [177, 210]. Відомий негативний вплив 

таких коливань на багатство макрофітобентосу та загальний еколого-

санітарний стан річкової частини Канівського водосховища [67]. 

Значне збільшення швидкості течії та швидке зростання рівня води під 

час максимальних попусків ГЕС призводить до змиву макробезхребетних 

[165, 172, 177] та руйнування деяких рослинних угруповань [67]. Хоча за 

умов каскадного розміщення ГЕС ці ефекти виражені значно менше [145], 

але навіть в Київській частині Канівського водосховища швидкість течії в 

такі періоди може досягати критичних значень для місцевих угруповань 

гідробіонтів [67].  

В період між пусками ГЕС швидкість течії різко сповільнюється, а 

рівень води різко спадає. Причому такий різкий спад цих показників 
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практично не зустрічається в природних умовах [210]. Це може бути згубним 

для гідробіонтів, які можуть раптово опинитися вище рівня води – на 

суходолі, або у відокремлених водоймах [165, 177]. Зокрема це властиво для 

ікри та личинок риб [75].  

Водночас, на відміну від природних річок, сезонні зміни цих факторів 

згладжуються [1, 65, 121, 132, 145, 152]. Стабілізація потоку в різні сезони, 

негативно впливає на організми, пристосовані до значних сезонних змін 

режиму річки. Наприклад, на річці Шпьоль (Швейцарія) відсутність значного 

збільшення витрат води в період повені призвела до накопичення донних 

відкладів у руслі, які порушили умови нересту форелі та спричинили 

розвиток нетипових для даної річки угруповань перифітонних водоростей та 

бентосних макробезхребетних. Для вирішення цієї проблеми було 

впроваджено програму «штучних повеней», яка сприяє відновленню 

екосистем річки [190]. 

Зменшення швидкості течії або її зупинення, яке відбувається в певні 

періоди року (що пов’язано з особливостями роботи конкретної ГЕС) 

негативно впливає на реофільні групи організмів. Наприклад щільність 

личинок одноденок в такі періоди суттєво знижується [165]. 

 

1.4 Вплив скидів ГЕС на температуру води в нижньому б’єфі 

 

Температура води на ділянках нижче гребель ГЕС визначається 

температурою водних мас, що надходять з водосховищ, утворених цими 

греблями [23]. Зміни гідроелектростанцією температурного режиму річки 

залежать від типу скиду (глибинний чи поверхневий), який вона здійснює. 

Через те, що водосховищам властива температурна стратифікація, хоча й 

менш стійка, ніж в природних глибоководних озерах [31, 137], у 

водосховищах формуються окремі шари води, які мало перемішуються і 

відрізняються за температурою води [173, 202]. За умов глибинного скиду, 

характерного для великих ГЕС, у нижній б’єф надходять води з гіполімніону 
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водосховища. Цей шар води значно повільніше реагує на сезонні зміни 

температури, тому влітку це найхолодніший шар води, а взимку – відносно 

теплий [121]. Під час скиду ці води змінюють температуру води у нижньому 

б’єфі. В результаті у весняно-літній період спостерігаються нижчі значення 

температури води на ділянці річки нижче греблі порівняно з 

незарегульованими ділянками річки, а взимку – вищі [159]. 

Вплив змін температурного режиму на угруповання гідробіонтів 

досліджувався зокрема на річках Ор’єж (Oriège) у Південній Франції [169] та 

Сурна (Surna) у Західній Норвегії [197]. Такі зміни можуть впливати як на 

видовий склад та кількісні показники гідробіонтів [165], так і на швидкість 

проходження ними певних стадій життєвого циклу (наприклад личинкової 

стадії водних личинок комах, зокрема одноденок, волохокрильців, 

двокрилих) [151, 169]. Нижчі температури води порівняно з 

незарегульованими ділянками річок у весняно-літній період затримують 

розвиток личинок і вони можуть не встигати досягти імагінальних стадій. А 

більш високі температури в осінньо-зимовий період – прискорюють його, і це 

може викликати виліт імаго у період, що не відповідає фенології даного виду 

[151]. Такі впливи можуть суттєво збіднювати фауну в нижніх б’єфах [165]. 

В умовах Дністровського гідровузла показано вплив скиду холодних вод на 

розмірний склад популяцій молюска Theodoxus fluviatilis L. [143]. В окремих 

випадках в умовах тропіків глибинний скид може спричиняти збільшення 

температури води в нижньому б’єфі [181]. 

Поверхневий скид, характерний переважно для невеликих ГЕС на малих 

річках зазвичай призводить до збільшення літніх температур води в 

нижньому б’єфі [186]. Такий вплив може призводити до зниження кількісних 

показників деяких гідробіонтів, особливо реофільних, зокрема одноденок 

[165], зменшення щільності популяцій холодноводних видів риб та змін у 

складі бентосних угруповань [186]. 

Дослідження впливу роботи гідроакумулюючої електростанції на 

екосистеми річки показали підвищення під її впливом температури води в 
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нижньому б’єфі, так як вода нагрівалася в ємностях ГАЕС. Цей вплив на 

температурний режим виявився подібним до впливу малих ГЕС з 

поверхневим скидом. Такі зміни температурного режиму позначилися на 

складі та кількісних показниках водних безхребетних, а також на швидкості 

розвитку личинок одноденок і волохокрильців [184]. 

 

1.5 Вплив роботи ГЕС на гідрохімічні показники в нижньому б’єфі 

 

Води що скидаються в нижній б’єф мають ряд гідрохімічних 

особливостей, порівняно з водами природних річок. Одним з найважливіших 

для гідробіонтів показників, що зазнають такого впливу, є вміст у воді 

розчиненого кисню. Внаслідок температурної стратифікації різні шари води у 

водосховищах можуть мати відмінності і за іншими показниками. Глибинні 

води водосховищ, часто можуть бути збідненими на розчинений кисень, так 

як нестача світла для фотосинтезу і осадження органічних решток 

призводить до переважання процесів дихання й розкладу органіки, на які 

кисень витрачається [29, 133, 173, 202]. Коли ці води надходять у нижній 

б’єф під час роботи ГЕС, там також знижується вміст розчиненого кисню 

[167, 207]. В Україні така ситуація відома, зокрема, для річкової частини 

Канівського водосховища, куди здійснює скид Київська ГЕС [133], та для 

буферного водосховища в Дністровському гідровузлі, куди скидає воду ГЕС-

1 [30]. Крім того, що на турбіни ГЕС надходить вода вже збіднена на 

розчинений кисень, під час самого проходження води через них, можлива її 

додаткова дегазифікація. Серед шляхів вирішення цієї проблеми можна 

розглядати аерацію води, що проходить через турбіни [166]. Позитивний 

досвід здійснення аерації води, що проходить через гідроагрегати отримано і 

в Україні на Каховській ГЕС [41]. 

Таке зниження вмісту розчиненого кисню в нижніх б’єфах більш 

характерне для великих ГЕС [167]. У випадку малих ГЕС, кисневі умови 

нижче греблі можуть покращитися [211]. Навіть, можуть виникнути 
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погіршення умов середовища, пов’язані з надмірним розчиненням у воді 

газів з повітря, що призводить до утворення бульбашок, які можуть 

травмувати гідробіонтів. Або вміст розчинених газів (в тому числі кисню) 

може перевищити оптимальний вміст для місцевих видів [165]. 

В багатьох випадках відмічається зниження значень pH нижче гребель 

ГЕС, порівняно з незарегульованими річками [165, 168]. Ці зміни 

пояснюються відмінностями в біологічній активності в різних шарах води у 

водосховищах: переважання фотосинтезу в поверхневому шарі води 

призводить до підвищення pH, а переважання дихання й розкладу органічних 

решток в глибинному шарі – до його зниження, отже в нижній б’єф 

потрапляє вода з pH зміщеним у бік кислого середовища [204]. 

Для таких показників, як твердість та електропровідність води (що 

характеризують вміст у воді розчинених солей) у нижніх б’єфах може 

відмічатися їх збільшення [171, 209], або зниження їх річної мінливості [168]. 

Може спостерігатися збільшення вмісту розчиненого заліза і марганцю та 

підвищення рівня сірководню [165]. 

Каламутність води, що є характеристикою вмісту у воді зважених 

часток, залежить від здатності річки переносити ці частки. Зниження 

швидкості течії у водосховищах призводить до їх осадження, таким чином у 

нижній б’єф потрапляє менш каламутна вода, ніж могла б бути в умовах 

природної річки [175]. 

Поживні речовини, зокрема сполуки фосфору затримуються греблями у 

водосховищах, що призводить до зменшення їх надходження у ділянки річок 

нижче гребель і навіть прибережні ділянки морів [189]. Причому такі явища 

спостерігаються й на руслових ГЕС, що здійснюють значно меншу затримку 

води [200]. Водночас, дослідження на річці Пасленка в Північно-східній 

Польщі  показали, підвищення концентрації поживних речовин (зокрема 

ортофосфатів) у нижньому б’єфі, що призводить до евтрофікації [211]. 
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1.6 Гідробіонти нижніх б’єфів та вплив роботи ГЕС на їх 

угруповання 

 

Всі вищезгадані чинники впливу гідроелектростанцій на ділянки річок у 

нижніх б’єфах створюють особливі умови існування гідробіонтів на цих 

ділянках. Це позначається на представниках різних екологічних та 

систематичних груп водної флори та фауни. 

Виявлено зміни в щільності та різноманітності фітопланктону нижче 

водосховища Ясирета (Yacyretá) на річці Парана (на кордоні Аргентини й 

Парагваю). Зокрема, відмічено зменшення щільності представників деяких 

систематичних груп фітопланктонних водоростей (а саме Chlorophyceae, 

Cryptophyceae, Bacillariophyceae) порівняно з періодом до початку 

заповнення водосховища [209]. На р. Єнісей в нижньому б’єфі Красноярської 

ГЕС відмічено зміну домінуючих видів фітопланктону після зарегулювання 

річки. Також автори зазначають, що угруповання фітопланктону в нижньому 

б’єфі в певні періоди року визначаються надходженням планктонних 

водоростей з водосховища [85]. Для водосховищ характерне явище «цвітіння 

води», пов’язане з масовим розвитком синьозелених водоростей. Коли воно 

відбувається, вода, що надходить у нижній б’єф, містить велику кількість цих 

водоростей, що впливає на її прозорість, вміст у ній розчиненого кисню, 

забруднення її токсинами, що виділяються при розкладанні цих організмів 

після їх загибелі [153, 180]. 

Перифітонні водорості можуть значно збільшувати свою біомасу в 

нижніх б’єфах ГЕС. Цьому сприяє річна стабілізація потоку та зменшення 

надходження зважених осадів. Зокрема, це відмічено для ділянок нижче дамб 

на р. Соча (Soča) в Словенії [199]. Подібна ситуація спостерігалася на р. 

Шпьоль у Швейцарії до впровадження програми «штучних повеней» [190]. 

Дослідження на річці Пасленка [211] показали, що спорудження ГЕС 

створює нові субстрати, придатні для заселення перифітонними водоростями. 

Також збільшується вміст поживних речовин, що сприяє розвитку окремих 
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видів. Але сильна течія в нижньому б’єфі під час скидів ГЕС може 

перешкоджати колонізації водоростями кам’яних субстратів. Крім того, ГЕС 

впливає на чисельність бентосних безхребетних, які поїдають ці водорості, 

що також чинить опосередкований вплив і на їх угруповання. Так, автори 

виявили найвищі кількісні показники водоростей на дамбі ГЕС, де щільність 

і біомаса гастропод, які живляться цими водоростями були мінімальними. 

Дослідження фітоепіфітонних водоростей річкової ділянки Канівського вдсх. 

показали залежність характеристик їх угруповань від гідрологічних умов, які 

перебувають в тому числі і під впливом Київської ГЕС [129]. Дослідження 

водоростей перифітону в нижньому б’єфі ГАЕС показало збільшення його 

біомаси безпосередньо нижче скиду і поступове зменшення зі зростанням 

відстані від нього [184]. 

Різноманітність мікрофітобентосу ділянки Дніпра нижче Київської ГЕС 

суттєво скоротилася після спорудження даної ГЕС, а його загальна біомаса – 

зросла ще до створення наступного в каскаді Канівського водосховища [149]. 

Угруповання вищих водних рослин також змінюються під впливом ГЕС. 

Так, видове багатство водних макрофітів річок у Південній Франції суттєво 

відрізнялося на групах ділянок вище і нижче гребель, причому воно було 

вище саме в нижніх б’єфах [157]. Але тими ж авторами була виявлена інша 

ситуація на річках Південної Португалії, де видове багатство змінювалось 

мало, іноді збіднювалось [158].  

Суттєві зміни в угрупованнях зоопланктону, спричинені греблею, 

вказані для річки Сянсі (Xiangxi) в Китаї [212]. 

Серед об’єктів, на прикладі яких досліджують вплив гідробудівництва, 

важливе місце займають угруповання бентосних макробезхребетних. Так, на 

річках Пеньяс Бланкас (Peñas Blancas) і Сан-Лоренцо (San Lorenzo) у Коста-

Ріці виявлено зміни в екологічній структурі угруповань зообентосу нижче 

гребель на цих річках [171]. На річці Можі-Гуасу (Mogi-Guaçu) в Бразилії 

зафіксовано зміни в таксономічному складі бентосу, хоча кількісні показники 

угруповань мало змінилися [164]. 
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Багаторічні спостереження на Грін Рівер (Green River) у США показали 

зменшення різноманіття та збільшення біомаси бентосу [203]. Причому 

відновлення різноманіття не відбулося після того, як зниження температури 

води скидами ГЕС було частково зменшене зміною конструкції подачі води. 

Такого ж характеру зміни різноманітності й біомаси водних 

макробезхребетних виявлено й на ділянці нижче водосховища Сіурана в 

Іспанії [188]. Там ці зміни пояснюються стабілізацією сезонних змін режиму 

річки (зменшенням повеней) 

За даними з річки Ор’єж (Південна Франція), робота гідроелектростанції 

незначно змінила якісний склад бентосної фауни порівняно з ділянкою річки 

вище верхнього б’єфу ГЕС, але суттєво вплинула на розміщення популяцій 

бентосних видів вздовж річки [169]. Також відбулося зниження щільності 

багатьох видів у нижньому б’єфі (а деякі види повністю зникли). Ці зміни 

лише частково можуть бути пояснені природним зонуванням вздовж річки 

(внаслідок зміни висоти над рівнем моря, адже річка – гірська). Оскільки 

основними представниками бентосу в районі дослідження були личинки 

комах, автори намагалися виявити зміни у їх життєвих циклах під впливом 

скидів ГЕС, але виявили лише деякі відмінності у темпах росту личинок. 

На річці Сурна у Західній Норвегії було виявлено, що безпосередньо 

біля греблі ГЕС кількісні показники зообентосу найнижчі, порівняно з 

іншими ділянками річки. Нижче за течією показники щільності бентосу 

підвищуються, але не досягають рівнів, характерних для ділянки вище 

верхнього б’єфу. Основними представниками зообентосу також були 

личинки комах (хірономід, одноденок, веснянок, волохокрильців). Для всіх 

цих груп, крім хірономід, не було виявлено змін у видовому складі, хоча були 

зміни в кількісних показниках, включаючи швидкість росту. А для хірономід 

було виявлено, що певні види стають рідкісними або зникають нижче ГЕС, 

тоді як для деяких інших видів характерне зворотне явище [197]. 
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Реакція бентосу (зокрема одноденок, волохокрильців та гідробіонтів, що 

не належать до комах) на регулювання потоку води відмічена і для 

гідроакумулюючих електростанцій [184]. 

А. Рен [195] запропонував використовувати для оцінки впливу 

гідроелектростанцій на екосистеми річок індекс біотичної цілісності (IBI), 

який ґрунтується на даних про макрозообентос (величина, що враховує цілий 

ряд показників, включаючи, таксономічне багатство, видове різноманіття за 

індексом Шеннона, відсоток хижаків, відсоток особин, що не належать до 

комах, та інші). Цей індекс показав чіткі відмінності між еталонним 

ділянками (вище верхнього б’єфу) та ділянками у нижніх б’єфах і дозволяє 

оцінити силу впливу конкретної ГЕС на річкову екосистему. 

Іхтіофауна ділянок річок нижче гребель ГЕС також зазнає суттєвих змін. 

Греблі перешкоджають міграціям багатьох видів. Причому, навіть за 

наявності спеціальних споруд для проходу риби, під час скиду води може 

відбуватися знесення течією риб, що подолали цю перешкоду, назад у 

нижній б’єф [75]. Надмірний розвиток угруповань перифітонних водоростей 

та бентосних безхребетних може порушувати умови нересту реофільних 

видів, наприклад форелі струмкової (Salmo trutta) [190]. Збільшення 

швидкості течії під час гідропікінгу може призводити до знесення течією як 

безпосередньо дрібних риб, так і безхребетних, що є їх харчовими об’єктами. 

Коливання рівня води – до того, що риби опиняються на суші або у дрібних 

відокремлених водоймах, що пересихають, а також до періодичного 

зневоднення місць нересту та загибелі ікри [198]. Порушення температурного 

режиму можуть негативно позначатись на популяціях стенотермних риб 

(таких як лососеві та сігові), і, водночас, до збільшення чисельності 

евритермних (плітка, окунь) [135]. Ці, та інші несприятливі фактори 

призводять до деградації угруповань риб в нижніх б’єфах ГЕС [198]. У 

зв’язку з тим що найбільш чутливими до впливів ГЕС є ікра та личинки риб, 

саме в період нересту можливо пом’якшити ці впливи, використовуючи 

особливий режим роботи ГЕС [53, 75, 179]. Так, на вимогу Державного 
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агентства рибного господарства, в період нересту на Канівській, 

Дніпродзержинській, Каховській ГЕС обмежено коливання рівня води в 

нижніх б’єфах [24]. 

 

1.7 Зооперифітонні угруповання та можливість їх використання для 

оцінки впливу ГЕС у нижньому б’єфі 

 

За А.А. Протасовим [87], перифітоном називають екологічне 

угруповання гідробіонтів, що мешкають на межі фаз вода – твердий субстрат. 

Перифітонні угруповання поширені в різноманітних умовах як у природних 

водоймах та водотоках, так і в штучних водних об’єктах. До їх складу 

входять мікроорганізми, водорості, а також тварини (серед яких є як 

прикріплені, так і рухливі форми) [87]. 

Ця екологічна група гідробіонтів може бути використана для оцінки 

якості води за біологічними показниками [87, 142, 185]. Перифітонні 

угруповання є чутливими до ряду екологічних факторів, в тому числі тих, що 

перебувають під впливом роботи ГЕС у нижніх б’єфах, зокрема до 

гідродинамічних факторів та температури води [87, 89, 92]. 

Перифітонні водорості є звичайним об’єктом при вивченні впливів 

роботи ГЕС на екосистеми у нижніх б’єфах [184, 190, 199, 211]. Але 

досліджень особливостей угруповань зооперифітону в таких умовах значно 

менше. Проте зооперифітонні угруповання активно вивчаються у водоймах-

охолоджувачах АЕС, в тому числі використовуються для моніторингових 

досліджень стану гідроекосистем [92, 93, 125]. 

Як зазначалося вище, одним з наслідків створення водосховищ є 

посилення руйнування берегів. Така ситуація спостерігається і в умовах 

Дніпровського каскаду. Для стабілізації берегової лінії на багатьох ділянках 

водосховищ Дніпра було створено берегоукріплювальні споруди. 

Будівництво таких споруд призводить, в тому числі, до появи нових біотопів, 

придатних для заселення гідробіонтами [76]. Зокрема, кам’яні чи бетонні 
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споруди являють собою тверді субстрати, що можуть бути заселені 

перифітонними угрупованнями.  

Виходячи з чутливості організмів зооперифітону до факторів довкілля, 

що можуть бути змінені під впливом роботи ГЕС, ці угруповання доцільно 

використати як маркерну групу організмів для оцінки впливу ГЕС на 

екосистеми у нижньому б’єфі. 

 

1.8 Особливості режимів роботи гідроелектростанцій Дніпровського 

каскаду 

 

Режим роботи гідроелектростанції визначається з одного боку 

господарськими потребами у виробництві електроенергії, а з іншого – 

залежністю від річкового стоку, режиму водосховища, потреб судноплавства, 

водопостачання, збереження довкілля [24, 81]. Серед екологічних потреб, у 

регулюванні режиму роботи ГЕС враховуються, зокрема, необхідність 

розведення промислових стоків та підтримки процесів самоочищення, для 

чого можуть здійснюватися екосистемні та екологічні попуски ГЕС [24, 134]. 

А також підтримка сприятливих умов для нересту та зимівлі риби, 

розмноження водоплавних птахів, для чого можуть обмежуватися коливання 

води у нижньому б’єфі [24]. 

В умовах об’єднаної енергосистеми України саме ГЕС та ГАЕС 

забезпечують основні маневрові потужності, що використовуються для 

регулювання добових графіків навантаження [122]. Виконання цього 

завдання є однією з основних характеристик, що визначають режим роботи 

ГЕС. Для добових графіків навантажень в енергосистемі України характерні 

два піки (вранці та увечері), значний провал в нічний час та субпікові 

навантаження в періоди перед ранковим і після вечірнього піків, а також 

удень [39]. Для регулювання таких графіків ГЕС перерозподіляють добовий 

стік, здійснюючи пуски у ранкові та вечірні години для компенсації цих 
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пікових навантажень. В денні та нічні години витрати води суттєво 

знижуються. 

Крім нерівномірності добового споживання електроенергії також є 

відмінності у навантаженнях на енергосистему в різні сезони року, зокрема 

для України характерне його зменшення в літні місяці [81]. 

ГЕС на водосховищах, що здійснюють сезонне регулювання стоку 

можуть працювати як на притокових витратах, так і в режимі наповнення чи 

спрацювання рівня води у водосховищі [81, 145]. Зокрема таке регулювання 

здійснює Кременчуцька ГЕС [128, 150]. Гідроелектростанції на 

водосховищах, що здійснюють лише тижневе й добове регулювання стоку 

(як Канівська ГЕС), допускають лише незначні коливання рівня води у 

верхньому б’єфі, працюючи без наповнення чи спрацювання водосховища 

[94-119]. 

За умов надлишку води у водосховищі, зокрема при паводках, ГЕС 

можуть переходити на безупинну роботу, виробляючи максимальну можливу 

кількість електроенергії. Таким чином може бути досягнута економія палива 

в тепловій енергетиці, але в такій ситуації ГЕС втрачають свій регуляторний 

потенціал [81,145]. 

Канівська ГЕС протягом року працює на притокових витратах, 

здійснюючи пуски у ранкові та вечірні години. У  період нересту (з квітня до 

початку червня, конкретні дати визначаються для кожного року окремо) її 

режим змінюється. В цей час обмежується добове регулювання стоку так, 

щоб коливання води в нижньому б’єфі не перевищували 0,5 м. Інші ГЕС 

каскаду, зокрема Київська і Кременчуцька, можуть в певні періоди року 

працювати в режимі спрацювання чи наповнення водосховища. Так, 

Кременчуцька ГЕС протягом 2017–2018 рр. працювала на притокових 

витратах у березні та червні 2017 р. та в лютому і червні 2018 р., в режимі 

наповнення – у квітні–травні в обидва роки, та в режимі спрацювання в інші 

місяці цих років [94-119, 150]. 
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1.9 Узагальнення до розділу 1 

 

Гідроенергетика належить до важливих компонентів енергетичної 

системи як в Україні, так і в світі. Оскільки вона виконує функцію 

регулювання навантажень на енергосистему, її значення лише зростає при 

збільшенні ролі сонячних та вітрових електростанцій, які потребують 

регулюючих потужностей через нерегулярний характер їх роботи. Але 

негативний вплив гідроенергетики, в тому числі спорудження й експлуатації 

гідроелектростанцій, на довкілля є досить значним. Цей вплив стосується, 

насамперед, річкових екосистем. Найбільших змін зазнають ділянки річок 

вище гребель ГЕС, де утворюється водосховище – техноекосистема, що являє 

собою водойму лентичного типу, яка кардинально відрізняється від 

природної річки. Але і ділянки нижче гребель внаслідок впливу роботи ГЕС 

на умови середовища також суттєво відрізняються від природних річкових 

екосистем, і не можуть розглядатися як наближені до природних. 

Серед відмінностей умов існування гідробіоценозів в нижньому б’єфі 

ГЕС порівняно з природними річками слід вказати: значні добові коливання 

витрат і рівнів води, а також швидкості течії; зниження температури води у 

весняно-літній та підвищення в осінньо-зимовий період; зміни в 

гідрохімічних показниках води (зниження pH, концентрації розчиненого 

кисню, зміни у вмісті розчинених солей та зависей). Все це призводить до 

перебудови біоценозів таких ділянок, що показано, зокрема, для фіто- та 

зоопланктону, перифітонних водоростей, угруповань вищої водної 

рослинності, зообентосу, іхтіофауни. 

Зооперифітон таких ділянок є менш дослідженим, але його угруповання 

також можуть бути використані у якості маркерної групи для вивчення змін в 

екосистемах нижніх б’єфів. У випадку нижнього б’єфу Канівської ГЕС, що 

розглядається в даній роботі, сприятливим субстратом для зооперифітону є 

берегозахисні споруди, встановлені на даній ділянці річки Дніпро. 
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Висновки до розділу 1 

 

1. Гідроенергетика, і, зокрема, гідроелектростанції характеризуються 

значним впливом на довкілля. Це стосується, насамперед, гідроекосистем 

річок, на яких вони споруджуються, а також прилеглих ділянок суходолу. 

Ділянки річок вище ГЕС перетворюються на техногенні лентичні екосистеми 

– водосховища, що суттєво відрізняються за умовами існування від будь-

яких природних екосистем. 

2. Ділянки річок нижче ГЕС зазнають суттєвих змін. Зокрема, на них 

виникають внутрішньодобові коливання витрат та рівнів води, а також 

швидкості течії. Глибинний скид ГЕС спричиняє зниження температури води 

в нижньому б’єфі у весняно-літній період та підвищення в осінньо-зимовий 

порівняно з температурою води в незарегульованих річках. Також 

експлуатація ГЕС може спричиняти зниження вмісту розчиненого кисню в 

нижньому б’єфі, зниження показника pH, а також впливати на вміст у воді 

багатьох мінеральних та органічних сполук. 

3. Зміни в умовах існування ділянок річкових екосистем нижче гребель 

ГЕС призводять до перебудови біоценозів. Відбуваються зміни видового 

складу, багатства та різноманітності гідробіоценозів, а також щільності та 

біомаси угруповань гідробіонтів. Такі явища виявлені для представників 

різних життєвих форм як для фіто-, так і для зооценозів. 

4. Зооперифітонні угруповання є чутливими до факторів довкілля, що 

зазнають змін під впливом роботи ГЕС, а, отже, можуть бути використані як 

маркерна група в дослідженні змін екосистем під впливом умов 

регульованого стоку. 

  



44 

 

РОЗДІЛ 2. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНУ ДОСЛІДЖЕНЬ. МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

У другому розділі надано характеристику району дослідження – ділянці 

Кременчуцького водосховища нижче Канівської ГЕС. Також описано, обрані 

в межах даної ділянки, станції спостереження. Охарактеризовано методи 

відбору проб, камеральної обробки зібраного матеріалу та вказано 

використані методики статистичної обробки даних. 

 

2.1 Короткий фізико-географічний опис району досліджень та 

характеристика станцій спостереження 

 

Канівська ГЕС – це друга електростанція Дніпровського каскаду, 

розташована на правому березі р. Дніпро поблизу м. Канева. Вона є 

наймолодшою в каскаді і працює з 1972 р. (на повну потужність вийшла у 

1976). Характеристики Канівської ГЕС: встановлена потужність становить 

493 МВт, вона має 24 гідроагрегати по 22 МВт, виробляє в середньому 823 

млн. кВт·год на рік, максимальний напір – 15,7 м, може здійснювати тижневе 

й добове регулювання стоку [128, 136, 150]. Греблею Канівської ГЕС 

утворене Канівське водосховище, а досліджувану ділянку в її нижньому б’єфі 

відносять до Кременчуцького водосховища. 

Кременчуцьке водосховище знаходиться в межах Черкаської, 

Полтавської та Кіровоградської областей України. Воно є найбільшим за 

площею та за корисною ємністю серед водосховищ Дніпровського каскаду. 

Заповнення водосховища відбувалося у 1959–1961 рр. Корисна ємність 

становить 8,97 км3 (повний об’єм водойми за нормального підпірного рівня – 

13,52 км3, що менше, ніж для Каховського вдсх.). Площа водосховища при 

нормальному підпірному рівні складає 2252 км2. Довжина по осі становить 
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149 км, максимальна ширина – до 28,0 км, а середня – 15,1 км. Довжина 

берегової лінії – 800 км. Середня глибина водосховища при нормальному 

підпірному рівні становить  6,0 м; максимальна – 21,0 м. Мінералізація води 

25–98 мг/л. [26, 120]. Кременчуцьке вдсх. здійснює сезонне регулювання 

стоку Дніпра, тому рівень води у ньому суттєво змінюється впродовж року 

[40, 150]. 

Водосховище розміщене в межах Лівобережно-Дніпровської 

лісостепової провінції Лісостепової зони України, його середня й верхня (в 

якій проводилися дослідження) частини належать до Дніпровського 

заплавно-борового району північної лісостепової області Дніпровської 

терасової рівнини. Для цього району характерне чергування заплавного та 

піщано-борового видів ландшафтів [40, 86]. 

Водосховища являють собою дуже гетерогенні об’єкти, тому при їх 

дослідженнях використовують районування акваторій за різноманітними 

підходами [7]. В багатьох випадках виділяють річкову або руслову ділянку, 

яка характеризується особливими умовами відносно озерної частини 

водосховища [54, 130, 131, 137]. Зокрема, руслова ділянка Кременчуцького 

водосховища характеризується мінімальним затопленням заплави [40]. 

Як особливу територію в межах Київської височинної області 

Дністровсько-Дніпровського лісостепового краю зони Лісостепу України 

виділяють Канівське Придніпров’я [60]. Правобережна частина Канівського 

Придніпров’я лежить на Придніпровській височині і є підвищеною хвилясто-

пасмовою рівниною, що розчленована ярами і балками. Вздовж правого 

берега Дніпра знаходяться Канівські дислокації. Лівобережна частина 

розташована на Придніпровській низовині і є низовинною пласкою 

пологохвилястою рівниною [58]. 

Клімат Канівщини помірно континентальний, помірно вологий. Середня 

річна амплітуда температури становить 25,4°С, а абсолютна річна амплітуда 

досягає 68,9°С. Середня температура січня – -5,4°С, липня +19,1°С. Період з 

температурою понад +10°С становить 170 днів, середня тривалість літа – 116 
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днів. Найменша кількість опадів випадає взимку та навесні, найбільша – 

влітку. Максимальна річна сума опадів складає 742,8 мм, мінімальна – 285,8 

мм [58]. За даними метеостанції Канівського заповідника, до якого 

безпосередньо прилягає досліджувана ділянка, середньорічна температура 

для даної місцевості становить +8,0°С; середня температура найбільш 

холодного місяця року – -4,9°С, найтеплішого – +20,3°С. Середня сума 

опадів за рік – 581,3 мм. Найбільша кількість опадів випадає у літні місяці. 

Середня максимальна висота снігового покриву – 23,3 см [28]. Деякі 

метеорологічні показники за роки, коли проводилися дослідження (2016–

2018) наведені в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 

Деякі метеорологічні показники досліджуваної ділянки за період 2016–

2018 рр. за даними метеостанції Канівського природного заповідника 

[49-51] 

 

Рік 2016 2017 2018 
Середньорічна температура повітря, °С +9,8 +10,1 +9,7 

Максимальна температура повітря, °С +34,2 +34,8 +32,8 

Мінімальна температура повітря, °С -20,3 -17,6 -17,7 

Середня температура січня, °С -5,7 -5,0 -2,7 

Середня температура липня, °С +22,7 +21,4 +21,8 

Кількість опадів, мм 745,3 627,9 708,0 

Тривалість періоду з температурою 
вище 0°С, днів 

302 312 272 

Тривалість періоду з температурою 
вище +10°С, днів 

183 179 196 

Максимальна висота снігового покриву, 
см 

49 27 64 

 

У 2016 р. найбільша кількість опадів (123,1 мм) припала на червень, а 

найменша (6,0 мм) – на вересень. Посушливий період тривав з липня по 

вересень, а напівпосуха відмічена в квітні. Максимальну кількість опадів за 
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2017 р. (142,3 мм) зареєстровано в грудні, а мінімальну (15,0 мм) – в березні. 

Посухи спостерігалися в травні і серпні–вересні, а напівпосухи – в березні–

квітні й червні. У 2018 р. найбільше опадів (117,3 мм) було в березні, а 

найменше (15,1 мм) – в серпні. Посухи були в квітні й серпні, а напівпосуха – 

в жовтні [49-51]. 

До зарегулювання стоку греблею ГЕС режим Дніпра на цій ділянці мав 

типовий характер режиму великої рівнинної річки з високим весняним 

водопіллям, літньо-осінньою та зимовою меженню, що інколи переривалися 

паводками. Після побудови греблі Канівської ГЕС у 1972 р. гідрологічний 

режим в її нижньому б’єфі лишався подібним до природного до заповнення 

водосховища у 1976 р. Насьогодні ці фази режиму збереглися, але виникли 

значні внутрішньодобові та міждобові коливання витрат та рівнів води [65, 

66]. 

Рівень води на даній ділянці визначається в основному попусками ГЕС. 

Максимальні рівні води за рік за період 1996–2009 рр. досягали значення 

84,20 м за Балтійською системою висот (в середньому максимальний рівень 

води складав 83,28 м) і спостерігаються під час весняного водопілля (хоча в 

період з 1973 по 1995 рр. іноді відмічалися максимальні значення рівня води 

за рік в інші періоди року – за умов значних попусків ГЕС). Найнижчий 

рівень за цей період – 77,90 м (при середньому мінімальному рівні за рік – 

78,69 м). Мінімальні рівні спостерігалися в більшості випадків під час 

зимової межені (за період 1973–1995 рр. відомі випадки, коли такий рівень 

спостерігався восени) [10]. 

Швидкість течії на даній ділянці також суттєво змінюється протягом 

доби та по сезонах. Найбільші її значення досягають 1,5–2,0 м/с [65]. 

На багатьох ділянках берегів Кременчуцького водосховища для їх 

захисту від розмивання створено берегоукріплювальні споруди. Загальна 

довжина таких споруд та дамб на Кременчуцькому водосховищі становить 

145,3 км. [137]. Такі споруди, а саме шпори з каменю та намиви піску між 

ними, існують на правому березі руслової ділянки водосховища між м. Канів 
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та с. Пекарі [76]. На даному відрізку берега розміщено 14 берегозахисних 

шпор, а також кам’яний насип біля приплаву «Тарасова гора». Камені цих 

споруд є придатним субстратом для розвитку перифітонних угруповань. 

Відбір проб перифітону проводили в межах річкової частини 

Кременчуцького водосховища на ділянці між м. Каневом т с. Пекарі 

(Канівський район Черкаська обл.). На цій ділянці було обрано 7 станцій на 

берегозахисних спорудах на відстані 3,46–7,72 км нижче греблі Канівської 

ГЕС. Район досліджень та розміщення станцій показані на рисунку 2.1 

 

 
 

Рис. 2.1. Розміщення району досліджень і станцій спостереження 

 

На кожній станції крім станції № 3 (яка являє собою не шпору, а 

кам’яний насип вздовж берега біля приплаву «Тарасова гора») було відібрано 

проби з двох точок – вище і нижче за течією відносно осі шпори. На станції 

№ 5 в окремі періоди року здійснювали відбір проб лише з однієї точки або 

проби не відбирали взагалі, так як відповідна «шпора» піддається осушенню 

за умов сезонного зниження рівня води (що починаються в кінці літа або 

восени, і тривають до весни). 
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Станція №1 – перша берегозахисна «шпора» нижче Канівської ГЕС. 

Знаходиться в межах м. Канева, відстань від греблі 3,46 км. Має бетонну 

основу. Довжина від рівня берегової лінії до кінця шпори – 100 м.  

Станція №2 – третя берегозахисна «шпора» нижче Канівської ГЕС. 

Відстань від греблі 4,12 км. Довжина шпори – 130 м. 

Станція №3 – кам’яний насип вздовж берега нижче приплаву «Тарасова 

гора». Відстань від греблі 5,12 км. На даній споруді проводили відбір проб 

лише з однієї точки. 

Станція №4 – шоста «шпора» нижче Канівської ГЕС. Відстань від греблі 

5,77 км. Довжина шпори – 50 м. В період зимової межені може повністю 

осушуватися. 

Станція №5 – дев’ята «шпора» нижче Канівської ГЕС. Відстань від 

греблі 6,48 км. Довжина шпори – 25 м. В період зниження рівня води (в кінці 

літа – на початку осені) піддається повному осушенню, що робить 

неможливим відбір проб в цей період року. Проби з верхньої і нижньої точок 

на цій шпорі вдалося відібрати лише в травні і першій половині червня 2017 

та з квітня по серпень 2018. В березні, квітні та з другої половини червня по 

серпень 2017 було можливо відбирати лише одну пробу. А в серпні 2017, 

жовтні 2017 і 2018 та в листопаді 2016 відбір на цій споруді був неможливий, 

через повне осушення даної шпори. 

Станція №6 – одинадцята «шпора» нижче Канівської ГЕС. Відстань від 

греблі 7,24 км. Довжина шпори – 50 м. 

Станція №7 – чотирнадцята (остання на даній ділянці річки) «шпора» 

нижче Канівської ГЕС. Відстань від греблі 7,72 км. Довжина шпори – 40 м. 

 

2.2 Опис використаних методик 

 

Дослідження проводили за стандартними методиками гідробіологічних 

досліджень [4]. Відбір проб здійснювали шляхом змиву перифітону з 

каменів, вийнятих з води з глибини 0,5 м. Проби відбирали перед пусками 
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агрегатів ГЕС (за низького рівня води): перед вечірнім пуском у 2016 р. та 

перед ранковим – у 2017–2018. Такий вибір глибини та часу відбору проб 

пов’язаний зі значними добовими коливаннями рівня води на досліджуваній 

ділянці. Внаслідок цих коливань у верхній частині берегоукріплювальних 

споруд утворюється зона, позбавлена рослииного й тваринного населення 

[87]. При вказаному способі відбору проб було можливо уникати відбору з 

цієї незаселеної зони. 

Зібрані організми фіксували 4% формаліном. Одночасно здійснювали 

вимірювання площі поверхні каменів, з яких було змито перифітон. 

Відбір проводили в листопаді 2016 р., з березня по серпень 2017 р. та з 

квітня по серпень 2018 р. У червні відбір проб здійснювали двічі (до та після 

закінчення періоду нересту риби), так як на цей місяць припадає зміна 

режиму роботи ГЕС, пов’язана з закінченням періоду нересту риби. Також 

було проведено відбір в осінній період – у жовтні (2017, 2018) або листопаді 

(2016). Всього було відібрано 405 проб зооперифітону. 

Первинний розбір проб здійснювали за допомогою камери Богорова та 

бінокулярних мікроскопів МБС-9 та МБС-10. Для вимірювання лінійних 

розмірів організмів використовували окуляр-мікрометр. Визначення біомаси 

організмів проводили за допомогою торсійних вагів ВТ-500 або 

розрахунковим методом за лінійними розмірами [4, 9]. Чисельність і біомасу 

було перераховано на 1 м2 поверхні каменя. 

Ідентифікацію гідробіонтів проводили за допомогою відповідних 

визначників водних безхребетних [55, 61, 69-74]. При визначенні 

використовували бінокуляр МБС-10 та мікроскоп Micromed XS-3220. Через 

те, що не завжди було можливо визначити організми до виду, в розрахунках 

показників різноманіття використовували концепцію нижчого 

ідентифікованого таксону (НІТ) [6]. Оскільки, значна частина виявлених 

таксонів представлена водними личинковими стадіями комах для позначення 

сукупностей особин окремих їх видів використано термін «геміпопуляція», 

тобто частина популяції у яку входять представники окремої стадії життєвого 
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циклу, що населяє окремий біотоп [12].  Різноманітність угруповань 

оцінювали за індексом Шеннона (його розраховували в біт/ос.) [62, 88]. Для 

оцінки подібності таксономічного складу використовували індекс Соренсена 

[80], кластерний аналіз з використанням евклідової відстані проводили в 

програмі Past 3.26 (Øyvind Hammer, Natural History Museum, University of 

Oslo). 

Крім того, на станціях спостереження здійснювали вимірювання деяких 

гідрологічних та гідрохімічних параметрів, таких як швидкість течії, 

температура води, pH, вміст розчинених солей (TDS – total dissolved solids) та 

вміст у воді розчиненого кисню. 

Швидкість течії вимірювали за допомогою поплавців під час вечірніх 

пусків ГЕС в червні–липні та жовтні–листопаді. Інші показники вимірювали 

вдень – в період між пусками ГЕС (для температури води також проводили 

вимірювання в другій половині червня під час вечірнього пуску ГЕС). 

Температуру води вимірювали за допомогою електронного термометра 

WT-1. Для визначення pH використовували портативний pH-метр Kelilong 

Electron рH-009 АТС, вмісту розчинених солей – портативний TDS-метр 

Kelilong Electron TDS-3. При вимірюванні цих показників тричі на кожній 

точці відбирали проби води в невелику ємність і проводили вимірювання 

цими приладами на місці. Для визначення вмісту розчиненого кисню 

застосовували оксиметр Ezodo PDO-408. Його датчик занурювали на глибину 

0,5 м. 

Крім того було використано дані про рівень та температуру води у 

верхньому та нижньому б’єфах, а також про витрати води з відповідних 

томів Літопису природи Канівського природного заповідника [49-52]. 

Для комплексної оцінки стану гідроекосистем використовувалися 

біоіндикаційні індекси: TBI [208], FBI [160] та Індекс Балушкіної [8]. Для 

розрахунку біоіндикаційних індексів було використано програму  BiotMetrics 

(Інститут гідробіології НАНУ) [124]. А для розрахунку співвідношень 

представників окремих екологічних груп гідробіонтів у складі перифітонних 
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угруповань використовували програму Asterics 3.1.11 (розроблена в рамках 

проектів: AQEEM – The Development and Testing of  an Integrated Assessment 

System for the Ecological quality of Streams and Rivers throughout Europe using 

Benthic Macroinvertebrates, STAR – Standardization of River Classification: 

Framework method for calibrating different biological survey results against 

ecological quality classification to be developed for the Water Framework 

Directive, Assessment benthic invertebrates – Extension and adaptation of the 

national assessment system for benthic invertebrates to international requirements). 

Для обробки результатів використовували стандартні статистичні 

методики: середні величини обчислювали як середні арифметичні, 

варіабельність оцінювали за стандартним відхиленням, перевірку 

нормальності розподілу проводили за допомогою тесту Шапіро-Вілка. Для 

оцінки зв’язку між кількісними параметрами та відстанню від греблі ГЕС 

використовували коефіцієнт кореляції Пірсона (у випадку лінійних 

залежностей) та коефіцієнт кореляції Спірмена (для залежностей, що 

відрізнялися від лінійних).  

 

Висновки до розділу 2 

 

1. Досліджувана ділянка знаходиться на відстані 3,46–7,72 км нижче 

греблі Канівської ГЕС – у верхній (річковій) частині Кременчуцького 

водосховища. І може бути модельним прикладом типової ділянки в 

нижньому б’єфі ГЕС в умовах великої рівнинної річки з каскадним 

розміщенням водосховищ. Берегоукріплювальні споруди, наявні на цій 

ділянці, є сприятливим субстратом для розвитку зооперифітону 

2. В роботі використано стандартні гідробіологічні методики збору та 

камеральної обробки матеріалу, а також стандартні методи статистичної 

обробки. 
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РОЗДІЛ 3. 

УМОВИ ІСНУВАННЯ УГРУПОВАНЬ ЗООПЕРИФІТОНУ В 

НИЖНЬОМУ Б’ЄФІ КАНІВСЬКОЇ ГЕС 

 

У третьому розділі охарактеризовано основні абіотичні фактори, що 

впливають на угруповання перифітону та залежать від впливу роботи ГЕС. 

Серед них – рівні та витрати води, швидкість течії, температура води та 

основні гідрохімічні параметри (pH, вміст розчинних солей, вміст 

розчиненого кисню). 

 

3.1 Витрати та рівні води в нижньому б’єфі Канівської ГЕС. 

Швидкість течії 

 

Важливими факторами довкілля для життєдіяльності гідробіонтів в 

перифітонних угрупованнях на каменях берегозахисних споруд на ділянці 

нижче Канівської ГЕС є швидкість течії та рівень води. Значення цих 

величин у нижньому б’єфі Канівської ГЕС визначається витратами води 

через гідротехнічні споруди ГЕС [10, 65, 66]. 

Витрати води суттєво відрізняються як у різні сезони одного року, так і в 

різні роки. Добові значення витрат води впродовж 2016–2019 рр. коливалися 

в межах 265–3580 м3/с. Найбільшими вони були у 2018 р. (422–3580 м3/с, при 

середньорічному значенні – 1268 м3/с), а найменшими – у 2019 р. (265–1720 

м3/с, при середньорічному значенні – 759 м3/с). Тоді як у 2016–2017 рр. 

значення були проміжними. У 2016 р.: 338–1980 м3/с, при середньорічному 

значенні – 907 м3/с, а у 2017: 391–2410 м3/с, при середньорічному значенні – 

1106 м3/с. У всі чотири роки максимальне та середньорічне значення були 

менші за середньобагаторічні в період після зарегулювання стоку Дніпра на 

цій ділянці (за період 1976–1995 рр. середньобагаторічне значення становить 
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1440 м3/с, середнє максимальне – 4430 м3/с, а середнє мінімальне – 69 м3/с) 

[65]. Таким чином 2016–2019 рр. були маловодними, що є типовим явищем 

для початку XXI ст. Слід зазначити, що в попередні роки (зокрема 2011, 

2014, 2015) також могли відмічатися низькі значення середньорічних витрат 

води (629–1280 м3/с) порівняно з середньобагаторічним показником [45-48]. 

Середньомісячні, а також максимальні й мінімальні значення витрат води за 

кожен місяць 2016–2019 рр. показані в таблиці 3.1. 

 

Таблиця 3.1  

Витрати води через гідротехнічні споруди Канівської ГЕС протягом 

2016–2019 рр. 

 

Місяці І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2016 

Середнє 530 1020 1620 1730 1450 962 451 578 416 525 846 772 
Max 754 1520 1880 1980 1670 1270 546 764 512 690 1010 1080 
Min 384 586 1320 1510 1310 601 352 463 370 338 655 633 

2017 
Середнє 1050 1110 1880 2168 1600 908 530 554 469 652 992 1390 
Max 1230 1240 2300 2410 1900 1370 624 658 712 791 1220 1820 
Min 772 906 1240 1750 1350 612 480 432 391 463 793 1040 

2018 
Середнє 1580 1650 1830 3130 2470 983 717 765 505 500 583 548 
Max 2000 1840 2390 3580 3090 1660 1010 948 598 576 703 686 
Min 610 1380 1590 2140 1560 559 542 503 447 425 549 422 

2019 
Середнє 648 895 1310 1320 1020 881 586 416 394 450 562 620 
Max 780 1130 1500 1720 1210 1140 843 488 499 644 717 907 
Min 577 702 1080 1180 916 630 401 265 317 332 404 450 

 

 

Щодо сезонної динаміки витрат води, то максимальні середньомісячні 

значення були зареєстровані у квітні всіх чотирьох років. Мінімальні 

припали на вересень 2016 р., липень 2017 р., жовтень 2018 р. та серпень 2019 

р. В цілому, для зимових місяців характерні невисокі значення витрат води, у 
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весняний період вони швидко збільшуються і досягають максимуму, потім 

швидко зменшуються і на літні місяці припадають низькі значення. В осінній 

період витрати води можуть знову підвищуватися, але у 2018 р. цього не 

відбулося. Таким чином, динаміка середньомісячних витрат води подібна до 

гідрологічного режиму річки, оскільки Канівська ГЕС протягом року працює 

в режимі, за якого не здійснюється наповнення чи спрацювання водосховища 

[94-119]. Динаміка витрат води на досліджуваній ділянці показана на рисунку 

3.1. 

Значення рівня води у нижньому б’єфі (вимірювання проводились на 

гідрологічному пості біля приплаву «Тарасова гора») також суттєво 

змінювалися впродовж періоду досліджень. Межі, в яких змінювалася ця 

величина складали 78,80-82,57 м над рівнем моря за Балтійською системою 

висот (у 2016 р. – 78,90-82,57, при середньому 80,69 м за БС, у 2017 р. – 

79,00-82,20, при середньому 80,74 а у 2018 р. – 78,80-82,50 при середньому 

80,81). Тобто річна амплітуда коливань рівня води складала 3,2-3,7 м. 

Середньомісячні, максимальні та мінімальні значення рівня води за кожен 

місяць 2016-2018 рр. показані в таблиці 3.2. 

Найбільші значення цієї величини були відмічені в березні (2016), грудні 

(2017), квітні (2018) і червні (2019). Найменші – в грудні (2016 і 2018) або 

лютому (2017 і 2019). З грудня по березень і з жовтня по грудень коливання 

рівня води були найбільші (місячна амплітуда його коливань становила 

більше 1,5 м). З квітня по липень – найменші. 
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Рис. 3.1. Динаміка витрат води через гідротехнічні споруди Канівської 

ГЕС у 2016–2019 рр. 
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Таблиця 3.2 

Рівень води в м над рівнем моря за Балтійською системою висот у 

нижньому б’єфі Канівської ГЕС протягом 2016–2019 рр. 

 
Місяці І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2016 
Середнє 79,67 80,23 81,47 81,52 81,45 81,23 80,92 80,73 80,41 80,54 80,22 79,87 
Max 80,9 81,93 82,57 81,74 81,65 81,6 81,22 81,4 80,81 81,36 81,2 81,01 
Min 79 78,92 80,1 81,12 81,3 80,9 80,7 80,3 79,94 79,6 79,25 78,9 

2017 
Середнє 80,76 80,17 80,77 81,39 81,53 81,23 80,93 80,66 80,34 80,25 80,33 80,53 
Max 81,64 81,6 82,1 81,55 81,7 81,32 81,3 81,3 81,02 81,24 81,84 82,2 
Min 79,03 79 79,1 81,24 81,4 80,83 80,6 80,34 79,9 79,34 79,4 79,1 

2018 
Середнє 80,73 80,72 81,17 82,11 82,02 81,31 81,04 80,75 80,38 80,11 79,89 79,51 
Max 82,42 82,02 81,83 82,5 82,28 81,85 81,74 81,46 81,02 80,93 81,1 80,4 
Min 79,53 79,44 80,65 80,75 81,59 80,94 80,72 80,18 79,49 79,5 79,1 78,8 

2019 
Середнє 79,62 79,79 80,45 80,76 81,19 81,16 80,82 80,37 80,07 79,94 80 79,75 
Max 80,8 81,11 80,9 81,1 81,45 81,52 81,51 80,55 80,6 80,82 81,24 80,7 
Min 78,84 78,72 79,8 80,48 80,95 80,7 80,45 80,15 79,45 79,3 79,08 78,95 
 

 

Ситуація в 2018 р. дещо відрізнялася, так як було відмічено високу 

місячну амплітуду коливань рівня води у квітні і низьку – у жовтні. З 1 квітня 

до 9 червня (у 2017–2018 рр.) тривав період нересту і встановлювався такий 

режим роботи ГЕС, щоб середньодобові коливання рівня води біля греблі 

Канівської ГЕС складали не більше 0,5 м. Динаміка рівня води протягом 

2016, 2017 і 2018 рр. показана на рисунку 3.2. 

В попередні роки спостерігались як більш, так і менш високі значення 

рівня води. Так, у 2015 р. рівень води коливався в межах 78,85–81,74, при 

середньому 80,23 м за БС, що на 10–58 см нижче, за середні рівні води у 

2016–2019 рр. [48]. А у 2013 р. рівень води становив 79,3–84,08, при 

середньому 81,34 м за БС, що на 53–101 см вище за середні рівні 2016–2019 

рр. [46]. 
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Але через те, що частина шпор піддається осушенню за низьких рівнів 

води, для існування на них перифітонних угруповань важливими є значення 

мінімального рівня води. В річному ході цієї величини найбільші значення 

припадають на квітень, травень і червень. Характерно, що саме ці місяці 

входять до періоду, коли режим роботи ГЕС змінюється на період нересту. 

Найменші значення припадають на осінні та зимові місяці. Тому на шпорах, 

які піддаються осушенню як у 2017, так і у 2018 роках перифітонні 

угруповання існували в період з квітня по серпень. Пізніше відбувалося 

осушення цих шпор і зникнення угруповань. 

Характерно, що мінімальні значення в червні і липні 2018 р. були вищі, 

ніж у 2017 р. Тому в ці місяці у 2018 р. на станції №5 вдалося відібрати 

проби як з верхньої, так і з нижньої точки, а у 2017 – мінімальний рівень води 

був достатній для відбору проб лише з верхньої точки. В серпні 2018 р. 

мінімальний рівень води був нижчий, ніж у 2017 р., але таке зниження рівня 

води відбулося в кінці місяця, а середньомісячне значення було вище у 2018 

р. Тому в серпні 2017 р. на станції №5 взагалі не вдалося відібрати проби, а в 

2018 – було здійснено відбір з обох точок. 

У зв’язку з тим, що рівень води на даній ділянці визначається переважно 

попусками ГЕС [10], слід очікувати залежності між рівнями та витратами 

води на даній ділянці. Загалом, спостерігається тенденція до збільшення 

рівня води зі збільшенням витрат, що особливо чітко прослідковується для 

максимальних значень цих показників. 

Слід зазначити, що у верхньому б’єфі відбувалися значно менші 

коливання рівня води. У 2016 р. рівень води у верхньому б’єфі змінювався в 

межах 91,22–91,65 м за БС, у 2017 р. – 91,18–91,72, у 2018 р. – 91,04–91,77, а 

в 2019 р. – 91,24–91,73. Тобто річна амплітуда коливань рівня води була 

нижчою у 3 рази, ніж у нижньому б’єфі і не досягала 1 м. 
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Рис. 3.2. Динаміка рівня води (в метрах над рівнем моря за Балтійською 

системою висот) у нижньому б’єфі Канівської ГЕС у 2016–2019 рр. 
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Швидкість течії на досліджуваній ділянці за літературними даними може 

досягати 1,5–2,0 м/с [65]. Але в період досліджень біля берегозахисних 

споруд таких великих значень швидкості течії зафіксовано не було. В осінній 

період (листопад 2017 р.) під час вечірнього пуску ГЕС швидкість течії 

становила 0,2–0,4 м/с. В літній період (липень 2018 та червень 2019 р.), коли 

витрати води через споруди ГЕС значно менші, було зафіксовано ще нижчі 

значення (0,1–0,3 м/с). Характерно, що в літній період вищі значення було 

відмічено на точках ближчих до греблі ГЕС. Так, в липні 2018 р. при 

одночасному вимірюванні швидкості течії біля шпор на відстані 3,85 км і 

7,72 км нижче греблі було зафіксовано швидкість течії 0,17–0,20 м/с (середнє 

значення – 0,18 м/с) для ближчої точки, і 0,06–0,12 м/с (середнє значення 0,09 

м/с) для віддаленої. В червні 2019 р. виявлено подібну ситуацію 0,17–0,32 м/с 

(середнє – 0,22 м/с) для ближчої точки і 0,11–0,19 м/с (середнє – 0,13 м/с) для 

віддаленої. 

 

3.2 Температура води в нижньому б’єфі Канівської ГЕС, її сезонна 

динаміка та залежність від відстані нижче греблі 

 

Температура води в нижньому б’єфі змінювалася впродовж років, у які 

проводилися дослідження, в межах 0–27,5 °С (для середньодобових значень). 

У 2016 р. – 0,2–26,6 °С (при середньорічному значенні – 11,4 °С), у 2017 р. – 

0,2–25,8 °С (при середньорічному значенні – 11,3 °С), у 2018 р. – 0–26,2 °С 

(при середньорічному значенні – 12,1 °С) і в 2019 р. – 0,3–27,5 °С (при 

середньорічному значенні – 12,2 °С). Середньомісячні, а також максимальні 

та мінімальні добові значення температури води за кожен місяць 2016–2019 

рр. показані в таблиці 3.3 

Максимальні середньомісячні та максимальні середньодобові значення 

температури відмічені в липні 2016 р. (24,4 °С та 26,6 °С відповідно), серпні 

– у 2017 р. (24,2 °С та 25,8 °С) та 2018 р. (25,8 °С та 26,2 °С) або червні 2019 

р. (25,9 °С та 27,5 °С). Мінімальні середньомісячні – в січні 2016 р. (0,2 °С) та 
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2019 р. (0,3 °С), в січні і лютому 2017 р. (0,3 °С) та в грудні 2018 р. (0,3 °С), 

хоча в лютому і березні середньомісячна температура в 2018 р. також була 

низькою (0,4 °С). Мінімальні добові спостерігалися в січні 2016 р. (0,2 °С), 

січні і лютому 2017 р. (0,2 °С) та 2019 р. (0,3 °С) та в березні 2018 р. (0 °С). У 

зв’язку з такою низькою температурою води в березні 2018 р. та існуванням 

льодового покриву принаймні на частині досліджуваної ділянки, відбір проб 

у цьому році було розпочато в квітні. Сезонна динаміка температури води в 

нижньому б’єфі показана на рис. 3.3. 

 

Таблиця 3.3 

Температура води в °С у нижньому б’єфі Канівської ГЕС протягом 2016–

2019 рр. 

 

Місяці І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 
2016 

Середнє 0,2 1,0 3,6 9,9 16,7 21,7 24,4 23,2 20,2 11,5 4,0 0,5 
Max 0,3 1,8 4,6 13,4 20,2 26,1 26,6 25,3 22,4 16,0 6,0 2,0 
Min 0,2 0,3 1,7 5,0 13,9 19,4 22,7 21,4 15,4 6,0 2,1 0,3 

2017 
Середнє 0,3 0,3 3,0 9,1 15,9 20,6 23,7 24,2 19,2 12,1 6,5 2,8 
Max 0,4 0,6 6,4 11,7 19,9 23,4 24,5 25,8 20,5 15,2 9,0 3,6 
Min 0,2 0,2 0,7 6,5 11,5 18,3 22,3 20,5 16,1 9,0 3,8 1,4 

2018 
Середнє 1,2 0,4 0,4 7,9 19,6 23,7 24,2 25,8 21,2 13,9 6,7 0,3 
Max 2,8 0,5 0,6 14,4 21,9 25,3 25,7 26,2 25,3 15,4 12,1 0,4 
Min 0,2 0,3 0,0 0,8 15,6 21,7 22,1 25,1 16,2 12,1 0,7 0,3 

2019 
Середнє 0,3 0,4 2,5 10,1 17,3 25,9 22,9 23 19,7 12,9 8,3 3,1 
Max 0,4 0,6 4,7 14,2 22,8 27,5 25,2 24,2 23,9 15,4 10,8 4,4 
Min 0,3 0,3 0,5 5,6 12,2 23,4 21,6 21,3 14 10,4 4,2 2 

 

У період з березня по листопад 2019 р. проводилися одночасні 

інструментальні вимірювання температури води на всіх станціях, де 

здійснювався відбір проб, для виявлення залежностей її значень від відстані 

нижче греблі ГЕС. Результати цих вимірювань представлені в таблиці 3.4. 
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Рис. 3.3. Сезонна динаміка температури води біля берега в нижньому 

б’єфі Канівської ГЕС у 2016–2019 рр. (на рівні приплаву «Тарасова гора») 
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Сезонна динаміка цих значень для верхнього б’єфу та трьох станцій 

(№1, №4 та №7) наведена на рис. 3.4. Найвищі в річному ході значення були 

зареєстровані в другій половині червня і становили 26,5–27,0 °С. 

Максимальне з них зафіксоване на станції № 1, а мінімальне – на станціях № 

2 і 3. Найнижчі значення припали на березень і становили 2,0–3,0 °С. 

Максимальні з них виявлені на станціях №1, 5 і 6, а мінімальні – на станціях 

№3 і 4. 

Коливання значень температури між різними точками на досліджуваній 

ділянці були найвищими в серпні і становили 2,3 °С. Також вони були 

значними (більше 1 °С) в березні, травні, на початку червня і у вересні. У 

жовтні коливання були мінімальними (0,2 °С), у квітні й листопаді – також 

невеликими (0,3 °С). 

Температура води у верхньому б’єфі протягом більшої частини періоду 

спостережень була на 0,5–3,5 °С вище, ніж у нижньому. Зворотна ситуація 

спостерігалася лише у першій половині червня та листопаді. Це пов’язано з 

тим, що дані з верхнього б’єфу стосуються приповерхневих водних мас 

водосховища, температура яких характеризується більшими добовими й 

сезонними коливаннями. Тоді як у нижній б’єф надходила вода з придонного 

шару водосховища, що призводило до зменшення амплітуди коливань 

температури на цій ділянці. 

Чіткі зв’язки між температурою води і відстанню нижче греблі ГЕС було 

виявлено в квітні (залежність нелінійна, rs=0,85, значимий при p<0,05), 

вересні (залежність нелінійна, rs=0,82, значимий при p<0,05) й жовтні 

(залежність нелінійна, rs=0,82, значимий при p<0,05). Таким чином, в цей час 

температура води була нижчою на ближчих до греблі відстанях. Тенденція 

змінилася на зворотну лише в листопаді, але зв’язок був слабшим і 

статистично незначимим. Залежності між температурою води та відстанню 

нижче греблі ГЕС для квітня, вересня, жовтня та листопада показані на рис. 

3.5. 
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Таблиця 3.4 

Значення температури води (°C) в нижньому б’єфі Канівської ГЕС на 

різних відстанях від її греблі протягом березня–листопада 2019 р. (ഥ±SD, 

n=3) 
 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 

Відстань від 
греблі, км 3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Березень 
4,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 

±0,2 ±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,1 ±0,1 

Квітень 
8,2 8,2 8,2 8,3 8,5 8,5 8,4 

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Травень 
16,5 16,8 16,5 17,1 17,0 17,4 16,2 
±0,1 ±0,2 ±0,1 ±0,3 ±0,1 ±0,2 ±0,2 

Червень (перша 
половина) 

23,7 23,8 23,8 24,2 24,9 24,1 24,0 
±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,1 ±0,1 

Червень (друга 
половина) 

27,0 26,5 26,5 27,0 26,7 27,0 26,7 
±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Липень 
21,1 20,7 21,0 21,0 21,1 21,0 20,9 
±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Серпень 
22,9 22,7 23,1 24,2 25,0 23,4 23,1 
±0,2 ±0,2 ±0,3 ±0,3 ±0,6 ±0,2 ±0,1 

Вересень 
21,2 21,1 21,5 21,5 22,2 22,0 21,9 
±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,1 ±0,1 

Жовтень 
12,4 12,5 12,5 12,5 12,7 12,6 12,6 
±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,1 ±0,1 

Листопад 
9,0 8,9 8,9 8,8 8,7 8,8 8,9 

±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 
 

 

Така ситуація відповідає літературним даним [143, 151, 159, 169,170,  

197, 203] та пояснюється скидами гідроелектростанцією глибинних вод з 

водосховища, які порівняно з поверхневими водами повільно прогріваються 

у весняно-літній та охолоджуються в осінньо-зимовий період. 
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Рис. 3.4. Сезонна динаміка температури води у верхньому б’єфі та на 

трьох станціях на різній відстані нижче греблі Канівської ГЕС (станція №1 – 

3,46 км, №4 – 5,77 км, станція №7 – 7,72 км) 
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Рис. 3.5. Залежність між температурою води та відстанню від греблі ГЕС 

у квітні, вересні, жовтні та листопаді 2019 р. 

 

Характерно, що в літні місяці чітких тенденцій у зміні температури з 

відстанню від греблі не виявлено. Можливо, це пов’язано з невисокими 

витратами води в цей період і, водночас, високою температурою повітря. 

Таким чином менші маси холодної води з водосховища швидше 

прогріваються і значення температури в нижньому б’єфі менше залежить від 

роботи ГЕС. 
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3.3 Основні гідрохімічні показники в нижньому б’єфі Канівської 

ГЕС 

 

Серед гідрохімічних параметрів води в нижньому б’єфі Канівської ГЕС 

було проведено інструментальне вимірювання водневого показника (pH), 

загального вмісту розчинених солей (TDS – total dissolved solids) та вмісту 

розчиненого кисню. 

Значення водневого показника (pH) води на досліджуваній ділянці 

протягом березня–листопада 2019 р. коливалися в межах 7,8–9,1, що входить 

у межі значень цього показника для Кременчуцького водосховища (7,0–9,7) 

[33, 130, 138]. Максимальне значення за весь період вимірювань було 

зафіксоване в липні на станції №5, а найменше – в березні на станції № 6 та в 

серпні на станціях № 1, 2 і 3. Значення pH на цій ділянці наведені в таблиці 

3.5. Максимальні значення за одне вимірювання могли припадати на різні 

станції, але найчастіше на станцію №4 (в березні, квітні і жовтні) та №5 (в 

квітні, в першу і другу половини червня, в липні, серпні та жовтні). 

Мінімальні значення частіше фіксувалися на станції №1 (в першу та другу 

половину червня, липні і серпні). 

В сезонній динаміці максимальні значення цього показника було 

зареєстровано в червні і липні (на станції №1 також було виявлено пік у 

травні). Мінімальні значення були зареєстровані на більшості станцій у 

серпні, і лише на станції №6 – в березні (але в серпні там також виявлене 

досить низьке значення). Сезонна динаміка pH для верхнього б’єфу та трьох 

станцій у нижньому наведена на рисунку 3.6. 

Як відомо з літератури, для нижніх б’єфів характерне зниження pH 

порівняно з поверхневими водами водосховищ, що знаходяться вище [165, 

168, 204]. З таблиці 3.5 та рисунку 3.6 видно, що подібна ситуація 

спостерігалась і на досліджуваній ділянці. У квітні, травні, другій половині 

червня і листопаді значення pH на всіх станціях у нижньому б’єфі були на 

0,1–0,4 одиниці нижчими, за значення у верхньому б’єфі, а в першій половині 
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червня, липні і серпні – нижчими за значення у верхньому б’єфі були, 

принаймні, величини з перших трьох станцій, які знаходяться найближче до 

греблі ГЕС і перебувають під більш інтенсивним впливом її роботи. 

 

Таблиця 3.5 

Значення pH води на різних відстанях від греблі ГЕС протягом березня–

листопада 2019 р. (ഥ±SD, n=3) 

 

Станція Верхній 
б’єф 1 2 3 4 5 6 7 

Відстань від 
греблі, км 

- 3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Березень 
8,2 8,2 7,9 7,9 8,3 8,0 7,8 8,0 

±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,0 

Квітень 
8,6 8,4 8,4 8,4 8,4 8,4 8,3 8,2 

±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Травень 
9,2 8,5 8,5 8,3 8,4 8,4 8,4 8,3 

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 
Червень (перша 
половина) 

8,4 8,2 8,3 8,2 8,4 8,5 8,2 8,4 
±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Червень (друга 
половина) 

8,8 8,5 8,6 8,6 8,5 8,7 8,5 8,6 
±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Липень 
8,7 8,3 8,5 8,4 8,7 9,1 8,5 8,5 

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Серпень 
8,3 7,8 7,8 7,8 8,1 8,3 8,0 7,9 

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Вересень 
8,4 8,2 8,0 8,4 8,3 8,3 8,3 8,2 

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 

Жовтень 
 8,3 8,0 8,3 8,4 8,4 8,3 8,3 
 ±0,1 ±0,2 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,2 

Листопад 
8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 

±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 
 

Коливання значення цього показника на різних відстанях від ГЕС були 

найбільш вираженими в липні (і становили 0,8). Відносно значними (0,5) 

вони були також в березні і серпні. В листопаді коливань pH не було 

виявлено взагалі, значення практично не змінювалися з відстанню. Низькі 

коливання (0,2) були зареєстровані в квітні, травні та другій половині червня. 
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Рис. 3.6. Сезонна динаміка значень водневого показника (pH) води у 

верхньому б’єфі та на трьох станціях на різній відстані нижче греблі 

Канівської ГЕС (станція №1 – 3,46 км, № 4 – 5,77 км, станція № 7 – 7,72 км) 
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Чітких статистично значимих залежностей величини pH води від 

відстані нижче греблі ГЕС виявлено не було.  

Значення вмісту розчинених солей змінювалися в межах 188,3–234,7 

ppm. Найбільше значення виявлено у березні на станції №5, а найменше – у 

другій половині червня на станції №1. Значення вмісту розчинених солей на 

досліджуваній ділянці наведені в таблиці 3.6 

 

Таблиця 3.6 

Значення вмісту розчинених солей (TDS) у воді (ppm) на різних 

відстанях від греблі ГЕС протягом березня–листопада 2019 р. (ഥ±SD, n=3) 

 

Станція Верхній 
б’єф 1 2 3 4 5 6 7 

Відстань від 
греблі, км 

- 3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Березень 
223,7 230,7 232,0 233,0 233,7 234,7 231,7 233,7 
±3,1 ±2,9 ±2,0 ±2,0 ±1,2 ±2,1 ±1,2 ±1,2 

Квітень 
224,0 229,0 230,0 230,7 233,3 231,7 233,3 234,3 
±1,0 ±1,0 ±1,0 ±0,6 ±0,6 ±1,2 ±0,6 ±0,6 

Травень 
176,7 213,3 210,7 210,7 210,3 207,3 212,0 210,3 
±1,5 ±0,6 ±0,6 ±2,5 ±1,5 ±0,6 ±1,0 ±2,5 

Червень (перша 
половина) 

192,0 195,3 197,3 195,7 196,7 195,0 197,3 198,3 
±1,0 ±0,6 ±2,3 ±1,2 ±0,6 ±2,0 ±0,6 ±1,2 

Червень (друга 
половина) 

189,7 188,3 194,0 191,7 189,7 190,3 188,7 189,7 
±2,9 ±2,5 ±2,0 ±0,6 ±0,6 ±2,1 ±1,2 ±5,7 

Липень 
190,3 196,7 196,3 201,7 200,3 192,3 197,7 202,0 
±1,5 ±2,3 ±4,0 ±1,5 ±2,1 ±0,6 ±4,5 ±1,0 

Серпень 
195,7 199,0 196,7 197,3 206,0 207,7 203,7 200,3 
±2,3 ±2,6 ±0,6 ±4,0 ±3,0 ±4,2 ±2,1 ±2,9 

Вересень 
205,7 211,0 212,3 213,3 213,7 214,0 214,7 216,0 
±1,5 ±3,6 ±1,2 ±0,6 ±1,2 ±5,6 ±1,2 ±1,0 

Жовтень 
 217,3 216,7 215,3 216,3 214,0 217,7 216,7 
 ±2,1 ±0,6 ±1,5 ±0,6 ±1,7 ±2,1 ±0,6 

Листопад 
223,3 220,7 222,3 224,7 225,3 225,0 228,0 225,0 
±0,6 ±2,1 ±2,1 ±1,5 ±1,2 ±0,0 ±0,0 ±1,0 

 

Серед виміряних за один раз значень максимальні найчастіше припадали 

на станцію №7 (у квітні, першій половині червня, липні і вересні), також 
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вони могли бути зафіксовані на станціях №5 (у березні й серпні), №6 (у 

жовтні й листопаді), №1 (у травні) та №2 (у другій половині червня). 

Мінімальні припадали на станції №1 (в березні, квітні, другій половині 

червня, вересні й листопаді), №5 (в травні, першій половині червня, липні й 

жовтні) та №2 (у серпні). 

В сезонному ході вмісту розчинених солей спостерігаються високі 

значення у березні–квітні, різкий спад у травні, низькі значення в літні місяці 

та поступове збільшення восени. Прикладом сезонної динаміки можуть бути 

графіки на рисунку 3.7, де показано сезонні зміни значень TDS на станціях № 

1, 4 і 7 та у верхньому б’єфі. Така сезонна динаміка відрізняється від 

характерної для природних річок, у яких мінімальне значення мінералізації 

води припадає на весняний період. Зміщення мінімуму в сезонному ході 

цього показника на пізніші строки відбувається внаслідок акумуляції 

маломінералізованих вод весняного водопілля у водосховищах вище за 

течією (Канівському й Київському). Оскільки ці водосховища є відносно 

добре проточними, затримка відбувається на невеликі терміни і мінімум 

припадає на початок літа (Денисова и др., 1989, Тимченко, 2006). 

Найбільші коливання TDS між окремими станціями були зафіксовані в 

серпні і складали 11 ppm. Також вони були значними в липні (9,7) та 

листопаді (7,3 ppm). Найменшими вони були в першій половині червня (3,3 

ppm). Також невисокі коливання зафіксовано в березні (4,0 ppm) і жовтні (3,7 

ppm). 

З рисунку 3.7 і таблиці 3.6 також видно, що в більшості випадків (крім 

значень за другу половину червня й листопад) у верхньому б’єфі відмічалися 

на 1–36 ppm нижчі значення вмісту розчинених солей, порівняно з будь-якою 

станцією у нижньому б’єфі. 
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Рис. 3.7. Сезонна динаміка значень вмісту у воді розчинених солей (TDS) 

у верхньому б’єфі та на трьох станціях на різній відстані нижче греблі 

Канівської ГЕС (станція №1 – 3,46 км, № 4 – 5,77 км, станція № 7 – 7,72 км) 
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Для величини TDS були виявлені зв’язки з відстанню нижче греблі: в 

квітні (залежність нелінійна, rs=0,94, значимий при p<0,05), вересні 

(залежність лінійна, r=0,97, значимий при p<0,05), листопаді (залежність 

нелінійна, rs=0,79, значимий при p<0,05). Виявлені залежності для квітня і 

вересня показані на рисунку 3.8. 

 

 

 
 

Рис. 3.8. Залежність між вмістом розчинених солей та відстанню нижче 

греблі ГЕС у квітні та вересні 2019 р. 

 

Значення вмісту розчиненого у воді кисню у період з липня по листопад 

2019 р. змінювалися в межах 3,68–10,86 мг/л. Найвище значення було 

зареєстровано у липні на станції №5, найнижче – у серпні на станції №7. 

Серед станцій на різних відстанях від ГЕС максимальні значення припадали 

найчастіше на станцію №5 (у липні, серпні й жовтні), але також вони могли 

бути виявлені на станціях №3 (у вересні) та №7 (у листопаді). Мінімальні 

значення припадали на станції №2 (в жовтні й листопаді), №7 (в серпні й 

вересні) та №3 (в липні). Дані про вміст розчиненого кисню у воді на всіх 

станціях протягом вказаного періоду наведені в таблиці 3.7. 



74 

Коливання значень вмісту розчиненого кисню між різними станціями 

були найбільшими в липні і становили 3,64 мг/л. Потім вони поступово 

зменшувались, досягши мінімуму (0,52 мг/л) в жовтні, і дещо збільшились в 

листопаді (до 2,56 мг/л). 

 

Таблиця 3.7 

Значення вмісту у воді розчиненого кисню (мг/л) на різних відстанях від 

греблі ГЕС протягом липня–листопада 2019 р. (ഥ±SD, n=3) 

 

Станція Верхній 
б’єф 1 2 3 4 5 6 7 

Відстань від 
греблі, км 

- 3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Липень 
7,99 7,68 7,5 7,22 9,04 10,86 7,78 7,74 

±0,153 ±0,182 ±0,225 ±0,198 ±0,208 ±0,155 ±0,227 ±0,221 

Серпень 
7,88 5,05 4,07 4,25 4,79 5,71 3,96 3,68 

±0,233 ±0,163 ±0,237 ±0,208 ±0,232 ±0,176 ±0,152 ±0,178 

Вересень 
7,42 6,36 6,45 7,52 6,31 6,75 6,41 6,25 

±0,223 ±0,224 ±0,229 ±0,153 ±0,2 ±0,179 ±0,174 ±0,222 

Жовтень 
 7,94 7,56 7,68 7,74 8,08 7,71 7,64 
 ±0,199 ±0,151 ±0,234 ±0,164 ±0,193 ±0,189 ±0,174 

Листопад 
10,72 8,87 8,28 10,53 9,91 10,47 9,94 10,84 

±0,197 ±0,176 ±0,179 ±0,233 ±0,159 ±0,214 ±0,221 ±0,162 
 

Статистично значимий зв’язок концентрації розчиненого кисню з 

відстанню від греблі було зареєстровано лише в листопаді (залежність 

лінійна, r=0,78, значимий при p<0,05). Тобто вміст розчиненого кисню в цей 

час був нижчим на станціях, що знаходяться ближче до греблі. Цей зв’язок 

показано на рисунку 3.9. Влітку та на початку осені чітких тенденцій у зміні 

концентрації розчиненого кисню з віддаленням від греблі виявлено не було. 

Але в більшості випадків (в липні – крім станцій №4 і 5, у вересні – крім 

станції №3) значення вмісту розчиненого кисню у нижньому б’єфі було 

нижчим, ніж у верхньому. Така ситуація відповідає літературним даним [30, 

133, 167, 207]. І пояснюється скидом у нижній б’єф глибинних вод з 

водосховища, що внаслідок переважання процесів дихання й розкладу 
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органіки над процесами фотосинтезу в багатьох випадках можуть бути 

бідними на кисень. 

У серпні на станціях № 6 і 7 було зареєстровано значення вмісту 

розчиненого кисню, нижчі за 4 мг/л, що є мінімальною допустимою 

концентрацією для водойм господарсько-питного та культурно-побутового 

водокористування (СанПиН 4630-88) [123]. На станції №2 було зафіксовано 

значення 4,07 мг/л, що є також дуже близьким до ГДК. 

 

 
 

Рис. 3.9. Залежність між вмістом у воді розчиненого кисню та відстанню 

від греблі ГЕС у листопаді 2019 р. 

 

Таким чином, на досліджуваній ділянці навіть у приповерхневому шарі 

води можуть спостерігатися досить низькі концентрації розчиненого кисню, 

що може, зокрема, бути перешкодою для життєдіяльності реофільних видів 

гідробіонтів у цих умовах. Слід зазначити, що у верхньому б’єфі в цей час 

спостерігалося більш високе значення вмісту розчиненого кисню (7,88 мг/л), 

що було вищим за величину з будь-якої станції у нижньому б’єфі. Тому 
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причиною такої ситуації може бути саме скид бідних на кисень глибинних 

вод [17]. 

 

3.4 Узагальнення до розділу 3 

 

Умови існування зооперифітонних угруповань в нижньому б’єфі 

Канівської ГЕС зазнають впливу низки екологічних чинників, що 

змінюються впродовж року внаслідок змін фаз гідрологічного режиму річки 

та роботи електростанції. Регулювання течії річки та скид у нижній б’єф 

глибинних вод водосховища змінюють, порівняно з природною річковою 

екосистемою, гідрологічні, термічні, гідрохімічні характеристики ділянки 

нижче ГЕС. 

Так, з віддаленням від греблі ГЕС швидкість течії стрімко спадає. При 

вимірюванні на двох точках, відстань між якими становила 3,87 км, у літній 

період (в липні 2018 та червні 2019 рр.) на ділянці річки біля верхньої шпори 

(на відстані 3,85 км від греблі) було виявлено швидкість на 0,08–0,09 м/с 

вищу ніж біля нижньої (на відстані 7,72 км від греблі). 

У квітні, вересні й жовтні було виявлено підвищення температури води 

на 0,2–1,1 °С з віддаленням від греблі ГЕС (для квітня – залежність 

нелінійна, rs=0,85, значимий при p<0,05; для вересня – залежність нелінійна, 

rs=0,82, значимий при p<0,05; для жовтня – залежність нелінійна, rs=0,82, 

значимий при p<0,05). Тенденція змінилася на зворотну лише листопаді, 

коли на точках ближчих до греблі спостерігалася температура на 0,4 °С вище, 

ніж на віддалених. Такі зміни температури під впливом ГЕС узгоджуються з 

літературними даними [143, 151, 159, 169, 170, 197, 203]. 

В літні місяці чітких тенденцій у зміні температури з відстанню від 

греблі не виявлено. Це може бути пов’язано зі зміною режиму роботи ГЕС у 

цей час (зменшенням витрат води) і, водночас, високою температурою 

повітря. В результаті менші маси холодної води з придонного шару 
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водосховища швидше прогріваються і значення температури в нижньому 

б’єфі менше залежить від роботи ГЕС.  

Внаслідок скиду глибинних вод, значення pH у нижньому б’єфі в 

більшості випадків було нижчим, ніж у верхньому. Так, у квітні, травні, 

другій половині червня і листопаді воно було меншим на 0,1–0,4 одиниці на 

всіх станціях спостереження, а в першій половині червня, липні і серпні – на 

перших трьох станціях, які знаходяться найближче до греблі ГЕС і 

перебувають під більш інтенсивним впливом її роботи. Такі зміни водневого 

показника також відомі з літературних джерел для інших ГЕС [165, 168, 204]. 

Для загального вмісту розчинених солей (TDS) було виявлено зростання 

значень цього показника з відстанню нижче греблі: в квітні (залежність 

нелінійна, rs=0,94, значимий при p<0,05), вересні (залежність лінійна, r=0,97, 

значимий при p<0,05), листопаді (залежність нелінійна, rs=0,79, значимий при 

p<0,05). 

Для концентрації розчиненого кисню було виявлено позитивний зв’язок 

з відстанню від греблі в листопаді 2019 р. (залежність лінійна, r=0,78, 

значимий при p<0,05). Тобто вміст розчиненого кисню в цей час був нижчим 

на станціях, що знаходяться ближче до греблі. Вплив скиду ГЕС може 

приводити до зниження цієї величини через те, що глибинні води часто 

бувають бідними на кисень, що відомо з літературних джерел [30, 133, 167, 

207]. 

У серпні 2019 р. було виявлено досить низькі значення вмісту 

розчиненого кисню (3,68–5,71 мг/л). Найнижчими вони були на станціях № 6 

і 7 (3,96 і 3,68 мг/л відповідно). Такі величини є нижчими за 4 мг/л, що є 

мінімальною допустимою концентрацією для водойм господарсько-питного 

та культурно-побутового водокористування (СанПиН 4630-88 [123]). Такі 

низькі концентрації можуть бути перешкодою для життєдіяльності 

реофільних і оксифільних видів гідробіонтів у умовах нижнього б’єфу. 

Причому всі ці значення були суттєво нижчими за вміст розчиненого кисню 
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у приповерхневих водах верхнього б’єфу (7,88 мг/л), тому їх можна 

пов’язати саме зі скидом глибинних вод, а отже – з впливом ГЕС. 

 

Висновки до розділу 3 

 

1. Встановлено, що умови середовища існування угруповань 

зооперифітону закономірно змінюються з віддаленням від греблі ГЕС. Для 

температури води у квітні, вересні та жовтні спостерігалося підвищення на 

0,2–1,1°С (rs=0,82–0,85, значимі при p<0,05), а в листопаді – зниження на 

0,4°С. Для загального вмісту розчинених солей – підвищення значень на 4–5 

ppm у квітні, вересні та листопаді (rs=0,79–0,94, r=0,97, значимі при p<0,05). 

А для вмісту розчиненого кисню – зростання на 1,9–2,5 мг/л в листопаді 

(r=0,78 значимий при p<0,05). 

2. Виявлено зниження величини pH у нижньому б’єфі на 0,1–0,4 одиниці 

порівняно з верхнім б’єфом у першій половині вегетаційного сезону 

(квітень– червень) і в його кінці (листопад). Для серпня було харакрним 

зниження вмісту розчиненого кисню порівняно з верхнім б’єфом на 2,17–4,20 

мг/л. Причому в частині випадків (на відстані 7,24 та 7,72 км нижче греблі) 

були виявлені значення нижчі за мінімально допустиму концентрацію (4 

мг/л). 
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РОЗДІЛ 4. 

ТАКСОНОМІЧНИЙ СКЛАД ЗООПЕРИФІТОННИХ УГРУПОВАНЬ 

НИЖНЬОГО Б’ЄФУ КАНІВСЬКОЇ ГЕС ТА ЕКОЛОГІЧНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТАКСОНОМІЧНИХ ГРУП 

ГІДРОБІОНТІВ 

 

В четвертому розділі охарактеризовано таксономічний склад 

зооперифітонних угруповань нижнього б’єфу Канівської ГЕС, наведено 

загальний перелік виявлених нижчих ідентифікованих таксонів. Окремо 

розглянуто основні таксономічні групи гідробіонтів: поширення, сезонну 

динаміку, кількісні характеристики та їх зв’язки з відстанню від ГЕС, а також 

вказано виявлені види. 

 

4.1 Таксономічний склад угруповань 

 

В зооперифітонних угрупованнях берегоукріплювальних споруд в 

нижньому б’єфі Канівської ГЕС було виявлено представників 8 типів 

безхребетних (Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida, Bryozoa, 

Tardigrada, Arthropoda, та Mollusca). Основними таксономічними групами 

були малощетинкові черви, мохуватки, черевоногі та двостулкові (дрейсена) 

молюски, а також личинки комах: переважно двокрилих (родина 

Chironomidae) та волохокрильців.  

Домінуючими таксономічними групами за щільністю були: Chironomidae 

– в 40,3% випадків, Oligochaeta – в 28,6%, Dreissena – в 20,9%, Gastropoda – 

5,6%, Hydridae – 0,5%, Trichoptera – 0,5%. Крім того, були випадки, коли 

домінуючих груп було дві: Oligochaeta+Chironomidae – 1,5% зразків, 

Gastropoda+Dreissena – 1,5%, Chironomidae+Dreissena – 0,5%. При цьому 

домінування в угрупованні малощетинкових червів та личинок Chironomidae 

більш характерне для весни і початку літа, а дрейсени – для кінця літа–осені. 
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Що пояснюється фенологічними особливостями розмноження дрейсени і, 

відповідно, строками появи і розвитку її поселень на каменях берегозахисних 

споруд. 

За біомасою домінували Gastropoda – у 55,6% проб, Chironomidae – у 

18,4%, Dreissena – 18,4%, Bryozoa – 5,1%, Oligochaeta – 1,5%, Isopoda – 0,5%, 

Oligochaeta+Chironomidae – у 0,5% зразків. Домінування личинок 

Chironomidae найчастіше відмічалося навесні, а Dreissena – в кінці літа та 

восени (так як саме в цей час окремі особини досягають значного розміру та 

маси), тоді як черевоногі молюски могли домінувати в усі сезони протягом 

періоду досліджень. 

Загалом в зооперифітоні берегозахисних споруд було виявлено 48 НІТ. 

Їх загальний перелік та представленість на різних станціях показані в таблиці 

4.1. 

 

Таблиця 4.1 

Таксономічний склад зооперифітонних угруповань в нижньому б’єфі 

Канівської ГЕС 
 Станція 1 2 3 4 5 6 7 
 Відстань від греблі, 

км 3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

 Точка up down up down  up down up down up down up down 
1 Spongillidae       +      + 
2 Hydridae + + + + + + + + + + + + + 
3 Turbellaria +  + +  + +   + +   
4 Stylaria lacustris + + + + + + + + + + + + + 
5 Інші Naididae + + + + + + + + + + + + + 
6 Piscicola geometra +  +    +    + +  
7 Glossiphoniidae +   +   +     +  
8 Plumatella sp. + + + + + + + + + + + + + 
9 Tardigrada +           +  

10 Asellus aquaticus +   +  +  +      
11 Amphipoda + + + + + + + + + + + + + 
12 Branchiura       +       
13 Acari   + + + + +     + + 
14 Collembola   +    + +  + + + + 
15 Ephemeroptera  +     +  + + +  + 
16 Ishnura elegans  +  +       +   
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Продовження таблиці 4.1 
17 Plecoptera  +         +   
18 Sisyra sp.             + 
19 Agraylea sexmaculata             + 
20 Orthotrichia costalis + + + + + + + + + + + + + 
21 Ecnomus tenellus + + + + + + + + + + + + + 
22 Molana angustata +  + +  + + +    +  
23 Ablabesmyia monilis + + +  + + + + + + +  + 
24 Corynoneura scutellata + +        +  +  
25 Cricotopus silvestris + + + + + + + + + + + + + 
26 C. cylindraceus  +          +  
27 C. bicinctus + + + + + + + + + + + + + 
28 Tanytarsus sp.      +   + +    
29 Virgatanytarsus sp. +    +   +   + + + 

30 
Cladotanytarsus 
mancus +  +  + +  + + +  + + 

31 
Paratanytarsus 
austriacus + +   + + + + + +   + 

32 
Parachironomus 
arcuatus          +    

33 Microchironomus tener        +      
34 Gliptotendipes glaucus        +      
35 G. paripes   +           
36 Dicrotendipes nervosus + + + + + + + + + + + + + 

37 
Endochironomus 
albipennis    +      + +  + 

38 E. stackelbergi  +         +   

39 
Polypedilum 
nubeculosum + + + + + + + + + + + +  

40 Інші Chironomidae +             
41 Viviparus viviparus + + + + +  + + + + + + + 
42 Theodoxus fluviatilis + + + + + + + + + + + + + 
43 Bithynia tentaculata + + + + +  +  + +  + + 
44 Cincinna piscinalis    +          
45 Ancylus fluviatilis +   + +   +     + 
46 Інші Gastropoda + + + + + + + + + + + + + 
47 Dreissena polymorpha + + + + + + + + + + + + + 
48 D. bugensis  + + + + + + + + + + + + 
 Загальна кількість 

НІТ 29 25 25 26 23 23 28 26 22 27 26 27 28 

 

Кластерний аналіз подібності таксономічного складу (рисунок 4.1) не 

вказує на наявність чіткої залежності таксономічного складу від відстані 

нижче греблі ГЕС. Лише при окремому розгляді верхніх точок 

спостерігається виокремлення шпор, які знаходяться найближче до греблі в 

один кластер. 
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Рис. 4.1. Кластерний аналіз таксономічного складу (за НІТ) 

зооперифітонних угруповань з точок на різних відстанях від греблі ГЕС (А – 

верхні точки станцій, Б – нижні точки станцій, В – сума верхніх і нижніх 

точок станцій) 

 

Така ситуація не суперечить даним інших дослідників, оскільки 

таксономічний склад угруповань водних макробезхребетних не завжди 

змінюється під впливом ГЕС [197], або ж такі зміни виявляються на значно 

більших відстанях [193]. 
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4.2 Екологічна характеристика основних таксономічних груп у 

складі зооперифітонних угруповань 

 

Тип Губки (Porifera) 

Прісноводні губки належать до організмів специфічних для перифітону, 

через те, що для їх розвитку необхідний твердий субстрат [87]. Але на 

глибинах, на яких здійснювався відбір проб в даному дослідженні вони не є 

масовими. Губки в перифітонних угрупованнях нижнього б’єфу Канівської 

ГЕС представлені родиною Бодягові (Spongillidae). Їх було виявлено лише по 

одному разу у 2017 та 2018 рр. Знахідки припадали на другу половину 

червня, на нижні точки на станціях №4 (2017 р.) та № 7 (2018 р.). Біомаса 

відповідно становила 0,078 г/м2 (або 0,4% від загальної біомаси перифітону у 

відповідному зразку) та 4,4 г/м2 (29,1%). Таким чином поселення губок не 

досягли значного розвитку. Про зв’язок розвитку поселень губок з відстанню 

від греблі в такій ситуації судити важко, але характерно, що знахідок на 

найближчих до неї станціях не було. Слід зазначити, що розвинені поселення 

губок спостерігаються на досліджуваній ділянці, але на більших глибинах 

(понад 1,5 м), де вони прикріплюються до каменів берегозахисних споруд 

або до черепашок дрейсени. В тому числі вони виявлені і на шпорах, 

розміщених близько до ГЕС. 

Тип Кишковопорожнинні (Coelenterata) 

Даний тип представлений в досліджуваних угрупованнях прісноводними 

гідрами (родина Hydridae). Гідри були виявлені у всіх точках, у 27,3% проб. 

Практично всі знахідки припадають на період з червня по серпень (у 2018 р. 

у нижній точці станції №2 – також у травні). У той період, коли гідри 

відмічалися у складі угруповань, вони були виявлені в 7,7–91,7% проб за 

відповідні місяці. Максимальна частота трапляння зафіксована в другій 

половині червня 2017 р. 



 

Таблиця 4.2 

Щільність Hydridae (ос./м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі Канівської ГЕС 

(ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від греблі, км 3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 
Точка up down up down  up down up down up down up down 

2017 
Червень (друга 
половина) 

213 305  335 49 1014 104 217  432 109 241 148 
±67 ±86  ±88 ±15 ±284 ±31 ±71  ±143 35 ±77 ±42 

Липень   37 29          
  ±10 ±9          

Серпень  70 80 78 41  252    32 46 50 
 ±18 ±20 ±23 ±10  ±78    8 ±15 ±15 

2018 

Травень    28          
   ±7          

Червень (перша 
половина) 

718 444 2141 323 82 3947 313 623 290   1159 333 
±187 ±132 ±552 ±99 ±24 ±1093 ±95 ±176 93   ±352 ±100 

Червень (друга 
половина) 

251 325 627 48  784 321 165 74   79 84 
±73 ±108 ±163 ±12  ±252 ±103 ±49 21   ±21 ±28 

Липень  53  66  330 111   348  236  
 ±15  ±17  ±83 ±37   ±106  ±69  

Серпень  31 58   373  156     50 
 ±10 ±19   ±94  ±49     ±17 
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Таблиця 4.3 

Біомаса Hydridae (г/м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі Канівської ГЕС (ഥ±SD, 

n=2–3) 

 
Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2017 

Червень (друга 
половина) 

0,18 0,07  0,29 0,03 0,14 0,08 0,02  0,32 0,02 0,17 0,07 
±0,049 ±0,023  ±0,082 ±0,009 ±0,046 ±0,026 ±0,006  ±0,084 ±0,005 ±0,044 ±0,02 

Липень   0,04 0,01          
  ±0,011 ±0,003          

Серпень  0,01 0,02 0,01 0,02  0,1    0,02 0,01 0,01 
 ±0,003 ±0,006 ±0,003 ±0,006  ±0,031    ±0,005 ±0,003 ±0,003 

 

Травень    0,01          
   ±0,003          

Червень (перша 
половина) 

0,19 0,09 0,47 0,08 0,01 0,67 0,1 0,11 0,07   0,28 0,08 
±0,059 ±0,028 ±0,126 ±0,022 ±0,003 ±0,191 ±0,03 ±0,032 0,018   ±0,08 ±0,021 

Червень (друга 
половина) 

0,05 0,19 0,12 0,04  0,22 0,09 0,03 0,02   0,01 0,03 
±0,014 ±0,054 ±0,032 ±0,011  ±0,058 ±0,023 ±0,008 0,006   ±0,003 ±0,008 

Липень  0,04  0,03  0,07 0,07   0,09  0,05  
 ±0,011  ±0,009  ±0,023 ±0,023   ±0,029  ±0,013  

Серпень  0,01 0,01   0,15  0,09     0,03 
 ±0,003 ±0,003   ±0,041  ±0,026     ±0,009 



Щільність гідр становила 28–3947 ос./м2, а їх частка у загальній 

щільності – 0,61–46,05%. Мінімальне значення виявлене в травні 2018 р. у 

нижній точці станції №2, а максимальне – в першій половині червня 2018 р. у 

верхній точці станції №4. Значення щільності прісноводних гідр на різних 

відстанях від греблі представлені в таблиці 4.2. 

Біомаса – 0,01–0,67 г/м2 (0,003–34,10% від загальної біомаси). Найбільше 

значення було виявлене в першій половині червня 2018 р. у верхній точці 

станції №4, а найменші – у липні й серпні 2017 р. та травні 2018 р. у нижній 

точці станції №2, в першій половині червня 2018 р. – на станції №3, а в 

серпні 2018 р. – у нижній точці станції №1 та верхній – станції №2. Значення 

біомаси гідр на різних відстанях від греблі наведено в таблиці 4.3. 

Найбільші значення кількісних показників характерні для червня, а 

найнижчі – для липня. Крім того, саме в червні гідри були виявлені на 

більшості станцій, тоді як пізніше частота їх трапляння зменшувалась. 

Статистично значимих зв’язків кількісних показників гідр з відстанню 

від греблі ГЕС виявлено не було. 

Слід зазначити, що на досліджуваній ділянці влітку 2018 р. було 

виявлено масову появу прісноводних гідроїдних медуз Craspedacusta 

sowerbii, що є інвазійним видом, який походить з басейну р. Янцзи і 

відмічається в багатьох водоймах України, особливо в умовах техногенного 

підвищення температури води [91]. Але перифітонної поліпоїдної стадії 

розвитку краспедакусти на каменях берегозахисних споруд виявлено не було. 

Ймовірно, умови середовища, зокрема температурний режим, на каменях 

берегозахисних споруд не є сприятливими для даного виду, а занесення 

медуз відбувалося з водосховища. 

Тип Плоскі черви (Platyhelminthes) 

На більшості станцій було виявлено представників класу Turbellaria. 

Здебільшого це були поодинокі випадки, лише на станціях №2, №4 і №6 такі 

знахідки можна вважати регулярними. На станціях №3 і №5 плоскі черви не 

були виявлені жодного разу. Загалом представників цього типу 
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зареєстровано в 10,6% проб. Знахідки плоских червів припадали на період з 

травня по жовтень, але найчастіше – на кінець червня – липень. Максимальна 

частота трапляння (41,7% проб) спостерігалася в другій половині червня 

2017 р. 

Щільність коливалася в межах 24–622 ос./м2. Максимальне значення 

виявлене в серпні 2018 р. у нижній точці станції №4, а мінімальне – в другій 

половині червня 2017 р. у нижній точці станції №1. Біомаса становила 0,006–

2,66 г/м2. Максимальне значення зафіксовано в серпні 2018 р. у нижній точці 

станції №4, а мінімальне – в травні 2018 р. у верхній точці станції №2. Частка 

в загальних показниках становила 0,16–18,33% для щільності, та 0,004–6,96% 

для загальної біомаси. 

Тип Кільчасті черви (Annelida) 

Клас Пояскові (Citellata) 

Підклас Малощетинкові черви (Oligochaeta) 

Водні малощетинкові черви представлені переважно бентосними 

формами, але для ряду представників (в тому числі з родини Naididae) 

характерним середовищем існування є поверхня твердих субстратів [139]. На 

каменях берегозахисних споруд в нижньому б’єфі Канівської ГЕС серед 

малощетинкових червів виявлено переважно представників родини Naididae 

(зокрема Stylaria lacustris L.). Вони були відмічені на всіх станціях протягом 

майже всього сезону досліджень (лише у 2018 р. їх не було знайдено у 

більшості точок у квітні). Загалом їх було виявлено в 91,9% проб. 

Stylaria lacustris (Linnaeus, 1767) – належить до видів олігохет, що 

найчастіше зустрічаються в перифітоні водойм України [87], мешкає у 

водоймах різних типів (річках, озерах, ставках) [139]. Цей вид було відмічено 

у 61,8% проб. Найчастіше – у літні місяці (в 76,9–92,3% проб). 

Малощетинкові черви належать до найбільш чисельних представників 

зооперифітону на досліджуваній ділянці. В багатьох випадках саме вони 

домінували за чисельністю.  Щільність олігохет становила від 9 до 19934 

ос./м2. Максимальне значення було зареєстроване в першій половині червня 
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2017 р. у верхній точці станції №6, а мінімальне – в жовтні 2016 р. у верхній 

точці станції №5. Частка у загальній щільності складала 0,69–93,49%. Дані 

про щільність малощетинкових червів на різних відстанях від греблі ГЕС 

представлені в таблиці 4.4. 

Біомаса малощетинкових червів становила 0,0004–1,05 г/м2. Це досить 

невеликі значення, що пояснюється їх невеликими розмірами та масою 

окремих особин. Максимальне значення відмічене в листопаді 2016 р. у 

верхній точці станції №1, а мінімальне – в жовтні 2016 р. н у верхній точці 

станції №5. Участь у загальній біомасі – 0,0008–71,43%. Така ситуація 

(високі значення чисельності при незначній біомасі) взагалі характерна для 

малощетинкових червів в умовах перифітону [87]. Дані про біомасу олігохет 

на різних відстанях від греблі ГЕС представлені в таблиці 4.5. 

Щільність олігохет, що спостерігалась у березні–квітні була досить 

низькою (20–639 ос./м2), в частині точок в цей час вони взагалі не відмічені. 

Потім вона швидко зростала і досягала максимальних значень у травні–

червні. Після цього – поступово знижувалась, хоча в окремих випадках (на 

станції №3 у 2017 р., у нижніх точках станцій №4 і №6 у 2018 р.) відмічалось 

повторне зростання щільності малощетинкових червів у жовтні. Характерно, 

що в листопаді 2016 р. також відмічені досить високі значення щільності на 

станціях №1, №2 і №3 [14]. Подібна картина характерна і для біомаси. В тому 

числі і її повторне зростання в кінці сезону в частині випадків. Так, воно 

відбулося у жовтні на станції №3 у 2017 р., у нижній точці станції №4 у 2018 

р., нижній точці станції №6 в обидва роки. Або у серпні: в нижній точці 

станції №4 та верхній точці станції №7 у 2017 р. 

 



 

Таблиця 4.4 

Значення щільності Oligochaeta (ос./м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі 

Канівської ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень        9  552    
       ±2  ±152    

Листопад 8493 2095 2809 2277 3707 181 368   358 1452 819 1468 
±2599 ±618 ±733 ±649 ±1105 ±53 ±113   ±111 ±375 ±268 ±435 

2017 

Березень 408 23 149 60 21 34 17    37 40 256 
±133 ±7 ±41 ±19 ±6 ±11 ±4    ±12 ±11 ±80 

Квітень 639 120 158   628 182 374  132 217 380 269 
±199 ±31 ±44   ±206 ±56 ±97  ±37 ±67 ±119 ±82 

Травень 14789 7835 4642 1142 703 3950 118 6728 12493 13277 313 5271 940 
±4008 ±2398 ±1513 ±377 ±202 ±1221 ±33 ±1985 ±3960 ±3718 ±83 ±1439 ±300 

Червень (перша 
половина) 

10197 7368 6456 6292 812 16398 1349 6416 10961 19934 4930 4810 1623 
±2916 ±2269 ±1963 ±1705 ±224 ±4247 ±359 ±1918 ±3332 ±5163 ±1523 ±1222 ±459 

Червень (друга 
половина) 

10427 2535 12262 902 444 5315 2350 12627  2190 1891 2172 3137 
±3274 ±712 ±3384 ±237 ±133 ±1488 ±705 ±4129  ±723 ±605 ±695 ±885 
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Липень 7194 5808 970 665 163 2132 1493 3532  4432 3171 697 616 
±2352 ±1481 ±251 ±207 ±50 ±544 ±442 ±1144  ±1130 ±847 ±228 ±204 

Серпень 1718 490 1160 194 41 1131 1577   3146 254 2037 421 
±469 ±124 ±295 ±57 ±10 ±366 ±489   ±1032 ±65 ±644 ±125 

Жовтень 5514 475 394 424 821  590   35 1173 223  
±1698 ±120 ±123 ±137 ±263  ±194   ±11 ±326 ±66  

2018 

Квітень       62  37   22  
      ±20  ±10   ±6  

Травень 1760 1172 1969 398 1006 1994 203 773 1179 218 211 2526 236 
±482 ±362 ±628 ±104 ±317 ±658 ±53 ±200 ±371 ±71 ±55 ±654 ±68 

Червень (перша 
половина) 

4282 2901 1254 3710 741 2368 1250 2393 2903 8884 684 4396 2333 
±1118 ±864 ±324 ±1139 ±214 ±656 ±379 ±677 ±932 ±2736 ±186 ±1336 ±702 

Червень (друга 
половина) 

2696 2208 418 96 417 746 1406 5714 3704 3450 4450 988 211 
±782 ±731 ±109 ±25 ±131 ±239 ±453 ±1680 ±1067 ±1025 ±1420 ±266 ±70 

Липень 3742 426 950 199 337 1465 111 647 1439 2957 203 236 169 
±1059 ±124 ±255 ±52 ±98 ±371 ±37 ±214 ±450 ±905 ±60 ±69 ±54 

Серпень 947 433 1279 149 37 2282 56 781 145 1457 521 108 398 
±302 ±137 ±422 ±45 ±12 ±577 ±17 ±243 ±42 ±407 ±166 ±32 ±131 

Жовтень 476 35 39 125 132 89 2000   56 2982 201 258 
±134 ±11 ±10 ±34 ±37 ±24 ±614   ±15 ±880 ±51 ±74 
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Таблиця 4.5 

Значення біомаси Oligochaeta (г/м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі Канівської 

ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень        0,0004  0,04    
       ±0,0001  ±0,012    

Листопад 1,05 0,17 0,17 0,2 0,004 0,02 0,03   0,02 0,11 0,06 0,13 
±0,277 ±0,046 ±0,047 ±0,051 ±0,001 ±0,005 ±0,01   ±0,006 ±0,033 ±0,019 ±0,039 

2017 
Березень 0,001 0,005 0,013 0,006 0,001 0,003 0,001    0,002 0,006 0,02 

±0,0002 ±0,001 ±0,004 ±0,002 ±0,0003 ±0,001 ±0,0002    ±0,001 ±0,002 ±0,006 

Квітень 0,067 0,001 0,016   0,045 0,018 0,035  0,013 0,012 0,035 0,031 
±0,018 ±0,0002 ±0,004   ±0,014 ±0,005 ±0,011  ±0,003 ±0,003 ±0,011 ±0,008 

Травень 1,014 0,433 0,532 0,083 0,091 0,274 0,012 0,245 0,42 0,84 0,024 0,369 0,063 
±0,302 ±0,120 ±0,153 ±0,026 ±0,026 ±0,082 ±0,004 ±0,063 ±0,139 ±0,260 ±0,007 ±0,098 ±0,017 

Червень (перша 
половина) 0,428 0,501 0,316 0,292 0,043 0,548 0,059 0,843 0,498 0,658 0,175 0,299 0,058 

±0,14 ±0,137 ±0,092 ±0,092 ±0,012 ±0,175 ±0,018 ±0,217 ±0,141 ±0,183 ±0,055 ±0,076 ±0,017 
Червень (друга 
половина) 

0,305 0,094 0,436 0,042 0,017 0,192 0,078 0,386  0,086 0,073 0,069 0,111 
±0,084 ±0,031 ±0,141 ±0,012 ±0,005 ±0,063 ±0,025 ±0,109  ±0,023 ±0,019 ±0,018 ±0,032 
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Продовження таблиці 4.5 

Липень 0,222 0,21 0,03 0,023 0,004 0,076 0,045 0,128  0,139 0,105 0,022 0,026 
±0,069 ±0,063 ±0,008 ±0,007 ±0,001 ±0,019 ±0,012 ±0,034  ±0,035 ±0,027 ±0,006 ±0,008 

Серпень 0,132 0,07 0,12 0,019 0,004 0,182 0,252   0,199 0,032 0,231 0,05 
±0,036 ±0,018 ±0,035 ±0,006 ±0,001 ±0,058 ±0,077   ±0,056 ±0,008 ±0,066 ±0,016 

Жовтень 
0,327 0,01 0,028 0,021 0,061  0,059   0,001 0,098 0,015  
±0,083 ±0,003 ±0,009 ±0,005 ±0,019  ±0,016   ±0,000

3 ±0,029 ±0,005  

2018 
Квітень       0,003  0,004   0,002  

      ±0,001  ±0,001   ±0,001  

Травень 0,112 0,062 0,094 0,020 0,059 0,112 0,014 0,045 0,079 0,015 0,014 0,142 0,013 
±0,034 ±0,017 ±0,030 ±0,006 ±0,019 ±0,033 ±0,004 0,014 ±0,022 ±0,004 ±0,004 ±0,044 ±0,004 

Червень (перша 
половина) 

0,238 0,184 0,110 0,206 0,045 0,150 0,056 0,180 0,142 0,459 0,042 0,246 0,176 
±0,074 ±0,057 ±0,029 ±0,057 ±0,012 ±0,043 ±0,017 ±0,052 ±0,037 ±0,121 ±0,011 ±0,07 ±0,047 

Червень (друга 
половина) 0,132 0,104 0,045 0,005 0,042 0,052 0,100 0,346 0,178 0,186 0,263 0,075 0,008 

±0,036 ±0,029 ±0,012 ±0,001 ±0,013 ±0,014 ±0,026 ±0,098 ±0,051 ±0,060 ±0,075 ±0,021 ±0,002 

Липень 0,187 0,069 0,050 0,053 0,028 0,084 0,011 0,059 0,083 0,165 0,016 0,017 0,011 
±0,059 ±0,019 ±0,015 ±0,016 ±0,009 ±0,027 ±0,004 ±0,018 ±0,023 ±0,053 ±0,005 ±0,004 ±0,003 

Серпень 0,053 0,037 0,076 0,010 0,002 0,141 0,006 0,070 0,007 0,085 0,036 0,005 0,035 
±0,017 ±0,01 ±0,020 ±0,003 ±0,001 ±0,038 ±0,002 ±0,020 ±0,002 ±0,023 ±0,010 ±0,001 ±0,011 

Жовтень 0,027 0,003 0,004 0,013 0,020 0,009 0,314   0,002 0,331 0,013 0,015 
±0,009 ±0,001 ±0,001 ±0,004 ±0,005 ±0,002 ±0,095   ±0,001 ±0,098 ±0,004 ±0,005 

 

 



В окремі періоди року встановлювався зв’язок кількісних показників 

олігохет з відстанню від греблі ГЕС. Так, в осінній період 2016 р. було 

виявлено негативну кореляцію їх щільності (зв’язок нелінійний, rs=-0,59, 

значимий при p<0,05) та біомаси (зв’язок нелінійний, rs=-0,65, значимий при 

p<0,05) з відстанню нижче греблі. Зв’язок щільності олігохет з відстанню від 

греблі показаний на рисунку 4.2. 

 

 

 
 

Рис. 4.2. Залежність між щільністю (А) та біомасою (Б) Oligochaeta і 

відстанню від греблі ГЕС в осінній період 2016 р. 

 

У 2017 р. залежності виявлені лише при розгляді окремо верхніх і 

нижніх точок кожної станції. Так, у квітні було виявлено збільшення біомаси 

олігохет з відстанню (зв’язок лінійний, r=0,88, значимий при p<0,05) у 

нижніх точках. Подібна ситуація спостерігалась для верхніх точок у серпні 

(зв’язок лінійний, r=0,96, значимий при p<0,05). У 2018 р. статистично 

значимих зв’язків виявлено не було. 
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Підклас П’явки (Hirudinea) 

Так як для пересування п’явок велике значення має прикріплення до 

твердого субстрату [57], вони можуть відмічатися в перифітонних 

угрупованнях. Але на досліджуваній ділянці п’явки не належать до масових 

груп гідробіонтів. Вони були виявлені лише в окремих точках в період з 

травня по листопад (загалом у 4% проб). Найбільше знахідок припадає на 

червень і листопад. 

Piscicola geometra (Linnaeus, 1761), що паразитує на різних видах риб, 

належить до видів, вимогливих до вмісту у воді розчиненого кисню і важко 

переносить тривале його зменшення [57]. Є одним з основних представників 

п’явок, на досліджуваній ділянці. Цей вид зареєстровано у 2% проб, 

виключно в червні та листопаді. 

Крім того, у 2,5% проб були виявлені представники родини 

Glossiphoniidae. Вони відмічалися в червні, липні, жовтні і листопаді. 

Значення щільності п’явок були невеликі: 25–76 ос./м2, що становило 

0,17–1,4% від загальної щільності. Максимальне значення виявлено в 

листопаді 2016 р. у верхній точці станції №2, а мінімальне – в травні 2017 р. 

у верхній точці станції №7. Біомаса також не досягала великих значень: 0,01–

0,151 г/м2 (0,01–1,53% загальної біомаси). Найбільше значення біомаси 

зареєстровано в першій половині червня 2017 р. у верхній точці станції №5, а 

найменше – в листопаді 2016 р. у нижній точці станції №2. 

Тип Мохуватки (Bryozoa) 

Мохуватки є типовими прикріпленими перифітонними формами [87]. В 

нижньому б’єфі Канівської ГЕС вони були виявлені у всіх точках (загалом у 

58,6% зразків), і належали до масових організмів у перифітоні. В ряді 

випадків домінували за біомасою. У зв’язку зі складністю виділення окремих 

особин у мохуваток, дані про їх щільність не наводяться. Біомаса ж могла 

досягати значних величин. Дані про біомасу мохуваток на досліджуваній 

ділянці наведено в таблиці 4.6. 

 



Таблиця 4.6 

Значення біомаси Bryozoa (г/м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі Канівської ГЕС 

(ഥ±SD, n=2–3) 

 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2017 

Травень 0,394 1,53 20,6 0,414 136,1 0,685 0,071   0,042 0,024 0,025 0,125 
±0,117 ±0,422 ±5,91 ±0,131 ±38,65 ±0,206 ±0,021   ±0,013 ±0,007 ±0,007 ±0,034 

Червень 
(перша 
половина) 

28,3 0,602 8,23 35,4 0,513 24,5 3,81 0,03 0,018 2,96 0,21 7,34 0,58 

±9,25 ±0,165 ±2,387 ±11,151 ±0,142 ±7,816 ±1,162 ±0,008 ±0,005 ±0,823 ±0,066 ±1,872 ±0,169 

Червень 
(друга 
половина) 

7,01 0,657 2,07 0,189 3,38 2,55 0,548 0,072  0,029 1,53 0,034 0,258 

±1,921 ±0,218 ±0,671 ±0,053 ±1,041 ±0,842 ±0,177 ±0,02  ±0,008 ±0,392 ±0,009 ±0,074 

Липень 3,9 1,2 12,3 0,434 0,813 0,178 0,814 1,96  0,222 0,244 5,22 0,059 
±1,213 ±0,358 ±3,456 ±0,125 ±0,218 ±0,045 ±0,218 ±0,514  ±0,056 ±0,063 ±1,362 ±0,018 

Серпень 0,837 0,175 1,44 0,233 0,028 0,036 0,126    0,286 0,046 0,025 
±0,229 ±0,045 ±0,42 ±0,074 ±0,008 ±0,012 ±0,039    ±0,074 ±0,013 ±0,008 

Жовтень   0,225 0,21 0,021 0,022    0,024    
  ±0,070 ±0,053 ±0,006 ±0,006    ±0,006    
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Продовження таблиці 4.6 
2018 

Травень 0,037  0,020 0,014 0,531 0,015 0,017       
±0,011  ±0,006 ±0,004 ±0,169 ±0,004 ±0,005       

Червень 
(перша 
половина) 

0,746 0,102 0,015 0,016 0,021  2,88 0,016  0,021 0,989 0,821 0,024 

±0,231 ±0,031 ±0,004 ±0,004 ±0,006  ±0,873 ±0,005  ±0,006 ±0,27 ±0,234 ±0,006 

Червень 
(друга 
половина) 

14,1 2,18 3,48 1,15 0,417 4,78 0,201 0,055 0,037 0,019 0,048 0,04 1,44 

±3,81 ±0,617 ±0,929 ±0,327 ±0,13 ±1,262 ±0,052 ±0,016 ±0,011 ±0,006 ±0,014 ±0,011 ±0,376 

Липень 1,48 0,053 2,96 0,007  0,018 0,056  0,038 1,09 0,041 0,017  
±0,465 ±0,014 ±0,861 ±0,002  ±0,006 ±0,018  ±0,01 ±0,349 ±0,013 ±0,004  

Серпень 9,47 0,031 1,69 0,050 0,037 0,207 0,028  0,072 1,46 0,052 0,054 0,025 
±2,955 ±0,009 ±0,443 ±0,016 ±0,009 ±0,056 ±0,007  ±0,018 ±0,393 ±0,015 ±0,014 ±0,008 

 



Вона складала 0,007–136,1 г/м2, що є часткою у 0,002–90,71% від 

загальної біомаси. Максимальне значення зафіксовано в травні 2017 р. на 

станції №3, мінімальне – в липні 2018 р. у нижній точці станції №2.  

Характерно, що мохуватки, на відміну від олігохет, домінували за 

біомасою при значній загальній біомасі перифітону у зразку. 

Мохуватки відмічалися на досліджуваній ділянці з травня по жовтень. 

Максимальні біомаси припадали на червень–липень (найчастіше на другу 

половину червня). Лише на одній зі станцій (№3) це відбувалося в травні 

(причому як у 2017, так і в 2018 рр.). 

Основні представники – Plumatella sp. 

Зв’язок біомаси мохуваток з відстанню від греблі ГЕС встановлювався у 

певні періоди вегетаційного сезону. Чітка негативна кореляція для біомаси 

мохуваток з верхніх точок була виявлена у другій половині червня, як у 2017 

(зв’язок нелінійний, rs=-0,88, значимий при p<0,05), так і у 2018 (зв’язок 

нелінійний, rs=-0,89, значимий при p<0,05) роках [20]. Ці залежності показані 

на рисунку 4.3. 

 

 
 

Рис. 4.3. Залежність між біомасою Bryozoa з верхніх точок та відстанню 

від греблі ГЕС в другій половині червня 2017 р. (А) та 2018 р. (Б). 
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Характерно, що подібні залежності було виявлено у першій половині 

червня, липні і серпні 2017 р., а також у серпні 2018 р., але вони були 

слабшими і статистично незначимими. 

Тип Тихоходи (Tardigrada) 

Тихоходи – рідкісна група гідробіонтів у складі досліджуваних 

угруповань. Впродовж періоду досліджень вони були виявлені лише у 

березні 2017 р. у верхніх точках станцій №1 (2 ос.) і №7 (1 ос.). В цей період 

угруповання лише починають відновлюватися після зими і є досить бідними. 

Разом з тихоходами були відмічені представники наймасовіших груп 

(малощетинкові черви та личинки хірономід), а також ногохвістки та 

личинки волохокрильців. Внесок тихоходів у загальну щільність у 

відповідних точках становив 8 та 5,56%, а в біомасу 1,52 та 0,66% відповідно. 

Тип Членистоногі (Arthropoda) 

Клас Вищі ракоподібні (Malacostraca) 

Ряд Рівноногі (Isopoda) 

Рівноногі ракоподібні є рідкісною таксономічною групою у складі 

перифітонних угруповань. Представлені видом Asellus aquaticus (Linnaeus, 

1758). Виявлено лише окремі екземпляри: у листопаді 2016 р. 1 ос. у нижній 

точці станції №2; у травні 2017 р. – 1 ос. у верхній точці станції №1; у травні 

2018 – 1 ос. у верхній точці станції №5, та в другій половині червня 2018 р. – 

1 ос. у верхній точці на станції №4. Тобто більшість знахідок припадає на 

травень. Їх внесок у загальну щільність становив 0,17–1,67%, а в біомасу – 

0,17–50%, що пояснюється низькою чисельністю та відносно великою масою 

окремих особин. 
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Ряд Бокоплави (Amphipoda). 

Бокоплави виявлені на всіх точках, загалом у 26,8% проб. Але їх 

чисельність не досягала таких великих значень, як для представників інших 

масових груп. Їх щільність коливалася в межах 17–781 ос./м2, що становить 

0,18–29,73% від загальної щільності перифітону. Найбільше значення 

спостерігалося в серпні 2018 р. у верхній точці станції №5, а найменше – в 

травні 2017 р. у нижній точці станції №2. Дані про щільність бокоплавів 

представлені в таблиці 4.7. 

Біомаса складала 0,008–4,0 г/м2 (0,004–17,32% від загальної щільності). 

Максимальне значення виявлено в липні 2017 р. на станції №3, а мінімальне 

– в жовтні 2018 р. у нижній точці станції №1. Значення біомаси бокоплавів 

наведені в таблиці 4.8. 

У зразках бокоплави починали зустрічатися у травні–червні і 

відмічалися до кінця сезону. Максимальна чисельність зазвичай припадала 

на жовтень. Також вони були відмічені в листопаді 2016 р. 

Статистично значимих зв’язків з відстанню від греблі ГЕС не було 

виявлено. 



 

 

 

Таблиця 4.7 

Значення щільності Amphipoda (ос./м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі 

Канівської ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Листопад 32  33         71  
±10  ±9         ±23  

2017 

Травень    17          
   ±6          

Червень (перша 
половина) 

   42    121    82  
   ±11    ±36    ±21  

Червень (друга 
половина) 

31       48     111 
±10       ±16     ±31 

Липень  30   244   43  55   29 
 ±8   ±74   ±14  ±14   ±10 
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Серпень  35 80   146 32   66  46  
 ±9 ±20   ±47 ±10   ±22  ±15  

Жовтень  19   30     69    
 ±5   ±10     ±21    

2018 
Червень (друга 
половина) 

  105    120 55     42 
  ±27    ±39 ±16     ±14 

Липень 65 53 168  56 110  176  174  168 56 
±18 ±15 ±45  ±16 ±28  ±58  ±53  ±49 ±18 

Серпень  31 58   747 339 781 652   108 100 
 ±10 ±19   ±189 ±101 ±243 190   ±32 ±33 

Жовтень 612 455 428  395     56 120 470 258 
±173 ±139 ±110  ±110     ±15 ±35 ±120 ±74 
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Таблиця 4.8 

Значення біомаси Amphipoda (г/м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі Канівської 

ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Листопад 0,06  0,04         0,11  
±0,016  ±0,011         ±0,035  

2017 

Травень    0,02          
   ±0,006          

Червень 
(перша 
половина) 

   0,01    1,53    0,30  
   ±0,003    ±0,393    ±0,077  

Червень 
(друга 
половина) 

0,11       0,13     0,3 
±0,03       ±0,037     ±0,086 

Липень  0,009   2,10   4,23  1,19   0,24 
 ±0,003   ±0,563   ±1,108  ±0,302   ±0,072 

Серпень  0,01 0,14   1,19 0,12   0,01  0,16  
 ±0,003 ±0,041   ±0,381 ±0,037   ±0,003  ±0,046  
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Жовтень  0,08   2,51     17,32    
 ±0,024   ±0,763     ±4,451    

2018 
Червень 
(друга 
половина) 

  1,4    0,72 0,13     0,17 
  ±0,374    ±0,187 ±0,037     ±0,044 

Липень 2,93 0,7 0,77  0,04 1,28  0,10  0,75  5,1 0,05 
±0,92 ±0,19 ±0,224  ±0,013 ±0,419  ±0,03  ±0,24  ±1,29 ±0,014 

Серпень  0,18 0,10   0,85 0,32 0,27 0,26   1,45 0,41 
 ±0,05 ±0,026   ±0,23 ±0,084 ±0,079 ±0,066   ±0,384 ±0,126 

Жовтень 1,66 0,74 2,17  0,81     0,08 3,70 0,55 1,30 
±0,54 ±0,206 ±0,666  ±0,211     ±0,022 1,099 ±0,161 ±0,407 

 



Ряд Коропоїди (Branchiura). 

Представники цього ряду ракоподібних паразитують на шкірі риб. 

Коропоїда було виявлено лише один раз – у липні 2018 р. на нижній точці 

станції №4. Разом з ним у відповідному зразку були відмічені гідри, плоскі 

черви, олігохети, мохуватки, личинки хірономід та волохокрильців, 

черевоногі молюски (живородка звичайна та лунка річкова) і дрейсени 

мінлива. Його внесок у загальну щільність та біомасу становив 1,15% та 

0,02% відповідно.  

Клас Павукоподібні (Arachnida) 

Підклас Кліщі (Acari) 

Є рідкісною групою. У пробах трапляються лише по 1–2 екз. Відмічені 

спорадично на різних відстанях від ГЕС в період з травня по листопад. 

Внесок у загальні кількісні показники 0,24–3,03% для щільності та 0,0004–

0,17% для біомаси. Такі малі величини пояснюються незначною чисельністю 

та дрібними розмірами кліщів. 

Клас Прихованощелепні (Entognatha) 

Ряд Колемболи (Collembola) 

Колемболи – також рідкісна група. Відмічаються по 1–2 ос. на різних 

відстанях від ГЕС. Всі спостереження припадають на початок (березень–

квітень) та кінець сезону (жовтень). У 2018 р. ногохвісток не відмічено. 

Участь у загальній щільності – 0,71–12,46%, а в біомасі – 0,02–16,67%. 

Загалом, частки незначні через низьку чисельність та дрібний розмір 

ногохвісток. Максимальні значення частки в кількісних показнках виявлені у 

зразку, зібраному в жовтні 2016 р. на станції №5 у верхній точці. Ця станція в 

кінці сезону піддається осушенню, яке повністю руйнує перифітонні 

угруповання. При наступному затопленні цієї станції у дні з дещо вищим 

рівнем води, на каменях можуть з’являтися деякі неприкріплені форми, але 

населення є дуже бідним (для відповідного зразку характерні мінімальні 

значення кількісних показників виявлених для осіннього періоду за всі роки). 
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Клас Комахи (Insecta) 

Комахи в перифітонних угрупованнях в нижньому б’єфі Канівської ГЕС 

представлені личинковими формами представників кількох рядів. Серед них 

є як масові, так і рідкісні групи. 

Ряд Одноденки (Ephemeroptera).  

Одноденки належать до рідкісних представників. Знахідки одноденок по 

1–3 екз. у зразку відбувалися в травні та протягом літа на окремих станціях. 

Участь у загальних кількісних показниках становила 0,39–3,33% для 

щільності та 0,01–0,67% для біомаси. 

Зв’язку цих показників з відстанню від греблі за такої низької 

чисельності встановити не вдається. Хоча бентосні одноденки є одним з 

відомих об’єктів дослідження впливу ГЕС на водні екосистеми. Одноденки 

реагують на цей вплив, зокрема, збідненням видового складу, хоча щільність 

та біомаса можуть зростати [165]. 

Ряд Бабки (Odonata). 

Личинки бабок були виявлені лише кілька разів. Всі особини, яких було 

можливо визначити, належали до виду Ishnura elegans (Vander Linden, 1820), 

що відомий для району Канівського заповідника [191]. Личинки бабок були 

виявлені у листопаді 2016 р. у нижніх точках станцій №1 (3 ос.) та №2 (1 ос.), 

у квітні 2017 р. у нижній точці станції 2 (1 ос.), та в серпні 2018 р. у нижній 

точці станції №6 (1 ос.). Їх внесок у загальну щільність становив 0,38–7,15%, 

а біомасу – 0,43–1,72%. 

Ряд Веснянки (Plecoptera). 

Виявлено лише у першій половині червня 2018 р. По 1 ос. на нижніх 

точках станцій №1 та №6. Внесок у загальну щільність відповідно 0,41% і 

0,75%, а в біомасу – 0,27% та 1,44%. 

Ряд Сітчастокрилі (Neuroptera). 

Серед представників цього ряду у фауні України водний спосіб життя 

ведуть лише види з родів Sisyra та Osmylus. Для личинок Sisyra характерним 

є паразитування на прісноводних губках [74]. 
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Єдина знахідка личинки Sisyra sp. була зроблена у нижній точці станції 

№7 в другій половині червня 2018 р. У тій-самій пробі була відмічена також 

прісноводна губка. Внесок у загальні показники на даній точці становив 

1,96% для щільності та 0,11% для біомаси. 

Слід зазначити, що раніше представників цього роду (личинок та імаго) 

не відмічали в районі досліджень, хоча вивчення нейроптерофауни 

проводилось [13, 37]. 

Ряд Волохокрильці (Trichoptera) 

Личинки волохокрильців належать до груп комах, що відіграють 

важливу роль у складі перифітонних угруповань [87]. На каменях 

берегоукріплювальних споруд в нижньому б’єфі Канівської ГЕС було 

виявлено личинки 4 видів волохокрильців (Agraylea sexmaculata Curtis, 

Orthotrichia costalis Curtis, Ecnomus tenellus Rambur та Molana angustata 

Curtis). Водночас, для фауни України відомо 218 видів цього ряду, а для 

Дніпра – 18 видів [201]. Таке низьке виявлене видове багатство 

волохокрильців може бути пов’язане зі специфічністю досліджуваного 

біотопу. Всі виявлені види, крім Agraylea sexmaculata, належать до 

найтиповіших представників волохокрильців у прісноводному перифітоні 

України [87]. 

Личинки волохокрильців були виявлені в 59,6% проб перифітону. В 

окремі місяці частота їх трапляння могла становити 16,7–100% проб, і лише в 

квітні 2018 р. їх не було виявлено зовсім. 

Щільність волохокрильців змінювалася в межах 17–2473 ос./м2, що 

складало від 0,2 до 31% від загальної щільності угруповань. Максимальне 

значення зафіксовано в листопаді 2016 р. у верхній точці станції №2, а 

мінімальне – в травні 2017 р. у нижній точці станції №2. Значення щільності 

личинок волохокрильців на досліджуваній ділянці наведені в таблиці 4.9. 

 



Таблиця 4.9 

Значення щільності личинок Trichoptera (ос./м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі 

Канівської ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Листопад 1459 2262 2473 255 193 90 53   24 202 1174 83 
±446 ±667 ±645 ±73 ±58 ±26 ±16   ±7 ±52 ±384 ±25 

2017 

Березень    20        20  
   ±6        ±5  

Квітень 56     65  20    32  
±17     ±21  ±5    ±10  

Травень  21  17  23 24 122    25  
 ±6  ±6  ±7 ±7 ±36    ±7  

Червень (перша 
половина) 

       90 36   27  
       ±27 ±11   ±7  

Червень (друга 
половина) 

31 94 82 84  301 78 193     74 
±10 ±26 ±23 ±22  ±84 ±23 ±63     ±21 

Липень 1611 449 672 434 122 914 362 851  1773 418 1095 352 
±527 ±114 ±174 ±135 ±37 ±233 ±107 ±276  ±452 ±112 ±358 ±117 
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Продовження таблиці 4.9 

Серпень 739 455 680 310  73 752   596 95 556 446 
±202 ±115 ±173 ±91  ±24 ±233   ±195 ±24 ±176 ±132 

Жовтень 1589 171 310 455 486     69  37  
±489 ±43 ±97 ±147 ±156     ±21  ±11  

2018 

Травень      60 34  36   158  
     ±20 ±9  ±11   ±41  

Червень (перша 
половина) 

28      35 66      
±7      ±11 ±19      

Червень (друга 
половина) 

94 747 139 144 313 261 241 714 889 155 383 158 42 
±27 ±247 ±36 ±37 ±99 ±84 ±78 ±210 ±256 ±46 ±122 ±43 ±14 

Липень 645 479 559 530 112 1209 611 941 758 652 528 101 113 
±183 ±140 ±150 ±139 ±32 ±306 ±203 ±311 ±237 ±200 ±157 ±29 ±36 

Серпень 105 372 291 248 147 788 169 391 290 503 104  149 
±33 ±118 ±96 ±74 ±47 ±199 ±50 ±122 ±85 ±140 ±33  ±49 

Жовтень 204 350 156 188 197 223 886   282 331 403 773 
±58 ±107 ±40 ±51 ±55 ±61 ±272   ±75 ±98 ±103 ±222 
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Таблиця 4.10 

Значення біомаси личинок Trichoptera (г/м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі 

Канівської ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Листопад 0,76 0,86 1,26 0,17 0,004 0,04 0,02   0,01 0,09 0,56 0,06 
±0,201 ±0,232 ±0,352 ±0,044 ±0,001 ±0,010 ±0,007   ±0,003 ±0,027 ±0,179 ±0,018 

2017 

Березень    0,01        0,014  
   ±0,003        ±0,004  

Квітень 0,022     0,03  0,008    0,013  
±0,006     ±0,009  ±0,002    ±0,004  

Травень  0,012  0,008  0,023 0,014 0,153    0,025  
 ±0,003  ±0,003  ±0,007 ±0,004 ±0,039    ±0,007  

Червень 
(перша 
половина) 

       0,181 0,142   0,082  
       ±0,047 ±0,04   ±0,021  

Червень 
(друга 
половина) 

0,006 0,019 0,027 0,008  0,082 0,005 0,048     0,015 
±0,002 ±0,006 ±0,009 ±0,002  ±0,027 ±0,002 ±0,014     ±0,004 
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Липень 0,583 0,569 0,896 0,173 0,325 0,254 0,181 0,979  0,249 0,174 0,323 0,44 
±0,181 ±0,17 ±0,252 ±0,05 ±0,087 ±0,064 ±0,049 ±0,256  ±0,063 ±0,045 ±0,084 0,132 

Серпень 0,352 0,175 0,64 0,155  0,036 0,442   0,265 0,063 0,278 0,149 
±0,096 ±0,045 ±0,187 ±0,049  ±0,012 ±0,135   ±0,074 ±0,016 ±0,08 ±0,049 

Жовтень 0,981 0,095 0,366 0,182 0,274     0,035  0,022  
±0,249 ±0,029 ±0,114 ±0,046 ±0,083     ±0,009  ±0,007  

2018 

Травень      0,060 0,010  0,050   0,189  
     ±0,018 ±0,003  ±0,014   ±0,058  

Червень 
(перша 
половина) 

0,072      0,001 0,328      
±0,022      ±0,0003 ±0,094      

Червень 
(друга 
половина) 

0,047 0,779 0,199 0,106 0,016 0,037 0,217 0,066 0,311 0,120 0,105 0,055 0,004 
±0,013 ±0,22 ±0,053 ±0,03 ±0,005 ±0,01 ±0,056 ±0,019 ±0,089 ±0,039 ±0,03 ±0,015 ±0,001 

Липень 0,155 0,112 0,760 0,530 0,112 0,385 0,300 0,541 0,947 0,457 0,297 0,054 0,011 
±0,049 ±0,03 ±0,221 ±0,162 ±0,036 ±0,126 ±0,097 ±0,163 ±0,258 ±0,146 ±0,091 ±0,014 ±0,003 

Серпень 0,016 0,424 0,762 0,035 0,077 0,062 0,017 0,133 0,014 0,196 0,005  0,005 
±0,005 ±0,117 ±0,2 ±0,011 ±0,019 ±0,017 ±0,004 ±0,039 ±0,004 ±0,053 ±0,001  ±0,002 

Жовтень 0,048 0,136 0,148 0,063 0,066 0,022 0,400   0,107 0,181 0,054 0,325 
±0,016 ±0,038 ±0,045 ±0,019 ±0,017 ±0,006 ±0,121   ±0,030 ±0,054 ±0,016 ±0,102 

 

 



Біомаса личинок волохокрильців мала значення в межах 0,001–1,26 г/м2. 

Найбільше значення відмічено в листопаді 2016 р. у верхній точці станції №2 

(як і для щільності), а найменше – в першій половині червня 2018 р. у нижній 

точці станції №4. Їх частка в загальній біомасі перифітону становила 0,002–

50%. Значення біомаси личинок волохокрильців на досліджуваній ділянці 

представлені в таблиці 4.10. 

Родина Hydroptilidae 

Agraylea sexmaculata Curtis, 1834 – вид, личинки якого що є мешканцями 

стоячих і повільно текучих вод, і звичайним компонентом фауни заростей 

макрофітів [43]. Виявлено лише одну особину в липні 2017, у верхній точці 

станції №7, що становило 2,3% від загальної чисельності волохокрильців у 

відповідному зразку. 

Orthotrichia costalis (Curtis, 1834) – вид, личинки якого характерні для 

повільно текучих річок та озер [43]. Надійно визначити можливо лише 

личинок останнього віку в чохликах з секрету [74]. Цей вид спостерігався на 

багатьох станціях у весняні та осінні місяці. Влітку личинок останнього віку 

– не виявлено. Загалом вид відмічено у 15,7% проб (у різні місяці частота 

трапляння становила від 0 до 81,8%). В 6 випадках це був єдиний виявлений 

вид (листопаді 2016 р. – у нижній точці станції №4, і верхній точці станції 

№6, в квітні 2017 р. – у верхніх точках станцій №1 та №5, в травні 2018 р. – у 

нижній точці станції №4, і в жовтні 2018 р. – у нижній точці станції №7). 

Частка цього виду в решті проб, де він був виявлений змінювалася в межах 

4,4–80%. 

Родина Ecnomidae 

Ecnomus tenellus (Rambur, 1842) – вид, личинки якого мешкають в 

стоячих і повільно текучих водах [43]. В перифітонних угрупованнях 

нижнього б’єфу Канівської ГЕС цей вид був найбільш численним. Його було 

відмічено в 56,6% проб, тобто практично в усіх зразках де виявлені личинки 

волохокрильців (крім тих випадків, де було виявлено лише Orthotrichia 

costalis). В багатьох випадках це був єдиний виявлений вид. 
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Родина Molannidae 

Molana angustata Curtis, 1834 – єдиний з виявлених видів, що наводиться 

в літературі, як відомий для району досліджень [201]. За літературними 

даними, личинки представників даного виду мешкають в озерах [44]. На 

досліджуваній ділянці вид було виявлено 4 рази по 1 особині: в липні 2017 – 

у верхній точці станції №2, (де він складав 5,6% від загальної чисельності 

волохокрильців); в серпні 2017 – у верхній точці станції №7, (8,3% від 

загальної чисельності волохокрильців); і по одній особині в першій та другій 

половині червня 2018 р. – у верхній точці станції №5 (50 та 7,7% від 

загальної чисельності відповідно). 

Слід зауважити, що всі виявлені види є мешканцями стоячих та повільно 

текучих вод. В перифітонних угрупованнях можуть займати важливе місце 

також реофільні види волохокрильців, що належать до родин Hydropsichidae 

та Rhyacophilidae [87], але в умовах берегоукріплювальних споруд в 

нижньому б’єфі Канівської ГЕС вони не були виявлені. Це може бути 

пов’язано з періодичним зниженням швидкості течії в час між пусками ГЕС, 

а також під час зміни режиму роботи ГЕС в період нересту (до середини 

червня), коли не допускаються коливання рівня води понад 0,5 м. 

Негативний вплив сповільнення чи зупинки течії на реофільних гідробіонтів 

відомий з літературних джерел, зокрема, це показано для личинок одноденок 

[165]. Крім того, личинки волохокрильців належать до організмів, чутливих 

до вмісту у воді розчиненого кисню [43]. Відомо, що в літній період 

кисневий режим Канівського водосховища є нестабільним, на ділянці вище 

греблі в цей час глибинні води можуть бути збіднені на розчинений кисень 

[133]. Під час роботи ГЕС ці води, надходячи в нижній б’єф, впливають на 

вміст розчиненого кисню на досліджуваній ділянці. Наприклад, в літній 

період 2019 р. при вимірюванні вмісту розчиненого у воді кисню, було 

виявлено досить низькі значення цієї величини, які можуть бути 

несприятливими до оксифільних видів гідробіонтів (див. розділ 3). А 

реофільні види є до неї особливо чутливими. 
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Щільність і біомаса личинок волохокрильців в угрупованнях були 

найнижчими на початку сезону, в квітні 2018 р. вони взагалі не були 

виявлені. Протягом вегетаційного періоду ці величини зростали, досягаючи 

максимуму в різних точках протягом періоду з кінця червня по жовтень 

(найчастіше – в липні). З другої половини червня у зразках з’являється 

велика кількість дуже дрібних личинок Ecnomus tenellus (переважно першого 

віку). Вони відмічаються до кінця вегетаційного сезону. Це свідчить про 

початок льоту і яйцекладки даного виду в червні і його продовження 

протягом усього літа, що узгоджується з літературними даними про його 

фенологію [183]. 

Негативні кореляції між щільністю та біомасою личинок волохокрильців 

та відстанню від греблі ГЕС були виявлені в жовтні 2017 р. Зв’язки – 

нелінійні, для щільності та біомаси відповідно rs=-0,65 та -0,67 (значимі при 

p<0,05). Дані залежності показано на рисунку 4.4. Подібні тенденції також 

прослідковуються у даних за листопад 2016 р. та даних з нижніх точок за 

серпень 2018 р., але вони слабкі й статистично незначимі. 

Літературні дані щодо впливу ГЕС на личинок волохокрильців у нижніх 

б’єфах  вказують, що зміни в умовах існування личинок, викликані роботою 

ГЕС (особливо зміни термічного режиму), можуть впливати не лише на 

видовий склад та кількісні показники волохокрильців, але також призводити 

до змін швидкості проходження певних стадій життєвого циклу [151, 169]. 

Як літературні дані [143, 169, 197], так і вимірювання температури, проведені 

на досліджуваній ділянці вказують на зниження температури води скидами 

ГЕС у весняно-літній період та підвищення в осінньо-зимовий. Таким чином 

робота ГЕС в нижньому б’єфі може призвести до затримки розвитку личинок 

навесні і влітку. А в осінньо-зимовий період – прискорювати його, що може 

викликати виліт імаго у період, нехарактерний для фенології даного виду 

[151, 165, 169]. 
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Рис. 4.4. Залежність між щільністю (А) та біомасою (Б) личинок 

Trichoptera та відстанню від греблі ГЕС у жовтні 2017 р. 

 

 

На досліджуваній ділянці були відмічені зв’язки між максимальним 

розміром виявлених личинок та відстанню нижче греблі ГЕС. Так, у травні 

2017 р. середній максимальний розмір личинок збільшувався при віддаленні 

від греблі ГЕС (зв’язок лінійний, r=0,85, значимий при p<0,05). А в жовтні 

2017 та кореляція була негативною – більший максимальний розмір личинок 

спостерігався на ділянках ближчих до греблі (зв’язок лінійний r=-0,85, 

значимий при p<0,05). Дані залежності представлені на рисунку 4.5.  
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Рис. 4.5. Залежність між середнім максимальним розміром личинок 

волохокрильців та відстанню від греблі ГЕС у травні (А) та жовтні (Б) 2017 р. 

 

В осінній період 2016 р. також була виявлена негативна залежність між 

цими показниками, але слабша й статистично незначима [16, 163]. 

Ряд Двокрилі (Diptera) 

Родина Chironomidae 

Личинки комарів-дзвінців є однією з масових груп організмів у 

перифітонних угрупованнях в нижньому б’єфі Канівської ГЕС. Вони 

спостерігалися протягом усього сезону досліджень практично на всіх точках. 

Хірономіди належать до найважливіших груп безхребетних у перифітоні 

[87]. 

Було виявлено 17 НІТ, що належать до цієї родини. Серед них найбільш 

часто відмічалися Cricotopus ex gr. silvestris F., C. bicinctus Meigen, та 

Dicrotendipes nervosus Staeger. 

Щільність личинок хірономід в угрупованнях коливалася в межах 23–

13846 ос./м2. Найбільше значення зареєстровано в другій половині червня 

2018 р. у верхній точці станції №5, а найменше – у березні 2017 р. у нижній 

точці станції №1. Внесок у загальну щільність коливався в межах 2–100%. 
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Максимальний внесок характерний для початку сезону, коли в багатьох 

випадках личинки комарів-дзвінців були єдиними тваринами, виявленими в 

перифітоні берегозахисних споруд. Але і в літній період ця величина могла 

досягати понад 80%. Дані про щільність личинок комарів-дзвінців у 

перифітоні нижнього б’єфу Канівської ГЕС представлені в таблиці 4.11. 

Біомаса коливалася у межах 0,001–2,4 г/м2. Це становило 0,002–100% 

загальної біомаси. Максимальне значення виявлене в першій половині червня 

2018 р. в нижній точці станції №4, а мінімальне – в жовтні 2016 р. у верхній 

точці станції №5. Дані про значення біомаси личинок хірономід на різних 

відстанях від греблі представлені в таблиці 4.12. 

Личинки хірономід з’являлися вже у перших весняних пробах (в 

березні–квітні). Їх чисельність спочатку була невеликою (саме для цього 

періоду характерні найнижчі значення щільності), але швидко зростала і 

досягала максимальних значень влітку (найчастіше в першій половині 

червня). Характерно, що в травні (тобто перед періодом з максимальною 

чисельністю личинок) відмічався масовий літ дорослих особин. Але явних 

різких спадів або зростань в чисельності личинок або окремих їх розмірних 

груп (що могло б бути пов’язано з масовим вильотом окремих видів) 

виявлено не було. 

Підродина Tanypodinae 

Ablabesmyia ex gr. monilis (L., 1758). Цей вид характерний для 

прибережних біотопів стоячих та слабопроточних водойм [78]. Відмічено у 

25,8% зразків, спостерігався в період з червня по жовтень, найбільше 

зустрічей даного виду припадає на серпень. Чисельність невисока 

(максимально 6 ос. у зразку). 

Підродина Orthocladinae 

Corynoneura scutellata Winnertz, 1846. Личинки цього виду мешкають в 

прибережних ділянках водойм серед водної рослинності [77]. Спостерігався в 

червні–липні у невисоких чисельностях (по 1 ос. у пробі). Загалом у 4,5% 

зразків. 



Таблиця 4.11 

Значення щільності личинок Chironomidae (ос./м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче 

греблі Канівської ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень        43  241    
       ±12  ±66    

Листопад 4311 3190 1800 1532 1246 249 119   1210  367 1583 
±1319 ±941 ±470 ±437 ±371 ±72 ±36   ±374  ±120 ±469 

2017 

Березень 262 23 99 80 146 51 68 161  38 111 263 118 
±85 ±7 ±27 ±25 ±42 ±17 ±18 ±44  ±10 ±37 ±70 ±37 

Квітень 722 327 119 67 70 584 114 492  416 73 665 134 
±225 ±84 ±33 ±18 ±20 ±192 ±35 ±128  ±116 ±23 ±209 ±41 

Травень 1352 1134 366 348 272 662 165 581 841 924 264 640 125 
±366 ±347 ±119 ±115 ±78 ±205 ±46 ±171 ±267 ±259 ±70 ±175 ±40 

Червень (перша 
половина) 

4967 6241 2025 3000 897 6369 3109 11416 7865 6678 5350 2690 1681 
±1421 ±1922 ±616 ±813 ±248 ±1650 ±827 ±3413 ±2391 ±1730 ±1653 ±683 ±476 

Червень (друга 
половина) 

3720 2840 3025 1006 1161 12411 1932 12627  2161 4109 2379 2177 
±1168 ±798 ±835 ±265 ±348 ±3475 ±580 ±4129  ±713 ±1315 ±761 ±614 
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Продовження таблиці 4.11 

Липень 3167 1767 896 578 1504 6193 1991 5489  2410 1707 647 1144 
±1036 ±451 ±232 ±180 ±459 ±1579 ±589 ±1778  ±615 ±456 ±212 ±379 

Серпень 3040 350 1040 233 81 4307 2429   2450 1270 1667 347 
±830 ±89 ±264 ±69 ±21 ±1395 ±753   ±804 ±323 ±527 ±103 

Жовтень 3318 703 1549 636 1216 255 885   519 1140 1264 76 
±1022 ±178 ±483 ±205 ±389 ±78 ±291   ±160 ±317 ±377 ±23 

2018 

Квітень 189 102 173 39 35 114 341 106 75 311 103 202 72 
±62 ±28 ±57 ±12 ±10 ±37 ±110 ±28 ±21 ±101 ±27 ±56 ±19 

Травень 2322 1245 787 938 1648 5952 542 1909 1179 400 247 1053 315 
±636 ±385 ±251 ±246 ±519 ±1964 ±141 ±494 ±371 ±131 ±65 ±273 ±90 

Червень (перша 
половина) 

4807 4881 795 3419 3251 7782 6458 9705 7484 4034 4259 3430 4333 
±1255 ±1455 ±205 ±1050 ±940 ±2156 ±1957 ±2747 ±2402 ±1242 ±1158 ±1043 ±1304 

Червень (друга 
половина) 

1285 2922 523 529 260 5000 1446 13846 6519 2248 2679 1779 886 
±373 ±967 ±136 ±136 ±82 ±1605 ±466 ±4071 ±1877 ±668 ±855 ±479 ±293 

Липень 2645 479 1620 927  2454 1056 2588 3712 2739 1016 572 226 
±749 ±140 ±434 ±243  ±621 ±351 ±857 ±1162 ±838 ±303 ±166 ±72 

Серпень 1000 991 58 99 441 2656 621 4297 797 905 833 376 846 
±319 ±314 ±19 ±30 ±141 ±672 ±184 ±1336 ±233 ±252 ±265 ±111 ±279 

Жовтень 680 1084 195 375 395 402 829   565 1265 336 1443 
±192 ±331 ±50 ±101 ±110 ±110 ±255   ±150 ±373 ±86 ±414 
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Таблиця 4.12 

Значення біомаси личинок Chironomidae (г/м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі 

Канівської ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень        0,001  0,03    
       ±0,0003  ±0,009    

Листопад 1,1 0,57 0,85 0,3 0,31 0,03 0,03   0,18  0,14 0,46 
±0,29 ±0,154 ±0,237 ±0,077 ±0,093 ±0,008 ±0,01   ±0,05  ±0,045 ±0,138 

2017 

Березень 0,064 0,002 0,036 0,004 0,129 0,014 0,01 0,053  0,006 0,006 0,129 0,02 
±0,017 ±0,001 ±0,01 ±0,001 ±0,035 ±0,005 ±0,003 ±0,016  ±0,002 ±0,002 ±0,035 ±0,006 

Квітень 0,611 0,033 0,083 0,107 0,14 0,325 0,048 0,307  0,321 0,046 0,348 0,049 
±0,166 ±0,011 ±0,021 ±0,029 ±0,044 ±0,101 ±0,014 ±0,093  ±0,083 ±0,012 ±0,107 ±0,013 

Травень 0,338 0,351 0,3 0,166 0,159 0,137 0,047 0,183 0,27 0,378 0,12 0,197 0,084 
±0,101 ±0,097 ±0,086 ±0,053 ±0,045 ±0,041 ±0,014 ±0,047 ±0,089 ±0,117 ±0,034 ±0,052 ±0,023 

Червень (перша 
половина) 

2,01 1,86 0,443 1,25 0,299 1,93 1,26 2,17 1,6 1,58 1,57 1,14 0,493 
±0,657 ±0,51 ±0,128 ±0,394 ±0,083 ±0,616 ±0,384 ±0,558 ±0,453 ±0,439 ±0,495 ±0,291 ±0,144 

Червень (друга 
половина) 

0,854 0,892 0,463 0,231 0,519 1,15 0,548 1,35  0,375 0,873 0,655 0,369 
±0,234 ±0,296 ±0,15 ±0,065 ±0,16 ±0,38 ±0,177 ±0,381  ±0,098 ±0,223 ±0,168 ±0,106 
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Продовження таблиці 4.12 

Липень 0,667 0,479 0,149 0,145 0,61 0,482 0,588 0,894  0,443 0,383 0,224 0,44 
±0,207 ±0,143 ±0,042 ±0,042 ±0,163 ±0,122 ±0,158 ±0,234  ±0,113 ±0,1 ±0,058 ±0,132 

Серпень 0,396 0,175 0,32 0,039 0,122 0,511 0,473   0,53 0,317 0,463 0,074 
±0,109 ±0,045 ±0,093 ±0,012 ±0,035 ±0,164 ±0,145   ±0,148 ±0,082 ±0,132 ±0,024 

Жовтень 0,467 0,076 0,254 0,212 0,365 0,032 0,177   0,069 0,13 0,122 0,01 
±0,119 ±0,023 ±0,079 ±0,054 ±0,111 ±0,009 ±0,048   ±0,018 ±0,038 ±0,04 ±0,003 

2018 

Квітень 0,085 0,046 0,035 0,004 0,011 0,019 0,084 0,011 0,004 0,13 0,048 0,031 0,004 
±0,025 ±0,015 ±0,009 ±0,001 ±0,003 ±0,006 ±0,027 ±0,003 ±0,001 ±0,041 ±0,014 ±0,009 ±0,001 

Травень 0,262 0,366 0,118 0,199 0,279 1,06 0,169 0,273 0,293 0,156 0,032 0,263 0,066 
±0,08 ±0,103 ±0,038 ±0,058 ±0,089 ±0,313 ±0,045 ±0,082 ±0,081 ±0,044 ±0,009 ±0,081 ±0,021 

Червень (перша 
половина) 

1,55 2,12 0,245 1,45 1,61 1,13 2,4 1,57 1,94 0,601 1,22 0,74 1,29 
±0,479 ±0,653 ±0,066 ±0,403 ±0,433 ±0,322 ±0,727 ±0,451 ±0,508 ±0,159 ±0,333 ±0,211 ±0,342 

Червень (друга 
половина) 

0,304 0,422 0,143 0,144 0,047 0,746 0,530 1,15 1,28 0,221 0,909 0,257 0,105 
±0,082 ±0,119 ±0,038 ±0,041 ±0,015 ±0,197 ±0,138 ±0,325 ±0,366 ±0,071 ±0,26 ±0,072 ±0,027 

Липень 0,497 0,016 0,598 0,212  0,568 0,139 0,429 0,833 0,565 0,122 0,114 0,017 
±0,156 ±0,004 ±0,174 ±0,065  ±0,186 ±0,045 ±0,13 ±0,227 ±0,181 ±0,037 ±0,029 ±0,005 

Серпень 0,416 0,347 0,023 0,025 0,125 0,444 0,186 0,969 0,152 0,246 0,292 0,059 0,388 
±0,13 ±0,096 ±0,006 ±0,008 ±0,032 ±0,12 ±0,049 ±0,283 ±0,039 ±0,066 ±0,084 ±0,016 ±0,119 

Жовтень 0,156 0,161 0,054 0,081 0,112 0,058 0,117   0,096 0,184 0,060 0,206 
±0,051 ±0,045 ±0,017 ±0,024 ±0,029 ±0,015 ±0,035   ±0,026 ±0,055 ±0,018 ±0,064 

 



Cricotopus ex gr. silvestris (Fabricius, 1794). Личинки мешкають в 

проточних та стоячих водах серед водної рослинності [77], більш 

характерний для стоячих вод [73]. В перифітоні берегозахисних споруд 

нижче Канівської ГЕС – один з найчисленніших видів цієї родини, 

спостерігався протягом усього сезону, але більшість зустрічей припадала на 

період з квітня по липень. Загалом відмічено у 70,8% проб, а у травні й на 

початку червня – у 100%. Чисельність (до 88 ос. у пробі) найвища у травні–

червні. З серпня відмічається з меншою частотою і у невеликих чисельностях 

(1–6 ос. у пробі). 

C. cylindraceus Kieffer, 1908. Спостерігався в кінці червня у 2 пробах (з 

нижньої точки станції №1 та верхньої – станції №7) і в невеликих 

чисельностях (7–9 ос.). 

C. bicinctus Meigen, 1818. Личинки є мешканцями ділянок з водною 

рослинністю в проточних і стоячих водах [77], більш характерний для 

водотоків [73]. Відмічався протягом усього сезону, найчастіше в період з 

квітня по липень. Загалом цей вид виявлено у 68,5% проб, в травні й першій 

половині червня – у 100%. Чисельність могла бути вище, ніж у C. silvestris 

(до 130 ос. у пробі). В серпні також спостерігався різкий спад чисельності. 

Підродина Chironominae 

Virgatanytarsus arduennensis (Goetghebuer, 1922). Мешкають у водотоках 

[73]. Відомий для р. Дніпро [11]. Спостерігався в серпні–жовтні, загалом у 

7,9% проб. Чисельність невисока (до 10 ос., найчастіше 1–2). 

Cladotanytarsus mancus (Walker, 1856). Личинки мешкають на піщаних 

ділянках літоралі в стоячих та текучих водах [79]. Наводиться для 

Кременчуцького водосховища [11]. Спостерігалися з липня по серпень, 

загалом у 13,5% проб. Чисельність невисока (до 13 ос. у зразку, зазвичай 1–

6). 

Paratanytarsus austriacus (Kieffer, 1924) – евритермний мілководний вид, 

що мешкає на піщаних ділянках у водоймах та водотоках [79]. В межах 

України поширений в усіх річкових системах [11]. На досліджуваній ділянці 
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спостерігався протягом усього сезону (найчастіше – в травні–червні), у 19,1% 

проб. Чисельність не була високою і складала 1–15 ос. у пробі. 

Tanytarsus sp. Личинки видів цього роду мешкають у прибережних 

ділянках стоячих та повільно текучих вод [79]. Відмічено у 4,5% проб у 

невеликих чисельностях (по 1 ос.) в період з травня по липень. 

Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1919) є мешканцем прибережних 

ділянок стоячих водойм [79]. Відмічено лише один раз 1 ос. в серпні 2018 р. у 

верхній точці станції №6. 

Microchironomus tener (Kieffer 1918). Мешкає на замуленому піску в 

умовах літоралі евтрофних озер [79]. Відомий для Кременчуцького 

водосховища [11]. На досліджуваній ділянці відмічено один раз 1 ос. в серпні 

2018 р. у верхній точці станції №5. 

Gliptotendipes glaucus (Meigen, 1818). Мешкають в обростаннях, мінують 

відмерлу деревину та рослинні рештки [79]. Відмічається для 

Кременчуцького водосховища [11]. Як і попередній вид – виявлено один раз 

1 ос. в серпні 2018 р. у верхній точці станції №5. 

G. paripes (Edwards, 1929). Личинки мешкають на піску в літоралі озер 

[79]. Наводиться для Кременчуцького водосховища [11]. Відмічено 1 ос. в 

липні 2018 р. у верхній точці станції №2. 

Dicrotendipes nervosus (Staeger, 1839). Личинки мешкають в річках і 

озерах в умовах перифітону або бентосу [79]. Відомий для Кременчуцького 

водосховища [11]. В перифітонних угрупованнях в нижньому б’єфі 

Канівської ГЕС – один з найчисельніших видів. Його було виявлено у 77,5% 

проб. В червні і серпні частота трапляння досягала 100%. А найменшою вона 

була в квітні і травні (23,1 і 38,5% відповідно). На початку сезону чисельність 

цього виду була невисокою (по 1–5 ос. у пробі), але на початку червня (коли і 

загальна щільність хірономід була максимальною) досягла великих значень 

(до 187 ос. у пробі). З другої половини червня вона почала знижуватися, але 

й до кінця сезону могла сягати кількох десятків ос. 
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Endochironomus albipennis (Meigen, 1830). Личинки мешкають на 

занурених рослинах та в перифітоні на різноманітних субстратах в літоралі 

стоячих водойм [79]. Наводиться для Кременчуцького водосховища [11]. На 

досліджуваній ділянці цей вид відмічено в 4,5% проб. Спостереження 

припали на квітень та другу половину червня. Чисельність була низькою (по 

1 ос. в пробі). 

E. stackelbergi Goetghebuer, 1935. Мешкають в річках і озерах на 

рослинах, у мулі та на замуленому піску [73]. З літератури відомий для 

верхньої течії Дніпра [11]. Відмічено двічі по 2 ос.: в другій половині червня 

та серпні, обидва спостереження – у нижній точці станції №1. 

Polypedilum ex gr. nubeculosum (Meigen, 1804). Личинки цього виду 

мешкають у мулі та замулених субстратах у стоячих водоймах [73, 79]. 

Наводиться для Кременчуцького водосховища [11]. Відмічено у 22,5% проб, 

знахідки припадали на травень та на період з липня по жовтень. Чисельність 

становила 1–14 ос. у пробі. 

Таким чином, основна частка видів представлена мешканцями 

прибережних ділянок стоячих та повільно текучих вод. Виявлені види, 

характерні як для бентосу (в тому числі піщаних та замулених ділянок) так і 

для перифітону. Слід зазначити, що не було виявлено реофільних видів цієї 

родини (так само, як і для волохокрильців). 

В окремі періоди року був помітним зв’язок між кількісними 

показниками угруповань хірономід та відстанню від греблі ГЕС. Так, в 

осінній період 2016 р. спостерігалося зменшення цих показників з 

віддаленням від греблі [14]. Залежність простежувалася як для щільності 

(зв’язок нелінійний, rs=-0,67, p<0,05), так і для біомаси (зв’язок нелінійний, 

rs=-0,72, p<0,05). У 2018 такий зв’язок виявлено у травні для щільності 

(незначимий) та біомаси (зв’язок лінійний, r=-0,76, значимий при p<0,05) з 

нижніх точок [18]. Виявлені статистично значимі залежності показані на 

рисунку 4.6. 
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Рис. 4.6. Залежність між щільністю (А) та біомасою (Б) угруповань 

личинок Chironomidae у листопаді 2016 р., біомасою з нижніх точок у травні 

2018 р. (В) та відстанню від греблі ГЕС 

 

У 2017 р. подібна ситуація спостерігалася в травні та жовтні (для верхніх 

точок), але зв’язок був слабшим і статистично незначимим. 

Чітких відмінностей у видовому складі личинок комарів-дзвінців між 

станціями більш і менш віддаленими від греблі ГЕС також виявити не 

вдалося, хоча вони відомі з літератури [193]. Але там вони виявлялися на 
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значно більших відстанях і в умовах бентосу (видовий склад був пов’язаний з 

розміром часток донних відкладів). 

Тип Молюски (Mollusca) 

Клас Черевоногі (Gastropoda) 

Черевоногі молюски були однією з домінуючих (особливо за біомасою) 

таксономічних груп у складі зооперифітонних угруповань в нижньому б’єфі 

Канівської ГЕС. Вони були виявлені у 77,3% проб (в літні місяці 2017 р. і в 

серпні 2018 р. – у 100%). Спостерігалися протягом усього періоду 

досліджень. Види, що найчастіше відмічалися: Viviparus viviparus L. та 

Theodoxus fluviatilis L. 

Щільність черевоногих молюсків становила 9–2929 ос./м2, що складало 

0,1–71,7% від загальної щільності. Максимальне значення зареєстровано у 

липні 2018 р. у верхній точці станції №7, а мінімальне – у жовтні 2016 р. у 

верхній точці станції №5. Дані про щільність черевоногих молюсків на 

різних відстанях від греблі ГЕС протягом періоду досліджень наведені в 

таблиці 4.13. 

Черевоногі молюски навіть за невисокої щільності могли давати дуже 

великий внесок у біомасу угруповань, що пов’язано зі значною масою 

окремих особин (особливо Viviparus viviparus). Значення біомаси коливалися 

в межах 0,001–696,7 г/м2. Найбільше було виявлене в першій половині червня 

2017 р. у нижній точці станції №1, а найменше – в жовтні 2016 р. у верхній 

точці станції №5. Внесок у загальну біомасу складав 0,001–99,99%. Значення 

біомаси черевоногих молюсків з різних точок протягом періоду досліджень 

представлені в таблиці 4.14. 

Черевоногі молюски з’являлися на початку сезону досліджень і 

зустрічалися на каменях берегозахисних споруд до його кінця, максимальна 

щільність припадала на літній період (найчастіше на липень). 

 



Таблиця 4.13 

Значення щільності Gastropoda (ос./м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі 

Канівської ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень        9      
       ±2      

Листопад 16 452 260 298 77     72 81 356 28 
±5 ±133 ±68 ±85 ±23     ±22 ±21 ±116 ±8 

2017 

Березень        16      
       ±4      

Квітень 83 69  223 93  137   19 48  179 
±26 ±18  ±59 ±26  ±42   ±5 ±15  ±55 

Травень 85 268 67 33 91 23 118 61 210  72 25 209 
±23 ±82 ±22 ±11 ±26 ±7 ±33 ±18 ±67  ±19 ±7 ±67 

Червень (перша 
половина) 

1678 977 317 2125 769 29 264 121 71 33 839 1304 116 
±480 ±301 ±96 ±576 ±212 ±8 ±70 ±36 ±22 ±9 ±259 ±331 ±33 

Червень (друга 
половина) 

640 634 191 587 296 82 131 72  115 291 138 295 
±201 ±178 ±53 ±154 ±89 ±23 ±39 ±24  ±38 ±93 ±44 ±83 
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Продовження таблиці 4.13 

Липень 972 569 336 173 1260 76 136 43  471 418 473 616 
±318 ±145 ±87 ±54 ±384 ±19 ±40 ±14  ±120 ±112 ±155 ±204 

Серпень 837 559 600 581 122 183 410   99 222 741 594 
±229 ±141 ±152 ±171 ±31 ±59 ±127   ±32 ±56 ±234 ±176 

Жовтень 374 133 169 212 365 96 30   138  409 51 
±115 ±34 ±53 ±68 ±117 ±29 ±10   ±43  ±122 ±16 

2018 

Квітень         37   22 144 
        ±10   ±6 ±38 

Травень   39 28   305     105 79 
  ±12 ±7   ±79     ±27 ±23 

Червень (перша 
половина) 

55 34 61 97 82  313 33 65 43   238 
±14 ±10 ±16 ±30 ±24  ±95 ±9 ±21 ±13   ±72 

Червень (друга 
половина) 

188 260 557 913 2813 75 482 110 74 194 526  464 
±55 ±86 ±145 ±235 ±886 ±24 ±155 ±32 ±21 ±58 ±168  ±154 

Липень 516 798  927 2135 110 1278 294  1087 1098 2929 2034 
±146 ±233  ±243 ±619 ±28 ±424 ±97  ±333 ±327 ±852 ±651 

Серпень 105 495 174 545 294 415 678 391 435 402 365 860 896 
±33 ±157 ±57 ±164 ±94 ±105 ±201 ±122 ±127 ±112 ±116 ±253 ±296 

Жовтень 272 245  63 461 45 371   791 211 403 309 
±77 ±75  ±17 ±129 ±12 ±114   ±210 ±62 ±103 ±89 
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Таблиця 4.14 

Значення біомаси Gastropoda (г/м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі Канівської 

ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень        0,001      
       ±0,0003      

Листопад 0,1 4,49 2,45 5,32 0,78     2,97 1,87 4,08 1,25 
±0,026 ±1,212 ±0,684 ±1,367 ±0,235     ±0,829 ±0,565 1,306 0,376 

2017 
Березень        9,12      

       ±2,727      

Квітень 5,55 13,33  71,4 57,1  31,6   3,12 14,3  30,8 
±1,504 ±4,292  ±19,42 ±17,93  ±9,54   ±0,805 ±3,75  ±8,32 

Травень 0,52 2,89 1,29 2,1 8,51 0,49 27,8 0,78 1,55  11,1 0,41 16,4 
±0,155 ±0,798 ±0,37 ±0,67 ±2,417 ±0,147 ±8,17 ±0,2 ±0,512  ±3,14 ±0,109 ±4,41 

Червень (перша 
половина) 

9,96 6,7 3,6 18,6 31,0 0,13 5,52 0,66 0,38 0,12 7,52 14,6 3,39 
±3,257 ±1,84 ±1,044 ±5,86 ±8,56 ±0,041 ±1,684 ±0,17 ±0,108 ±0,033 ±2,369 ±3,72 ±0,99 

Червень (друга 
половина) 

4,05 8,74 1,11 18,67 11,76 0,31 2,44 0,27  2,31 4,37 2,70 4,71 
±1,11 ±2,902 ±0,36 ±5,265 ±3,622 ±0,102 ±0,788 ±0,076  ±0,605 ±1,119 ±0,694 ±1,352 
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Продовження таблиці 4.14 
Липень 4,98 5,49 5,52 7,89 23,0 0,72 2,88 0,27  5,06 7,19 13,4 19,8 

±1,549 ±1,636 ±1,551 ±2,28 ±6,16 ±0,182 ±0,772 ±0,071  ±1,285 ±1,869 ±3,497 ±5,92 

Серпень 9,81 14,0 11,0 20,0 8,11 2,96 5,22   1,52 9,21 13,1 26,1 
±2,688 ±3,57 ±3,21 ±6,32 ±2,336 ±0,947 ±1,597   ±0,426 ±2,376 ±3,75 ±8,56 

Жовтень 3,3 5,65 4,61 4,89 9,83 23,1 0,71   9,09  15,5 25,0 
±0,84 ±1,718 ±1,438 ±1,237 ±2,988 ±6,24 ±0,192   ±2,336  ±5,115 ±7,05 

2018 
Квітень         25,0   9,08 66,7 

        ±6,45   ±2,524 ±17,74 

Травень   1,39 2,0   27,3     2,74 12,49 
  ±0,445 ±0,58   ±7,26     ±0,847 ±3,997 

Червень (перша 
половина) 

0,51 0,41 1,32 1,28 1,98  3,72 0,25 0,6 0,33   3,29 
±0,158 ±0,126 ±0,354 ±0,356 ±0,533  ±1,127 ±0,072 ±0,157 ±0,087   ±0,872 

Червень (друга 
половина) 

1,76 3,33 5,28 39,6 42,5 0,48 10,3 0,42 0,65 2,51 6,18  21,6 
±0,475 ±0,942 ±1,41 ±11,25 ±13,22 ±0,127 ±2,68 ±0,119 ±0,186 ±0,806 ±1,767  ±5,64 

Липень 3,09 15,6  25,9 71,7 0,86 26,4 2,84  9,51 29,7 63,0 66,7 
±0,97 ±4,24  ±7,93 ±23,3 ±0,281 ±8,5 ±0,858  ±3,043 ±9,12 ±15,94 ±19,28 

Серпень 2,94 15,1 6,0 33,3 25,0 2,43 20,0 3,33 7,89 5,63 13,0 42,1 25,4 
±0,917 ±4,18 ±1,57 ±10,69 ±6,33 ±0,656 ±5,22 ±0,972 ±2,012 ±1,514 ±3,76 ±11,157 ±7,798 

Жовтень 7,41 4,86  2,08 8,05 3,13 7,74   36,8 3,76 10,9 8,33 
±2,408 ±1,351  ±0,612 ±2,101 ±0,826 ±2,337   ±10,16 ±1,117 ±3,18 ±2,607 

 



Загалом було виявлено 5 видів черевоногих, крім того у 43,4% зразків 

були відмічені дуже дрібні черевоногі молюски, зокрема з родини 

Planorbidae, яких не вдалося визначити до виду. 

Родина Viviparidae 

Viviparus viviparus L., 1758. Мешкає в річках та заплавних водоймах [36]. 

Живородка річкова – найбільш крупний вид виявлений в перифітоні 

берегозахисних споруд нижче Канівської ГЕС, як серед черевоногих, так і 

взагалі в досліджуваних угрупованнях. Живородок було виявлено в 38,9% 

проб. Цей вид відмічався з квітня по жовтень на всіх станціях, частіше на 

нижніх точках. Чисельність невисока (1–4 ос. у зразку), але через великий 

розмір та індивідуальну масу живородки могли складати основну частину 

біомаси перифітону. 

Родина Neritidae 

Theodoxus fluviatilis L., 1758. Мешкає в річках, струмках, озерах, 

переважно на кам’янистому грунті [36]. Цей вид також відмічався часто (у 

45,5% проб) і на всіх точках. Перші знахідки лунок річкових припадали на 

травень або початок червня, влітку чисельність збільшувалась В кінці сезону 

цей вид міг бути домінуючим серед черевоногих. Чисельність сягала 84 ос. в 

одній пробі. 

Родина Bythiniidae 

Bithynia tentaculata L., 1758. Мешкає в річках, озерах, ставках [36]. В 

досліджуваних угрупованнях бітинія – менш чисельний вид, ніж попередні. 

У 2017 р. відмічався з квітня по кінець червня, а у 2018 р. – з кінця червня по 

жовтень (лише поодинокі знахідки). Загалом цих молюсків виявлено у 9,1% 

проб. 

Родина Valvatidae 

Cincinna piscinalis Müller, 1774. Мешкає в річках, озерах, ставках [36].  

На досліджуваній ділянці відмічено лише один раз – у квітні 2017 р. у нижній 

точці станції №2. 
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Родина Ancylidae 

Ancylus fluviatilis Müller, 1774. Вид, що мешкає в водотоках і стоячих 

водах – на каменях [36]. Було виявлено переважно поодинокі екземпляри. У 

2016 р. у жовтні 1 ос. на станції №5 (верхня точка). У 2017 р. у квітні і у 

травні по 1 ос. на станції №7 (нижня точка). У 2018 р.: в другій половині 

червня на станції №1 (верхня точка) – 2 екз. і №3 – 11 екз., у серпні 1 екз. на 

станції №3. 

Чітких залежностей між кількісними показниками черевоногих молюсків 

та відстанню від греблі ГЕС виявлено не було. 

Клас Двостулкові (Bivalvia) 

Двостулкові молюски в досліджуваних перифітонних угрупованнях 

представлені двома видами роду Dreissena (D. polymorpha Pallas і D. bugensis 

Andrusov). Дрейсеніди суттєво впливають на умови середовища в місцях 

своїх поселень. До таких змін належать модифікація твердого субстрату, 

фільтраційна діяльність і осадження завислих у воді речовин. Таким чином, 

молюски роду Dreissena є едифікаторними формами, з поселеннями яких 

пов’язані особливі консорції організмів, у які можуть входити як аборигенні, 

так і інвазивні види [87, 147]. 

Щільність дрейсенід в перифітонних угрупованнях коливалася в межах 

32–9834 ос./м2. Максимальне значення зафіксоване в серпні 2018 р. у верхній 

точці станції №4, а мінімальне – в першій половині червня 2018 р. в нижній 

точці станції №4. В травні 2017 р. у нижній точці станції №5, було 

зареєстровано ще нижче значення (30 ос./ м2), але це була дрейсена, що 

поселилась на черепашці Viviparus viviparus. Внесок у загальну щільність 

угруповань становив 0,3–81,1%. Дані про щільність дрейсени на 

досліджуваній ділянці показані в таблиці 4.15. 

Біомаса становила 0,001–245,5 г/м2. Найбільше значення виявлено в 

жовтні 2018 р. у нижній точці станції №1, а найменше – у першій половині 

червня 2018 р. в обох точках станції №6. Внесок в загальну біомасу складав 
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0,003–99,5%. Дані про біомасу дрейсенід на різних відстанях від греблі ГЕС 

представлені в таблиці 4.16. 

Сезонна динаміка кількісних показників пов’язана з особливістю умов 

існування дрейсени в нижньому б’єфі Канівської ГЕС. Внаслідок зниження 

рівня води у зимовий період умови мешкання цих молюсків на каменях 

берегозахисних шпор на невеликих глибинах стають несприятливими і 

поселення зникають (як головні лімітуючі фактори можна розглядати 

осушення значної частини шпор та періодичне обмерзання, що може сягати 

глибини в кілька метрів внаслідок утворення торосів, тих шпор, що не 

осушуються). Впродовж вегетаційного періоду наступного року на каменях 

берегозахисних споруд утворюються нові поселення дрейсени. Згідно 

літературних даних, для розмноження дрейсени потрібні відносно високі 

значення температури води. Так, для Саратовського водосховища відомо, що 

дрейсена припиняє розмноження у вересні (коли температура води стає 

меншою за 16˚С) [3], у водосховищах верхньої Волги велігери (планктонні 

личинки) дрейсени з’являлися в червні (зрідка в травні) за температур не 

нижче 15˚С [127], для Дніпровського водосховища відомо, що вони починали 

відмічатися у травні за температур 15–16°С [35]. На досліджуваній ділянці 

середньодобові значення температури води досягали позначки 16°С у травні 

(в другій половині – у 2017 р. та на початку у 2018 р.). В результаті, перші 

молюски на поверхні каменів з’явилися лише в червні (у другій половині 

червня 2018 р. та у першій – у 2018 р.). Пізніше щільність дрейсени швидко 

зростала і досягала максимальних значень в літні місяці. Максимум біомаси, 

припадав на пізніший час (серпень–жовтень), що пов’язано з ростом окремих 

особин. 

 

 



 

 

Таблиця 4.15 

Значення щільності Dreissena (ос./м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі Канівської 

ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень          690    
         ±190    

Листопад 1588 2000 3145 1149 5018 388 1838   1371 151 971 4363 
±486 ±590 ±821 ±327 ±1495 ±113 ±562   ±424 ±39 ±318 ±1291 

2017 

Травень        336 30     
       ±99 ±10     

Червень (друга 
половина) 

704 798 1635 189 568 7041 653 1084  87 146 172 295 
±221 ±224 ±451 ±50 ±170 ±1971 ±196 ±354  ±29 ±47 ±55 ±83 

Липень 6587 1737 2910 289 2195 1244 679 5830  166 105 572 352 
±2154 ±443 ±754 ±90 ±669 ±317 ±201 ±1889  ±42 ±28 ±187 ±117 

Серпень 2203 2028 1720 1512 1220 329 2398   166 476 556 396 
±601 ±513 ±437 ±446 ±312 ±107 ±743   ±54 ±121 ±176 ±118 
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Продовження таблиці 4.15 

Жовтень 532 856 1239 2606 793 64 2596   623 1010 669 76 
±164 ±217 ±387 ±842 ±254 ±19 ±854   ±192 ±281 ±199 ±23 

2018 
Червень (перша 
половина) 

1022 34 398 32  301  393  43 38 145  
±267 ±10 ±103 ±10  ±83  ±111  ±13 ±10 ±44  

Червень (друга 
половина) 

6050 1331 8188 577 2813 8470 683 5440 222 1628 478 2016 338 
±1755 ±441 ±2129 ±148 ±886 ±2719 ±220 ±1599 ±64 ±484 ±152 ±542 ±112 

Липень 9097 2819 4860 927 337 7143 1556 5706 682 3261 772 370 452 
±2574 ±823 ±1302 ±243 ±98 ±1807 ±517 ±1889 ±213 ±998 ±230 ±108 ±145 

Серпень 1421 929 988 545 257 9834 904 4922 3188 3869 521 591 1095 
±453 ±294 ±326 ±164 ±82 ±2488 ±268 ±1531 ±931 ±1079 ±166 ±174 ±361 

Жовтень 1429 2867 623 2250 4145 670 686   395 663 1879 670 
±403 ±874 ±160 ±608 ±1156 ±183 ±211   ±105 ±196 ±481 ±192 
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Таблиця 4.16 

Значення біомаси Dreissena (г/м2) в перифітонних угрупованнях на різних відстанях нижче греблі Канівської ГЕС 

(ഥ±SD, n=2–3) 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень          13,8    
         ±4,043    

Листопад 76,7 74,5 148,4 53,3 124,5 16,1 81,8   33,0 2,68 23,2 132,0 
±20,25 ±20,12 ±41,4 ±13,7 ±37,48 ±4,12 ±26,83   ±9,21 ±0,81 ±7,42 ±39,73 

2017 
Травень        104,0 24,3     

       ±26,62 8,02     
Червень (друга 
половина) 

0,009 0,07 0,136 0,017 0,049 0,603 0,052 0,096  0,009 0,011 0,014 0,026 
±0,002 ±0,023 ±0,044 ±0,005 ±0,015 ±0,199 ±0,017 ±0,027  ±0,002 ±0,003 ±0,004 ±0,007 

Липень 3,5 1,02 1,68 0,17 1,26 0,711 0,407 3,36  0,083 0,07 0,348 0,205 
±1,09 ±0,304 ±0,472 ±0,049 ±0,338 ±0,18 ±0,109 ±0,88  ±0,021 ±0,018 ±0,091 ±0,061 

Серпень 1,06 1,71 1,16 1,05 5,85 0,109 1,92   0,099 0,54 0,324 4,46 
±0,29 ±0,436 ±0,339 ±0,332 ±1,685 ±0,035 ±0,588   ±0,028 ±0,139 ±0,093 ±1,463 

Жовтень 0,234 1,71 0,31 3,64 3,95 0,096 17,1   1,49 3,58 0,223 3,31 
±0,059 ±0,52 ±0,097 ±0,921 ±1,201 ±0,026 ±4,63   ±0,383 ±1,056 ±0,074 ±0,933 
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Продовження таблиці 4.16 
2018 

Червень (перша 
половина) 

0,064 0,003 0,024 0,001  0,015  0,023  0,001 0,001 0,005  
±0,02 ±0,001 ±0,006 ±0,0003  ±0,004  ±0,007  ±0,0003 ±0,0002 ±0,001  

Червень (друга 
половина) 

3,76 1,1 4,53 0,481 1,56 16,0 0,321 6,59 0,059 0,95 ±0,144 0,719 0,055 
±1,015 ±0,31 ±1,21 ±0,137 ±0,485 ±4,22 ±0,083 ±1,865 ±0,017 ±0,305 ±0,041 ±0,201 ±0,014 

Липень 17,1 2,39 2,12 2,25 0,506 19,6 5,33 26,2 3,18 3,96 0,813 1,58 0,339 
±5,37 ±0,65 ±0,617 ±0,689 ±0,164 ±6,41 ±1,716 ±7,91 ±0,865 ±1,267 ±0,25 ±0,4 ±0,098 

Серпень 15,8 5,88 1,74 0,891 0,331 144,8 10,2 143,0 96,4 23,1 1,25 1,29 1,74 
±4,93 ±1,629 ±0,456 ±0,286 ±0,084 ±39,1 ±2,662 ±41,76 ±24,58 ±6,21 ±0,36 ±0,342 ±0,534 

Жовтень 57,1 245,5 43,6 181,3 190,8 20,1 12,0   9,61 7,23 117,5 82,5 
±18,6 ±68,25 ±13,4 ±53,3 ±49,8 ±5,31 ±3,6   ±2,652 ±2,147 ±34,31 ±25,82 

 



Така особливість розвитку поселень дрейсени позначається і на їх 

розмірному складі. В ньому переважають дрібні особини, що є характерним 

для молодих поселень цих молюсків [87]. Приклади розмірного складу 

поселень Dreissena polymorpha наведені на рисунку 4.7. 

Два види дрейсени відігравали неоднакову роль в угрупованнях. 

Dreissena polymorpha Pallas, 1771. Цей вид може поселятися лише на 

твердих субстратах [63]. В досліджуваних угрупованнях дрейсена мінлива 

зустрічається частіше (загалом відмічено у 54% проб) і у вищих 

чисельностях. 

Dreissena bugensis Andrusov, 1897. Може поселятися як на твердих 

субстратах, так і на донних відкладах різного ступеню замуленості. 

Відмічена в меншій чисельності, частота трапляння також менша (12,1% 

проб). У тих пробах, де вона була виявлена її частка лише в одному випадку 

перевищувала половину від загальної чисельності дрейсенід (в жовтні 2018 р. 

у верхній точці станції №2). В решті випадків частка D. bugensis становила 

4,5–42,9%. Хоча за даними інших дослідників, саме D. bugensis витісняє 

попередній вид і зараз є більш численним і поширеним видом цього роду у 

Дніпровському каскаді водосховищ [63, 83]. 

Зв’язків між кількісними показниками поселень дрейсени та відстанню 

від греблі в більшу частину періоду досліджень виявлено не було. Проте в 

серпні 2017 р. можна спостерігати чітку від’ємну кореляцію (зв’язок 

лінійний, r=-0,79, значимий при p<0,05) між щільністю цих молюсків та 

відстанню від греблі. Подібні залежності були виявлені і для липня 2017 р., 

але вони були слабкими і статистично незначимими. На початку червня 2018 

р. для щільності та біомаси дрейсени з верхніх точок також було виявлено 

зменшення з віддаленням від греблі (зв’язки нелінійні, в обох випадках rs=-

0,89, значимі при p<0,05). Подібні, але слабкі й статистично незначимі 

зв’язки спостерігалися також в другій половині червня, липні і жовтні. Ці 

зв’язки показані на рисунку 4.8. 



138 

 
 

Рис. 4.7. Розмірний склад поселень D. polymorpha в жовтні 2018 р., на 

нижній точці станції №1 (А), станції №3 (Б), верхніх точок станцій №4 (В) та 

№7 (Г) 

 

Відомо, що ці представники роду Dreissena є видами-едифікаторами, 

здатними впливати на угруповання інших видів гідробіонтів в угрупованнях. 

Але залежностей між щільністю та біомасою дрейсени та цими показниками 

представників інших таксонів на досліджуваній ділянці виявлено не було. 

Можливо, це пов’язано з обмеженням впливу дрейсени в досліджуваних 

умовах через те, що її поселення не мають достатньо часу на розвиток і 

займають лише невелику частину (до 10%) площі каменів берегозахисних 

споруд. 
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Рис. 4.8. Залежність між щільністю поселень Dreissena у серпні 2017 р. 

(А), щільністю (Б) та біомасою (В) з верхніх точок у першій половині червня 

2018 р. та відстанню від греблі ГЕС 

 

Види роду Dreissena в умовах руслової частини Кременчуцького 

водосховища поселяються не лише на каменях берегозахисних шпор. Були 

також виявлені їх поселення на окремих каменях на більших глибинах (у 

кілька метрів), а також на черепашках молюсків родини Unionidae. Про 

використання дрейсеною у якості субстрату черепашок перлівницевих також 

відомо з літератури [148]. Крім того, вартий уваги факт знахідки дорослих 
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особин D. polymorpha в травні 2017 р. на черепашках черевоногих молюсків 

Viviparus viviparus (станція №5, верхня точка – 11 ос., нижня – 1 ос.).  

Великі поселення дрейсени були виявлені і безпосередньо на донних 

відкладах на більших глибинах (понад 2 м), вони складаються переважно з D. 

bugensis, яка може поселятися не лише на твердих субстратах [63]. Ці донні 

угруповання також відомі з літератури. Їх виділяють в окремий 

псамореофільний ценоз макрозообентосу, який визначають як 

найпоширеніший у верхній частині Кременчуцького водосховища на 

глибинах 2–6 м. [82]. В цю частину водосховища (від греблі Канівської ГЕС 

до гирла р. Рось) входить і досліджувана ділянка. У таких умовах дрейсена 

перезимовує і її розмноження може бути одним з джерел, з яких щороку 

поповнюються її поселення на каменях берегозахисних споруд [15]. 

 

4.3 Узагальнення до розділу 4 

 

В зооперифітонних угрупованнях берегоукріплювальних споруд в 

нижньому б’єфі Канівської ГЕС було виявлено представників 48 НІТ водних 

макробезхребетних (на окремих точках – 17–25 НІТ), що належать до 8 типів 

(Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida, Bryozoa, Tardigrada, Arthropoda, 

та Mollusca). Домінуючими таксономічними групами за щільністю 

найчастіше були: Chironomidae, Oligochaeta та Dreissena, а за біомасою – 

Gastropoda, Chironomidae та Dreissena. Домінування личинок Chironomidae та 

малощетинкових червів було більш характерним для весни і початку літа, а 

дрейсени – для кінця літа–осені. Така ситуація пов’язана зі значними 

сезонними коливаннями рівня води, які призводили до осушення частини 

шпор в кінці літа та восени, яке тривало до весняного періоду. А також з 

обмерзанням шпор, які не були осушені, протягом зими. Все це призводило 

до руйнування перифітонних угруповань взимку та відновлення їх впродовж 

вегетаційного сезону. Поселення дрейсени відновлювалися значно 

повільніше у зв’язку з фенологічними особливостями її розмноження. 
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Черевоногі молюски могли домінувати за біомасою в різні сезони протягом 

періоду досліджень, оскільки через значну масу окремих особин, вони могли 

створювати дуже великий внесок у загальну біомасу навіть за низької 

чисельності. Водночас, це рухливі організми, тому вже напочатку 

вегетаційного сезону вони могли з’являтися на каменях берегозахисних 

споруд за рахунок міграції з більших глибин, де вони не зазнавали впливу 

осушення чи обмерзання субстратів. 

Серед характерних особливостей таксономічного складу угруповань, 

слід зауважити на майже повну відсутність в них оксифільних та реофільних 

видів, зокрема таких як волохокрильці з родин Hydropsichidae та 

Rhyacophilidae. Єдиний виявлений оксифільний вид – Piscicola geometra L. 

був рідкісним (його було зареєстровано лише у 2% проб). Це може бути 

пов’язано з тим, що на досліджуваній ділянці можуть спостерігатися низькі 

значення вмісту розчиненого кисню, як, зокрема, було виявлено в серпні 

2019 р. 

Таксономічний склад зооперифітону досліджуваної ділянки подібний до 

таксономічного складу перифітону природних річок. Як і в природних 

річках, тут в багатьох випадках домінують личинки Chironomidae і 

Trichoptera, а також малощетинкові черви з родини Naididae [141]. Хоча 

домінування амфіпод, що може відмічатися в перифітоні природних річок 

[87] нами не було виявлено. Але є й важливі відмінності, зокрема, вже 

згадана відсутність реофільних видів волохокрильців. Хоча представників 

родини Hydropsychidae виявляють в перифітоні незарегульованих річок 

навіть зі значним рівнем забруднення води [34]. 

Було виявлено зміни значень щільності та біомаси представників ряду 

таксономічних груп у складі угруповань з віддаленням від греблі ГЕС. Це 

спостерігалося для малощетинкових червів: в осінній період 2016 р. – 

зменшення з віддаленням від греблі для їх щільності (зв’язок нелінійний, 

rs=-0,59, значимий при p<0,05) та біомаси (зв’язок нелінійний, rs=-0,65, 

значимий при p<0,05). Для біомаси мохуваток виявлено чітку негативну 
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кореляцію з відстанню нижче греблі у другій половині червня, як у 2017 р. 

(зв’язок нелінійний, rs=-0,88, значимий при p<0,05), так і у 2018 р. (зв’язок 

нелінійний, rs=-0,89, значимий при p<0,05). Для личинок волохокрильців 

виявлено зменшення щільності (зв’язок нелінійний, rs=-0,65, значимий при 

p<0,05) та біомаси (зв’язок нелінійний, rs=-0,67, значимий при p<0,05) з 

віддаленням від греблі в жовтні 2017 р. Для личинок хірономід 

спостерігалася аналогічна ситуація в осінній період 2016 р. як для щільності 

(зв’язок нелінійний, rs=-0,67, p<0,05), так і для біомаси (зв’язок нелінійний, 

rs=-0,72, p<0,05); у 2018 р. такий зв’язок виявлено у травні для біомаси з 

нижніх точок (зв’язок лінійний, r=-0,76, значимий при p<0,05). Для щільності 

дрейсени відмічена негативна кореляція з відстанню нижче греблі в серпні 

2017 р. (зв’язок лінійний, r=-0,79, значимий при p<0,05); в першій половині 

червня 2018 р. для щільності та біомаси з верхніх точок (зв’язки нелінійні, в 

обох випадках rs=-0,89, значимі при p<0,05). Таким чином на ділянках 

наближених до ГЕС (що перебувають під більш інтенсивним впливом її 

роботи) спостерігаються вищі значення цих кількісних показників. 

Крім того, були виявлені особливості розмірного складу поселень 

представників кількох таксономічних груп, які також можна пов’язати з 

умовами в нижньому б’єфі ГЕС. Так, на досліджуваній ділянці були відмічені 

зв’язки між максимальним розміром виявлених личинок волохокрильців та 

відстанню нижче греблі ГЕС. Зокрема, у травні 2017 р. середній 

максимальний розмір личинок збільшувався при віддаленні від греблі 

(зв’язок лінійний, r=0,85, значимий при p<0,05), а в жовтні 2017 більший 

максимальний розмір личинок спостерігався на ділянках ближчих до греблі 

(зв’язок лінійний r=-0,85, значимий при p<0,05). Така закономірність може 

бути пояснена впливом роботи ГЕС на швидкість росту цих личинок. ГЕС, 

здійснюючи скид глибинних вод, змінює термічний режим нижнього б’єфу 

(знижуючи температуру води у весняно-літній та підвищуючи в осінньо-

зимовий періоди). В результаті в нижньому б’єфі робота ГЕС може 

призвести до затримки розвитку та зниження швидкості росту личинок 
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навесні і влітку. А в осінньо-зимовий період – прискорити його. Подібні 

явища відомі для гірських річок [151, 165, 169]. 

Для поселень дрейсени спостерігалася сезонна динаміка щільності й 

біомаси, для якої були характерні нульові значення у березні-травні, та 

швидке збільшення впродовж літа. Крім того розмірний склад (з 

переважанням дрібних особин розміром до 2 мм) є характерним для молодих 

поселень. Це пов’язано зі зникненням дрейсени в зимовий період внаслідок 

осушення чи обмерзання берегозахисних шпор при зниженні рівня води 

взимку, та відновленням поселень за рахунок личинок, що надходять з 

водосховища. 

 

Висновки до розділу 4 

 

1. Встановлено, що перифітонні угруповання берегозахисних споруд в 

нижньому б’єфі ГЕС утворено представниками 48 НІТ, що належать до 8 

типів водних макробезхребетних (Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida, 

Bryozoa, Tardigrada, Arthropoda, та Mollusca). Домінантами за щільністю 

виступали личинки комарів-дзвінців (родина Chironomidae), малощетинкові 

черви та двостулкові молюски роду Dreissena, а за біомасою – черевоногі 

молюски, личинки комарів-дзвінців та Dreissena. 

2. В таксономічному складі перифітонних угруповань не було виявлено 

оксифільних видів, характерних для природних водотоків (зокрема личинок 

волохокрильців з родин Hydropsichidae та Rhyacophilidae). Єдиним 

виявленим оксифільним видом була п’явка Piscicola geometra L., але її було 

зареєстровано лише у 2% проб. 

3. Для представників окремих таксономічних груп у складі 

перифітонних угруповань було виявлено залежності між щільністю та 

біомасою перифітонних угруповань та відстанню нижче греблі ГЕС. Такі 

залежності спостерігались для наступних таксономічних груп: Oligochaeta 

(rs=-0,59 – -0,65, значимі при p<0,05), Bryozoa (rs=-0,88 – -0,89, значимі при 
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p<0,05), Trichoptera (rs=-0,65 – -0,67, значимі при p<0,05), Chironomidae 

(rs=-0,67 – -0,72 або r=-0,76, значимі при p<0,05), Dreissena (rs=-0,89 або 

r=-0,79, значимі при p<0,05). Ці зв’язки були найбільш виразними на початку 

літа і в осінній період. 

4. Виявлено залежність розмірного складу геміпопуляцій личинок 

волохокрильців (Trichoptera) від відстані нижче греблі. У травні 

максимальний розмір виявлених личинок збільшувався з віддаленням від 

греблі (r=0,85, значимий при p<0,05), а в жовтні – зменшувався (r=-0,85, 

значимий при p<0,05). Що свідчить про вплив глибинного скиду ГЕС на 

зміну швидкості розвитку личинок внаслідок зміни температури води. 
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РОЗДІЛ 5. 

КІЛЬКІСНІ ПОКАЗНИКИ УГРУПОВАНЬ ЗООПЕРИФІТОНУ 

БЕРЕГОЗАХИСНИХ СПОРУД В НИЖНЬОМУ Б’ЄФІ КАНІВСЬКОЇ 

ГЕС 

 

У п’ятому розділі розглянуто такі характеристики зооперифітонних 

угруповань як загальна щільність, загальна питома біомаса, та питома 

біомаса без урахування молюсків, а також різноманітність угруповань за 

індексом Шеннона. Охарактеризовано їх сезонну динаміку та зв’язки з 

впливом роботи гідроелектростанції. Окремо проаналізовано розподіл 

представників досліджуваних угруповань за екологічними групами. Крім 

того проведено оцінку показників якості води на даній ділянці за біотичнми 

індексами (TBI, FBI та індекс Балушкіної). 

 

5.1 Загальна щільність та біомаса зооперифітону в нижньому б’єфі 

Канівської ГЕС, та їх залежність від відстані нижче греблі 

 

Загальна щільність угруповань зооперифітону впродовж періоду 

досліджень коливалася в межах 35–26868 ос./м2. Найбільше значення 

зафіксовано в другій половині червня 2017 р. у верхній точці станції №5, 

найменше – в квітні 2018 р. на станції №3. Значення загальної щільності 

угруповань зооперифітону у кожній точці за період досліджень наведено в 

таблиці 5.1. 

Максимальні значення у 8 випадках (що становить 50%) припадали на 

верхню точку станції №1 (в листопаді 2016 р., в березні, квітні, травні, липні 

серпні і жовтні 2017 р. та в липні 2018 р.). В 3 випадках на верхню точку 

станції №4 (в травні, першій половині червня та серпні 2018 р.). У двох 

випадках – на верхню точку станції №5 (в другій половині червня у 2017 та 

2018 рр.). І по 1 випадку припало на станцію №3 (в жовтні 2018 р.), нижню 
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точку станції №4 (в квітні 2018 р.) та верхню точку станції № 6 (в першій 

половині червня 2017 р.). 

Мінімальні значення у 8 випадках були виявлені на станції №3 (в 

квітні, першій та другій половині червня та серпні 2017 р., в квітні, першій 

половині червня та липні та серпні 2018 р.). По 2 випадки припали на нижню 

точку станції №2 (в липні 2017 р. та другій половині червня 2018 р.) та 

верхню точку станції №4 (в листопаді 2016 р. та жовтні 2018 р.). І по 1 

випадку було виявлено у нижніх точках станцій №4 (в травні 2017 р.), №6 (в 

травні 2018 р.) та №7 (в жовтні 2017 р.), і у верхній точці станції №6 (в 

березні 2017 р.). Таким чином верхні частини шпор в більшості випадків 

характеризуються вищими значеннями щільності перифітону. 

Загальна питома біомаса змінювалася в межах 0,004–699,7 г/м2. 

Максимальне значення зафіксовано в першій половині червня 2017 р. у 

нижній точці станції №1, найменше – в жовтні 2016 р. у верхній точці станції 

№5. Дані про значення загальної біомаси у всіх точках протягом періоду 

досліджень представлені в таблиці 5.2. 

Максимум припадав на нижню точку станції №2 – в 5 випадках (в 

другій половині червня 2017 р., в першій та другій половині червня, липні і 

жовтні 2018 р.). По 2 випадки припало на нижні точки станцій №1 (в травні 

та першій половині червня 2017 р.), №4 (в квітні 2017 р. та серпні 2018 р.) та 

№ 7 (в липні 2017 р. та квітні 2018 р.), і на верхню точку станції №2 (в 

листопаді 2016 р. та травні 2018 р.). І по одному випадку припало на станцію 

№3 (в жовтні 2017 р.) та на верхні точки станцій № 6 (в серпні 2017 р.) та №7 

(в березні 2017 р.). 

 



Таблиця 5.1 

Щільність (ос./м2) зооперифітонних угруповань берегозахисних споруд в нижньому б’єфі Канівської ГЕС(ഥ±SD, 

n=2–3) 

 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень - - - - - - - 69 - 1500 - - - 
       ±19  ±413    

Листопад 15900 10071 10607 5596 8719 2216 2411 - - 4315 422 1785 9923 
±4865 ±2971 ±2768 ±1595 ±2598 ±645 ±738   ±1333 ±109 ±584 ±2937 

2017 
Березень 729 47 264 160 166 85 84 177 - 38 147 364 414 

±237 ±13 ±72 ±51 ±48 ±28 ±22 ±49  ±10 ±48 ±97 ±129 

Квітень 1500 516 277 312 163 1277 433 886 - 605 338 1076 582 
±468 ±133 ±76 ±82 ±46 ±419 ±134 ±230  ±168 ±105 ±338 ±178 

Травень 16254 9258 5158 1573 1066 4658 423 7829 13574 14202 649 5985 1274 
±4405 ±2833 ±1682 ±519 ±306 ±1439 ±117 ±2310 ±4303 ±3977 ±171 ±1634 ±406 

Червень (перша 
половина) 

16842 14586 8798 11458 2479 22795 4780 18193 18933 26645 11154 8940 3420 
±4817 ±4492 ±2675 ±3105 ±684 ±5904 ±1271 ±5440 ±5756 ±6901 ±3447 ±2271 ±968 

Червень (друга 
половина) 

15826 7254 17221 3145 2519 26165 5352 26868 - 4986 6655 5103 6273 
±4969 ±2038 ±4753 ±827 ±756 ±7326 ±1606 ±8786  ±1645 ±2130 ±1633 ±1769 
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Продовження таблиці 5.1 
Липень 19531 10359 6082 2196 5488 10558 4706 15787 - 9308 5819 3532 3108 

±6387 ±2642 ±1575 ±683 ±1674 ±2692 ±1393 ±5115  ±2374 ±1554 ±1155 ±1029 

Серпень 8536 3986 5440 2907 1504 6168 7850 - - 6523 2413 5648 2277 
±2330 ±1008 ±1382 ±858 ±385 ±1998 ±2434   ±2140 ±613 ±1785 ±676 

Жовтень 11327 2357 3662 4333 3711 414 4130 - - 1522 3388 2639 204 
±3489 ±596 ±1143 ±1400 ±1188 ±126 ±1359   ±469 ±942 ±786 ±62 

2018 
Квітень 189 102 173 39 35 114 403 106 149 311 103 247 217 

±62 ±28 ±57 ±12 ±10 ±37 ±131 ±28 ±42 ±101 ±27 ±68 ±57 

Травень 4082 2418 2835 1420 2654 8006 1119 2727 2393 618 458 3842 630 
±1118 ±747 ±904 ±372 ±836 ±2642 ±291 ±706 ±754 ±202 ±120 ±995 ±181 

Червень (перша 
половина) 

10912 8328 4648 7581 4156 14398 8403 13213 10742 13004 5057 9130 7238 
±2848 ±2482 ±1199 ±2327 ±1201 ±3988 ±2546 ±3739 ±3448 ±4005 ±1376 ±2776 ±2179 

Червень (друга 
половина) 

10658 7792 10557 2308 6615 15448 4699 26044 11481 7713 8517 5059 2152 
±3091 ±2579 ±2745 ±593 ±2084 ±4959 ±1513 ±7657 ±3307 ±2291 ±2717 ±1361 ±712 

Липень 16710 5106 8156 3576 2978 12821 4833 10353 6818 11435 3699 4646 3051 
±4729 ±1491 ±2186 ±937 ±864 ±3244 ±1605 ±3427 ±2134 ±3499 ±1102 ±1352 ±976 

Серпень 3579 3282 2907 1634 1176 17095 3390 11719 5507 7136 2813 2043 3532 
±1142 ±1040 ±959 ±490 ±375 ±4325 ±1007 ±3645 ±1608 ±1991 ±895 ±601 ±1166 

Жовтень 3673 5035 1440 3000 5724 1429 4800 - - 2147 5602 3691 3711 
±1036 ±1536 ±370 ±810 ±1597 ±390 ±1474   ±571 ±1653 ±945 ±1065 

Примітка: знаком “-” позначені точки з яких у відповідний період не здійснювався відбір проб у зв’язку з 

осушенням шпори. 
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Таблиця 5.2 

Загальна питома біомаса (г/м2) зооперифітонних угруповань берегозахисних споруд в нижньому б’єфі Канівської 

ГЕС (ഥ±SD, n=2–3) 

 
 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень - - - - - - - 0,002 - 0,07 - - - 
       ±0,001  ±0,021    

Листопад 2,97 3,31 2,67 1,61 1,07 0,21 0,05 - - 0,38 0,06 0,2 0,79 
±0,784 ±0,894 ±0,745 ±0,414 ±0,322 ±0,054 ±0,016   ±0,106 ±0,018 ±0,06 ±0,238 

2017 
Березень 0,1 0,007 0,05 0,02 0,13 0,017 0,011 0,061 - 0,006 0,008 0,151 0,042 

±0,03 ±0,002 ±0,014 ±0,006 ±0,035 ±0,006 ±0,003 ±0,018  ±0,002 ±0,002 ±0,042 ±0,012 

Квітень 3,89 12,5 0,099 106,2 84,6 0,4 292,3 0,35 - 2,73 194,3 0,396 196,1 
±1,054 ±4,03 ±0,025 ±28,89 ±26,56 ±0,13 ±88,28 ±0,106  ±0,704 ±50,91 ±0,122 ±52,95 

Травень 6,45 526,7 110,4 93,9 303,7 1,14 153,6 342,2 513,0 1,26 169,2 97,0 141,2 
±1,922 ±145,37 ±31,69 ±29,77 ±86,25 ±0,342 ±45,16 ±87,6 ±169,3 ±0,389 ±47,88 ±25,8 ±37,98 

Червень (перша 
половина) 

65,3 699,7 24,81 412,4 149,8 27,0 243,9 9,85 10,4 5,21 372,0 27,4 179,7 
±21,35 ±191,72 ±7,195 ±129,91 ±41,35 ±8,61 ±74,39 ±2,531 ±2,943 ±1,448 ±117,18 ±6,99 ±52,47 

Червень (друга 
половина) 

8,4 117,2 5,4 197,4 103,3 4,72 17,6 12,8 - 7,16 176,9 72,7 96,7 
±2,3 ±38,91 ±1,75 ±55,67 ±31,82 ±1,558 ±5,69 ±3,61  ±1,876 ±45,29 ±18,68 ±27,75 
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Продовження таблиці 5.2 
Липень 9,42 220,0 46,04 105,6 189,9 1,8 27,4 8,04 - 1,43 58,8 254,7 411,6 

±2,93 ±65,56 ±12,937 ±30,52 ±50,89 ±0,46 ±7,34 ±2,106  ±0,363 ±15,29 ±66,48 ±123,07 

Серпень 3,19 101,3 28,2 30,6 14,2 15,3 151,8 - - 200,8 33,0 11,6 39,6 
±0,874 ±25,83 ±8,23 ±9,67 ±4,09 ±4,9 ±46,45   ±56,22 ±8,51 ±3,32 ±12,99 

Жовтень 10,3 10,6 17,0 23,4 36,3 3,97 17,4 - - 10,4 3,8 4,1 3,57 
±2,62 ±3,22 ±5,3 ±5,92 ±11,04 ±1,072 ±4,72   ±2,67 ±1,12 ±1,35 ±1,007 

2018 
Квітень 0,085 0,046 0,035 0,004 0,011 0,019 0,087 0,011 0,978 0,13 0,048 22,5 181,3 

±0,025 ±0,015 ±0,009 ±0,001 ±0,003 ±0,006 ±0,028 ±0,003 ±0,252 ±0,041 ±0,014 ±6,255 ±48,23 

Травень 0,412 0,429 210,2 126,5 0,869 1,25 88,9 0,636 0,421 0,171 0,046 16,2 89,8 
±0,126 ±0,121 ±67,26 ±36,94 ±0,277 ±0,369 ±23,65 ±0,191 ±0,116 ±0,049 ±0,013 ±5,01 ±28,74 

Червень (перша 
половина) 

8,66 2,51 11,3 21,4 1,7 1,96 11,0 7,15 5,7 1,09 2,37 2,09 1,59 
±2,68 ±0,773 ±3,03 ±5,95 ±0,46 ±0,559 ±3,33 ±2,052 ±1,49 ±0,288 ±0,647 ±0,596 ±0,421 

Червень (друга 
половина) 

19,5 10,8 64,8 119,7 18,7 22,0 84,0 16,5 44,1 10,8 41,7 1,16 15,1 
±5,27 ±3,06 ±17,3 ±33,99 ±5,82 ±5,81 ±21,84 ±4,67 ±12,61 ±3,47 ±11,93 ±0,325 ±3,94 

Липень 20,3 68,4 6,5 324,9 78,4 21,1 234,9 90,5 5,09 8,12 19,1 36,3 37,5 
±6,37 ±18,61 ±1,89 ±99,42 ±25,48 ±6,9 ±75,64 ±27,33 ±1,384 ±2,598 ±5,86 ±9,18 ±10,82 

Серпень 25,8 185,4 28,7 190,1 235,9 152,1 263,1 144,8 137,6 28,1 59,9 16,7 9,72 
±8,05 ±51,36 ±7,52 ±61,03 ±59,68 ±41,06 ±68,67 ±42,28 ±35,09 ±7,56 ±17,31 ±4,43 ±2,98 

Жовтень 180,1 256,0 44,7 245,2 211,8 20,2 17,4 - - 27,3 25,2 122,9 90,9 
±58,53 ±71,17 ±13,72 ±72,09 ±55,28 ±5,33 ±5,26   ±7,53 ±7,48 ±35,89 ±28,45 

Примітка: знаком “-” позначені точки з яких у відповідний період не здійснювався відбір проб у зв’язку з 

осушенням шпори. 

 



Мінімальні значення були виявлені в 5 випадках у верхній точці станції 

№6 (в березні, травні, першій половині червня та липні 2017 р. і першій 

половині червня 2018 р.). По 2 випадки припало на нижні точки станцій №4 

(в другій половині червня 2017 р. та в жовтні 2018 р.) та №7 (в жовтні 2017 р. 

та серпні 2018 р.). І по одному випадку припало на верхні точки станцій №1 

(в серпні 2017 р.), №2 (в квітні 2017 р.),  №4 (в листопаді 2016 р.) та №7 (в 

другій половині червня 2018 р.), і на нижні точки станцій № 2 (в квітні 2018 

р.), №5 (в липні 2018 р.) та №6 (в травні 2018 р.). Таким чином вищі значення 

біомаси частіше спостерігаються на нижніх ділянках шпор. 

Біомаса без урахування молюсків складала 0,004–197,4 г/м2. Найбільше 

значення зафіксовано в травні 2017 р. на станції №3, а найменше – в жовтні 

2016 р. у верхній точці станції №5. Дані про м’яку біомасу у всіх точках 

протягом періоду досліджень наведені в таблиці 5.3. 

Максимальні значення припадали в 5 випадках на верхню точку станції 

№1 (в квітні та другій половині червня 2017 р., та в другій половині червня, 

серпні та жовтні 2018 р.). В 3 випадках – на верхню точку станції №2 (в липні 

2017 та 2018 рр., та в серпні 2017 р.). По 2 випадки припало на верхні точки 

станцій №4 (в першій половині червня 2017 р., та в травні 2018 р.) та №6 (в 

жовтні 2017 р. та квітні 2018 р.). І по одному випадку припало на нижні 

точки станцій №1 (в листопаді 2016 р.) та №4 (в першій половині червня 

2018 р.), верхню точку станції №7 (в березні 2017 р.) та на станцію №3 (в 

травні 2017 р.). 

Щодо мінімальних значень, то для цього показника спостерігається 

менш виразна картина. По 3 випадки припало на нижні точки станцій №2 (в 

липні 2017 р., та в квітні і серпні 2018 р.) та №7 (в жовтні 2017 р. та в квітні і 

липні 2018 р.), і на верхню точку станції №6 (в листопаді 2016 р., в березні та 

другій половині червня 2017 р.). Двічі мінімум був зафіксований на станції 

№3 (в першій половині червня та липні 2017 р.). По одному випадку припало 

на нижні точки станцій №1 (в квітні 2017 р.), №4 (в травні 2017 р.), №6 (в 

травні 2018 р.) та на верхні точки станцій №2 (в першій половині червня 2018 
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р.), №4 (в жовтні 2018 р.) та №7 (в другій половині червня 2018 р.). Таким 

чином вищі значення біомаси без урахування молюсків характерні для 

верхніх ділянок шпор. Така ситуація є протилежною до розподілу значень 

загальної біомаси. 

Аналогічна картина спостерігається також при попарному порівнянні 

верхніх і нижніх точок кожної станції. Значення загальної щільності та м’якої 

біомаси виявляється вищим у верхніх точках (у 72,7% і 67,0% випадків 

відповідно), загальної біомаси – у нижніх точках (у 69,3% випадків). Більші 

значення загальної біомаси на нижніх точках пов’язане з частішим 

траплянням там черевоногих молюсків. Часто різниця між верхніми і 

нижніми точками була дуже значною, тому в багатьох випадках при 

порівнянні цих показників з різних станцій верхні і нижні точки 

розглядаються окремо. 

Зіставляючи дані про витрати води на даній ділянці з даними про 

щільність та біомасу угруповань зооперифітону, можна помітити чітку 

тенденцію до зниження загальної щільності угруповань при вищих значеннях 

витрат. 

В окремих випадках спостерігаються статистично значимі кореляційні 

зв’язки. Такі залежності було виявлено для нижньої точки станції №4 

(зв’язок нелінійний, rs= -0,67, значимий при p<0,05) та верхньої точки станції 

№5 (зв’язок нелінійний, rs= -0,78, значимий при p<0,05). Вони показані на 

рисунку 5.1. Тоді як для рівнів води чітких тенденцій не встановлено. 

 



Таблиця 5.3 

Питома біомаса (г/м2) зооперифітонних угруповань берегозахисних споруд в нижньому б’єфі Канівської ГЕС без 

урахування молюсків (ഥ±SD, n=2–3) 

 
 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
2016 

Жовтень - - - - - - - 0,002 - 0,07 - - - 
       ±0,001  ±0,021    

Листопад 2,97 3,31 2,67 1,61 0,79 0,06 0,2 - - 0,05 0,38 1,07 0,21 
±0,784 ±0,894 ±0,745 ±0,414 ±0,238 ±0,015 ±0,066   ±0,014 ±0,115 ±0,342 ±0,063 

2017 
Березень 0,1 0,007 0,05 0,02 0,13 0,017 0,011 0,053 - 0,006 0,008 0,151 0,042 

±0,027 ±0,002 ±0,014 ±0,006 ±0,035 ±0,006 ±0,003 ±0,016  ±0,002 ±0,002 ±0,042 ±0,012 

Квітень 0,7 0,034 0,099 0,619 0,14 0,4 0,066 0,35 - 0,344 0,058 0,396 0,08 
±0,19 ±0,011 ±0,025 ±0,168 ±0,044 ±0,125 ±0,02 ±0,106  ±0,089 ±0,015 ±0,122 ±0,022 

Травень 2,23 2,32 21,7 0,69 136,3 1,12 0,144 0,581 0,69 1,26 0,168 0,69 0,272 
±0,665 ±0,64 ±6,228 ±0,219 ±38,71 ±0,336 ±0,042 ±0,149 ±0,228 ±0,389 ±0,048 ±0,184 ±0,073 

Червень (перша 
половина) 

30,8 2,96 8,99 37,0 0,855 27,0 5,18 3,53 2,26 5,2 2,03 8,95 1,13 
±10,07 ±0,811 ±2,607 ±11,66 ±0,236 ±8,61 ±1,58 ±0,907 ±0,64 ±1,45 ±0,639 ±2,282 ±0,33 

Червень (друга 
половина) 

8,38 2,09 3,05 0,953 3,94 4,11 1,55 1,9 - 0,807 2,68 0,93 1,12 
±2,296 ±0,694 ±0,988 ±0,269 ±1,214 ±1,356 ±0,501 ±0,54  ±0,211 ±0,686 ±0,239 ±0,321 
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Продовження таблиці 5.3 
Липень 5,36 2,47 14,5 0,827 5,74 0,99 1,63 4,3 - 1,07 0,906 5,84 1,96 

±1,667 ±0,736 ±4,075 ±0,239 ±1,538 ±0,25 ±0,437 ±1,13  ±0,272 ±0,236 ±1,524 ±0,586 

Серпень 1,72 0,619 2,6 0,454 0,174 0,947 1,58 - - 1,01 1,06 1,05 0,506 
±0,471 ±0,158 ±0,76 ±0,143 ±0,05 ±0,303 ±0,483   ±0,283 ±0,273 ±0,3 ±0,166 

Жовтень 1,78 0,189 0,873 0,625 1,63 0,054 0,239 - - 1,92 0,235 0,163 0,01 
±0,452 ±0,057 ±0,272 ±0,158 ±0,496 ±0,015 ±0,065   ±0,493 ±0,069 ±0,054 ±0,003 

2018 
Квітень 0,085 0,046 0,035 0,004 0,011 0,019 0,087 0,011 0,008 0,13 0,048 0,033 0,004 

±0,025 ±0,015 ±0,009 ±0,001 ±0,003 ±0,006 ±0,028 ±0,003 ±0,002 ±0,041 ±0,014 ±0,009 ±0,001 

Травень 0,412 0,429 0,311 0,241 0,869 1,25 0,244 0,636 0,421 0,171 0,046 0,595 0,079 
±0,126 ±0,121 ±0,1 ±0,07 ±0,277 ±0,369 ±0,065 ±0,191 ±0,116 ±0,049 ±0,013 ±0,184 ±0,025 

Червень (перша 
половина) 

2,79 2,5 0,902 1,75 1,68 1,95 5,47 2,21 2,15 1,08 2,37 2,09 1,56 
±0,862 ±0,77 ±0,242 ±0,487 ±0,452 ±0,56 ±1,657 ±0,634 ±0,563 ±0,285 ±0,647 ±0,596 ±0,413 

Червень (друга 
половина) 

15,7 3,67 4,9 1,45 0,521 5,95 1,74 1,68 1,82 0,548 1,33 0,441 6,15 
±4,239 ±1,039 ±1,31 ±0,412 ±0,162 ±1,571 ±0,452 ±0,475 ±0,521 ±0,176 ±0,38 ±0,123 ±1,605 

Липень 2,92 0,766 4,42 0,828 0,174 1,39 0,856 1,12 1,91 2,99 0,809 2,1 0,056 
±0,917 ±0,208 ±1,286 ±0,253 ±0,057 ±0,455 ±0,276 ±0,338 ±0,52 ±0,957 ±0,248 ±0,531 ±0,016 

Серпень 9,96 1,19 2,58 0,121 0,241 2,286 3,740 1,66 0,609 1,99 0,87 0,36 0,517 
±3,108 ±0,33 ±0,676 ±0,039 ±0,061 ±0,617 ±0,976 ±0,485 ±0,155 ±0,535 ±0,251 ±0,095 ±0,159 

Жовтень 3,22 2,19 1,18 0,156 1,91 0,089 0,871 - - 0,228 1,72 0,799 1,73 
±1,047 ±0,609 ±0,362 ±0,046 ±0,499 ±0,023 ±0,263   ±0,063 ±0,511 ±0,233 ±0,541 

Примітка: знаком “-” позначені точки з яких у відповідний період не здійснювався відбір проб у зв’язку з 

осушенням шпори. 

 

 



 

 

 
 

Рис. 5.1. Залежність між загальною щільністю перифітонних 

угруповань та середньомісячними витратами води в нижній точці станції №4 

(А) та верхній точці станції №5 (Б), використано дані за весь період 

досліджень. 

 

 

В окремі сезони були виявлені залежності між цими показниками та 

відстанню нижче греблі ГЕС. Так, в осінній період 2016 р. було виявлено 

негативну кореляцію з відстанню від ГЕС для загальної щільності 

(залежність нелінійна, rs=-0,62, значимий при p>0,05) та м’якої біомаси 

(залежність нелінійна, rs=-0,68, значимий при p>0,05) [14, 161]. Дані 

залежності показані на рисунку 5.2. 

 

Y = 3E+08x-1,68 
R2 = 0,553 

Y = 6E+11x-2,60 
R2 = 0,618 
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Рис. 5.2. Залежність між загальною щільністю (А), м’якою біомасою (Б) 

перифітону та відстанню від греблі ГЕС в листопаді 2016 р. 

 

У 2017–2018 роках не було виявлено таких залежностей, які б 

охоплювали одночасно верхні й нижні точки, але при розгляді цих точок 

окремо, зв’язки спостерігались. Статистично значимі залежності виявлено в 

жовтні (також осінній період) 2018 р. для загальної біомаси з нижніх точок 

(залежність лінійна, r=-0,81, p<0,05). А також у другій половині червня для 

м’якої біомаси з верхніх точок: як у 2017 р. (залежність нелінійна, rs =-0,88, 

p<0,05), так і у 2018 р. (залежність нелінійна, rs=-0,94, p<0,05). Ці залежності 

показано на рисунку 5.3. 

 

Y = 80107x-1,71 
R2 = 0,252 

Y = 195,7x-3,48 
R2 = 0,516 
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Рис. 5.3. Залежність між м’якою біомасою перифітону з верхніх точок у 

другій половині червня 2017 р. (А), м’якою біомасою з верхніх точок у другій 

половині червня 2018 р. (Б), загальною біомасою з нижніх точок у жовтні 

2018 р. (В) та відстанню від греблі ГЕС 

 

Подібні зв’язки можна було спостерігати і в інші періоди року, але 

вони були слабшими і статистично незначимими. Як видно з розділу 4, 

аналогічні залежності спостерігалися і для представників окремих 

таксономічних груп у складі перифітонних угруповань. 

Y = -52,88x+435,7 
R2 = 0,659 

Y = 212,6e-0,77x 
R2 = 0,867 

Y = 36,18e-0,47x 
R2 = 0,81 
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Таким чином, помітно загальну тенденцію до зниження щільності і 

біомаси перифітону з віддаленням від греблі ГЕС у 2,4–35,6 разів. Це може 

бути пов’язано зі змінами умов середовища, спричиненими роботою ГЕС, 

які, відповідно, більш сильно проявляються на ближчих відстанях. Зокрема 

призводити до збільшення кількісних показників можуть вищі значення 

швидкості течії [141, 165]. А, згідно даних, отриманих в ході дослідження, 

під час пусків ГЕС на ділянках ближчих до греблі ця швидкість вища. А 

також стабілізація температурного режиму [165]. Характерно, що найчастіше 

залежності між відстанню від ГЕС та щільністю і біомасою перифітонних 

угруповань встановлюються в осінній період або протягом весни і початку 

літа. Саме в цей час зміна температури з віддаленням від ГЕС є вираженою. 

У травні–червні холодні глибинні води з водосховища знижують 

температуру в нижньому б’єфі, а в осінній період – підвищують. Зафіксована 

різниця в значеннях температури між станціями спостережень найбільш та 

найменш віддаленими від греблі ГЕС у ці періоди досягає 0,5 °С. В середині 

літа відбувається зміна впливу ГЕС на цей показник і чітких залежностей для 

відстані від греблі і температури не виявляємо. Крім того, відбувається зміна 

в режимі роботи ГЕС – зменшуються витрати води. В цей же час менш 

виразними стають зв’язки з відстанню від ГЕС щільності і біомаси 

перифітону берегозахисних споруд [56, 162]. 
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5.2 Сезонна динаміка кількісних показників розвитку 

зооперифітонних угруповань в нижньому б’єфі Канівської ГЕС 

 

Щільність та біомаса зооперифітонних угруповань в нижньому б’єфі 

Канівської ГЕС суттєво змінювалися впродовж вегетаційного періоду. 

Причому, впродовж одного року максимальні значення по окремих точках 

могли бути більшими за мінімальні у 21–467 разів для щільності, 653–99957 

разів для загальної питомої біомаси та 23–1849 разів для біомаси без 

урахування молюсків. Такі значні відмінності пов’язані з осушенням чи 

обмерзанням берегозахисних споруд в зимовий період і зникненням 

зооперифітонних угруповань у цей час. В результаті весняні значення 

кількісних показників в більшості випадків є дуже низькими, оскільки 

відновлення угруповань потребує деякого часу. Нижче наведено детальний 

опис сезонної динаміки щільності та біомаси зооперифітону по кожній точці, 

де проводилися спостереження. 

2017 р.  

Станція №1, верхня точка. Загальна щільність змінювалася в межах 729–

16842 ос./м2, вона мала мінімальне значення в березні, а максимальне – в 

липні. Спостерігалося швидке зростання в травні та помітний спад у серпні. 

В жовтні відмічене деяке зростання, але незначне. Загальна біомаса мала 

значення 0,10–65,26 г/м2. Найменше значення – в березні, найбільше – на 

початку червня. Причому це значення суттєво більше за величину загальної 

біомаси впродовж решти сезону. Характерно, що таке велике значення 

пояснюється не лише внеском черевоногих молюсків, але й розвитком 

колоній мохуваток. Тому динаміка м’якої біомаси має аналогічний вигляд. 

Межі, в яких вона змінювалася – 0,10–30,72 г/м2. 

Станція №1, нижня точка. Загальна щільність становила 47–14586 ос./м2. 

Мінімальне значення – в березні, а максимальне – в першій половині червня. 

Різкий підйом починається з травня, протягом червня–липня відмічаються 

коливання загальної щільності. У серпні – різкий спад, який триває до 
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жовтня, хоча стає більш поступовим. Загальна біомаса складала 0,007–526,65 

г/м2. Найменше значення – в березні, найбільше на початку червня. Після 

піку – різкий спад в кінці червня, деяке відновлення в липні і поступовий 

спад з серпня по жовтень. М’яка біомаса – 0,007–2,96 г/м2. Найменше 

значення – в березні, найбільше – на початку червня. Динаміка дуже подібна 

до загальної щільності. 

Станція №2, верхня точка. Загальна щільність становила 264–17221 

ос./м2. Мінімум – в березні, максимум – в кінці червня. Швидке зростання 

цього показника спостерігалося з травня по кінець червня, в липні відбувся 

різкий спад, який продовжився в серпні–жовті, але став поступовим. Загальна 

біомаса змінювалася в межах 0,05–110,43 г/м2. Мінімальне значення 

зафіксовано в березні, а максимальне – в травні. Саме в травні починається 

дуже різкий підйом цього показника, головний внесок у нього роблять 

черевоногі молюски, і менший, але також помітний – мохуватки. Протягом 

червня спостерігається різкий спад, в липні – відновлення, а протягом 

серпня–жовтня – поступове зниження. Динаміка м’якої біомаси (яка 

змінювалася в межах 0,05–21,74 г/м2) має подібний вигляд, тільки підйом у 

травні менш значний, а відновлення в липні більш помітне. 

Станція №2, нижня точка. Загальна щільність складала 160–11458 ос./м2. 

Мінімум був відмічений у березні, максимум – у першій половині червня. 

Саме в червні починається швидке зростання цього показника, але вже з 

кінця цього місяця відбувається різкий спад. У липні спад сповільнюється, а 

в серні–жовтні відбувається часткове відновлення величини загальної 

щільності. Загальна біомаса мала значення 0,02–412,40 г/м2. Мінімальне – в 

березні, максимальне – на початку червня. Помітне зростання відмічене вже 

в квітні, в травні, особливих змін не виявлено. Після дуже різкого зростання 

в першій половині червня, спостерігається помітний спад, що триває з кінця 

червня до серпня. Пізніше зниження біомаси тривало, але відбувалося значно 

повільніше. М’яка біомаса (що змінювалася в межах 0,02–36,98 г/м2) також 

мала мінімальне значення в березні й максимальне на початку червня. Але 
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червневий пік був надзвичайно різким, протягом решти сезону м’яка біомаса 

не досягала значень навіть у 1 г/м2 і її коливання не були значними. 

Станція №3. Загальна щільність становила 163–5488 ос./м2. Найменша – 

в квітні (хоча відмінність від березневого значення у 166 ос./м2 – дуже 

незначна). Максимальне значення відмічене в липні. Зростання цього 

показника розпочалося в травні, тривало до липня (причому його значення 

мало змінилося протягом червня). У серпні відбувся суттєвий спад, але до 

жовтня загальна щільність знову зростала. Загальна біомаса мала значення 

0,13–303,65 г/м2. Найменше значення зареєстроване в березні, а найбільше – 

в травні. Помітне зростання почалося вже в квітні, протягом червня 

відбувалося значне зниження. В липні – знову помітне підвищення. В серпні 

різкий спад і незначне відновлення до жовтня. М’яка біомаса мала значення 

0,13–136,30 г/м2. Мінімум відмічено в березні, а максимум – в травні. В 

березні і квітні цей показник мав низькі значення. Пік у травні був 

надзвичайно різкий. Після нього був дуже різкий спад у червні, деяке 

відновлення в кінці червня–липні і новий спад у серпні. До жовтня значення 

м’якої біомаси знову дещо збільшилось. 

Станція №4, верхня точка. Загальна щільність змінювалася в межах 85–

26165 ос./м2. Найменше значення відмічене в березні, найбільше – в кінці 

червня. Різке зростання цього показника почалося в першій половині червня, 

а в липні спостерігався значний спад. Протягом серпня–жовтня спад 

продовжився, але більш повільно. Загальна біомаса становила 0,017– 

27,0 г/м2. Мінімум відмічено в березні, а максимум – на початку червня. 

Причому з березня по травень збільшення біомаси відбувалося дуже 

повільно, а після піку – з другої половини серпня по липень спостерігався 

різкий спад. В серпні біомаса частково відновилася, і спадала до кінця сезону 

досліджень. Біомаса без урахування молюсків мала значення 0,017–26,9 г/м2 

(максимум майже співпадає з максимумом загальної біомаси, так як 

основний внесок в цю величину у відповідний період робили колонії 

мохуваток). Мінімальне значення відмічене в березні, максимальне в першій 
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половині червня. До початку червня відбувалося дуже повільне зростання 

м’якої біомаси, а з другої половини червня відмічено швидкий спад значення 

цього показника. Потім його зниження продовжилось, але значно повільніше. 

Станція №4, нижня точка. Загальна щільність складала 84–7850 ос./м2. 

Найменше значення зафіксовано в березні, а найбільше – в серпні. Швидке 

зростання почалося в першій половині червня, потім воно сповільнилося і 

знову почалося в серпні. Потім відбувалося поступове зменшення загальної 

щільності. Загальна біомаса змінювалася в межах 0,011–292,33 г/м2. 

Найменше значення відмічено в березні, а найбільше – в квітні. Потім 

спостерігалися невеликі коливання цієї величини з травня до початку червня, 

швидкий спад в кінці червня, відновлення в липні–серпні та поступове 

зниження до жовтня. М’яка біомаса становила 0,011–5,18 г/м2, з мінімумом у 

березні та максимумом в першій половині червня. Причому лише в червні 

почалося швидке зростання цього показника, в кінці червня відбувся різкий 

спад, пізніше спад був значно повільнішим і тривав до кінця сезону 

досліджень. 

Станція №5, верхня точка. Оскільки шпора, на якій розміщена дана 

станція найбільше піддавалася осушенню в деякі сезони року, проби з даної 

точки не було відібрано в серпні–жовтні. Тому сезонна динаміка тут 

прослідкована не повністю. Загальна щільність мала значення 177–26868 

ос./м2. Мінімум – в березні, максимум – в кінці червня. Швидке зростання 

почалося в травні. Після досягнення максимального значення почався 

повільний спад. Загальна біомаса становила 0,061–342,17 г/м2. Мінімальне 

значення в березні, максимальне – в травні. В решту сезону значення були 

набагато меншими порівняно з максимальним (8,04–12,84 г/м2 в червні–

липні). Біомаса без урахування молюсків мала значення 0,053–4,3 

г/м2.Мінімальне – в березні, максимальне – в липні. 

Станція №5, нижня точка. Через досить низький рівень води впродовж 

більшої частини сезону досліджень у 2017 р., на даній точці вдалося 

відібрати проби лише у травні й першій половині червня. Значення загальної 
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щільності в цей час становили 13574–18932 ос./м2, вищим було червневе 

значення. Загальна біомаса мала значення 10,44–513,0 г/м2, травневе 

значення було набагато більшим, і було пов’язане з наявністю в цей час на 

даній точці відносно великої кількості черевоногих молюсків. Крім того на 

черепашці однієї особини Viviparus viviparus було виявлено крупний 

екземпляр Dreissena polymorpha, що також мав суттєвий вплив на значення 

загальної біомаси. М’яка біомаса мала значення 0,69–2,26 г/м2, більше – 

відмічене в червні. 

Станція №6, верхня точка. Значення загальної щільності змінювалися в 

межах 57–26645 ос./м2. Мінімум виявлено в березні, а максимум – в першій 

половині червня. Швидке зростання почалося в травні. В кінці червня був 

істотний спад, а після невеликого збільшення в липні спад тривав до жовтня. 

Загальна біомаса складала 0,006–200,78 г/м2. Найменше значення 

спостерігалось в березні, а найбільше – в серпні. Головний внесок у нього 

робили численні в цей час в даній точці черевоногі молюски. Зростання 

цього показника почалося в квітні, потім значення змінювалося в невеликих 

межах, а після значного піку в серпні, знову знизилося (до 10,39 г/м2, що є 

вище за значення до піку). Біомаса без урахування молюсків становила 

0,006–5,2 г/м2. Мінімум зареєстровано у березні, а максимум – у першій 

половині червня. У квітні травні зростання було поступовим, потім різким, а 

після піку на початку червня спостерігався різкий спад. До кінця сезону 

спостерігалося повільне й невелике підвищення м’якої біомаси у даній точці. 

Станція №6, нижня точка. Загальна щільність змінювалася в межах 147–

11154 ос./м2. Найменше значення виявлено в березні, найбільше – в першій 

половині червня. До травня зростання загальної щільності було дуже 

повільним. Потім вона швидко досягла максимуму і з другої половини 

червня до серпня спостерігалося відносно швидке зниження. В жовтні 

відмічено невелике підвищення цього показника. Загальна біомаса 

змінювалася в межах 0,008–371,96 г/м2. Мінімальне значення зафіксовано в 

березні, а максимальне – в першій половині червня. Різке зростання почалося 
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в квітні, в травні відмічено невеликий спад. Після максимуму спостерігалося 

швидке падіння, яке помітно сповільнилося з серпня, але продовжилося до 

кінця сезону. Біомаса без молюсків складала 0,008–2,68 г/м2. Мінімум 

зареєстровано в березні, а максимум – в кінці червня. На початку сезону 

зростання цього показника було повільним, в червні суттєво прискорилось, в 

липні було виявлено різкий спад. Надалі спостерігалися невеликі коливання і 

поступовий спад значень м’якої біомаси. 

Станція №7, верхня точка. Загальна щільність становила  364–8940 

ос./м2. Мінімальне значення – в березні, а максимальне – на початку червня. 

Швидке зростання почалося з травня, в кінці червня–липні спостерігався 

спад, а в серпні – часткове відновлення загальної щільності. Потім спад 

продовжився до кінця сезону. Загальна біомаса змінювалася в межах 0,15–

254,7 г/м2. Мінімум відмічено в березні, а максимум – в липні. Швидке 

зростання почалося в травні, в червні виявлено помітний спад. Після 

максимуму в липні спостерігався різкий спад у серпні і поступове зменшення 

до кінця сезону. М’яка біомаса мала значення 0,15–8,96 г/м2. Найменшою 

вона була в березні, а найбільшою – на початку червня. До травня зростання 

було повільним. Після швидкого досягнення максимуму, в кінці червня 

відмічено значний спад, потім відновлення в липні і зменшення до кінця 

сезону (спочатку швидке, а потім повільніше). 

Станція №7, нижня точка. Загальна щільність складала 204–6273 ос./м2. 

Мінімальне значення відмічено в жовтні, а максимальне – в кінці червня. У 

березні спостерігалося також низьке значення цього показника (414 ос./м2). 

Швидке зростання почалося в травні, різкий спад відбувся в липні. Загальна 

біомаса мала значення 0,042–411,55 г/м2. Найменше спостерігалося в березні, 

а найбільше – в липні. Швидке зростання почалося вже в квітні. Протягом 

травня–червня відмічалися коливання цієї величини. В серпні відбувся різкий 

спад, поступове зниження тривало до кінця сезону. М’яка біомаса 

змінювалася в межах 0,042–1,96 г/м2. Мінімальне значення спостерігалося в 
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березні, а максимальне – в липні. Швидке зростання відмічалося в травні–

першій половині червня, а різкий спад – у серпні. 

2018 р. 

Станція №1, верхня точка. Загальна біомаса мала значення 189–16710 

ос./м2. Мінімальне спостерігалося в квітні (початок сезону досліджень у 2018 

р.), а максимальне – в липні. Різкий підйом відбувався у травні червні, потім 

ще один підйом в липні. Після цього відбувся різкий спад і щільність мало 

змінювалася до жовтня. Загальна біомаса складала 0,085–180,1 г/м2. 

Найменше значення відмічене в квітні, а найбільше – в жовтні. Характерно, 

що протягом усього сезону спостерігалося поступове зростання загальної 

біомаси, що пояснюється внеском черевоногих молюсків, біомаса яких мала 

значний пік у жовтні і невеликі значення протягом решти сезону. А також 

розвитком поселень дрейсени, які виникли на даній точці на початку червня, 

після чого їх біомаса зростала, передусім внаслідок росту окремих особин. 

Біомаса без урахування молюсків становила 0,085–15,68 г/м2. З мінімумом в 

квітні й максимумом в кінці червня. Швидке зростання почалося в червні. В 

липні відмічено значний спад, в серпні – часткове відновлення і поступове 

зменшення м’якої біомаси до кінця сезону. 

Станція №1, нижня точка. Загальна щільність змінювалася в межах 102–

8328 ос./м2. Мінімальне значення виявлено в квітні, а максимальне – в 

першій половині червня. Різкий підйом почався в травні. Протягом кінця 

червня – серпня спостерігався поступовий спад. Потім – невелике зростання 

до жовтня. Загальна біомаса мала значення 0,046–256,04 г/м2. Мінімум – в 

квітні й максимум в жовтні. Як і на попередній точці спостерігалося постійне 

збільшення цієї величини протягом сезону досліджень, і ця ситуація 

пояснюється тими ж причинами. М’яка біомаса становила 0,046–3,67 г/м2. 

Найменше значення відмічено в квітні, а найбільше – в кінці червня. Після 

різкого підйому в червні відбувся значний спад у липні й підвищення 

протягом серпня–жовтня. 
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Станція №2, верхня точка. Значення загальної щільності складали 173–

10558 ос./м2. Мінімальне було відмічено в квітні, а максимальне – в кінці 

червня. Спостерігався поступовий підйом з квітня по кінець червня і 

поступовий спад у липні–жовтні. Загальна біомаса мала значення 0,035–

210,15 г/м2. З мінімумом у квітні й максимумом у травні. Після цього в 

першій половині червня відбувся різкий спад, коливання цього показника в 

кінці червня – липні, поступовий підйом в серпні–жовтні. М’яка біомаса 

змінювалася в межах 0,035–4,9 г/м2. Мінімальне значення – в квітні й 

максимальне – в другій половині червня. Різкий підйом спостерігався в 

червні, поступовий спад – з липня по жовтень. 

Станція №2, нижня точка. Загальна щільність становила 39–7581 ос./м2. 

Мінімум відмічено в квітні, а максимум – на початку червня. Швидке 

зростання почалося в травні, помітний спад виявлено в кінці червня, і 

невеликі коливання до кінця сезону. Для загальної біомаси зафіксовано 

значення в межах 0,004–324,93 г/м2. Мінімум – в квітні, максимум – в липні. 

Підйом у травні, спад на початку червня, різке зростання в кінці червня–

липні, невеликий спад у серпні й підйом у жовтні. Біомаса без урахування 

молюсків складала 0,004–1,45 г/м2. Найменше значення спостерігалося в 

квітні, а найбільше – в першій половині червня. В червні виявлено різкий 

підйом м’якої біомаси, до серпня – поступовий спад. Пізніше зміни були 

незначними. 

Станція №3. Значення загальної щільності змінювалися в межах 35–6615 

ос./м2. Мінімальне було відмічене в квітні, а максимальне – в кінці червня. З 

Квітня по кінець червня відбувався значний підйом, а в липні–серпні – спад. 

До кінця сезону відбулося значне відновлення загальної щільності. Для 

загальної біомаси було виявлено значення 0,011–235,87 г/м2. Найменше – в 

квітні, а найбільше – в серпні, хоча значення зафіксоване у жовтні також 

було близьким до найбільшого. Біомаса зростала протягом сезону 

досліджень. Також за рахунок внеску черевоногих молюсків і розвитку 

поселень дрейсени. Біомаса без молюсків мала значення 0,011–1,91 г/м2. 
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Мінімум – в квітні, а максимум – в жовтні. Хоча пік на початку червня також 

був близьким до максимуму. Після швидкого зростання в травні–першій 

половині червня, спостерігався спад з кінця червня по серпень. І новий 

підйом у жовтні. Основний внесок у це високе значення в кінці сезону 

робили бокоплави. 

Станція №4, верхня точка. Загальна щільність складала 114–17095 ос./м2. 

Мінімальне значення зареєстроване у квітні, а максимальне – у серпні. Різкий 

підйом розпочався в травні. Протягом червня–серпня відбувалися невеликі 

коливання щільності, а в кінці сезону було виявлено різкий спад. Загальна 

біомаса мала значення 0,019–152,08 г/м2. Мінімальне – в квітні, а 

максимальне – в серпні. До серпня спостерігався постійний підйом, а в 

жовтні – помітний спад цієї величини. Це пояснювалося передусім 

динамікою біомаси дрейсени, яка знизилася у жовтні через зменшення в цей 

час щільності поселень (хоча маса окремих особин збільшилася внаслідок їх 

росту). М’яка біомаса становила 0,019–5,95 г/м2. Мінімальне значення – у 

квітні, а максимальне – в другій половині червня. Різкий підйом відбувся в 

червні, потім – невеликий підйом і значний спад в кінці сезону. 

Станція №4, нижня точка. Загальна біомаса змінювалася в межах 403–

8403 ос./м2. Мінімальне значення – в квітні, максимальне – в першій 

половині червня. Різкий підйом виявлено на початку червня, потім 

поступовий спад до серпня і деяке відновлення в жовтні. Для загальної 

біомаси встановлено значення 0,087–263,06 г/м2. Найменше – в квітні, а 

найбільше – в серпні. На початку червня виявлено спад біомаси, також 

значне зниження спостерігалося в кінці сезону. Динаміка визначалася в 

основному біомасою черевоногих молюсків. М’яка біомаса мала значення в 

межах 0,087–5,47 г/м2. Найменше – в квітні, найбільше – в першій половині 

червня. Було виявлено помітний спад в кінці червня–липні, та відновлення в 

серпні. В кінці сезону м’яка біомаса знову помітно зменшилась. 

Станція №5, верхня точка. Для даної станції не проводився відбір проб у 

жовтні внаслідок зниження рівня води і осушення відповідної шпори. 
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Загальна щільність тут становила 106–26044 ос./м2. Мінімум – в квітні, а 

максимум – в другій половині червня. Різкий підйом відбувався в червні, а в 

липні спостерігався спад щільності. Загальна біомаса складала 0,011–144,82 

г/м2. З мінімумом у квітні й максимумом у серпні. Протягом періоду 

досліджень спостерігалося зростання цього показника, що визначалося 

розвитком поселень дрейсени. Біомаса без урахування молюсків становила 

0,011–2,21 г/м2. Мінімальне значення зафіксовано в квітні, а максимальне – в 

першій половині червня. Після досягнення максимуму відмічено помітний 

спад протягом кінця червня–липня і деяке зростання в серпні. 

Станція №5, нижня точка. Загальна щільність змінювалася в межах 149–

11482 ос./м2. Мінімум – в квітні, максимум – в кінці червня. Підйом 

щільності відбувався в травні–червні, спад – в липні–серпні. Для загальної 

біомаси встановлено значення 0,42–44,1 г/м2. Мінімальне – в травні, а 

максимальне – в серпні. М’яка біомаса становила 0,008–2,15 г/м2. Найменше 

значення було виявлено в квітні, а найбільше – на початку червня. Різкий 

підйом виявлено в червні, а різкий спад – у серпні. 

Станція №6, верхня точка. Загальна щільність мала значення в межах 

311–13004 ос./м2. Мінімальне – в квітні, а максимальне – в першій половині 

червня. Після різкого підйому на початку червня відмічалися коливання 

щільності впродовж червня–липня, потім зниження в серпні–жовтні. 

Загальна біомаса становила 0,13–28,12 г/м2. Мінімальне значення 

зареєстровано в квітні, а максимальне – в серпні (хоча жовтневе значення 

дуже близьке до серпневого). Таким чином спостерігалося зростання 

загальної біомаси протягом сезону досліджень (з невеликим спадом у липні, і 

зовсім незначним – у жовтні). М’яка біомаса змінювалася в межах 0,13–2,99 

г/м2. Найменше значення – в квітні, а найбільше – в липні. До початку червня 

спостерігався поступовий підйом, в кінці червня – деяке зниження м’якої 

біомаси. В липні різке збільшення і помітний спад до кінця сезону. 

Станція №6, нижня точка. Загальна щільність складала 103–8516 ос./м2. 

Мінімальне значення зареєстроване в квітні, а максимальне в другій половині 
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червня. Протягом червня відбувався різкий підйом, а в липні–серпні – 

помітний спад. Пізніше щільність суттєво відновилася. Для загальної біомаси 

виявлено значення в межах 0,046–59,93 г/м2. Найменше – в травні, а 

найбільше – в серпні. Значний підйом виявлено в кінці червня, спад – у липні 

і в кінці сезону. Така динаміка визначалася в основному черевоногими 

молюсками. М’яка біомаса становила 0,046–2,37 г/м2. Мінімум – в травні 

(хоча травневе значення мало відрізнялося від квітневого), максимум – на 

початку червня. В першій половині червня виявлено дуже значний підйом, 

потім спад до липня і підйом у серпні–жовтні. 

Станція №7, верхня точка. Загальна щільність мала значення 247–9130 

ос./м2. Мінімальне значення виявлене в квітні, а максимальне – на початку 

червня.  Швидкий підйом щільності відмічено з травня, після досягнення 

максимуму спостерігалося поступове зниження цієї величини до серпня. 

Потім – невеликий підйом до жовтня. Загальна біомаса становила 1,16–

122,95 г/м2. Мінімальне значення було виявлено в кінці червня, а 

максимальне значення – в жовтні. З квітня по кінець червня відмічається 

повільне зниження цієї величини. Потім деякий підйом і коливання. А в 

жовтні – різкий підйом. Така ситуація пояснюється наявністю в пробах 

крупних особин Viviparus vivparus, що мають значну індивідуальну масу. 

Саме через їх присутність спостерігаються більші значення загальної біомаси 

у весняні й осінні місяці, і нижчі влітку. Для м’якої біомаси виявлено 

значення в межах 0,033–2,1 г/м2. Мінімальне – в квітні й максимальне – в 

липні. Різке зростання м’якої біомаси відбулося в травні – на початку червня. 

В кінці червня виявлено значний спад, після якого – різкий підйом з 

досягненням максимуму в липні й спад у серпні–жовтні. 

Станція №7, нижня точка. Загальна щільність коливалася в межах 217–

7238 ос./м2. Мінімальним було значення зафіксоване в квітні, а максимальне 

– в першій половині червня. Саме на початку червня було відмічено різкий 

підйом цього показника, але вже в кінці червня виявлено різкий спад, після 

якого – поступове невелике зростання до кінця сезону досліджень. Загальна 
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біомаса мала значення 0,08–181,34 г/м2. Причому найменше значення 

припало на травень, а найбільше – на квітень. Така ситуація також 

пояснюється наявністю в пробах крупних Viviparus vivparus. Для м’якої 

біомаси, що мала значення 0,004–6,15 г/м2 характерна більш чітка сезонна 

динаміка з мінімумом у квітні й максимумом в кінці червня. Швидке її 

зростання відмічається з початку червня, а в липні відмічено значний спад, 

після чого – поступове зростання до кінця сезону. 

Таким чином в сезонній динаміці щільності перифітонних угруповань 

максимальні значення (5488–26868 ос./м2) припадали на літні місяці. У 2017 

р. у 5 точках вони були відмічені в першій половині червня, у 4 – в другій 

половині червня, у 2 – в липні і у 1 – у серпні (загалом – 12 точок, так як у 

нижній точці станції №5 в даний рік вдалось відібрати недостатню кількість 

проб для вивчення сезонної динаміки). А в 2018 р. – у 6 точках – на початку 

червня, в 5 – в другій половині червня, і по одній точці мали максимум в 

серпні і липні. Мінімальні значення (35–729 ос./м2) припадали в більшості 

випадків на березень–квітень. У 2017 р. – у 10 точках вони були зафіксовані в 

березні, у 1 – в квітні (станція №3, квітневе значення дуже мало відрізнялось 

від березневого) і у 1 – в жовтні (нижня точка станції №7 – єдиний випадок, 

коли осіннє значення було нижчим за весняні). У 2018 р. в усіх випадках 

мінімальні значення припали на квітень (через затяжну зиму, саме в квітні 

було розпочато відбір проб в даний рік). 

Для сезонної динаміки загальної біомаси також характерні мінімальні 

значення (0,004–10,4 г/м2) переважно на початку сезону. В 2017 р у всіх 

випадках мінімум припав на березень. Але у 2018 р. – лише 9 випадків 

припало на квітень, а 3 випадки – на травень і 1 – на другу половину червня. 

Максимум загальної біомаси (27–699,7 г/м2) відмічався в різні місяці. 

Протягом 2017 р. у 5 точках він був зареєстрований у першій половині 

червня, у 3 точках – в травні, у 2 – у липні і по одній припало на квітень і 

серпень. У 2018 р. 7 випадків припало на серпень, 3 – на жовтень і по одному 

на квітень, травень і першу половину червня. 
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В сезонній динаміці м’якої біомаси найменші значення (0,004–0,69 г/м2) 

припадали на початок сезону, тобто в 2017 р. – на березень, а в 2018 р. – на 

квітень. Єдиний випадок, коли мінімальне значення (0,046 г/м2) припало на 

травень, відмічено у 2018 р. у нижній точці станції №6, але це значення 

майже не відрізнялося від квітневого (0,048 г/м2). Максимальні значення 

(1,75–136,3 г/м2) були зареєстровані у 2017 р. в травні–липні (у 2 точках – в 

травні, у 7 – в першій половині червня, у одній – в другій половині червня, та 

у 2 – в липні), а у 2018 р – в червні–липні (по 5 випадків припало на першу та 

другу половину червня, 2 випадки на липень). Також у 2018 р. на станції №3 

було відмічено максимум у жовтні (1,91 г/м2), але в першій половині червня 

там також спостерігалося пікове значення близьке до максимального (1,68 

г/м2). 

Загалом, сезонна динаміка кількісних показників подібна до динаміки 

добових значень температури води за період спостережень. Як приклад 

можна розглянути динаміку температури й загальної щільності з верхніх 

точок станцій №2, №4 та №7, що показана на рис. 5.4. З даного рисунку 

видно, що високі та низькі значення загальної щільності й температури 

припадають на ті–самі періоди. Але максимальні значення для щільності в 

більшості випадків відмічаються раніше, ніж для температури. Це може бути 

пов’язано як з тим, що максимальні значення температури води є вищими за 

оптимальні для представників масових таксонів в досліджуваних 

угрупованнях, так і зі значеннями інших факторів довкілля (зокрема вмісту 

розчиненого кисню), які зазнають сезонних змін. 

Крім того, показники загальної щільності пов’язані з витратами води 

через споруди ГЕС. Але, на відміну від ситуації з температурою, більш 

високі значення щільності перифітону близькі в сезонній динаміці до 

низьких значень витрат води, що показано на рисунку 5.5. Хоча мінімальні 

значення витрат води не співпадають в часі з максимальними значеннями 

загальної щільності. Як показано у розділі 5.1, між цими величинами може 

спостерігатися негативний кореляційний зв’язок. 
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Рис. 5.4. Сезонна динаміка загальної щільності (станція №2, №4 і №7, 

верхні точки) та добових значень температури води впродовж сезону 

спостережень у 2017 р. 

 

Як вже зазначалося, дуже низькі значення кількісних показників на 

початку сезону спостережень пов’язані з коливаннями рівня води у зимовий 

період, що призводили до осушення частини берегозахисних споруд та 

обмерзання решти і, відповідно, зникнення зооперифітонних угруповань. 

Після цього вони відновлювалися протягом наступного вегетаційного 

періоду і кількісні показники зростали. Після досягнення максимальних 

значень, що припадало, зазвичай, на літні місяці, відбувався спад, але 
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повного руйнування угруповань на більшості споруд не спостерігалося до 

кінця сезону і осінні значення були вищі за ранньовесняні. 

 

 
 

Рис. 5.5. Сезонна динаміка загальної щільності (станція №2, №4 і №7, 

верхні точки) та добових значень витрат води через споруди ГЕС впродовж 

сезону спостережень у 2017 р. 

 

Лише загальна біомаса могла бути досить значною вже на початку 

сезону. Це пов’язано з присутністю в угрупованнях черевоногих молюсків, 

які мають велику індивідуальну масу, тому, навіть за низької щільності, їх 

внесок у загальну біомасу угруповань може бути дуже значним. 
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5.3 Динаміка таксономічного багатства та різноманітності 

зооперифітонних угруповань та їх залежність від відстані нижче греблі 

 

З 48 НІТ, які були виявлені на каменях берегозахисних споруд в 

нижньому б’єфі Канівської ГЕС, лише 13 були зареєстровані у всіх точках. 

По окремих точках загальна кількість НІТ коливалася в межах 22–29, 

найбільшою вона була у верхній точці станції №1, а найменшою – у нижній 

точці станції №5. 

Так як найбільш детально таксономічний склад був досліджений у 

пробах 2018 р., таксономічне багатство й різноманітність в окремі місяці 

буде розглянуто на прикладі цього року. 

Протягом 2018 р. загалом було виявлено 44 НІТ, по окремих точках 17–

25 НІТ протягом усього року. Максимальні значення були зафіксовані у 

верхніх точках станцій №1 і №6, а мінімальне – у нижній точці станції №2. 

Значення таксономічного багатства по окремих точках в різні місяці 2018 р. 

представлені в таблиці 5.4 

Максимальні та мінімальні значення таксономічного багатства в окремі 

місяці припадали на різні точки, причому вони могли спостерігатися у 2–3 

точках одночасно. Для максимальних значень, по 3 випадки було відмічено у 

верхній (в другій половині червня, липні і серпні) та нижній (в квітні, травні і 

жовтні) точках станції №4. Двічі максимум був виявлений у верхній точці 

станції №5 (в першій половині червня і серпні). По одному разу найбільше 

значення припало на верхні точки станцій №1 (в першій половині червня) і 

№6 (в липні), та нижні точки станцій №6 (в травні) і №7 (в другій половині 

червня). 

 



Таблиця 5.4 

Кількість НІТ, що були виявлені протягом 2018 р. на різних відстанях від греблі ГЕС 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
Квітень 3 2 3 1 1 1 5 2 4 2 2 3 3 
Травень 7 6 9 9 8 9 11 5 7 3 4 8 6 
Червень 
(перша 
половина) 

12 11 9 9 9 8 11 12 9 9 8 9 10 

Червень 
(друга 
половина 

15 14 13 12 9 16 14 13 12 10 12 12 16 

Липень 12 14 10 10 7 15 11 9 14 15 12 14 10 
Серпень 12 14 10 10 12 16 11 16 12 14 13 10 12 
Жовтень 8 9 6 6 8 8 14   9 12 10 11 
За рік 25 22 19 17 20 23 24 23 21 25 22 21 22 

 

 



Для мінімальних значень, по 3 випадки було виявлено у нижній точці 

станції №2 (в квітні, серпні і жовтні) та на станції №3 (в квітні, другій 

половині червня і липні). По 2 випадки зареєстровано у верхніх точках 

станції №2 (в серпні і жовтні) та станції №4 (в квітні і першій половині 

червня). І по одному випадку припало на нижню точку станції №6 (в першій 

половині червня) та верхню точку станції №7 (в серпні). 

В сезонному ході таксономічного багатства мінімум завжди припадав на 

початок сезону (квітень), а максимум – на літні місяці (з другої половини 

червня по серпень). І лише у нижній точці станції №4 – на жовтень. 

Чітких зв’язків між таксономічним багатством та відстанню нижче 

греблі ГЕС виявлено не було. Лише у жовтні спостерігається деяка тенденція 

до підвищення цього показника з віддаленням від греблі, але слабка й 

статистично незначима. 

Різноманіття угруповань оцінювали за індексом Шеннона. Його 

величина змінювалася в межах від 0 біт/ос. (у випадках, коли у відповідних 

пробах було виявлено лише один таксон) до 3,34 біт/ос. Максимальне 

значення було зафіксовано в липні у нижній точці станції №5, а мінімальні 

були виявлені у квітні у нижній точці станції №2, станції №3 та верхній точці 

станції №4. Значення індексу Шеннона з різних точок представлені в таблиці 

5.5. 

Серед максимальних місячних значень, по 2 випадки припали на верхню 

точку станції №4 (в квітні та травні) та нижню точку станції №7 (в другій 

половині червня і жовтні). І по одному випадку – на станцію №3 (в серпні), а 

також верхню (в першій половині червня) та нижню (в липні) точки станції 

№5. Для мінімальних значень 3 випадки зареєстровано на станції №3 (в 

квітні, липні та жовтні). По 2 випадки – у верхніх точках станцій №2 (в 

другій половині червня та серпні) та №6 (в травні та першій половині 

червня). Та по одному у нижній точці станції №2 (в квітні) та верхній – 

станції №4 (також у квітні). 

 



Таблиця 5.5 

Значення індексу Шеннона (біт/ос.) за 2018 р. на різних відстанях від греблі ГЕС 

 

Станція 1 2 3 4 5 6 7 

Відстань від 

греблі, км 
3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 

Квітень 1,45 0,81 1,50 0,00 0,00 0,00 2,30 0,92 2,00 0,47 0,92 0,87 1,25 

Травень 2,21 1,81 1,70 2,23 2,52 1,75 2,80 1,82 2,05 1,22 1,76 1,97 1,64 

Червень 
(перша 
половина) 

2,55 2,47 2,33 2,15 1,69 2,40 2,09 2,58 1,78 1,49 1,88 2,42 2,15 

Червень 
(друга 
половина 

2,00 2,91 1,44 2,93 2,17 2,07 3,28 2,72 2,34 2,39 2,34 2,80 3,30 

Липень 2,11 2,35 2,03 2,73 1,74 2,17 2,47 2,01 3,34 2,95 2,81 2,30 1,96 

Серпень 2,66 3,16 2,41 2,59 3,23 2,47 2,88 2,95 2,51 2,43 3,17 2,81 2,80 

Жовтень 2,45 2,36 2,35 1,98 1,77 2,36 2,76   2,58 2,28 2,65 2,96 

 



В сезонній динаміці значень індексу Шеннона мінімальні величини 

припадають на початок сезону (квітень), це пов’язано з тим, що і 

таксономічне багатство в цей час було найнижчим. Лише в одному випадку 

(нижня точка станції №5) мінімальне значення припало на початок червня. В 

тому випадку у відповідному зразку було виявлено 9 НІТ (що не було 

мінімальним значенням у цей час), але 82,3% особин припало на лише 2 з 

них (малощетинкових червів з родини Naididae та личинок хірономіди 

Dicrotendipes nervosus), інші НІТ були значно більш рідкісними. 

Максимальні значення припадали на період з другої половини червня по 

серпень (у 8 точках – на серпень, у 3 – на другу половину червня і у 2 – на 

липень). В кінці сезону спостерігалось деяке зниження різноманіття, але 

значення індексу були набагато вищі за квітневі. 

На даній ділянці спостерігався зв’язок значень Індексу Шеннона з 

витратами води через споруди ГЕС а також з рівнями води. В багатьох 

випадках було відмічене зниження різноманітності угруповань за цим 

індексом зі збільшенням витрат води. В тому числі було виявлено 

статистично значимі кореляції між цими величинами для верхніх точок 

станцій №6 (зв’язок нелінійний, rs= -0,93, значимий при p<0,05) та №7 

(зв’язок лінійний, r= -0,91, значимий при p<0,05). Для рівнів води також 

спостерігалися подібні тенденції (зменшення значень індексу зі зменшенням 

рівня води). Статистично значимі кореляції виявлено для обох точок станції 

№6: для верхньої – зв’язок лінійний, r= -0,83, значимий при p<0,05, для 

нижньої – зв’язок нелінійний, rs= -0,79, значимий при p<0,05). Зв’язки 

значень Індексу Шеннона з верхньої точки станції №6 з витратами та рівнями 

води показані на рисунку 5.6.  
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Рис. 5.6. Залежність між значеннями Індексу Шеннона та витратами 

води через споруди ГЕС (А) та рівнями води на досліджуваній ділянці(Б) для 

верхньої точки станції №6 у 2018 р. 

 

Чітко виражених залежностей між індексом Шеннона та відстанню від 

греблі ГЕС виявлено не було. Лише при розгляді окремо значень з верхніх 

точок спостерігається тенденція до збільшення цієї величини з віддаленням 

від греблі в другій половині червня та жовтні. Але кореляція слабка й 

статистично незначима. 

 

5.4 Екологічні групи гідробіонтів в зооперифітонних угрупованнях в 

нижньому б’єфі Канівської ГЕС 

 

В перифітонних угрупованнях в нижньому б’єфі Канівської ГЕС було 

виявлено представників різних екологічних груп гідробіонтів. Так як 

таксономічний склад угруповань був найкраще досліджений у 2018 р., аналіз 

за екологічними групами, також здійснено за даними цього року. 

Використано дані за період з травня по жовтень, оскільки у квітні 

таксономічний склад був дуже бідним. 
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Співвідношення представників різних екологічних груп у складі 

досліджуваних угруповань розраховувалось за допомогою програми Asterics 

3.1.11. Дана програма працює на основі бази даних, в якій один таксон може 

бути віднесений до кількох екологічних груп одночасно, з певною вагою при 

розрахунку. Тому один НІТ може згадуватися кілька разів у складі різних 

груп. Слід зазначити, що в базі, на якій працює програма, йдеться про 

таксони, що входять як до перифітону, так і до бентосу. Крім того, у зв’язку з 

тим, що не всі організми були визначені до виду, в частині випадків їх 

неможливо віднести до жодної екологічної групи, тому сума часток всіх груп 

може бути менша за 100%. Результати розрахунків часток в загальній 

щільності угруповань для еколгічних груп за вибором субстрату та 

трофічних груп показані в додаку А. 

Серед екологічних груп гідробіонтів за вибором субстрату було 

виявлено організми, що надають перевагу глинистим донним відкладам, 

піску, гравію, кам’яним та рослинним, а також подрібненим органічним 

субстратам. Розподіл виявлених НІТ за екологічними групами показано в 

таблиці 5.6. 

Найбільшими були частки в загальній щільності організмів, що надають 

перевагу кам’яним субстратам (вони домінували у 51,3% випадків, а їх 

частка в угрупованнях коливалася в межах 3,2–61,3%), а також рослинним 

субстратам (домінували в 48,7% випадків, частка в угрупованнях становила 

8,3–49,8%). Характерно, що домінування фітофільних видів частіше 

спостерігалося у травні–червні (причому до першої половини червня 

домінували тільки вони), з другої половини червня відмічаються випадки 

домінування літофілів, пізніше вони домінують у більшості проб. Значний 

внесок у загальну щільність угруповань також могли давати види характерні 

для глинистих субстратів (спостерігалися в усіх пробах, їх частка становила 

1,9–18,2%), для піску (були виявлені в усіх пробах з часткою в угрупованнях 

1,7–13,8%) та для подрібнених органічних субстратів (їх частка складала 
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0,06–17,2%, але в 3,9% проб вони не були виявлені, такі випадки припали на 

травень). 

Для більшості екологічних груп за вибором субстрату не було виявлено 

зв’язків з відстанню нижче греблі ГЕС. Але для частки таксонів, що надають 

перевагу подрібненим органічним субстратам на верхніх точках у травні 

спостерігалась негативна кореляція з цією відстанню (залежність лінійна, 

r=-0,89, значимий при p>0,05). Дана тенденція показана на рис. 5.7. 

 

 

 
 

Рис. 5.7. Залежність між часткою таксонів, що надають перевагу 

подрібненим органічним субстратам в угрупованнях перифітону з верхніх 

точок та відстанню від греблі ГЕС у травні 2018 р. 

 

 

 

 

 



Таблиця 5.6 

Представленість виявлених НІТ в екологічних групах за вибором субстрату та в трофічних групах 

 

Екологічні 
групи за 
вибором 
субстрату 

Список НІТ Трофічні 
екологічні 
групи 

Список НІТ 

Організми, 
що надають 
перевагу 
глинистим 
донним 
відкладам 

Hydra, Stylaria lacustris та інші 
Naididae, Asellus aquaticus, Molanna 
angustata, Ablabesmyia monilis, 
Cladotanytarsus mancus, 
Parachironomus arquatus, 
Microchironomus tener, Glyptotendipes 
paripes, Dicrotendipes nervosus, 
Endochironomus albipennis, Polypedilum 
nubeculosum, Viviparus viviparous, 
Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis 

Зішкрібачі Naididae (крім Stylaria lacustris), 
Corynoneura scutellata, Cricotopus ex gr. 
silvestris, C. cylindraceus, C. bicinctus, 
Hydrobaenus sp., Cladotanytarsus mancus, 
Paratanytarsus austriacus, Parachironomus 
arquatus, Glyptotendipes glaucus, G. paripes, 
Dicrotendipes nervosus, Endochironomus 
albipennis, Polypedilum nubeculosum, 
Viviparus viviparous, Theodoxus fluviatilis, 
Bithynia tentaculata 

Організми, 
що надають 
перевагу 
піщаним 
донним 
відкладам 

Naididae (крім Stylaria lacustris), 
Molanna angustata, Ablabesmyia monilis, 
Parachironomus arquatus, 
Microchironomus tener, Glyptotendipes 
paripes, Dicrotendipes nervosus, 
Endochironomus albipennis, Polypedilum 
nubeculosum 

Мінери Cricotopus ex gr. silvestris, Glyptotendipes 
glaucus, Endochironomus albipennis 
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Продовження таблиці 5.6 
Організми, 
що надають 
перевагу 
гравійним 
відкладам 

 

 

 

Agraylea sexmaculata, Ecnomus tenellus, 
Parachironomus arquatus, 
Microchironomus tener, Glyptotendipes 
paripes, Dicrotendipes nervosus, 
Endochironomus albipennis 

Подрібнювачі Cricotopus ex gr. silvestris, C. bicinctus 

 

Організми, 
що надають 
перевагу 
кам’яним 
субстратам 

Spongillidae, Hydra, Stylaria lacustris та 
інші Naididae, Piscicola geometra, 
Plumatella fungosa, Asellus aquaticus, 
Ishnura elegans, Agraylea sexmaculata, 
Ecnomus tenellus, Parachironomus 
arquatus, Microchironomus tener, 
Glyptotendipes paripes, Dicrotendipes 
nervosus, Endochironomus albipennis, 
Theodoxus fluviatilis, Bithynia 
tentaculata, Ancylus fluviatilis, Dreissena 
polymorpha 

Збирачі Stylaria lacustris та інші Naididae, Molanna 
angustata, Ablabesmyia monilis, 
Corynoneura scutellata, Cricotopus ex gr. 
silvestris, C. cylindraceus, C. bicinctus, 
Hydrobaenus sp., Cladotanytarsus mancus, 
Paratanytarsus austriacus, Parachironomus 
arquatus, Microchironomus tener, 
Glyptotendipes glaucus, G. paripes, 
Dicrotendipes nervosus, Endochironomus 
albipennis, Polypedilum nubeculosum, 
Viviparus viviparous, Bithynia tentaculata, 
Valvata piscinalis 
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Продовження таблиці 5.6 
Організми, 
що надають 
перевагу 
рослинним 
субстратам 

Spongillidae, Hydra, Stylaria lacustris та 
інші Naididae, Piscicola geometra, 
Plumatella fungosa, Asellus aquaticus, 
Ishnura elegans, Agraylea sexmaculata, 
Orthotrichia costalis, Ecnomus tenellus, 
Ablabesmyia monilis, Hydrobaenus sp., 
Parachironomus arquatus, 
Glyptotendipes paripes, Dicrotendipes 
nervosus, Endochironomus albipennis, 
Viviparus viviparous, Bithynia 
tentaculata, Dreissena polymorpha 

Активні 
фільтратори 

Spongillidae, Plumatella fungosa, 
Cladotanytarsus mancus, Paratanytarsus 
austriacus, Glyptotendipes glaucus, G. 
paripes, Dicrotendipes nervosus, 
Endochironomus albipennis, Polypedilum 
nubeculosum, обидва види роду Dreissena 

Організми, 
що надають 
перевагу 
подрібненим 
органічним 
субстратам 

Spongillidae, Plumatella fungosa, Asellus 
aquaticus, Ishnura elegans, Agraylea 
sexmaculata, Ecnomus tenellus, Molanna 
angustata, Ablabesmyia monilis, 
Glyptotendipes paripes, Viviparus 
viviparous, Theodoxus fluviatilis, 
Bithynia tentaculata, Valvata piscinalis, 
Dreissena polymorpha 

Пасивні 
фільтратори 

Ecnomus tenellus 

  Хижаки Hydra, Turbellaria, Glossiphonidae, Ishnura 
elegans, Ecnomus tenellus, Molanna 
angustata, Ablabesmyia monilis, 
Parachironomus arquatus 

  Паразити Piscicola geometra, Argulus sp., Sisyra sp. 
 



 

Серед трофічних груп, в зооперифітонних угрупованнях в нижньому 

б’єфі Канівської ГЕС були виявлені зішкрібачі, мінери, подрібнювачі, 

збирачі, активні та пасивні фільтратори, хижаки й паразити. Найбільш 

чисельними були активні фільтратори (домінували у 71,1% проб, їх частка в 

угрупованнях складала 0,33–80,0%, але у 2,6% проб, що припали на травень, 

вони не були виявлені) та зішкрібачі (домінували у 25% проб, частка 

коливалася в межах 6,8–71,7%). В 1,3% випадків частки цих двох груп були 

рівними. Крім того відмічалось домінування збирачів (1,3% випадків, частка 

становила 3,8–42,1%) та хижаків (1,3% випадків, частка становила 0,3–39,5%, 

але в 14,5% проб хижаки не були відмічені, ці випадки припали переважно на 

травень, але були також в першій половині червня, серпні і жовтні). 

Зв’язок з відстанню нижче греблі ГЕС було виявлено лише для частки в 

угрупованнях активних фільтраторів. Такий зв’язок спостерігався у травні 

для верхніх точок, причому частка активних фільтраторів зменшувалася з 

віддаленням від греблі (залежність лінійна, r=-0,91, значимий при p>0,05). 

Даний зв’язок показано на рис. 5.8. 

Подібна тенденція, але слабша й статистично незначима спостерігалася 

також у другій половині червня (для верхніх точок), липні (як для верхніх, 

так і для нижніх точок) і в жовтні (для нижніх точок). 
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Рис. 5.8. Залежність між часткою в угрупованнях перифітону активних 

фільтраторів з верхніх точок та відстанню від греблі ГЕС у травні 2018 р. 

 

Таким чином у зв’язку зі зменшенням долі як активних фільтраторів, у 

живленні яких мають велике значення завислі у воді органічні речовини, так і 

гідробіонтів, пов’язаних з подрібненими органічними субстратами, можна 

зробити припущення про зменшення вмісту завислих часток органічних 

речовин у воді з віддаленням від греблі. Вони можуть видалятися з води 

шляхом осадження, у зв’язку зі зменшенням швидкості течії, а також 

споживатися організмами-фільтраторами. 

З цим узгоджується тенденція до зменшення з віддаленням від греблі 

щільності хірономід Polypedilum ex gr. nubeculosum Meigen, характерних для 

замулених ділянок водойм, що також спостерігалась у травні [19]. 
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5.5 Характеристика якості вод на досліджуваній ділянці за 

біотичними індексами 

 

Для оцінки якості води (що є однією з важливих умов існування 

гідробіонтів) на різних відстанях від греблі ГЕС, було здійснено спробу 

використати ряд біотичних індексів. В тому числі TBI, FBI та Індекс 

Балушкіної. 

Ці індекси дають досить відмінні результати, так як досліджувані 

угруповання є досить специфічними і мають особливості таксономічного 

складу та співвідношень чисельностей представників окремих таксонів 

нехарактерні для типових угруповань макрозообентосу. Тому висновки про 

якість води дуже залежать від індексу, який було використано. Але з їх 

допомогою можна виявити тенденції зміни якості води з віддаленням від 

греблі. 

Значення індексу TBI  змінювалося від 1, що відповідає оцінці якості вод  

“дуже погані”, до 6, що відповідає оцінці якості вод  “задовільні” (див. табл. 

5.7).  

Низькі значення були характерні для травня й першої половини червня 

(лише у 34,6% випадків були отримані значення вищі за 1). У період з кінця 

червня по жовтень всі значення були не нижчі за 4 (оцінка “погані”), а у 88% 

випадків – значення, що відповідали оцінці “задовільні”. Зв’язків з відстанню 

нижче греблі ГЕС встановити не вдалося. 
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Таблиця 5.7 

Значення індексу TBI з оцінкою якості вод на різних відстанях від греблі 

ГЕС протягом травня–жовтня 2018 р. 

 
Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань 
від греблі, 
км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 
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n up dow
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Значення індексу FBI (наведені в таблиці 5.8) змінювалися в межах від 

0,6 (оцінка “відмінні”) до 6,96 (оцінка “погані”). Більш високі значення 

індексу (що відповідають низькій якості води) було зареєстровано в травні 

(на 6 точках – “погані”, на одній “задовільні”, на 5 – “добрі” і на одній – 

“відмінні”). 
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Таблиця 5.8 

Значення індексу FBI з оцінкою якості вод на різних відстанях від греблі 

ГЕС протягом травня–жовтня 2018 р. 

 
Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань 
від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 

Точка up down up down  up down up down up down up down 
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В період з червня по серпень ці значення знижувалися (а оцінка 

підвищувалася) – в серпні значення відповідали оцінці “відмінні” в усіх 

точках. В жовтні відбулось деяке зниження (до оцінки “добрі ” на 2 точках). 

В травні було виявлено позитивну кореляцію цього показника для верхніх 

точок з відстанню нижче греблі (залежність лінійна, r=0,83, значимий при 

p>0,05). Таким чином, згідно цього індексу, зі збільшенням відстані від ГЕС 

спостерігалася нижча якість води, що суперечить висновку про вищий вміст 

органічних зависей у воді на менших відстанях від греблі, про що можна 

судити за зменшенням частки активних фільтраторів і організмів пов’язаних 
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з подрібненими органічними субстратами (оскільки індекс FBI є чутливим 

саме до роганічних забруднень). 

Індекс Балушкіної набував значень у межах від 0,14 (що відповідає 

оцінці “чиста”) до 7,41 (що відповідає оцінці “забруднена”). Значення цього 

індексу  дуже суттєво змінювалися протягом сезону досліджень (див. табл. 

5.9). Якщо в травні на всіх точках спостерігалися значення, що 

характеризують чисті води, то пізніше показник погіршувався для все 

більшої частини точок. Найгірші результати були отримані в серпні (лише в 

одній точці вода характеризувалася як така, що відповідає оцінці “чиста”, а в 

46,2% випадків – як така, що відповідає оцінці “забруднена” ). У жовтні 

ситуація дещо покращилася. 

У травні відмічено тенденцію до зниження значення цього індексу з 

віддаленням від греблі (що відповідає вищій якості води на більшій відстані 

від ГЕС) для верхніх точок. Це узгоджується з тенденцією виявленою для 

частки активних фільтраторів та організмів, пов’язаних із замуленими 

субстратами, але суперечить результатам оцінки якості води за індексом FBI. 

У випадку з індексом Балушкіної, зв’язок виявився статистично незначимим. 

Слід зауважити відмінності у сезонній динаміці оцінок якості води, 

отриманих за різними індексами. Якщо індекси TBI та FBI показували низькі 

оцінки якості води в травні, а більш високі – в липні–серпні, то індекс 

Балушкіної – показав протилежну ситуацію. Така відмінність в оцінках може 

бути пояснена тим, що перші два індекси використовують загальну 

різноманітність угруповань. А вона, внаслідок зникнення угруповань в 

зимовий період і поступового відновлення протягом вегетаційного сезону, в 

травні може бути нижча, ніж влітку. Індекс Балушкіної використовує лише 

представників родини Chironomidae, імагінальна стадія яких не входить до 

складу угруповань гідробіонтів і не залежить від впливу ГЕС на екосистеми. 

Тому їх різноманітність відновлюється швидше. Сезонні зміни результату 

оцінки за індексом Балушкіної краще відповідають динаміці забрудненості 
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вод дніпровських водосховищ, зокрема розвитку явища «цвітіння води» [25], 

що є важливим джерелом органічного забруднення вод даної ділянки річки. 

 

Таблиця 5.9 

Значення індексу Балушкіної з оцінкою якості вод на різних відстанях 

від греблі ГЕС протягом травня–жовтня 2018 р. 

 
Станція 1 2 3 4 5 6 7 
Відстань 
від 
греблі, км 

3,46 4,12 5,12 5,77 6,48 7,24 7,72 
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Таким чином, саме оцінка якості води за індексом Балушкіної найбільш 

відповідає як сезонній динаміці забрудненості води, так і особливостям 

розподілу долі в угрупованнях активних фільтраторів та організмів, 
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пов’язаних з подрібненими органічними субстратами. Індекси TBI та FBI 

показали оцінки, що відрізняються від результатів отриманих іншими 

методами і відомих з літератури. Тому їх можна вважати менш придатними 

для використання в досліджуваних в даній роботі умовах [21]. 

 

5.6 Узагальнення до розділу 5 

 

Біоценоз екосистеми нижнього б’єфу, в тому числі перифітонні 

угруповання, існують в умовах середовища, змінених під впливом роботи 

ГЕС. Це позначається не лише на таксономічному складі цих угруповань, але 

й на кількісних показниках, що характеризують угруповання в цілому, таких 

як загальні щільність та питома біомаса, а також показники різноманітності. 

Загальна щільність угруповань зооперифітону впродовж періоду 

досліджень коливалася в межах 35–26868 ос./м2, загальна питома біомаса – в 

межах 0,004–699,7 г/м2, а біомаса без урахування молюсків – 0,004–197,4 

г/м2. 

Максимальні значення щільності та біомаси досліджуваних угруповань 

подібні до тих, що характерні для природних річок [87]. Мінімальні значення 

– значно нижчі, що пов’язано з руйнуванням перифітонних угруповань 

берегозахисних споруд в нижньому б’єфі канівської ГЕС в зимовий період. 

Оскільки такі значення характерні для початку вегетаційного сезону, коли 

відновлення угруповань після зимового періоду лише розпочинається. 

В окремі сезони спостерігалися закономірні зміни значень цих 

показників з віддаленням від греблі ГЕС. Так, в осінній період 2016 р. це 

спостерігалося для загальної щільності (залежність нелінійна, rs=-0,62, 

значимий при p<0,05) та м’якої біомаси (залежність нелінійна, rs=-0,68, 

значимий при p<0,05) [161]; у 2017 р. – в другій половині червня для м’якої 

біомаси з верхніх точок (залежність нелінійна, rs =-0,88, p<0,05); у 2018 р. – 

також в другій половині червня для м’якої біомаси з верхніх точок 

(залежність нелінійна, rs=-0,94, p<0,05), та в жовтні для загальної біомаси з 
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нижніх точок (залежність лінійна, r=-0,81, p<0,05). Таким чином, помітно 

загальну тенденцію до зниження щільності і біомаси перифітону з 

віддаленням від греблі ГЕС у 2,4–35,6 разів. 

Подібне збільшення щільності та біомаси угруповань водних 

макробезхребетних та перифітонних водоростей внаслідок діяльності 

гідроелектростанцій спостерігали й інші дослідники [165, 184, 190, 199, 203]. 

Характерно, що чіткі тенденції до зменшення щільності та біомаси з 

віддаленням від ГЕС спостерігалися переважно впродовж весни–початку 

літа, а також в осінній період. Це може бути реакцією угруповань 

зооперифітону на зміну градієнту екологічних чинників (зокрема 

температури води) з віддаленням від греблі, які теж більш характерні для 

весни та осені. В літній період характер впливу глибинних вод на умови 

існування в нижньому б’єфі поступово змінюється і чітких кореляцій як для 

абіотичних факторів (температури води), так і для щільності та біомаси 

перифітону, не спостерігається. 

Вплив роботи ГЕС позначався також на представленості в угрупованнях 

різних екологічних груп водних макробезхребетних. Так, у травні 2018 р. 

виявлено зниження частки в угрупованнях організмів, що надають перевагу 

подрібненим органічним субстратам (залежність лінійна, r=-0,89, значимий 

при p<0,05) та активних фільтраторів (залежність лінійна, r=-0,91, значимий 

при p<0,05) з віддаленням від греблі. А також тенденція зниження щільності 

личинок хірономід Polypedilum ex gr. nubeculosum Meigen, характерних для 

замулених біотопів. Це може свідчити про збільшення ступеню 

забрудненості вод органічними речовинами під впливом скиду ГЕС та 

процеси самоочищення в русловій ділянці річки. 

Таким чином, основними факторами, які визначають склад та динаміку 

перифітонних угруповань в нижньому б’єфі Канівської ГЕС і перебувають 

під впливом її роботи, можна вважати: 
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1) сезонну та добову динаміку рівня води (щодобові зниження рівня 

води призводять до осушення частини берегоукріплювальних споруд і 

загибель угруповань на невеликих глибинах). 

2) коливання швидкості течії – щодобові зниження швидкості течії в час 

між пусками ГЕС роблять умови в нижньому б’єфі несприятливими для 

реофільних видів. Зниження швидкості течії з віддаленням від греблі може 

бути причиною зменшення вмісту у воді органічних зависей, що 

позначається на наявності в угрупованнях представників пов’язаних з ними 

екологічних груп. 

3) термічний режим даної ділянки (зниження температури води в 

нижньому б’єфі у весняно-літній і підвищення в осінньо-зимовий період), що 

може впливати не лише на розвиток угруповань, а й на швидкість розвитку 

личинкових форм представників деяких таксономічних груп у складі цих 

угруповань (подібне явище виявлено для личинок волохокрильців). 

4) зниження вмісту розчиненого кисню, яке періодично спостерігається 

на досліджуваній ділянці, може бути причиною майже повної відсутності в 

угрупованнях оксифільних видів. 

Таким чином просторово-часова динаміка зооперифітонних угруповань 

в нижньому б’єфі Канівської ГЕС визначається режимом її роботи. Отже, 

створення та функціонування гідроелектростанції негативно впливає не лише 

на екосистеми водосховища, але й є несприятливими для гідробіоценозів 

нижнього б’єфу. Це не дозволяє вважати руслову ділянку Кременчуцького 

водосховища такою, що зберегла природні умови існування. В окремі 

періоди зміна режиму роботи ГЕС може мати катастрофічні наслідки для 

зооперифітонних угруповань (заморні явища, осушення та обмерзання 

твердих субстратів). 
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Висновки до розділу 5 

 

1. Виявлено залежності між щільністю та біомасою перифітонних 

угруповань та відстанню нижче греблі ГЕС (rs=-0,62 – -0,94 або r=-0,81, 

значимі при p<0,05). Ці зв’язки були найбільш виразними на початку літа і в 

осінній період. Що свідчить про вплив роботи ГЕС на ці угруповання, який 

проявляється з різною інтенсивністю залежно від режиму її експлуатації. 

2. Виявлено тенденції до зниження значень загальної щільності 

угруповань, а також їх різноманітності за індексом Шеннона зі зростанням 

витрат води через споруди ГЕС. Для індексу Шеннона подібна тенденція 

виявлена і при зростанні рівнів води. 

3. Встановлено, що режим роботи ГЕС впливає на поширеність в 

угрупованнях представників окремих екологічних груп гідробіонтів. А саме, 

було виявлено негативну залежність від відстані нижче греблі для частки в 

загальній щільності угруповань організмів пов’язаних з подрібненими 

органічними субстратами (r=-0,89, значимий при p<0,05) та активних 

фільтраторів (r=-0,91, значимий при p<0,05). 
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ВИСНОВКИ 

 

В результаті дослідження встановлено закономірності просторово-

часової динаміки зооперифітонних угруповань в нижньому б’єфі Канівської 

ГЕС,  а також їх зміни під впливом ряду факторів довкілля в залежності від 

режиму її експлуатації. 

1. Ділянки річок в нижніх б’єфах гідроелектростанцій мають суттєві 

відмінності умов існування гідробіоценозів порівняно з природними річками. 

Зокрема, для них характерні внутрішньодобові коливання витрат та рівнів 

води, а також швидкості течії. Внаслідок скиду глибинних водних мас 

відбувається зниження температури води в нижньому б’єфі у весняно-літній 

період та її підвищення в осінньо-зимовий порівняно з температурою води в 

незарегульованих річках. Також експлуатація ГЕС може спричиняти 

зниження вмісту розчиненого кисню в нижньому б’єфі, зниження показника 

pH, та впливати на вміст у воді мінеральних та органічних сполук. Що 

призводить до зміни видового складу, багатства та різноманітності 

гідробіоценозів, а також щільності та біомаси угруповань гідробіонтів. 

2. Для нижнього б’єфу Канівської ГЕС встановлено, що умови 

середовища існування угруповань зооперифітону закономірно змінюються з 

віддаленням від греблі ГЕС. Для температури води у квітні, вересні та жовтні 

спостерігалося підвищення на 0,2–1,1°С (rs=0,82–0,85, значимі при p<0,05), а 

в листопаді – зниження на 0,4°С. Для загального вмісту розчинених солей – 

підвищення значень на 4–5 ppm у квітні, вересні та листопаді (rs=0,79–0,94, 

r=0,97, значимі при p<0,05). А для вмісту розчиненого кисню – зростання на 

1,9–2,5 мг/л в листопаді (r=0,78 значимий при p<0,05). 

3. Виявлено відмінності значень окремих гідрохімічних параметрів 

порівняно з верхнім б’єфом, а саме: зниження величини pH у нижньому б’єфі 

на 0,1–0,4 одиниці порівняно з верхнім б’єфом у першій половині 

вегетаційного сезону (квітень–червень) і в його кінці (листопад). Та 
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зниження значень вмісту розчиненого кисню порівняно з верхнім б’єфом на 

2,17–4,20 мг/л (серпень). Причому в частині випадків (на відстані 7,24 та 7,72 

км нижче греблі) були виявлені значення нижчі за мінімально допустиму 

концентрацію (4 мг/л). 

4. Встановлено, що перифітонні угруповання берегозахисних споруд в 

нижньому б’єфі ГЕС утворено представниками 48 НІТ, що належать до 8 

типів водних макробезхребетних (Porifera, Cnidaria, Platyhelminthes, Annelida, 

Bryozoa, Tardigrada, Arthropoda, та Mollusca). Домінантами за щільністю 

виступали личинки комарів-дзвінців (родина Chironomidae), малощетинкові 

черви та двостулкові молюски роду Dreissena, а за біомасою – черевоногі 

молюски, личинки комарів-дзвінців та Dreissena. 

5. Виявлено залежності між щільністю та біомасою перифітонних 

угруповань та відстанню нижче греблі ГЕС (rs=-0,62 – -0,94 або r=-0,81, 

значимі при p<0,05). Подібні залежності були виявлені також для щільності 

та біомаси представників окремих таксономічних груп, а саме Oligochaeta 

(rs=-0,59 – -0,65, значимі при p<0,05), Bryozoa (rs=-0,88 – -0,89, значимі при 

p<0,05), Trichoptera (rs=-0,65 – -0,67, значимі при p<0,05), Chironomidae (rs=-

0,67 – -0,72 або r=-0,76, значимі при p<0,05), Dreissena (rs=-0,89 або r=-0,79, 

значимі при p<0,05). Ці зв’язки були найбільш виразними на початку літа і в 

осінній період. Це свідчить про вплив роботи ГЕС на ці угруповання, який 

проявляється з різною інтенсивністю залежно від режиму її експлуатації, 

оскільки у весняний та осінній періоди витрати води через споруди ГЕС є 

вищими, ніж в літній період. 

6. Виявлено залежність максимального розміру личинок волохокрильців 

(Trichoptera) з відстанню нижче греблі. У травні такий зв'язок був 

позитивним (r=0,85, значимий при p<0,05), а в жовтні – негативним (r=-0,85, 

значимий при p<0,05). Це свідчить про вплив глибинного скиду ГЕС на зміну 

швидкості розвитку личинок внаслідок зміни температури води. 

7. Встановлено, що режим роботи ГЕС впливає на поширеність в 

угрупованнях представників окремих екологічних груп гідробіонтів. А саме, 
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було виявлено негативну залежність від відстані нижче греблі для частки в 

загальній щільності угруповань організмів пов’язаних з подрібненими 

органічними субстратами (r=-0,89, значимий при p<0,05) та активних 

фільтраторів (r=-0,91, значимий при p<0,05). 
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Додаток А 

 

Таблиця А 1 

Значення частки представників екологічних груп за вибором субстрату 

(у %) від загальної щільності зооперифітонних угруповань у травні 2018 

р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь 

То
чк

а 

Тип субстрату 
Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
до 0,063 
мм) 

Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
понад 
0,063 
мм) 

Піща-
ний 
(розмір 
часток 
0,063-2 
мм) 

Гравій-
ний 
(розмір 
часток 
0,2-2 см) 

Кам’я-
ний 
(понад 
2 см) 

Рослин-
ний 

Подріб-
нений 
органіч-
ний 

Інший Недо-
статньо 
даних 

1 3,46 up 7,61 0,252 7,862 0,503 6,604 36,918 9,434 3,145 27,673 
down 9,697 0 9,091 0 5,152 33,333 0 0,303 42,424 

2 4,12 up 5 0,41 5,246 0,82 9,754 49,836 12,377 4,262 12,295 
down 4,667 0,933 4,4 1,867 7,867 32,933 10,267 3,733 33,333 

3 5,12 - 12,519 0,296 5,111 0,593 6,222 34,074 8,889 4,889 27,407 
4 5,77 up 1,971 0 1,855 0,087 4,377 25,188 6,986 2,435 57,101 

down 3,396 0 1,698 0 8,302 28,113 12,075 4,906 41,509 
5 6,48 up 4,667 0 4,5 0 3,167 20,5 0,5 0 66,667 

down 7,015 0 5,821 0,448 5,97 33,731 0,149 0,597 46,269 
6 7,24 up 3,529 0 3,529 0 3,529 24,706 0 0 64,706 

down 5,385 0 3,846 0 5,385 30,769 0 0,769 53,846 
7 7,72 up 7,534 0,274 6,438 1,37 10,822 47,123 0,548 1,233 24,658 

down 6,25 0 3,333 0 4,167 26,667 0,833 0,417 58,333 
 

Таблиця А 2 

Значення частки представників трофічних екологічних груп (у %) від 

загальної щільності зооперифітонних угруповань у травні 2018 р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь То
чк

а 

Трофічна група 
Зішкрі-
бачі 

Мінери Подріб-
нювачі 

Збирачі Активні 
фільтра-
тори 

Пасивні 
фільтра-
тори 

Хижаки Пара-
зити 

Інші+ 
Неви-
значені 

1 3,46 up 32,642 1,572 4,025 27,736 34,025 0 0 0 0 
down 48,788 3,636 7,727 38,485 1,364 0 0 0 0 

2 4,12 up 29,508 0,82 1,967 24,59 42,295 0 0,82 0 0 
down 33,867 2,933 6,267 17,733 36,533 0 2,267 0,4 0 

3 5,12 - 32,963 1,111 2,741 25,111 38,074 0 0 0 0 
4 5,77 up 43,13 1,797 7,362 23,304 23,536 0,029 0,261 0 0,581 

down 25,66 2,453 5,283 13,208 38,302 0 0 0 15,094 
5 6,48 up 55 2,833 10 31,833 0,333 0 0 0 0,001 

down 49,403 2,687 7,164 38,507 0,746 0,149 1,343 0 0,001 
6 7,24 up 56,471 0,588 7,059 35,882 0 0 0 0 0 

down 51,538 3,846 9,231 35,385 0 0 0 0 0 
7 7,72 up 48,082 1,233 3,699 42,055 0,822 0,274 2,466 0 1,369 

down 48,75 3,333 8,333 30,417 0,833 0 0 0 8,334 
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Додаток А 

Таблиця А 3 

Значення частки представників екологічних груп за вибором субстрату 

(у %) від загальної щільності зооперифітонних угруповань у першій 

половині червня 2018 р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь 

То
чк

а 

Тип субстрату 
Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
до 0,063 
мм) 

Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
понад 
0,063 
мм) 

Піща-
ний 
(розмір 
часток 
0,063-2 
мм) 

Гравій-
ний 
(розмір 
часток 
0,2-2 см) 

Кам’я-
ний 
(понад 
2 см) 

Рослин-
ний 

Подріб-
нений 
органіч-
ний 

Інший Недо-
статньо 
даних 

1 3,46 up 6,571 2,114 6,724 4,152 15,1 39,638 8,914 4,305 12,571 
down 6,637 2,714 7,286 5,457 12,832 37,699 8,525 3,51 15,339 

2 4,12 up 12,599 1,13 3,333 2,26 23,672 43,559 5,819 4,237 3,39 
down 6,955 2,358 7,582 4,716 13,463 44,06 9,104 3,701 8,6 

3 5,12 - 5,263 3,918 8,83 7,836 13,392 36,14 12,281 4,152 8,187 
4 5,77 up 11,54 3,42 8,12 6,841 18,12 31,54 0,418 0,94 19,6 

down 5,296 3,602 8,065 7,285 12,581 32,608 10,565 3,602 16,398 
5 6,48 up 5,253 2,514 5,779 4,972 11,538 27,692 7,842 3,452 30,957 

down 9,099 5,616 13,844 11,231 14,835 31,411 0,06 0,09 13,814 
6 7,24 up 4,771 0,577 5,189 1,153 9,423 49,702 11,968 4,095 13,121 

down 4,348 3,478 7,826 7,005 11,932 31,304 11,063 3,72 19,324 
7 7,72 up 7,628 1,058 5,109 2,117 12,044 44,708 9,526 3,942 13,869 

down 6,983 3,362 8,276 6,724 14,44 39,138 10,431 4,181 6,466 
 

Таблиця А 4 

Значення частки представників трофічних екологічних груп (у %) від 

загальної щільності зооперифітонних угруповань у першій половині 

червня 2018 р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь То
чк

а 

Трофічна група 
Зішкрі-
бачі 

Мінери Подріб-
нювачі 

Збирачі Активні 
фільтра-
тори 

Пасивні 
фільтра-
тори 

Хижаки Пара-
зити 

Інші+ 
Неви-
значені 

1 3,46 up 28,514 0,648 1,867 25,6 38,076 0 5,105 0 0,19 
down 28,702 0,826 2,124 26,844 37,257 0 3,953 0 0,294 

2 4,12 up 13,051 0,169 0,508 21,864 24,859 0 39,548 0 0 
down 29,493 0,537 1,343 28,418 37,224 0 2,985 0 0 

3 5,12 - 24,62 0,468 1,053 18,48 53,041 0 1,17 0 1,168 
4 5,77 up 31,828 0,627 2,533 24,935 12,663 0 27,415 0 0 

down 27,231 0,968 2,366 18,522 45,806 0,027 2,93 0 2,15 
5 6,48 up 32,383 1,351 4,371 23,734 34,278 0,019 3,865 0 0 

down 43,544 0,871 2,102 33,213 17,267 0 2,703 0 0,3 
6 7,24 up 30,258 0,159 1,431 26,262 41,69 0 0 0 0,2 

down 29,662 1,159 3,14 18,213 47,15 0 0,676 0 0 
7 7,72 up 28,102 0,438 1,825 25 35,876 0 8,759 0 0 

down 25,345 0,302 0,819 24,483 44,741 0 3,017 0 1,293 
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Додаток А 

Таблиця А 5 

Значення частки представників екологічних груп за вибором субстрату 

(у %) від загальної щільності зооперифітонних угруповань у другій 

половині червня 2018 р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь 

То
чк

а 

Тип субстрату 
Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
до 0,063 
мм) 

Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
понад 
0,063 
мм) 

Піща-
ний 
(розмір 
часток 
0,063-2 
мм) 

Гравій-
ний 
(розмір 
часток 
0,2-2 см) 

Кам’я-
ний 
(понад 
2 см) 

Рослин-
ний 

Подріб-
нений 
органіч-
ний 

Інший Недо-
статньо 
даних 

1 3,46 up 2,824 0,376 2,729 0,965 29,224 30,588 15,02 11,271 6,824 
down 4,516 1,516 5,032 4,871 18,194 34,742 10,581 5,065 15,484 

2 4,12 up 2,353 0,464 0,929 1,053 44,056 16,533 17,183 15,882 1,548 
down 3,333 1,587 3,492 4,603 33,492 23,175 14,286 8,095 7,937 

3 5,12 - 1,317 0,299 0,838 1,677 47,665 19,94 16,647 11,617 0 
4 5,77 up 3,261 1,965 4,185 3,988 30,216 23,104 14,833 10,982 7,466 

down 6,054 1,429 4,762 4,082 19,116 34,286 9,456 5,17 15,646 
5 6,48 up 3,883 1,543 4,486 3,564 16,613 25,833 8,546 5,567 29,965 

down 5,818 3,182 8,227 7,136 13,227 38,955 10,091 3,364 10 
6 7,24 up 3,732 0,423 3,803 1,268 16,373 39,296 12,254 6,303 16,549 

down 5,703 1,711 6,692 4,335 14,791 45,209 11,027 4,449 6,084 
7 7,72 up 3,776 0,769 2,448 2,378 24,476 22,587 10,559 9,231 23,776 

down 3,433 2,09 4,925 4,627 26,866 24,328 11,045 7,761 14,925 
 

Таблиця А 6 

Значення частки представників трофічних екологічних груп (у %) від 

загальної щільності зооперифітонних угруповань у другій половині 

червня 2018 р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь То
чк

а 

Трофічна група 
Зішкрі-
бачі 

Мінери Подріб-
нювачі 

Збирачі Активні 
фільтра-
тори 

Пасивні 
фільтра-
тори 

Хижаки Пара-
зити 

Інші+ 
Неви-
значені 

1 3,46 up 15,718 0,306 0,824 12,635 66,753 0,071 2,988 0,235 0,47 
down 26,774 1,065 2,258 17,355 39,839 0,742 10,677 0 1,29 

2 4,12 up 7,152 0,031 0,093 4,458 80,031 0,124 7,183 0 0,928 
down 29,365 0,317 0,317 7,302 50 0,476 5,873 0 6,35 

3 5,12 - 34,431 0 0 4,671 57,305 0,359 3,234 0 0 
4 5,77 up 13,988 0,079 0,825 9,823 68,919 0,098 5,815 0,059 0,394 

down 25,306 0,476 1,429 21,088 36,735 0,408 9,116 0 5,442 
5 6,48 up 31,454 1,56 4,539 21,507 37,979 0,195 2,411 0 0,355 

down 28,636 0,545 1,545 22,455 39,455 0,5 6,409 0 0,455 
6 7,24 up 27,958 0,493 2,113 21,69 45,986 0,141 1,268 0 0,351 

down 27,719 0,304 0,684 24,905 41,445 0,304 2,738 0 1,901 
7 7,72 up 22,587 0,769 2,448 20,839 48,462 0,28 4,406 0,21 0 

down 32,687 0,597 1,343 11,94 42,985 0,149 5,821 1,493 2,985 
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Додаток А 

 

Таблиця А 7 

Значення частки представників екологічних груп за вибором субстрату 

(у %) від загальної щільності зооперифітонних угруповань у липні 2018 

р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь 

То
чк

а 

Тип субстрату 
Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
до 0,063 
мм) 

Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
понад 
0,063 
мм) 

Піща-
ний 
(розмір 
часток 
0,063-2 
мм) 

Гравій-
ний 
(розмір 
часток 
0,2-2 см) 

Кам’я-
ний 
(понад 
2 см) 

Рослин-
ний 

Подріб-
нений 
органіч-
ний 

Інший Недо-
статньо 
даних 

1 3,46 up 3,077 0,769 3,692 2,692 33,692 23,769 11,538 11,154 9,615 
down 1,856 0,206 0,928 2,784 42,165 15,361 13,918 12,474 10,309 

2 4,12 up 2,789 1,088 3,333 4,218 35,034 18,503 12,789 12,041 10,204 
down 6,226 2,264 4,906 7,925 39,245 17,736 10,189 7,736 3,774 

3 5,12 - 4,528 0 0,566 1,132 61,321 10,755 10,377 9,434 1,887 
4 5,77 up 4,416 1,738 4,302 5,812 35,869 20,655 12,279 11,51 3,419 

down 3,75 2,5 4,886 7,727 44,659 14,545 10,682 10,114 1,136 
5 6,48 up 4,091 2,841 5,284 7,045 37,386 17,102 12,955 11,591 1,705 

down 13,488 3,605 9,419 7,907 15,233 25,581 4,767 3,721 16,279 
6 7,24 up 5,265 1,402 5,947 4,508 28,333 27,538 7,311 6,439 13,258 

down 3,804 2,826 4,674 7,717 41,739 14,348 9,783 7,5 7,609 
7 7,72 up 2,446 0,647 1,655 1,942 56,331 8,921 7,914 7,914 12,23 

down 3,333 0,741 1,481 1,852 60,37 8,333 10,741 9,444 3,704 
 

Таблиця А 8 

Значення частки представників трофічних екологічних груп (у %) від 

загальної щільності зооперифітонних угруповань у липні 2018 р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь То
чк

а 

Трофічна група 
Зішкрі-
бачі 

Мінери Подріб-
нювачі 

Збирачі Активні 
фільтра-
тори 

Пасивні 
фільтра-
тори 

Хижаки Пара-
зити 

Інші+ 
Неви-
значені 

1 3,46 up 20,538 0,385 1,154 15,5 57,038 0,385 3,462 0 1,538 
down 22,577 0,309 1,031 7,1 55,876 0,928 10,206 0 1,973 

2 4,12 up 15,17 0,204 1,02 11,361 63,401 0,68 6,122 0 2,042 
down 36,792 0 0,377 13,396 36,226 1,132 12,075 0 0 

3 5,12 - 71,698 0 0 10,189 12,453 0,377 3,396 0 1,887 
4 5,77 up 12,536 0,085 0,171 11,396 60,912 0,912 11,425 0 2,563 

down 35,341 0 0 8,295 39,659 1,136 14,432 1,136 0 
5 6,48 up 12,614 0 0 12,159 61,705 0,909 10,909 0 1,704 

down 25,465 0,233 0,93 26,628 21,395 1,163 16,047 0 8,139 
6 7,24 up 30,909 0,341 1,136 19,924 33,674 0,568 10,038 0 3,41 

down 38,37 0,326 0,761 11,848 26,957 1,413 19,239 0 1,086 
7 7,72 up 68,273 0,216 0,791 6,475 10,576 0,216 7,482 0,216 5,755 

down 69,259 0,185 0,37 6,481 16,667 0,37 4,815 0 1,853 
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Додаток А 

Таблиця А 9 

Значення частки представників екологічних груп за вибором субстрату 

(у %) від загальної щільності зооперифітонних угруповань у серпні 2018 

р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь 

То
чк

а 

Тип субстрату 

Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
до 0,063 
мм) 

Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
понад 
0,063 
мм) 

Піща-
ний 
(розмір 
часток 
0,063-2 
мм) 

Гравій-
ний 
(розмір 
часток 
0,2-2 см) 

Кам’я-
ний 
(понад 
2 см) 

Рослин-
ний 

Подріб-
нений 
органіч-
ний 

Інший Недо-
статньо 
даних 

1 3,46 up 12,464 1,594 5,652 3,478 26,377 25,507 8,841 10,29 5,797 
down 10,374 2,15 8,785 6,916 29,252 20 8,879 7,103 6,542 

2 4,12 up 5,686 0,196 3,922 3,333 29,02 37,255 8,627 8,039 3,922 
down 3,824 0,294 0,882 5 47,353 16,176 12,353 11,176 2,941 

3 5,12 - 15,152 2,424 7,576 7,273 31,212 16,364 10 6,97 3,03 
4 5,77 up 4,383 1,477 4,213 3,656 33,051 20,097 11,162 11,065 10,896 

down 4,426 1,639 3,279 4,262 29,672 11,311 8,525 7,377 29,508 
5 6,48 up 6,333 2,667 6,333 5,04 28,267 14,533 8,667 8,467 19,333 

down 2,597 1,558 3,377 2,857 34,286 12,597 11,818 11,429 19,481 
6 7,24 up 4,825 0,909 4,196 3,357 34,266 23,007 11,608 10,839 6,993 

down 6,182 2,909 6,545 5,455 25,636 22,909 6,909 5,273 18,182 
7 7,72 up 1,795 1,026 2,308 2,051 36,41 8,974 8,462 8,205 30,769 

down 4,306 2,5 5,417 5,694 39,028 17,222 9,028 8,472 8,333 
 

Таблиця А 10 

Значення частки представників трофічних екологічних груп (у %) від 

загальної щільності зооперифітонних угруповань у серпні 2018 р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь То
чк

а 

Трофічна група 
Зішкрі-
бачі 

Мінери Подріб-
нювачі 

Збирачі Активні 
фільтра-
тори 

Пасивні 
фільтра-
тори 

Хижаки Пара-
зити 

Інші+ 
Неви-
значені 

1 3,46 up 19,855 0,145 0,29 23,188 48,116 0,29 3,768 0 4,348 
down 20,561 0 0 23,364 35,888 1,121 12,523 0 6,543 

2 4,12 up 22,353 0 0 26,078 35,882 0,98 10,784 0 3,923 
down 35,294 0 0,294 10 36,765 1,471 15,294 0,882 0 

3 5,12 - 31,515 0 0 16,364 34,545 1,212 13,333 0 3,031 
4 5,77 up 13,462 0 0,024 11,961 61,913 0,363 6,223 0 6,054 

down 24,754 0,164 0,328 8,197 33,77 0,328 20,984 0 11,475 
5 6,48 up 16,467 0,067 0,133 13,933 49,8 0,333 5,933 0 13,334 

down 12,727 0 0 6,623 61,688 0,26 4,416 0 14,286 
6 7,24 up 18,462 0 0 14,476 57,552 0,699 7,413 0,699 0,699 

down 27,818 0 0 18,727 26,909 0,364 20,727 0 5,455 
7 7,72 up 31,026 0 0 6,923 33,846 0 0 0 28,205 

down 33,194 0 0 14,583 38,611 0,417 6,25 0 6,945 
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Таблиця А 11 

Значення частки представників екологічних груп за вибором субстрату 

(у %) від загальної щільності зооперифітонних угруповань у жовтні 2018 

р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь 

То
чк

а 

Тип субстрату 
Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
до 0,063 
мм) 

Глинис-
тий 
(розмір 
часток 
понад 
0,063 
мм) 

Піща-
ний 
(розмір 
часток 
0,063-2 
мм) 

Гравій-
ний 
(розмір 
часток 
0,2-2 см) 

Кам’я-
ний 
(понад 
2 см) 

Рослин-
ний 

Подріб-
нений 
органіч-
ний 

Інший Недо-
статньо 
даних 

1 3,46 up 3,889 1,667 4,63 5 30,185 18,519 9,259 8,333 18,519 
down 2,083 2,014 4,097 5,903 31,042 11,181 9,583 9,097 25 

2 4,12 up 1,622 1,351 2,973 5,946 15,676 9,73 4,865 3,784 54,054 
down 2,708 1,25 2,917 4,375 26,667 12,292 9,792 8,75 31,25 

3 5,12 - 1,034 0,69 1,494 2,414 42,529 10,46 14,483 14,253 12,644 
4 5,77 up 0,938 0,312 1,25 0,625 23,125 21,875 8,75 11,875 31,25 

down 7,083 1,488 7,917 6,25 22,56 41,607 4,881 4,643 3,571 
6 7,24 up 2,632 2,368 5 6,316 41,316 15,526 6,316 7,368 13,158 

down 7,688 1,828 9,409 5,215 18,118 43,495 2,903 2,204 9,14 
7 7,72 up 2,909 0,545 3,455 3,273 32,364 14,545 10,545 10,545 21,818 

down 4,167 3,472 7,083 11,25 26,25 20,417 6,25 4,444 16,667 
 

Таблиця А 12 

Значення частки представників трофічних екологічних груп (у %) від 

загальної щільності зооперифітонних угруповань у жовтні 2018 р. 

С
та

нц
ія

 

В
ід

ст
ан

ь То
чк

а 

Трофічна група 
Зішкрі-
бачі 

Мінери Подріб-
нювачі 

Збирачі Активні 
фільтра-
тори 

Пасивні 
фільтра-
тори 

Хижаки Пара-
зити 

Інші+ 
Неви-
значені 

1 3,46 up 20,741 0,185 0,37 12,222 44,259 0,556 5 0 16,667 
down 14,097 0,139 0,278 6,528 62,986 0,625 5,625 0 9,722 

2 4,12 up 6,757 0 0 5,405 47,297 1,081 9,73 0 29,73 
down 8,125 0 0 6,458 79,167 0,625 5,625 0 0 

3 5,12 - 11,379 0 0 3,793 74,483 0,345 3,103 0 6,897 
4 5,77 up 19,375 1,875 4,375 7,812 47,812 0 0 0 18,751 

down 32,619 0 0,119 28,095 18,571 1,25 12,798 0 6,548 
6 7,24 up 48,684 0 0 9,211 26,316 0,526 4,737 0 10,526 

down 38,978 0,269 0,538 33,011 17,097 0,591 6,29 0 3,226 
7 7,72 up 12,545 0 0 7,273 52,909 0,727 6,545 0 20,001 

down 26,806 0,556 1,111 13,333 26,806 1,806 18,472 0 11,11 
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