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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність роботи. Дослідження гідрологічних чинників формування 

екологічного стану (потенціалу) істотно змінених водних об’єктів є важливим напрямком 

розвитку гідроекологічних досліджень і основою для оптимізації водного господарства.  

На сьогодні водойма Сасик – це унікальний приклад спроби перетворення 

солонуватоводного лиману-озера на прісноводне водосховище. Для України територія, де 

розташована водойма, є цінною складовою природно-заповідного фонду та особливо 

значимою в плані розвитку туризму, рибного та водного господарства. В той же час у 

процесі використання водойми виникли складні екологічні проблеми, які спричинили 

соціально-економічну напругу в регіоні. Тому з’ясування різних аспектів впливу 

гідрологічних факторів на сучасний екологічний стан водойми, порівняння його з 

природним станом та оцінка можливих заходів з метою його покращення є на сьогодні 

вельми актуальними питаннями. 

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

темою дисертації проводились згідно планів науково-дослідної роботи відділу екологічної 

гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАН України. В якості 

виконавця здобувач брав участь у реалізації держбюджетних тем № 113 «Трансформація 

біорізноманіття та біоресурсного потенціалу екосистем рівнинних водосховищ в умовах 

глобальних кліматичних змін і розвитку біологічної інвазії» (ДР № 0111U000077, 2011-

2015 рр.) та № 133 «Концептуальні підходи до розробки методів управління станом 

водних техно-екосистем енергетичних об’єктів» (ДР № 0116U003553, 2016-2018 рр.); в 

якості керівника – в НДР  «Водообмін як фактор формування сучасного стану екосистеми 

Сасикського водосховища (на прикладі фітопланктону)» (проєкт НДР молодих учених 

НАН України відповідно до постанов Президії НАН України № 85 від 12.06.2013, № 31 

від 12.02.2014, ДР № 0113U005413, 2013-2014 рр). 

Мета і завдання роботи. Метою роботи є визначення основних гідрологічних 

чинників функціонування екосистеми водойми Сасик, їх комплексна оцінка та аналіз 

можливих змін внаслідок антропогенного перетворення.   

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні завдання:  

- проаналізувати ретроспективні, моніторингові дані та результати натурних 

досліджень щодо стану екосистеми Сасика; 

- дослідити міжнародний досвід перетворення та ренатуралізації 

солонуватоводних водойм; 

- визначити основні абіотичні чинники формування екологічного стану 

водосховища Сасик; 

- оцінити ключові гідрологічні чинники  функціонування гідроекосистеми 

(водний баланс, водообмін і внутрішньоводоймову гідродинаміку) до та після 

перетворення водойми; 

- оцінити основні екологічно значущі гідрофізичні та гідрохімічні 

характеристики водних мас у сучасних умовах та їх багаторічну динаміку; 

- дослідити можливі зв’язки між основними абіотичними факторами 

функціонування гідроекосистеми; 
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- оцінити вплив сучасного гідрологічного режиму на деякі компоненти 

гідробіоценозу водосховища; 

- дослідити переваги комплексного використання в дослідженнях  

гідроекосистем методів біоіндикації та екологічної гідрології; 

- адаптувати математичну модель оцінки стану екосистеми за індикаторним 

показником для сучасного періоду водосховища; 

- розробити рекомендації щодо регулювання гідрологічного режиму 

водосховища з метою покращення його екологічного стану або ренатуралізації при 

можливих варіантах використання водойми.  

Об’єкт дослідження – гідрологічні чинники формування екологічного стану 

водойми Сасик. 

Предмет дослідження – динаміка гідрологічних чинників до та після 

антропогенного перетворення водойми на водосховище, їх взаємодія та вплив на 

деякі складові гідробіоценозу. 

Методи дослідження. В процесі підготовки дисертаційної роботи застосовувались 

як емпіричні (спостереження, вимірювання, обстеження та ін.), так і теоретичні (аналіз і 

синтез інформації, історичний метод, порівняння та узагальнення, моделювання та ін.) 

загальнонаукові методи. Відбір проб і вимірювання показників під час натурних 

досліджень здійснювалися згідно загальноприйнятих методик, які використовуються в 

гідрології, гідрохімії, гідробіології та гідроекології. 

Для графічного представлення результатів та оформлення роботи застосовувались 

комп’ютерні програми, зокрема Microsoft Office 2016, Statistica 12.0, Golden Software 

Surfer 19.2, Corel Draw X7, AutoCAD 2010, Google Earth Pro.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що 

Вперше: 

- розроблено періодизацію існування водойми Сасик; 

- визначено та оцінено ключові елементи гідрологічного режиму, що впливають 

на  екологічний стан водойми на різних етапах існування; 

- оцінено складові водного балансу, їх багаторічну та сезонну динаміку для 

перетвореної солонуватоводної водойми; 

- виявлено залежність між показниками водообміну для водосховища; 

- визначено основні особливості термічного і седиментаційного режимів, 

оптичних показників водних мас на сучасному етапі існування водойми; 

- оцінено зміну показника загальної мінералізації та вплив на нього зміни 

гідрологічного режиму; 

- розроблено рекомендації щодо комплексу локальних заходів із покращення 

сучасного екологічного стану водойми та його регулювання в майбутньому. 

Удосконалено: 

- районування водойми в сучасному стані за результатами досліджень 

гідрологічних факторів; 

- методику розрахунку елементів гідродинаміки для водойми з врахуванням 

даних натурних спостережень; 

- математичне представлення зв’язків між гідрологічними факторами та 

деякими складовими гідробіоценозу. 
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Набули подальшого розвитку: 

- методичні підходи до регулювання гідрологічних факторів функціонування 

екосистеми солонуватоводних антропогенно перетворених водойм; 

- комплексне використання методів біоіндикації та методології екологічної 

гідрології для оцінювання стану водної екосистеми. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи можуть бути 

використанні при визначенні екологічного потенціалу водойми і розробці варіантів 

подальшого її існування. Зокрема, запропонований режим роботи гідротехнічних споруд 

буде рекомендований для впровадження Басейновому управлінню водних ресурсів річок 

Причорномор’я та Нижнього Дунаю, а загальні результати роботи можуть бути 

використані в роботі Управління Державного агентства рибного господарства у Одеській 

області, Дунайської гідрометобсерваторії, Дунайського біосферного заповідника. Деякі 

результати роботи вже використовувалися в навчальному процесі середньої школи, 

зокрема для проведення учнівських конференцій. Результати роботи також можуть бути 

використані в навчальному процесі, проєктних та науково-технічних роботах установ 

Національної академії наук України. 

Наукове значення отриманих результатів підтверджено тим, що вони увійшли 

до комплексу робіт «Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем 

України», за яку колективу авторів, включаючи здобувача, присуджено премію 

Президента України для молодих вчених у 2017 році. 

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні збору та опрацюванні 

вихідної інформації, зокрема моніторингових і ретроспективних даних. Автор 

особисто брала участь в організації та проведенні експедиційних досліджень 

протягом 2013-2019 років, проводила відбір проб фітопланктону, розчиненого 

кисню, загальної мінералізації, БСК5, донних відкладів та інше. Особисто проводила 

обробку відібраних проб та аналіз отриманих результатів. Розробила концептуальну 

балансову математичну модель, проводила необхідні розрахунки водного балансу та 

гідродинамічних процесів. Розробила комплекс локальних заходів з покращення 

сучасного стану водосховища, оцінила можливі варіанти його використання.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної роботи 

були представлені у вигляді доповідей і постерів та обговорювалися на Науково-

практичних конференціях студентів та молодих учених «Наукоємні технології» (м. Київ, 

2009, 2010, 2011 рр.); Всеукраїнських наукових конференціях студентів та аспірантів 

«Екологічна безпека держави» (м. Київ, 2009, 2010 рр.); Міжнародній науково-практичній 

конференції «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» (м. Мукачево, 

2011р.); 5-й Всеукраїнській науковій конференції «Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» 

(м. Чернівці, 2011 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції «Лимани північно-

західного Причорномор’я: актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. 

Одеса, 2012 р.); Науково-практичній конференції для молодих вчених «Актуальні 

проблеми сучасної гідроекології», присвяченій 95-річчю НАН України (м. Київ, 2013 р.); 

VII Международной научной  конференции молодых ученых  и  талантливых  студентов 

(г. Москва, 2013 г.); 6-й Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю 

«Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології» (м. Дніпропетровськ, 2014 р.); 

Міжнародній конференції молодих учених «Актуальні проблеми ботаніки та екології» 
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(м. Умань, 2014 р.); Всеукраїнській  науково-практичній конференції «Лимани північно-

західного Причорномор’я: сучасний гідроекологічний стан, проблеми водного та 

екологічного менеджменту та шляхи їх вирішення» (м. Одеса, 2014 р.); І, ІІІ-V Науково-

практичних конференціях молодих вчених «Сучасна гідроекологія: місце наукових 

досліджень у вирішенні актуальних проблем» (м. Київ, 2015, 2016, 2017, 2018 р.); ІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Екологія і природокористування в системі 

оптимізації відносин природи і суспільства» (м. Тернопіль, 2016 р.); V Международной 

научной конференции «Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная 

трансформация, качество воды» (Минск-Нарочь, 2016 г.); VII з’їзді Гідроекологічного 

товариства України (м. Київ, 2015 р.); Всеукраїнській конференції молодих вчених 

«Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в контексті екологічних викликів 

сьогодення» (м. Київ, 2016 р.); І-му Всеукраїнському гідрометеорологічному з’їзді (м. 

Одеса, 2017 р.); 17th Scientific Conference of the Phycology Section of the German Botanical 

Society (Berchtesgaden, Germany, 2018);  4th International Conference Water resources and 

wetlands (Tulcea, Romania, 2018); VIII з’їзді Гідроекологічного товариства України 

«Перспективи гідроекологічіних досліджень в контексті проблем довкілля та 

соціальних викликів», присвяченому 110-річчю заснування Дніпровської біологічної 

станції (м. Київ, 2019 р.); засіданнях вченої ради та наукових семінарах  відділу 

екологічної гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАНУ. 

Публікації. Основний матеріал та результати досліджень опубліковані в 

38 наукових працях (загальний обсяг 9,6 д.а., з них 6,6 д.а. належать особисто автору), 

зокрема 4 статті  у фахових виданнях, рекомендованих МОН України (всі одноосібні), 

4 статті в іноземних наукових виданнях (серед них 2 у виданнях, включених у 

Scopus), 6 статей в інших наукових виданнях (2 одноосібні), 24 матеріали та тези 

доповідей всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотації, 

вступу, шести розділів, висновків, списку використаних джерел. Загальний обсяг 

роботи становить 274 сторінки, зокрема 199 сторінок основного тексту, що включає 

100 рисунків (з них 18 на окремих аркушах) і 22 таблиці (з них 3 на окремих аркушах) 

та 1 додаток на 9 сторінках. Список використаних літературних джерел налічує 263 

найменування, з них 27 латиницею. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У першому розділі «Водосховище Сасик – унікальна антропогенно перетворена 

водойма» надано фізико-географічну характеристику регіону розташування водойми, 

зокрема коротко описані рельєф, геологічні процеси, гідрографічна мережа, кліматичні 

особливості та ґрунтовий покрив території, виконано ретроспективний аналіз проєктів 

використання Сасика, актуалізовано проблеми, викликані антропогенним 

перетворенням водойми. 

Водосховище Сасик, яке створене в ложі лиману-озера з групи Дунай-

Дністровського межиріччя Північно-Західного Причорномр’я, знаходиться поблизу 

дельти Дунаю (рис.1). Морфометричні характеристики та природний гідрологічний 

режим водойми обумовлені впливом комплексу фізико-географічних умов. Клімат 
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регіону помірно континентальний з 

недостатнім зволоженням. Вітровий 

режим досить мінливий – переважають 

північно-східні, північні та південно-

західні вітри швидкістю 1-10 м/с. 

Антропогенне втручання у 

функціонування екосистеми водойми 

відбулося наприкінці 1970-х рр. при 

реалізації проєкту Дунай-

Дністровської зрошувальної системи 

(ДДЗС), внаслідок чого побудовано 

канал Дунай-Сасик і дамбу вздовж 

пересипу між Сасиком і морем. На 

початку 1980-х рр. водойму було 

перетворено на водосховище у складі 

зрошувальної системи з функцією 

накопичення дунайської води (на 

сьогодні водойму виключено з 

системи). Одночасно Сасик мав стати 

складовою водогосподарського 

комплексу Дунай-Дніпро, але проєкт 

не було втілено.  

Наслідками перетворення 

водойми стала  зміна гідрологічного 

режиму, гідрохімічних і гідрофізичних 

показників водних мас, активізація 

процесів переформування берегової 

зони, втрата бальнеологічних ресурсів 

та структурні зміни в біоті. Екологічні 

наслідки антропогенного втручання 

спричинили соціально-економічну напругу в регіоні. 

Другий розділ «Особливості еколого-гідрологічних досліджень водойм, що 

зазнали антропогенного втручання» присвячено огляду історії досліджень Сасика 

та інших лиманів, аналізу міжнародного досвіду спроб опріснення та відновлення 

водойм, розгляду основ методології екологічної гідрології та опису матеріалів і 

методів дослідження.  

Основний об’єм досліджень лиманів, зокрема Сасика, проведений у 1980-х рр.:  

географічні та геологічні особливості досліджували М.Ш. Розенгурт, Г.І. Швебс, 

В.М. Воскобойніков, Ю.Д. Шуйський,  Г. В. Вихованець, Ю.А. Амброз; гідробіологічну 

складову – О.І. Іванов, Г.В. Парчук, І.В. Меліян, В.В. Поліщук, Н.М. Степаненко, 

Т. А. Харченко, А.В. Ляшенко, П.Г. Сухойван, В.І. Могільченко, В.А. Ткаченко, 

О.М. Волошкевич; гідрохімічні властивості водних мас – І.Г. Єнакі, П.М. Линник; 

гідрологічні чинники – В.М. Тімченко, Б.І. Новіков. Екологічне обґрунтування проєкту 

водогосподарського комплексу представлено в роботах  В.Д. Романенка, О.П. Оксіюк, 

Рис. 1. Карта-схема району досліджень:  

1 – шлюз каналу Дунай-Сасик; 2 – шлюз 

Міжколгоспного каналу; 3 – дюкер каналу 

Дунай-Сасик; 4 – випускний шлюз; 5 – 

с. Приморське (Жебріяни); 6 – рекреаційна зона 

с. Приморське (Жебріяни) і місце розташування 

рибдільниці «Волчек»; 7,8 – місце існування 

Кундуцької прорви та проранів; 9 – шлюз-

водоскид; 10 – рекреаційна зона с. Приморське 

(Росейка); ГНС – головна насосна станція; 

НСВ – насосна станція  для відкачування. 
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В.Д. Пономаренка та інших. Пізніше з’являється декілька робіт з результатами 

епізодичних гідробіологічних і гідрохімічних досліджень, але гідрологічні чинники 

формування екологічного стану водойми залишаються недостатньо вивченими. 

 Інші країни мають різний досвід одамбування, опріснення та відновлення 

солоних і солонуватоводних водойм. Як приклади розглянуті Веселівське 

водосховище (Росія), озеро Дір-Пойнт (Deer Point Lake, США), лиман-озеро Ташаул 

і комплекс озер-лагун Разим (Разельм)-Синоє (Румунія), а також досвід Нідерландів 

у відновленні водних об’єктів. В усіх прикладах перетворення та підтримання стану 

водойм проходить шляхом регулювання гідрологічного режиму та запровадження 

заходів з управління станом екосистеми залежно від наявних проблем.  

В дослідженні використано ретроспективні, моніторингові та дані натурних 

досліджень, що проаналізовані згідно методології екологічної гідрології, яка вивчає 

ключові абіотичні чинники функціонування гідроекосистем. Значущість кожного з 

них залежить від генезису, розвитку, клімату, розташування, розмірів водного 

об’єкта. Для водойми Сасик особливу увагу було приділено розгляду водного 

балансу, водообмінним і гідродинамічним процесам (динаміка рівня водної 

поверхні, характер течій, хвилювання та перемішування водних мас), серед 

гідрофізичних показників – температурному режиму, каламутності та оптичним 

властивостям (колір, відносна прозорість) водних мас, серед гідрохімічних 

показників – загальній мінералізації (солоності) води і вмісту розчиненого у воді 

кисню. Вони в деякій мірі є взаємозалежними та визначальними умовами 

формування екологічного стану (потенціалу) водойми в цілому. Окрім цього 

розглянуто вплив гідрологічного режиму на переформування берегів водосховища, 

розподіл і властивості донних відкладів, особливості життєдіяльності гідробіонтів, 

зокрема, фітопланктону, фітобентосу та іхтіофауни. 

Для оцінки динаміки показників стану гідроекосистеми Сасика в існуванні водойми 

автором виділено два основні етапи: існування в природному стані як лиман-озеро (до 

1978 р.) та в перетвореному як водосховище (з 1979 р. дотепер). Через періодичність 

зв’язку з морем водойми в природному стані умовно виділено період відокремлення від 

моря (1947-1950 рр.) та сполучення з морем (1951-1978 рр.), в перетвореному – період 

становлення водосховища (1979-2000 рр.), в якому виділено фази активного перетворення 

(1979-1985 рр.), використання водойми для іригації (1986-1994 рр.) та стабілізації (1995-

2000 рр.), і сучасний період (з 2001 р.).  

Встановлено, що наразі довжина водойми становить 35 км, найбільша ширина – 

11-12 км; площа – 206 км
2
, об’єм – 479 млн м

3
, середня глибина – 2,1 м, максимальна 3,2-

3,3 м. Проєктні характеристики водосховища: при НПР (0,20 м БС) – площа 210 км
2
, 

об’єм – 500 млн м
3
; при РМО (-1,0 м БС) об’єм має складати 266 млн м

3
. На 

сучасному етапі існування водойми за морфометричними та гідроекологічними 

показниками її поділено на північний, центральний та південний (пониззя) райони.  

В третьому розділі «Ключові гідрологічні чинники функціонування екосистеми 

на різних етапах існування водойми» проведено розрахунки складових водного 

балансу водойми на різних етапах існування, визначено показники водообміну, 

проаналізовано основні гідродинамічні процеси, зокрема представлено результати 



7 

 

математичного моделювання течій, розрахунки висоти вітрових хвиль, натурні дані 

щодо сейшевих явищ та перемішування води. 

Розраховані складові водного балансу згідно з періодами існування водойми 

представлено в табл.1. Сучасні зміни обумовлені зменшенням стоку річок, ґрунтових  

вод та об’єму опадів. Надходження води по каналу Дунай-Сасик суттєво зменшилось. У 

витратній частині балансу збільшилась частка випаровування.  

Таблиця 1 

Усередненні складові водного балансу на різних етапах існування водойми 

Елементи водного балансу 

водойми 

Лиман-озеро Водосховище  

Період 

відокремлення 

від моря 

Період 

сполучення з 

морем 

Період 

становлення 

Сучасний 

період 

млн м
3 

% млн м
3 

% млн м
3 

% млн м
3 

% 

Прибуткова частина 

Опади Wоп 83,8 37,8 95,5 31,5 91,6 8,9 95,9 17,8 

Поверхневий стік (рр. 

Когильник і Сарата) 
Wп. с. 51,4 23,2 51,4 17,0 126 12,3 33,8 6,3 

Притік ґрунтових вод Wгр. 86,1 38,9 13,9 4,6 46,7 4,5 9,2 1,7 

Притік морської води 

через прорву 
Wм-лим - - 142 46,9 - - - - 

Притік по каналу  Wк - - - - 765 74,3 399 74,2 

Фільтрація з моря +Wф 0,26 0,1 - - - - - - 

Разом 221,6 100 302,8 100 1029,3 100 537,9 100 

Витратна частина 

Випаровування Wвип 146 100 173 58,23 156 17,4 193 33,17 

Фільтрація в море -Wф - - 0,1 0,03 0,2 0,02 0,2 0,03 

Стік в море через 

прорву 
Wлим-м - - 124 41,74 - - - - 

Скид в море через 

шлюз-водоскид 
Wм - - - - 690 77,0 389 66,8 

Забір на зрошення Wзр - - - - 50 5,58 - - 

Разом 146 100 297,1 100 896,2 100 582,2 100 

Акумуляція води ±Wак 75,6  5,7  133,1  -44,3  

 

Деякі складові водного балансу водосховища для сучасного періоду існування 

відрізняються вираженою сезонністю: в теплий період року (квітень-жовтень) з 

річками надходить 35% стоку, а з опадами – 67%, хоча раніше це складало 58-64%. 

Надходження води по каналу сягає максимуму в червні та серпні, а найменшим є 

взимку. Стік через шлюз-водоскид відбувається самопливом часто одночасно з 

надходженням води по каналу. Забір води на зрошення припинився в 2000-х рр.  

На теплий період року наразі припадає 91,5% витрат води із випаровуванням, а 

в природному стані Сасика це становило 87%. 

В останні десятиліття інтенсивність водообміну знизилася, а його період  

збільшився з 196 діб, характерних для періоду становлення, до 312 діб (рис. 2). У 

природному стані під час відокремлення від моря період водообміну становив 699 діб.  
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За розрахунками між показниками водооновлення (В) та середнім коефіцієнтом 

водообміну (Кв) встановлено зв’язок: 

В=0,346×ln(Кв)+0,6534   (1) 

В природному стані середні за рік 

амплітуди коливання рівня води в 

Сасику сягали 169 см, середній 

багаторічний рівень складав -0,31 м БС. 

Середній рівень води з початку 

існування водосховища становить 

0,05 м БС з розмахом коливань 36-

253 см. Найменші річні амплітуди 

характерні для фази стабілізації (1995-

2000 рр.), а максимальні – для активної 

фази перетворення (1979-1985 рр.). На 

сьогодні рівневий режим підтримується 

роботою гідротехнічних споруд. 

Вплив вітру є основним фактором 

гідродинамічних процесів на всіх етапах існування водойми. Максимальні вітрові 

денівеляції (21-31 см) викликають домінуючі вітри північного та північно-західного 

напрямку. Автором визначено, що залежність між добовими денівеляціями рівня 

(ΔHв, см) та швидкостями вітру (w, м/с) для водосховища можна представити 

рівнянням (r=0,88): 

ΔHв= 1,9566×w+1,319     (2) 

Розвиток вітрових хвиль на водосховищі в більшій мірі лімітує швидкість і 

напрямок дії вітру, а не довжина розгону хвиль. В результаті натурних спостережень 

визначено, що середня висота вітрових хвиль на відкритій акваторії водойми 

складає 30 см, максимально зафіксована – 98 см. Довжина хвиль у середньому 

становить 170 см. При наявності даних щодо швидкості (w, м/с) і довжини розгону 

вітру (D, км) та глибини водойми (H, м) 

висоту вітрових хвиль (hv, м) на 

водосховищі можна розраховувати за 

рівнянням: 

ℎ𝑣 = 0.0406𝑤0.95𝐷0.285𝐻0.475  (3) 

Висота зафіксованих під час 

спостережень на мілководді сейшевих 

хвиль становила 1,5-4 см, зростала при появі 

або збільшенні швидкості вітру. Період 

сейшевих коливань складав 75-120 хвилин 

(рис. 3). Визначений діапазон вищий за 

розрахований за формулою Праудмена із 

використанням усереднених даних для 

водойми, але відповідає такому з 

урахуванням зміни реальної глибини на 

станції (78-131 хв). 

Рис. 3. Добовий  хід рівня водної 

поверхні у південно-західній частині 

водойми, см, за даними натурних 

досліджень: 12.08.2013 р. (1), 30.10.2013 р 

(2),  7.06.2014 р. (3), 10.05. 2015 р. (4); 

виділено наявність сейшевих явищ 

Рис. 2. Показники зовнішнього водообміну 

лиману-озера в період відокремлення від моря 

(1), під час наявності сполучення (2), у період 

становлення водосховища (3) та в сучасний 

період в 2001-2017 рр. (4) 
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З еколого-гідрологічної точки зору встановлено межу мілководності для Сасика. 

При середній виміряній довжині вітрових хвиль вона становить 0,85-1,1 м. 

Мілководдям при цьому вважається 14% площі водойми. При вітрах від 7 м/с 

мілководдям стає до 90% акваторії.  

Для екосистеми водойми визначальним є динамічне (турбулентне) 

перемішування. Згідно з натурними дослідженнями масштаб перемішування на 

мілководдях водосховища становив 11-92 см. Найменші масштаби явища 

спостерігались у заростях очерету та на відкритій акваторії з глибиною до 0,2 м. При 

цьому значення коефіцієнта горизонтальної турбулентної дифузії (КL_д) коливалося 

в межах 0,34-5,02 см
2
/с. Зв’язок між показниками дещо змінювався за силою та 

характером прояву залежно від наявності рослинності. 

Одним з особливих видів перемішування є вихори Ленгмюра, що проявляються 

паралельними до напрямку дії вітру білими смугами піни на водній поверхні. Розмір 

зафіксованих смуг становив 1-3 м при дії вітру швидкістю більше 3 м/с. Певну їх 

деформацію відзначено при дії вітру понад 10 м/с та в прибережній смузі. 

Для водойми більш характерними є вітрові течії зі швидкостями 2,4-10,4 см/с 

(усереднені по вертикалі). При цьому максимальний внутрішньоводоймовий 

водообмін відбувається при дії меридіональних вітрів. Стокові течії при середніх 

витратах каналу і річок не перевищують 0,8 см/с, збільшуючись при максимальних 

витратах на порядок. Згідно з результатами математичного моделювання поширення 

дунайської води по акваторії залежить від роботи гідротехнічних споруд та дії вітру.  

В четвертому розділі «Гідрофізичні та гідрохімічні характеристики водних 

мас, що впливають на екологічний стан водойми» розглянуто багаторічну, сезонну 

та добову динаміку температури води, оптичних показників і каламутності води, а 

також вмісту розчиненого кисню та загальної мінералізації водних мас. 

Неповна трансформація водних мас, які надходять до водойми, визначає 

неоднорідний розподіл показників по акваторії. Окрім цього вони мають виражену 

сезонність та природно змінюються протягом доби під дією різних факторів.  

Своєрідність термічного режиму водойми обумовлена формуванням в умовах 

потепління клімату. Якщо середньомісячна температура води в лимані-озері навіть в 

теплий рік не перевищувала 21°С, то у період становлення водосховища вона сягала 

23-24°С, а в останні десятиліття – 25-26 °С. Це можна пояснити не стільки впливом 

антропогенного перетворення, як загальнокліматичними змінами. 

В термічному циклі водойми виділено 5 типових сезонів (періодів), дати переходів 

яких на сьогодні змістилися. Найбільші зміни відбулися в сезоні льодоставу – для 

лиману-озера він відзначався щорічно, у період становлення тривав 6-80 діб, у 

сучасний період під час м’яких зим може бути майже відсутнім. Часто в південному 

районі водойми наявні вузькі забереги, які не переростають у припай і суцільний лід. 

Під час льодоставу гідротехнічні споруди не працюють.  

Окрім сезонних у водосховищі є відчутні добові коливання температури води – 

максимально зафіксована автором зміна склала 5,6º у травні та червні. Також на 

показник впливають умови надходження сонячної радіації, характеристика заростання 

вищою водяною рослинністю, тип донних відкладів. По акваторії переважає гомотермія, 
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градієнт температури шарів води часто не перевищує 0,1º (максимально зафіксовано 

1,0º). Зміни температури по акваторії, зокрема, залежать від гідродинамічних процесів.  

Особливістю седиментаційного режиму водойми є  неоднорідність вмісту 

завислих у воді речовин у часі та по акваторії. В період становлення водосховища у 

північному районі діапазон зміни показника становив 10-176 г/м
3
. На сьогодні за 

багаторічними моніторинговими даними межі коливання збільшились до 10-

365 г/м
3
, за даними натурних досліджень по акваторії – 21,1-335,3 г/м

3
. В останні 

роки відзначено збільшення органічної частки у зависях водосховища. Менші 

значення спостерігаються взимку, а більші – в різні сезони року залежно від району 

спостережень. При активному надходженні дунайської води в усіх районах водойми 

збільшується частка мінеральної складової. На мілководді зафіксована чотириразова 

зміна за добу кількості зависей через вплив гідродинамічних процесів. 

Для лиману-озера прозорість води в середньому становила 0,7-0,9 м (максимальна 

1,2 м). При цьому переважав  жовтий колір води (XV-XVI). В період досліджень 

прозорість води становила 0,2-0,85 м. Найменш прозорою вода була в північному 

районі Сасика. При відсутності надходження води з р. Дунай більшою прозорістю 

відрізнявся південний район, а під час роботи каналу – центральний. При цьому колір 

води змінювався від жовтувато-зеленого (ХІІ) до жовтувато-коричневого (XIX) з 

домінуванням жовтого (XV-XVI). 

 За даними експедиційних досліджень в різні сезони вміст розчиненого кисню по 

акваторії коливався в межах 6,14-13,31 мг/дм
3
 (59,3-101,4 % насичення), на 

прибережній станції (рис. 4) – в межах 4,1-12,7 мг/дм
3 

(51,3-161 % насичення). В усіх 

районах водойми значення показника по сезонах зростало у порядку – літо 

(мінімальне), осінь, весна, зима (максимальне), що збігається з моніторинговими 

даними. Насичення води киснем, навпаки, найбільше влітку. По акваторії більше воно 

в південному районі, і лише восени – у північному. Зміну насичення киснем по глибині 

на деяких станціях представлено на рис. 5.  

Мінералізація води була визначальним фактором функціонування екосистеми 

лиману-озера. В останні десятиліття існування водойми в природному стані   (1968-

1978 рр.) вона коливалася в межах 2,39-18,2 г/дм
3
. По акваторії середнє значення 

зменшувалося з південного району до північного (15,3, 14,6 та 13,3 г/дм
3
 відповідно). 

Рис. 5. Насичення води киснем, %, у південному 

(ст. 3), центральному (ст. 17), північному (ст.11) 

районах водойми навесні 2014 р. (1), влітку 2013 р.(2) 

та 2014 р. (3), восени 2013 р. (4). 

 

Рис. 4. Добові коливання 

концентрації розчиненого кисню, 

мг О2/дм
3
, південний район водойми:  

1 – травень 2015; 2 – серпень 2013;    

3 – червень 2014; 4 – жовтень 2013 р. 
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Мінімальні значення спостерігалися локально в 

північному районі навесні, найвищі – по акваторії під 

час літньої межені та зимового льодоставу. 

При проведенні натурних спостережень в 2013-

2019 рр. діапазон мінералізації становив 0,3-2,54 г/дм
3
. 

Розподіл за районами – протилежний до природного 

(рис. 6). За багаторічними моніторинговими даними 

верхня межа значення вища (до 3,5 г/дм
3
), а за даними 

поста спостережень у північному районі  в останні роки 

мінералізація води збільшилася втричі у порівнянні з 

1990-ми роками. Під час власних натурних 

спостережень найбільша добова зміна показника  склала 

0,15 г/дм
3
. При аналізі багаторічних даних визначено 

певний зв’язок між діапазоном коливання мінералізації 

та амплітудою рівня водної поверхні за рік (рис. 7). 

П’ятий розділ «Особливості впливу гідрологічних 

чинників на екосистему водойми» присвячено аналізу 

впливу перетворення гідрологічного режиму на 

характер формування берегової зони, розподіл донних 

відкладів, а також на біотичні складові екосистеми.  

Процеси переформування берегів, які 

активізувалися у період становлення 

водосховища, в останні десятиліття 

сповільнились. Одамбування берегів 

змінило їх природний розвиток. На сьогодні 

відзначається наявність вздовж західного 

берега водосховища 14 км активних 

абразійних кліфів висотою до 11 м. 

Основними акумулятивними формами є 

дельти річок, пересип, коси та пляжі. На 

розвиток берегової зони впливає 

регулювання гідрологічного режиму 

водойми. 

 У водосховищі пісок зі значними 

домішками черепашок зустрічається в 100-

200-метровій вздовжбереговій смузі, по акваторії – на глибинах до 1,0-1,5 м, особливо 

біля дельти річок. На глибинах до 2,0 м – піщанистий мул, глибше – мул глинистий або 

замулена глина залежно від локальних умов. Згідно з результатами натурних досліджень 

вологість донних відкладів по акваторії водойми знаходиться в межах 21,7-202 %. В 

південному районі вологість донних відкладів становить 68,8%, в північному – 87,4 %, в 

центральному – 127,8 %. По акваторії водосховища значення пористості складає 21,5-

86,0 %, розподіл за районами схожий із показником вологості: в південному – 52,3 %, у 

північному – 58,6 %, в центральному – 73,7 %. Обидві характеристики залежать від глибини 

відбору проб (рис. 8 а, б). 

Рис. 6. Розподіл мінералізації 

води, г/дм
3
, по акваторії 

водосховища (літо 2014 р. при 

надходженні дунайської води)  

Рис. 7. Залежність коливання загальної 

мінералізації води, г/дм
3
, від амплітуди 

коливання рівня, см за рік, в північному 

районі водойми (1986-2013 рр.)  
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Рис. 9. Зв’язок середніх по районах 

показників температури води (ºС) з біомасою 

фітопланктону (мг/дм
3
) у різні сезони  

Рис. 10. Зв’язок між рибопродуктивністю 

водойми (кг/га на рік) та об’ємом надходження 

води по каналу Дунай-Сасик (млн м
3
 на рік) на 

сучасному етапі існування водосховища  

Перетворення водойми вплинуло на видовий склад і показники розвитку  

фітопланктону, фітобентосу, макрофітів та іхтіофауни. Фітопланктон лиману-озера був 

представлений 231 видом (252 в. в. т.) водоростей переважно морських форм (63%) при 

домінуванні діатомових. В активну фазу перетворення водойми (1980-ті рр.) 

переважали Cyanophyta (майже 98% біомаси), як і на початку 2000-х рр., коли було 

зафіксовано  «цвітіння» води. На сьогодні фітопланктон представлений 207 видами 

(215 в.в.т.). У порівнянні з даними початку 2000-х рр. вдвічі збільшилося різноманіття 

діатомових, більше стало зелених та дінофітових, знайдено представників Charophyta. 

У порівнянні з фітопланктоном лиману-озера кількість діатомових зменшилася. 

Найбільш значущими факторами для розвитку фітопланктону є термічний 

режим (рис. 9, r=0,59), прозорість води та кількість завислих у воді речовин, а також 

гідродинамічні процеси.  

Окрім видового складу та кількісних показників фітопланктону, була 

проаналізована наявність у водоймі певних видів-індикаторів. Підтверджено, що для  

кращого результату при використанні методу біоіндикації слід одночасно аналізувати 

результати фактичних вимірів показника, розглядаючи їх можливі зв’язки з іншими 

факторами. Тобто, застосовувати методологію екологічної гідрології. 

На сьогодні фітобентос водойми представлений 97 видами (100 в.в.т.) діатомових 

водоростей. По відношенню до мінералізації води домінують індиферентні види. 

Неоднорідність показників пов’язана з локальним впливом гідрологічних чинників. 

Рис. 8. Зміна вологості, % (а) та пористості, % (б)  донних відкладів по акваторії 

водосховища залежно від глибини водойми на станції відбору проб, м 

а б 
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Рис. 11. Локальні заходи для підтримання та покращення сучасного стану 

екосистеми водосховища 

Поширення макрофітів у водосховищі наразі пов’язано з процесами 

переформування берегів. На сьогодні площа заростання мілководь становить до 5,4% 

площі водойми (в період становлення – до 0,5%).  

Визначено, що для іхтіофауни водойми важливими факторами є коливання рівня 

води та водообмін, а саме надходження води по каналу (рис. 10), термічний режим, 

площа заростання водойми. Перетворення водойми призвело до зміни видового складу 

іхтіофауни та характеру рибопродуктивності.  

В шостому розділі «Регулювання сучасного стану екосистеми та оцінка 

антропогенного впливу на гідрологічний режим водойми» представлено розроблену 

концептуальну модель інтегрального показника, запропоновано комплекс локальних 

заходів, проаналізовано можливі варіанти існування водойми. 

Особливим завданням екогідрології є розробка науково обґрунтованих методів 

управління станом гідроекосистем шляхом регулювання гідрологічних чинників. 

Першим кроком управління є вибір і розрахунок інтегрального показника. В роботі 

проведено оцінку зміни мінеральної частини завислих у воді речовин для сучасного 

етапу існування водосховища з використанням концептуальної балансової моделі: 

∆С = ∑
𝜏𝑛𝑊𝑛

𝑉в

𝑛
1 (∆Сст𝑛

+ ∆𝐶бер.𝑛 + ∆𝐶д.в.𝑛 − ∆𝐶сед𝑛
) ,       (4)  

де ∆ Сn – зміна показника на ділянці; n – кількість ділянок у водоймі; ∆𝐶ст_𝑛 – зміна 

показника внаслідок впливу процесів водообміну; ∆𝐶бер._𝑛 – зміна показника внаслідок  

впливу абразійних берегових процесів на n-ній ділянці водойми; ∆𝐶д.в._𝑛 – зміна показника 

через скаламучування донних відкладів на мілководдях; ∆𝐶сед_𝑛 – зміна показника 

внаслідок седиментації завислих речовин; τn – час перебування води на n-ній ділянці; Vв – 

об’єм водойми; стік (𝑊𝑛) або об’єм (𝑉𝑛) n-ної ділянки залежно від завдань моделювання. 
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Розраховано, що в північному районі водосховища сумарна дія екогідрологічних 

факторів збільшує кількість завислих у воді речовин за добу на 0,5 г/м
3
, в центральному 

та південному районі –  зменшує показник  на 6,3-7,8 г/м
3 
. 

В роботі представлено комплекс локальних заходів, направлених на покращення 

сучасного екологічного стану водойми, зокрема, шляхом регулювання роботи 

гідротехнічних споруд, впровадження певних меліоративних і берегозахисних заходів 

(рис. 11). Наприклад, рекомендовано розмежовувати за часом роботу каналу Дунай-

Сасик і шлюзу-водоскиду на 8-14 діб в залежності від реальних витрат каналу. При 

дотриманні заходів варіант існування водойми у сучасному стані є найбільш 

прийнятним з точки зору екологічної гідрології. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. На основі аналізу ретроспективних і моніторингових даних з урахуванням  

визначального антропогенного впливу на гідрологічний режим в існуванні водойми 

виділено природний етап лиману-озера (до 1978 р.) та перетворений етап існування як 

водосховища (з 1979 р.).  Перший етап поділено на періоди: відокремлення від моря (1947-

1950 рр.), сполучення з морем (1951-1978 рр.); етап водосховища – на період становлення 

(1979-2000 р.) з фазами активного перетворення, іригації та стабілізації і сучасний період (з 

2001 р.). Встановлено, що в природному стані водойма мала неоднорідні умови і показники 

водних мас. На сьогодні водосховище Сасик є антропогенно перетвореним водним 

об’єктом, формування екологічного стану якого залежить від режиму роботи 

гідротехнічних споруд, зокрема, надходження води по каналу Дунай-Сасик. 

2. Визначено, що найбільш подібними аналогами водосховища Сасик за 

характером антропогенного втручання у функціонування гідроекосистеми є опріснене 

озеро Дір-Пойнт (США), яке успішно використовується для водозабезпечення 

населення і промисловості, та комплекс озер Разим-Синоє (Румунія), які  мають 

відновлене регульоване сполучення з морем і перетворене сполучення з р. Дунай. Стан 

екосистеми перетворених солонуватоводних водойм залежить від регулювання їх 

гідрологічного режиму та дотримання пріоритетних напрямків управління.  

3. Для проведення досліджень використано методологію екологічної гідрології. 

Визначено, що основними абіотичними чинниками формування стану екосистеми водойми 

на всіх етапах її існування є інтенсивність зовнішнього водообміну, гідродинамічні 

процеси, гідрофізичні властивості водних мас і донних відкладів, а також гідрохімічні 

показники води та переформування берегової зони. Проведено аналіз і порівняння зміни 

кожного чинника для різних періодів існування та за визначеними районами водойми. 

4. Згідно з розрахунками сучасний період водосховища у порівнянні з періодом 

становлення характеризується зменшенням частки поверхневого та ґрунтового стоку, 

збільшенням об’єму опадів у прибутковій частині водного балансу, у витратній – 

збільшенням частки випаровування. Відзначено зменшення надходження дунайської води з 

765 до 399 млн м
3
 на рік. Найменшою інтенсивністю водообміну характеризувався період 

відсутності зв’язку з морем лиману-озера (період водообміну 699 діб), найбільшою – період 

становлення водосховища (196 діб). Внутрішній водообмін між районами водойми 

забезпечується переміщенням водних мас при дії меридіональних вітрів. Визначальними є 
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вітрові течії зі швидкостями 2,4-10,4 см/с, стокові течії не перевищують 0,8 см/с. Висота 

вітрових хвиль становить в середньому 30 см, довжина – 170 см. Висота зафіксованих 

сейшевих хвиль – 1,5-4 см, період – 75-120 хв. Амплітуда річних коливань рівня – 36-253 см.  

Середній рівень водосховища становить 0,05 м БС (при РМО = -1,0 м, НПР = 0,20 м БС).  

 5. Визначено, що максимальні середньомісячні температури води у водосховищі в 

останнє десятиліття підвищились на 4-5º у порівнянні з лиманом-озером, дати переходів 

сезонів термічного режиму змістилися. Зафіксований діапазон зміни показника завислих у 

воді речовин – 21,1-335,27 г/м
3
; прозорості води – 0,2-0,85 м; кольору води – від жовтувато-

зеленого (XII) до жовтувато-коричневого (XIX) з домінуванням жовтого (XV-XVI).  

Під час натурних досліджень вміст розчиненого кисню по акваторії становив 6,14-

13,31 мг/дм
3
 (59,3-101,4 % насичення), на прибережній станції – 4,1-12,7 мг/дм

3 
(51,3-

161 % насичення), загальна мінералізація води змінювалася від 0,30 до 2,54 г/дм
3
. Для 

більшості показників характерна багаторічна і сезонна динаміка,  неоднорідний розподіл 

по акваторії, незначна зміна по вертикалі. 

6. У водосховищі поширені мули, глинисті та піщанисті донні відклади з домішкою 

черепашок. Їх особливістю є збільшення засоленості з глибиною залягання. Вологість 

донних відкладів становить 21,7-202,0 %, пористість – 21,5-86,0 %. 

Характер переформування берегів у порівнянні з періодом становлення водосховища 

менш активний. Інтенсивні абразійні процеси поширені на 14 км західного берега 

водойми, вздовж інших переважають акумулятивні форми.  

7. В результаті досліджень визначено зв’язок між показником водооновлення та 

середнім коефіцієнтом водообміну, коефіцієнтом горизонтальної турбулентної дифузії та 

масштабом явища, удосконалено рівняння  для розрахунку висоти вітрових хвиль. 

Виявлено залежності між  добовими денівеляціями рівня та швидкістю вітру (r=0,88); 

прозорістю води та кількістю завислих речовин (R
2
=0,67); прозорістю та кольором води 

(r=-0,77); коливанням загальної мінералізації води та амплітудою рівня (R
2
=0,41); 

пористістю донних відкладів і глибиною (R
2
=0,57).  

8. Встановлено, що на біотичні складові екосистеми найбільший вплив мають 

гідродинамічні процеси, інтенсивність водообміну, седиментаційний та температурний 

режим. Визначальним фактором функціонування гідроекосистеми залишається загальна 

мінералізація води, значення якої на більшій частині акваторії водосховища перевищує 

критерій прісноводності. Під час натурних досліджень також обґрунтовано перевагу 

комплексного використання методів біоіндикації (на прикладі фітопланктону і 

фітобентосу) та методології екологічної гідрології.  

9. Адаптовано концептуальну модель оцінки сучасного стану екосистеми за 

інтегральним показником, за який в роботі прийнято зміну мінеральної частки 

завислих у воді речовин. Визначено основні фактори впливу на динаміку показника 

(водообмінні процеси, переформування берегів, скаламучення донних відкладів, 

седиментація зависей) і розраховано внесок кожного з них. Доведено, що вплив 

факторів у північному районі водойми призводить до збільшення показника, в 

центральному та південному районах – до зменшення. 

10. Розроблено комплекс заходів для покращення стану екосистеми 

водосховища: збільшення витрат каналу Дунай-Сасик шляхом його розчистки та 

більш ефективного використання наявних гідротехнічних споруд; запровадження 
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«пульсаційного» режиму подачі дунайської води в літній період із розмежуванням в 

часі роботи каналу і шлюзу-водоскиду; розчистка русел річок Когильник і Сарата, 

роздамбування їх дельти. Окрім цього запропоновано впровадження комплексу 

берегозахисних заходів, регулювання рівневого режиму водойми в нерестовий 

період та мінімізацію джерел забруднення на водозбірній площі.  
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АНОТАЦІЯ 

 

Іванова Н. О. Гідрологічні чинники формування екологічного стану 

водосховища Сасик. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

спеціальністю 11.00.07 «Гідрологія суші, водні ресурси, гідрохімія». – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2021. 

В роботі визначено та оцінено основні абіотичні чинники формування екологічного 

стану водойми Сасик на різних етапах її існування, а саме водообмін, гідродинамічні 

процеси, гідрофізичні властивості водних мас, особливості донних відкладів, деякі 

гідрохімічні показники водних мас та процеси формування берегової зони. Дослідження 

проведено з використанням методології екологічної гідрології. 

Встановлено, що внаслідок антропогенного перетворення водойми всі чинники 

зазнали змін. На сьогодні водообмін водосховища менш інтенсивний, ніж в період 

становлення. Особливістю гідрофізичних і гідрохімічних показників є їх мінливість і 

мозаїчність. Загальна мінералізація води під час досліджень становила 0,30-2,54 г/дм
3
 і 

на більшій частині акваторії не відповідала водогосподарським вимогам.  

В роботі визначено  закономірності впливу гідрологічних умов на абіотичні та 

біотичні компоненти гідроекосистеми. Адаптовано модель оцінки стану 

гідроекосистеми за інтегральним показником, а саме зміною мінеральної частки 

завислих у воді речовин. Розроблено комплекс локальних заходів із покращення 

екологічного стану водосховища та його регулювання в майбутньому. Їх впровадження  

сприятиме покращенню загального екологічного стану (потенціалу) водойми. 

Ключові слова: лиман-озеро (водосховище) Сасик, гідрологічні чинники, 

екологічний стан, гідроекосистема, солонуватоводна водойма, водний баланс, зовнішній 

водообмін, гідродинамічні процеси, рівневий режим, гідрофізичні показники, завислі у 

воді речовини, переформування берегів водосховища, екологічна гідрологія. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Иванова Н. А. Гидрологические факторы формирования экологического 

состояния водохранилища Сасык. – Квалификационная научная работа  на 

правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук по 

специальности 11.00.07 «Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия». – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 2021. 

Актуальность  работы обусловлена, прежде всего, уникальностью изучаемого 

водного объекта. Попытка опреснения лимана-озера с целью включения в состав 
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оросительной системы повлекла за собой возникновение ряда экологических и социально-

экономических проблем в регионе. Основой преобразования водоема стало строительство 

дамбы, что исключило возможность возникновения естественной периодической связи 

Сасыка с морем, и канала Дунай-Сасык, поступление воды по которому должно было 

обеспечить пресноводность водоема. В данное время Сасык является водохранилищем 

с неопределенным хозяйственным назначением. Кроме того имплементация Водной 

Рамочной Директивы в Украине обусловливает необходимость научных исследований 

современного экологического состояния (потенциала) водных объектов и разработки 

мер для его улучшения.  

Для достоверной оценки изменений составляющих гидрологического режима 

оценены морфометрические характеристики водоема – так, по сравнению с периодом 

становления, объем и площадь современного водохранилища несколько уменьшились. 

Учитывая разнообразие морфометрических параметров и особенности формирования, в 

водохранилище выделены северный, центральный и южный районы.  

В диссертации исследованы абиотические факторы формирования экологического 

состояния водоема Сасык на разных этапах его существования, а именно водообмен, 

гидродинамические процессы, гидрофизические и гидрохимические показатели водных 

масс, особенности донных отложений и процессы формирования береговой зоны. 

Исследования проведены согласно методологии экологической гидрологии с 

использованием ретроспективных, мониторинговых и данных натурных исследований. 

Установлено, что в результате преобразования водоема все выделенные факторы 

изменились. Основная причина – изменение в составе водного баланса. Доля 

поверхностного и грунтового стока  уменьшилась, а доля испарения увеличилась. 

Естественной же особенностью водоема было периодическое поступление морской воды. 

Во время становления водохранилища период водообмена составлял в среднем 196 суток, 

в современный период – 312 суток. Характер гидродинамических процессов продолжает 

определять, в основном, ветровой режим. Особенностью гидрофизических и 

гидрохимических показателей является их непостоянство и мозаичность. Показатели 

температуры воды, растворенного в воде кислорода, взвешенных веществ и 

минерализации воды изменяются как в течение года, так и в течение суток вследствие 

природных процессов и антропогенного влияния, которое выражается регулированием 

поступления дунайской воды.  

В результате анализа мониторинговых данных и результатов натурных исследований 

установлены закономерности влияния гидрологических условий на абиотические и 

биотические компоненты гидроэкосистемы. Например, определено влияние 

гидродинамических процессов и температурного режима на фитопланктон, а также 

выделена тенденция повышения рыбопродуктивности водоема с увеличением 

поступления дунайской воды. В ходе работы доказано преимущество комплексного 

использования методов биоиндикации с использованием показателей развития 

фитопланктона и методологии экологической гидрологии. 

Согласно адаптированной балансовой модели определено, что при современных 

(модельных) условиях в южном и центральном районах водохранилища преобладают 

процессы седиментации минеральной части взвешенных веществ.  
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Автором выделены и рассмотрены варианты дальнейшего существования 

водоема в контексте развития региона, а также максимально возможная его 

ренатурализация. Определено, что вариант существования водоема в современном 

состоянии является наиболее приемлемым с точки зрения экогидрологии при 

условии выполнения разработанного автором комплекса локальных мероприятий. 

Они направлены на регулирование гидрологического режима водоема, контроль 

процессов переформирования береговой зоны и улучшение общего состояния 

экосистемы. Например, для повышения интенсивности водообмена рекомендовано 

разграничивать по времени работу канала Дунай-Сасык и шлюза-водосброса на 8-14 

суток в зависимости от реальных расходов канала.   

Ключевые слова: лиман-озеро (водохранилище) Сасык, гидрологические 

факторы, экологическое состояние, гидроэкосистема, солоноватоводный водоем, 

водный баланс, внешний водообмен, гидродинамические процессы, уровневый режим, 

гидрофизические показатели, взвешенные в воде вещества, переформирование берегов 

водохранилища, экологическая гидрология. 

 

ABSTRACT 

 

Ivanova N.O. Hydrological factors of formation of ecological condition of Sasyk 

reservoir. – Qualification  scientific work on the rights of the manuscript. 

Dissertation for a degree of candidate of geographic sciences by specialization 

11.00.07 – land hydrology, water resources, hydrochemistry. – The Taras Shevchenko 

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 2021. 

The main ecohydrological factors of formation of ecological state of Sasyk reservoir at 

different stages of its existence are defined and estimated, in particular water exchange, 

hydrodynamic processes, hydrophysical properties of water masses, features of bottom 

sediments, hydrochemical indicators of water masses and coastal zone formation processes. Their 

research is based on methodology base of Ecohydrology.  

Due to the anthropogenic transformation of the reservoir, all factors have changed. Today 

the water exchange of the reservoir is less intensive than in the period of formation. A feature of 

hydrophysical and hydrochemical parameters is their variability and mosaic. The total 

mineralization of water during the research was 0.30-2.54 g/dm
3 

and in most parts of the water 

did not meet water management requirements. 

The regularities of the influence of hydrological conditions on abiotic and biotic 

components of the hydroecosystem are determined. The model of assessment of the state of the 

hydroecosystem according to the integrated indicator, namely the change of the mineral fraction 

of substances suspended in water, has been adapted. A set of local measures to improve the 

ecological condition of the reservoir and its regulation in the future has been developed. Their 

implementation will help improve the overall ecological state (potential) of the reservoir. 

Key words: estuary-lake (reservoir) Sasyk, hydrological factors, ecological state, 

hydroecosystem, brackish water reservoir, water balance, external water exchange, hydrodynamic 

processes, hydrophysical indicators, level regime, substances suspended in water, еcohydrology. 


