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ВСТУП 

Актуальність теми. При сучасних темпах антропогенізації навколиш-

нього природного середовища великого значення набувають заходи, спрямо-

вані не тільки на усунення, а й на попередження негативних наслідків впливу 

людини на довкілля. Відповідно, існує необхідність у розробці та впрова-

дженні нових, комплексних методів визначення екологічного стану природ-

них об’єктів. Особливо це стосується вивчення стану поверхневих вод.  

В Україні якість поверхневих вод визначається, в основному, за хіміч-

ними показниками, хоча європейський досвід показує, що для виявлення реа-

льного стану водної екосистеми цього недостатньо. У прийнятій у 2000 році 

Водній рамковій директиві ЄС (ВРД ЄС) визначено три основних блоки по-

казників, за якими проводиться оцінка екологічного стану водного об’єкта: 

гідробіологічні, гідроморфлогічні та гідрохімічні, при чому основна роль від-

водиться гідробіологічним показникам. Такий комплексний підхід дозволяє 

виявити екологічну загрозу на ранніх етапах та вчасно усунути її. 

Українська ділянка р. Сірет є цікавим об’єктом для впровадження тако-

го комплексного підходу, оскільки річка протікає по території з неоднорід-

ними природними умовами та відносно незначним антропогенним наванта-

женням, що дає можливість не лише запровадити комплексну оцінку, а й 

вдосконалити її. Запровадження оцінки екологічного стану р. Сірет за євро-

пейським зразком є особливо актуальним, оскільки вона є транскордонною з 

Євросоюзом, що визначає необхідність отримання співставних даних моніто-

рингу її екологічного стану. 

Мета досліджень. Метою дисертаційної роботи є проведення комплек-

сної, інтегральної оцінки сучасного екологічного стану Верхнього Сірету (в 

межах території України) із застосуванням гідрохімічних, гідроморфологіч-

них та гідробіологічних параметрів та індикаторів. 
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Завдання досліджень: 

 дослідити та описати основні природні та антропогенні характе-

ристики об’єкту дослідження; 

 провести типізацію Верхнього Сірету та його приток згідно ви-

мог ВРД ЄС; 

 проаналізувати гідрохімічний режим досліджуваної частини річ-

кової системи; 

 визначити хімічні показники якості води Верхнього Сірету; 

 описати основні угрупування мікроводоростей басейну та виді-

лити види-індикатори сапробності; 

 розрахувати біомасу та чисельність фітобентосних та фітопери-

фітонних організмів, оцінити їх різноманіття; 

 визначити основні гідроморфологічні параметри якості ділянок 

Верхнього Сірету та ступінь антропогенної перетвореності рус-

ло-заплавних комплексів; 

 виконати комплексну екологічну оцінку Верхнього Сірету 

Об’єктом досліджень є річкова система Верхнього Сірету. 

Предметом досліджень є параметри екологічної якості річкових гео-

комплексів Верхнього Сірету та особливості їх формування. 

Методи досліджень. У роботі використовувались хімічні, біологічні, 

мікробіологічні методи аналізу. За допомогою хімічних методів досліджува-

ли показники хімічної якості води, серед яких визначали важкі метали (метод 

атомно-абсорбційної спектрометрії), пестициди (метод газової хроматогра-

фії), концентрації біогенних елементів, основних катіонів і аніонів (фізико-

хімічні методи досліджень). Біологічні методи застосовували для визначення 

таксономічного складу угрупувань мікроводоростей, сапробності, визначен-

ня кількісних і якісних характеристик цієї групи організмів (мікроскопія). 

Для вивчення гідроморфологічних показників застосовували методи спосте-

реження та опису. Для розрахунку ступеня антропогенного навантаження на 

русло-заплавні комплекси Верхнього Сірету використовували власні розроб-
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ки. Також застосовувались загально наукові методи аналізу та синтезу, мето-

ди статистичної обробки даних, картографічні і ГІС-технології.  

 

Наукова новизна одержаних результатів.  

Вперше:  

 застосовано методику комплексної оцінки екологічного стану 

річок системи Верхнього Сірету (згідно ВРД ЄС та інших під-

ходів) і отримано відповідні результати; 

 використано методи біоіндикації для оцінки екологічного стану 

Верхнього Сірету; 

 розроблено та застосовано методику оцінки ступеня антропо-

генної перетвореності русло-заплавних комплексів; 

 розроблено пропозиції щодо організації комплексного моніто-

рингу екологічного стану річок. 

Удосконалено: 

 застосування методики визначення таксонів мікроводоростей; 

 розрахунок показників антропогенної перетвореності заплави; 

 оцінку та інтерпретацію отриманих гідрохімічних та гідромор-

фологічних показників якості водного об’єкту; 

 підходи до проведення комплексного моніторингу екологічного 

стану системи Верхнього Сірету.  

Практичне значення одержаних результатів. Виствітлений у роботі 

підхід буде корисним при комплексній оцінці екологічного стану гірських та 

напівгірських річок. Важливими також є конкретні результати дослідження, 

що стосуються системи Верхнього Сірету як транскордонної. Результати ро-

боти дають можливість удосконалювати і розвивати моніторинг стану гео-

екосистем гірських річок. Вони можуть бути використані у плануванні скла-

дових сталого розвитку досліджуваної території, елементів екомережі тощо. 

Зв’язок з науковими тематиками кафедри. Дисертаційне досліджен-

ня є складовою частиною наукової проблематики кафедри гідрометеорології 
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та водних ресурсів Чернівецького національного університету імені Юрія 

Федьковича „Дослідження басейнових систем Карпато-Подільського регіону 

в контексті сталого розвитку” (номер держреєстрації 0106U003617). 

Особистий внесок здобувача. Особисто здобувачем опрацьовані вихі-

дні методологічні і методичні положення, літературні джерела за темою ди-

сертації, проведено польові дослідження, систематизовано та узагальнено ек-

спериментальний матеріал, виконано його статистичну обробку, обґрунтова-

но рекомендації щодо впровадження отриманих результатів. Положення ін-

ших авторів, котрі використані у дисертації, мають відповідні посилання. 

Особисто здобувачем було проведено відбір проб та фізико-хімічний 

аналіз вод досліджуваної частини р. Сірет та її приток; проведено типізацію 

досліджуваних водних тіл; виконано відбір проб мікроводоростей, здійснено 

його систематизацію, визначено екологічні особливості та індикаторну зна-

чимість кожного виду досліджених організмів, розраховано індекс сапробно-

сті та визначено зони самоочищення досліджуваних ділянок р. Сірет та її 

приток; проведено збір інформації про стан русла та заплави досліджуваної 

річки, зроблено аналіз зібраних даних; систематизовано та узагальнено ре-

зультати експериментальних досліджень. 

Апробація результатів досліджень. Основні положення дисертації 

доповідались на Міжнародній науковій конференції „Еволюція та антропоге-

нізація ландшафтів передгірських та гірських територій” (Чернівці, 2012), 

Шостій всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю „Про-

блеми гідрології, гідрохімії” (Дніпропетровськ, 2014). 

Публікації. Результати досліджень опубліковано у 7 статтях у збірни-

ках наукових праць, наукових вісниках, матеріалах конференцій, із них 4 од-

ноосібні. У закордонному виданні опублікована 1 стаття. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 5 роз-

ділів, висновків, списку використаних джерел (144 позицій), додатків. Зага-

льний обсяг роботи – 214 сторінок, із них 160 сторінок основного тексту. Ро-

бота містить 49 рисунків, 41 таблицю, 29 додатків на 37 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОЦІНКИ ЯКОСТІ  

РІЧКОВИХ ЕКОСИСТЕМ 

 

1.1. Проблеми сталого розвитку, поняття «екологічний стан» річок 

Сталий розвиток (англ. Sustainable development) — загальна концепція 

стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучас-

них потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх 

потребу в безпечному і здоровому довкіллі. Концепція сталого розвитку еко-

номіки визнана світовою спільнотою народів домінантною ідеологією розви-

тку людської цивілізації у ХХІ ст., стратегічним напрямом забезпечення ма-

теріального, соціального і духовного прогресу суспільства. Необхідність пе-

реходу на модель сталого розвитку всіх країн світу об'єктивно зумовлена де-

мографічним «вибухом», сучасною науково-технічною революцією, а також 

нинішнім кризовим станом земної біосфери, істотним зниженням її віднов-

лювальних, відтворювальних і асиміляційних можливостей внаслідок надмі-

рних антропотехногенних навантажень на природу [113, 86]. 

Концепція сталого розвитку з'явилася в результаті об'єднання трьох ос-

новних точок зору: економічної, соціальної та екологічної. З екологічної то-

чки зору, сталий розвиток має забезпечувати цілісність біологічних і фізич-

них природних систем. Особливе значення має життєздатність екосистем, від 

яких залежить глобальна стабільність всієї біосфери. Крім того, поняття 

«природних» систем і ареалів проживання можна розуміти широко, включа-

ючи в них створене людиною середовище, таке як, наприклад, міста. Основна 

увага приділяється збереженню здатності до самовідновлення і динамічної 

адаптації таких систем до змін, а не збереження їх у деякому «ідеальному» 

статичному стані. Деградація природних ресурсів, забруднення навколиш-

нього середовища і втрата біологічного розмаїття скорочують здатність еко-

логічних систем до самовідновлення [130, 31,132,20]. 
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Сталий розвиток водних екосистем за Водною рамковою директивою 

ЄС від 2000р. (ВРД ЄС) забезпечується перш за все контролем екологічного 

стану водних об’єктів. 

Екологічний стан – це вираження якості структури і функціонування 

водних екосистем, пов’язаних з поверхневими водами, яка включає біологіч-

ні, гідроморфологічні та хімічні та фізико-хімічні елементи якості [21]. 

У відповідності до ВРД ЄС для річок виділяються такі елементи якості 

для ласифікації їх екологічного стану: 

1.Біологічні елементи: 

- склад і розповсюдження водної флори; 

-  склад і розповсюдження фауни донних безхребетних; 

- склад, розповсюдження та вікова структура фауни риб 

На структуру біологічних угруповань мають значний вплив фізико-

хімічні фактори водного середовища: рух води, механічний склад грунтів, 

температура води, освітлюваність, зважені та розчинені речовини і ін. [61, 

24]. Відповідно, біологічні елементи водної екосистеми повинні розглядатись 

в комплексі з абіотичними факторами середовища. 

2. Гідроморфологічні елементи, які підтримують біологічні елементи: 

- гідрологічний режим (кількість і динаміка водного потоку; зв’язок з 

підземними водними об’єктами); 

Для відслідковування впливу згаданих гідрологічних параметрів на 

живі системи в Україні було запроваджено новий напрямок – екогідрологію, 

яка вивчає механізми впливу тих чи інших гідрологічних факторів на біоту та 

водне середовище в цілому [ 111,99] 

- протяжність річки; 

- морфологічні умови (коливання глибини та ширини річки; структура і 

субстрат русла; структура прибережної зони) 
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3. Хімічні та фізико-хімічні елементи, які підтримують біологічні еле-

менти: 

- загальні (температурні умови, насичення киснем, солоність, стан оки-

слюваності, умови щодо поживних речовин); 

- специфічні речовини-забрудники (забруднення всіма пріоритетними 

речовинами, ідентифікованими як такі, що скидаються у водний об’єкт; за-

бруднення іншими речовинами, ідентифікованими як такі, що скидаються у 

великих обсягах у водний об’єкт) [21]. 

 

1.2. Організація моніторингу екологічного стану річок 

 

Для контролю екологічного стану річок створюються відповідні про-

грами моніторингу річкових басейнів. В Європейських країнах такий моніто-

ринг базується на принципах, сформульованих у Водній рамковій директиві 

ЄС від 2000 року та ряді керівництв [21,126,128,139,143]. Моніторинг здійс-

нюється за трьома типами показників якості водного середовища: гідробіоло-

гічними, фізико-хімічними та гідроморфологічними. Якщо раніше для оцінки 

стану водного об’єкта застосовувались переважно показники гідрохімічного 

складу води, то в сучасні й системі моніторингу в країнах ЄС та США пріо-

ритетом є біологічний контроль. 

В Україні моніторинг стану водних об’єктів, в основному, включає 

спостереження за їх гідрологічним та гідрохімічним режимами [44,32,2]. Хо-

ча вже досить давно в нашій країні розроблені методи проведення екологіч-

ного моніторингу і цей процес досі триває [99,30,36,63,106], проте законода-

вчо такі методи поки що не прийняті для широкого використання.  

На відміну від чинної в Україні системи моніторингу водних ресурсів, 

у ВРД застосовано принцип багаторівневого моніторингу, що істотно різ-

ниться за цілями і включає контрольний (Surveillance), робочий (Operational) 
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та дослідницький (Investigative) моніторинги. Головною метою контрольного 

моніторингу є визначення довгострокових змін якості водних об'єктів, робо-

чий моніторинг застосовується для об'єктів з екологічним станом, відмінним 

від категорії "доброго" стану, а дослідницький моніторинг -  коли потрібно 

з'ясувати причини забруднення або в разі виникнення аварійної ситуації 

[86,21]. 

Водна рамкова директива ЄС не є обов’язковою для виконання в Укра-

їні, проте в  нашій країні науковцями різних рівнів і галузей вже давно ве-

деться робота по створенню системи контролю якості вод, яка б гармоніюва-

ла з ВРД. Необхідність врахування світового досвіду була відображена у по-

станові Кабінету міністрів України від 19 березня 1997 року № 224 «Про 

заходи щодо поетапного впровадження в Україні вимог директив 

Європейського Союзу, санітарних, екологічних, ветеринарних, 

фітосанітарних норм та міжнародних і європейських стандартів». Було 

досягнуто певних успіхів щодо опрацювання сучасної методичної бази 

гідроекологічної науки. Зокрема, розроблені «Методика екологічної оцінки 

якості поверхневих вод за відповідними категоріями» (1998р.) [69], 

«Методика картографування екологічного стану поверхневих вод суші та 

естуаріїв України» (2001р.). Що ж стосується методик оцінки екологічного 

стану водних об’єктів за біологічними компонентами екосистеми, то ці 

нормативні документи в Україні відсутні [67,64].  Актуальність адаптації національної стратегії охорони водних ресурсів 

до положень ВРД посилює наявність в Україні ряду спільних із державами-

членами ЄС транскордонних річкових басейнів і тому вже зараз наша держа-

ва активно залучена у процес імплементації положень ВРД та відповідної 

звітності. Особливо це стосується західних регіонів нашої країни, до яких ві-

дноситься і Чернівецька область, де всі крупні річкові басейни є транскор-

донними.  
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1.3. Основи дослідження гідрохімічного режиму та оцінки показників 

гідрохімічної якості вод річок 

 

Під гідрохімічним режимом розуміють закономірні зміни хімічного скла-

ду води водного об’єкту або окремих його компонентів у часі, які можуть бу-

ти зумовлені як фізико-географічними умовами басейну, так і антропогенним 

впливом [48, 117]. 

 Вивчення гідрохімічного режиму дозволяє визначити екстремальні 

значення вмісту певних компонентів іонного та газового складу, а також ви-

явити його генетичні залежності і зв’язки з водним режимом [1]  

Хімічний склад води визначається сукупністю розчинених у природній 

воді мінеральних та органічних речовин в іонному, молекулярному, комплек-

сному та колоїдному станах. До нього входять майже всі відомі хімічні еле-

менти [48, 88]. Згідно з сучасними класифікаціями хімічний склад природних 

вод поділяють на шість груп: головні іони, розчинені гази, біогенні речовини, 

органічні речовини, мікроелементи, забруднюючі речовини. В.К. Хільчевсь-

ким запропоновано виділити радіоактивні елементи в окрему сьому групу, 

враховуючи специфіку їх природи та актуальність вивчення [117]. 

Щодо оцінки якості водного середовища за гідрохімічними показника-

ми, то в Україні існує велика кількість наукових доробків 

[106,65,73,42,43,23]. 

 Особливості гідрохімічного режиму р. Сірет визначаються фізико-

географічними умовами басейну, які є достатньо неоднорідними.  

 

1.4. Моніторинг стану річок за гідробіологічними показниками 

 

Біологічний моніторинг стану водних об’єктів здійснюється на основі 

характеристик угруповань біоти досліджуваних водних екосистем (фітоплан-

ктон, фітобентос, макрофіти, фауна донних безхребетних іхтіофауна), які ві-

дображають сукупну дію антропогенних факторів на екологічний стан вод-
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них об’єктів. Біологічні методи оцінки якості води базуються на реакції пла-

нктону, бентосу, макрофітів і риб на вміст у водному середовищі хімічних 

речовин мінеральної та органічної природи. Ступінь забруднення водних 

об’єктів може оцінюватись за наявністю організмів-індикаторів на основі по-

рівняння видової різноманітності, чисельності, біомаси водного населення 

чистих та забруднених вод. При цьому користуються абсолютними величи-

нами та індексами видової різноманітності [5,12,24,58]. 

У країнах ЄС останнім часом широко запроваджується система оцінки 

стану водних об’єктів за біологічними показниками. Якість води значною мі-

рою пов’язана з функціонуванням екосистеми водного об’єкта і тому прямо 

залежить від його екологічного стану. Якщо раніше для оцінки стану водойм 

використовували переважно показники гідрохімічного складу води, то в су-

часній системі моніторингу в країнах ЄС та США пріоритетом є біологічний 

контроль, що здійснюється на основі характеристик біологічних угруповань 

водних екосистем [138,139, 142,129,137]. 

В Україні, як було сказано вище нормативних документів, які деклару-

ють моніторинг стану вод за біологічним показниками, досі прийнято не бу-

ло. Проте, українськими науковцями розробляються та впроваджуються ме-

тоди біологічного контролю якості вод (Романенко В.Д., Оксіюк О.П., Афа-

насьєв С.О., Протасов А.А. і ін.). За кордоном даною проблематикою займа-

ються Баринова С.С., Медвєдєва Л.А., Комунлайнен С.Ф., Ватанабе Т., Асаі 

К., Дель Уомо А., Уіттон Б. і ін. 

 

 

1.5. Моніторинг стану річок за гідроморфологічними показниками 

 

Гідроморфологічні елементи якості поверхневих вод є складовою оцінки 

загального екологічного стану водних об’єктів за ВРД ЄС. В Україні дана 

проблема є достатньо висвітленою у науковому плані. Одними з перших пу-

блікацій географічних аспектів гідроморфології русел були роботи Піньков-
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ського С.І., Розовського І.Л.,Чалова Р.С. Проте ці публікації описували лише 

певні аспекти даного питання. Проблемою екологічного обґрунтування гід-

рології, морфології та динамічних процесів почали опікуватись лише в 90-х 

роках минулого сторіччя [11,81,82]. Майже одночасно з країнами ЄС в Укра-

їні з’явилися публікації стосовно гідроморфологічного моніторингу та гідро-

морфологічної оцінки стану річкових русел [11,57,60,79,8,40,53,54]. Відпові-

дно, для гідроморфологічної оцінки якості річок Карпат уже було створено 

певне методичне та теоретичне підґрунтя. 

Першим етапом гідроморфологічної оцінки є встановлення її відповіднос-

ті певним стандартам і нормативам, які регламентують її впровадження на 

водних об’єктах. Подібних документів в Україні ще немає, проте загальні по-

ложення щодо реалізації цієї оцінки мають обґрунтування у базових законо-

давчих актах (Водному кодексі України і ін.) 

Другим етапом гідроморфологічної оцінки річок є їхня ідентифікація та 

типологія, які дозволяють певним чином класифікувати річкові водні 

об’єкти.  

Останній етап реалізації гідроморфологічної оцінки має врахувати станда-

ртні методичні процедури, що дозволяють в уніфікованому вигляді проводи-

ти порівняльну оцінку різних (в тому числі і транскордонних) водних 

об’єктів. У цьому контексті виникає необхідність врахування місцевих особ-

ливостей в гідроморфології річок. Це дозволяє науково обґрунтувати введен-

ня нових методичних підблоків, які можуть суттєво уточнювати і 

об’єктивізувати гідроморфологічну оцінку.  

Комплексність і обґрунтованість схеми реалізації гідроморфологічної оці-

нки річок дозволяє застосовувати її при дослідженні річок, які мають харак-

тер як гірських, так і рівнинних водотоків [ 79,80]. 

Річка Сірет є цікавим об’єктом для застосування гідроморфологічної оці-

нки, оскільки у верхній частині вона має ознаки гірської річки, а в нижній –  

рівнинної, що дає змогу застосовувати нові комплексні підходи до оцінки 

якості даного водного об’єкта.   
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 1.6. Вибір об’єкта, постановка завдання та методика досліджень 

 

Річка Сірет є маловивченою в екологічному сенсі. На даному водному 

об’єкті проводились дослідження руслових процесів (Ющенко Ю.С. і ін) 

[124,125], гідроморфологічні та ландшафтні дослідження (Геренчук К.І., Бе-

резка І.С. і ін.) [26,7,9,10], в окремих точках проводилось вивчення хімічного 

складу вод. Проте комплексного дослідження екологічного стану р. Сірет від 

витоків до кордону з Румунією, які б включали різні параметри якості, досі 

проведено не було. Хоча р. Сірет є цікавим об’єктом для проведення такої 

екологічної оцінки: від витоків річки до кордону змінюються природні умо-

ви, характер самої річки (від гірської до передгірської та рівнинної), інтенси-

вність антропогенного навантаження [8,47,71]. Крім того, р. Сірет є транско-

рдонною, тому інтегральне дослідження її екологічного стану на українській 

території є важливим  кроком для збереження «доброго» екологічного стану 

всього водотоку. 

Планування дослідження екологічного стану р. Сірет зображено на на-

ступній схемі (рис. 1.1). 

Вибір об’єкта досліджень проводився згідно поставленої мети. Моніто-

ринг екологічного стану обраного водного об’єкта планувався згідно вимог 

та правил, регламентованих у вітчизняних [92,93] та іноземних [130,142,141] 

нормативних документах та керівництвах. Тривалість моніторингу – 5 років. 

Для моніторингу екологічного стану Верхнього  Сірету обрали наступні 

блоки показників: гідрохімічний, гідробіологічний та гідроморфологічний. 

Результатом проведених досліджень стало узагальнення отриманих значень 

показників всіх вивчених блоків у комплексну екологічну оцінку Верхнього 

Сірету та деяких його  приток (р. Сухий, р. Міхідри та р. Малий Сірет). 
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Рис. 1.1 Схема планування гідроекологічних досліджень 

Верхнього Сірету 

Представлення результатів передбачалось у вигляді середніх значень 

отриманих абсолютних величин, у вигляді усередненої бальної оцінки, а та-

кож колірного коду, передбаченого у ВРД ЄС та інших європейських керів-

ництвах з оцінки якості навколишнього природного середовища [21,79]. 

Методика, за допомогою якої були отримані практичні дані для даного 

наукового дослідження, являє собою набір методів визначення гідрохімічних, 

гідроморфологічних та гідробіологічних показників якості водних екосистем.  

 

 

Вибір об’єкту 
досліджень 

Планування  
моніторингу  

Визначення гідрохіміч-
них параметрів оцінки 

якості  

Визначення гід-
робіологічних па-
раметрів оцінки 

якості  
 

Визначення гідро- 
морфологічних 

параметрів оцінки 
якості  

 

Виявлення закономір-
ностей гідрохімічного 

режиму на основі даних 
за багаторічний період 

спостережень 

Визначення видів-
індикаторів еколо-
гічного стану Верх-

нього Сірету  

Оцінка стану Верх-
нього Сірету за гід-
роморфологічними 

показниками 

Комплексна еко-
логічна оцінка 

Верхнього Сірету 

Визначення сучасного 
хімічного складу води 

Верхнього Сірету 
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1.6.1. Загальна характеристика та структура об’єкту досліджень 

Річка Сірет - ліва притока р. Дунаю, бере початок при злитті гірських 

струмків Борець та Лустун в с. Петровець на висоті 740 м абc., впадає в р. 

Дунай на 187-й км від її гирла на висоті 5 м абс. у м. Галац на території Ру-

мунії (рис. 1.2): 

 
Рис. 1.2 Річка Сірет як притока р. Дунай 

Основними  притоками р. Сірет є : праві - р. Мигово (довжина 21 км.), р. 

Малий Сірет (довжина 61 км.); ліві - р. Міхідра (довжина 32 км.), р. Котівець 

(довжина 18 км). (Додаток А). 

Верхня частина, басейну розміщена в Східних Карпатах, в районі Покут-

сько - буковинських Карпат і на Буковинській передгірній височині.  

Найбільша довжина басейну 62 км, середня ширина 23 км. Добре вира-

жена вододільна лінія відокремлює басейн р. Черемош на заході і басейн р. 

Прут на сході. 

Площа басейну по висотних зонах розподілена нерівномірно: значну ча-

стину (до 40%) займають площі з висотами 400—600 м. і лише 0,7% склада-

ють площі, де висоти більші 1200 м. (мал. 51, 52). Верхня, південно - західна 

частина басейну (до м. Берегомет ) розміщена на відрогах Карпат. Вододіли 

проходять по окремих хребтах, гірські вершини досягають 1000—1300 м абс. 
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(гора Магура, 1315 м; гора Плеша, 1328 м; гора Осередок, 1366 м; гора Тра-

вень, 1222 м ін.),. Хребти мають округлі, плоскі вершини, круті схили їх розі-

тнуті багаточисельними річковими долинами. Поступово гори змінюються 

смугою предгір'я (Прикарпаття — Буковина) з відмітками 500—600 м, яка 

поступово переходить в Подільське плато. Створенню м'яких форм поверх-

ності сприяють поширення тут зсувних  явищ. 

         Гори складені палеозойськими слюдяними і іншими метаморфічними 

сланцями, передгір'я — зігнутими в складки пісковиками, глинистими слан-

цям і вапняками (головним чином крейдовими, частково третинними). Рів-

нинна частина складена з пісковиків, мергелів, вапняків і глинистих сланців 

переважно третинного віку. У прослоях  пісків і пісковиків на глибині 250—

300 м зустрічаються водоносні горизонти з водою, придатною для пиття і ін-

ших технічних цілей, але вони часто не мають суцільного розповсюдження. 

Грунти в гірській частині басейну — буроземи середньоопідзолені і під-

золисті - гірські, в предгір'ях і на рівнині змінялися дерново-середньопід-

золистими поверхнево - оглеєними грунтами; у долинах річок грунти дерно-

во-підзолисто-глеєві в комплексі з луковими опідзоленими. 

Долина до с. Верхній Луковець V - подібна, шириною по дну від 0,3 км 

біля витоку до 2,5 км. у смт. Берегомет, із слабо розітнутими, крутими, опук-

лими схилами, порослими хвойним лісом, нижче долина трапецеподібна, 

асиметрична, шириною 3,5—5,5 км. Лівий схил слабо розітнутий, прямий, 

переважно пологий; правий — розітнутий, опуклий, помірно крутий. Схили 

терасовані, тераси лукові, частково розорані, складені суглинистими і глини-

стими грунтами. 

Заплава двобічна, така, що чергується по берегах, ширина її 0,4—0,5 км, 

поверхня рівна, суха, лукова, рідше чагарникова, частково розорана, складена 

супіщаними і суглинними грунтами. Під час паводків, зазвичай влітку, за-

плава затоплюється на 5—6 днів шаром води до 2—4 м. 

Русло звивисте, помірно розгалужене. Острови зустрічаються часто, до-

вжина їх 40—350 м, ширина 8—150 м, висота 0,2—0,8 м; вони переважно  
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піщано-галечникові, чагарникові, частково затоплені . У смт Берегомет річка 

утворює два острова, довжина яких 500—900 м, ширина 80—120 м, висота 

0,4—0,8 м. До с. Стара Жадова річка має вид гірського струмка шириною 3—

10 м, завглибшки 0,1—0,4 м, швидкість течії досягає 1,7 м/с; часто зустріча-

ються пороги і порожисті ділянки довжиною до 200 м.  

Нижче ширина річки 20—40 м, глибина 0,6—1 м, швидкість течії 0,3—

1,2 м/с. Дно нерівномірне, галечникове, у витоку кам'янисте, на окремих пле-

сах пісщано-галечникове. Береги круті і обривисті, заввишки 1—2,5 м, міс-

цями знижуються до 0,2 м або зливаються з схилами долини, до с. Стара Жа-

дова галечникове і пісщано-галечникове нижче глинисті і суглинні, по брів-

ках зарослі чагарником (верба, вільха), у ряді місць задерновані або відкриті . 

Режим річки з 1945 р. освітлений спостереженнями на постах с. Лопуш-

на і м. Сторожинець. Весняна повінь починається зазвичай на початку берез-

ня, найвищий рівень спостерігається в третій декаді березня і досягає 0,4—

1,3 м, максимальна висота його по водпосту у м. Сторожинець в 1964 р. 

склала 2,45 м над нулем графіка. 

Починаючи з квітня по річці проходить серія дощових паводків заввиш-

ки від 0,6 до 2,8 м, в багатоводні роки до 5,36 м (1969 р., м. Сторожинець).  

Стік по сезонах розподіляється досить нерівномірно: звичайно близько 

половини річного стоку складає весняний стік (42—43%), в багатоводні роки 

переважає літній стік (до 60%). Взимку проходить близько 10—12%  річного 

стоку. 

Максимальні  витрати на весні від талих вод складають 40—50 м3/с, лі-

том (дощові) 50—60 м3/с Найбільша витрата води за період спостережень 

досягала 816 м3/с (м. Сторожинець, 13/VII 1969 р.). 

Мінімальні витрати води (вересень) складають 0,30—1,82 м3/с, най-

менший 0,10 м3/с (м. Сторожинець, 19/VIII 1953 р.). Взимку витрати води 

складають 0,20—0,70 м3/с. 

Річка використовується як джерело гідроенергії, а на окремих ділянках 

для лісосплаву, а також для побутових потреб [13,10,25,26,28,94,95]. 
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1.6.2. Типологія об’єкту досліджень 

 

Для виконання загальної екологічної оцінки необхідно визначити точку 

відліку, або так звані референтні умови (біологічні, гідрохімічні та гідромор-

фологічні), які мають бути встановлені для кожного типу водних об’єктів. 

Тип водного об’єкту, по суті, є його «ідентифікаційним кодом», що включає 

в себе чіткий набір біотичних та абіотичних параметрів, які характерні саме 

йому [ 38,40]. 

Першим кроком при проведенні типології є визначення категорії повер-

хневого водного об’єкту, тобто об’єкти різних категорій не можуть бути 

об’єднані в один тип в жодному разі. Далі всі водні об’єкти кожної категорії 

мають бути розподілені на типи згідно системи А або В, що наведені в ВРД 

[21]. 

У випадку, коли використовується система А, всі водні об’єкти того чи 

іншого річкового басейну (або його частин, якщо він є транскордонним) ма-

ють бути розмежовані за відповідними екорегіонами. Карта екорегіонів наве-

дена в додатку ХІ ВРД [21]. Водні об’єкти в межах різних екорегіонів розпо-

діляються на типи за обов’язковими дескрипторами (чинниками), а саме в за-

лежності від розташування басейна водного об’єкта над рівнем моря, розміру 

водозбірної площі та домінуючої геології.  

Система В пропонується для того, щоб мати можливість більш репрезен-

тативно визначити типи річкового басейну, при цьому крім використання 

обов’язкових висоти, розміру та геології, необхідно застосовувати деякі (на 

вибір) необов’язкові дескриптори [21].  

Типологія річок української частини р. Сірет виконувалася за системою 

В з використанням таких дескрипторів: площа водозбору, середня висота во-

дозбору, геологія, середній діаметр наносів. 

За висотою над рівнем моря більша частина басейну відноситься до рі-

чок у середніх висотах (від 200 до 800 м). Сюди підпадають всі створи, на 

яких відбирались показники якості річкової екосистеми.  
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Площа водозбірного басейну української частини р. Сірет складає бли-

зько 1700 км2. Широтна протяжність басейну – 47º56’00’’ – 48º15’50’’ півні-

чної широти і максимальна ширина басейну – 23 км. Довготне положення 

обмежується точками з координатами 25º11’50’’ та 26º10’38’’ східної довго-

ти. Протяжність басейну із заходу на схід становить 62 км. Отже, досліджу-

вана частина р. Сірет за площею водозбірного басейну відноситься до вели-

ких річок (1000 – 10 000 км2). 

Що стосується геологічної будови, то досліджуваний басейн розташову-

ється у межах Карпатської геосинклінальної області, причому, витоки р. Сі-

рет та основних його приток розташовані у Складчастих Карпатах, а основна 

руслова частина, усі лівобережні та частина правобережних приток – у межах 

Передкарпатського крайового прогину. Ця частина геосинклінальної області 

складена відкладами крейдового та неогенового періоду [102,119,104] (див. 

п. 1.6.1.). Отже, верхні ділянки відбору проб води та донного субстрату скла-

дені, в основному, карпатським флішем (с. Лопушна – смт. Берегомет), а ре-

шта русла складається із суміші грубоуламкових конгломератів, середньо-та 

дрібно уламкових пісковиків та глин (моласові відклади) (Додаток Б). 

З додаткових дескрипторів було обрано середній розмір руслових дон-

них наносів. За цим показником русло досліджуваної р. Сірет було поділено 

на два класи: 1- гальково-валунний (50–150 мм), що відповідає низькогір’ю 

та передгір’ю; 2 - глинисто-гальковий (середній розмір наносів менше 50 

мм), що відповідає низовині (при виборі термінології спирались на визначен-

ня, прийняті у ВРД ЄС). До першого класу було віднесено ділянку р. Сірет 

від с. Лопушна до смт Берегомет, а до другого – від с. Лукавці до с. Черепкі-

вці. 

За таким самим принципом проводилась типізація досліджуваних при-

ток.  

Результати типізації досліджуваних водних тіл (водних об’єктів) наступні: 
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- р. Сірет була поділена на 2 водних тіла: тип 1 – велика річка у вапнякових 

породах на низькогір’ї (с. Лопушна – с.Лукавці); тип 2 – велика річка у оса-

дових породах на передгір’ї (с. Лукавці – с. Черепківці) 

- р. Сухий та р. Міхідра були віднесені до малих річок у вапнякових породах 

на низькогір’ї  

- р. Малий Сірет – мала річка у  осадових  породах на передгір’ї (рис. 1.3): 

 
Рис. 1.3 Типологія річок басейну Верхнього Сірету 

 

1.6.3. Антропогенний вплив на русло-заплавні комплекси (РЗК) Верхнього 

Сірету 

 

На Буковині в результаті інтенсивного господарювання без урахування 

специфіки гірських та передгірських умов порушено екологічну рівновагу. У 

повоєнний період тут велися суцільні рубки лісу, безсистемне будівництво 

доріг та трельовочних волоків, ліній електропередач, проводилось розорю-

вання крутосхилів, інтенсивний перевипас худоби тощо. Значно вплинули на 

порушення природоохоронного режиму суттєва зміна вікової структури де-
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ревостанів, трансформація мішаних лісів на монокультури на значних пло-

щах [8,39,41,14,22,9].  

Із 226 підприємств в області 4 є екологічно небезпечними : Дністровське 

водосховище; ДКП “Чернівціводоканал”; полігон твердих побутових відходів 

м. Чернівці; газопровід Угерсько – Івано-Франківськ – Чернівці [47]. 

Антропогенний вплив на територію Верхнього Сірету визначається інте-

нсивністю забудови (а, відповідно, техногенним впливом на русло та запла-

ву) та домінуючими видами землекористування. Промисловим навантажен-

ням можна знехтувати, оскільки воно є незначним. 

Домінуючими видами землекористування у досліджуваному РЗК р. Сі-

рет є лісогосподарське (більше 53% площі басейну) та сільськогосподарське 

(майже 41% площі басейну). Вниз за течією головної річки спостерігається 

зростання частки земель сільськогосподарського та зменшення частки земель 

лісогосподарського призначення від 7,8% до 90,8% відповідно (в районі с. 

Долішній Шепіт землі лісогосподарського призначення складають 75,2%, а в 

районі с. Черепківці – 10,4%). В межах долини р. Сірет землі сільськогоспо-

дарського призначення займають 61% площі долини, лісогосподарського – 

33%, а забудовані землі (житлова та громадська забудови, промисловості та 

зв’язку) – 4,93% [ 49].  

У басейні Малого Сірету (площа басейну – 206,01км2) землі сільськогос-

подарського призначення займають 55,8% площі долини, лісогосподарського 

– 40,6%, а забудовані землі  – 6,6%. 

В дисертаційній роботі Березки І.С. був проведений розрахунок коефіці-

єнтів антропогенної перетвореності різних ділянок Верхнього Сірету. За ре-

зультатами таких розрахунків до слабко перетворених ландшафтних компле-

ксів відносяться ділянки поблизу с. Долішній Шепіт, с. Лопушна, с. Мигово, 

с. Лукавці та ділянка басейну р. Малий Сірет. До сильно та дуже сильно пе-

ретворених ділянок відносились ділянки поблизу с. Панка, с. Комарівці, м. 

Сторожинець [8,10].  
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Згідно результатів наших гідроморфологічних досліджень до антропо-

генно перетворених ділянок, окрім вище зазначених, відносились також ді-

лянка у гирлі р. Малий Сірет (між селами Кам’янка та Сучевени) та ділянка 

р. Сірет поблизу с. Карапчів. Цим ділянкам був присвоєний ІІІ клас якості за 

гідроморфологічними показниками («задовільний» екологічний стан)  

[ 50,51,52,53,54] . 

 

1.6.4. Гідрохімічні показники 

 

Першим етапом дослідження гідрохімічних параметрів Верхнього Сіре-

ту було визначення його гідрохімічного режиму. З цією метою було викорис-

тано дані за багаторічний період (1961-2007рр.), надані Гідрометеорологіч-

ною службою України. До уваги брали наступні показники: концентрації го-

ловних іонів, біогенних речовин, розчиненого кисню, витрати води за певний 

періоди часу. Для обробки цих даних застосовувались статистичні методи.  

Польові дослідження включали також визначення концентрації головних 

іонів, біогенних елементів, перманганатного окислення, розчиненого кисню 

та рН (для порівняння з довгостроковим періодом та виявлення суттєвості 

змін гідрологічного складових гідрохімічного Верхнього Сірету). Методики, 

за допомогою яких здійснювався аналіз, опубліковані у збірнику[76].  

Також були визначені концентрації важких металів [108], вміст органіч-

них розчинників та пестицидів. Дані речовини визначались методом газової 

хроматографії за [37, 29, 70, 74]. 

 

1.6.5. Гідробіологічні показники  

 

Гідробіологічні показники (відбір проб мікроводоростей, підрахунок  

чисельності, біомаси мікроводоростей; сапробність вод) визначали за мето-

диками, описаними у [110, 68, 101,16]. 
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Також застосовували підходи, висвітлені у монографіях Шитикова В.К., 

Розенберга Г.С., Т.С. Зинченко та Баринової С.С., Мєдвєдєвої Л.А., Комун-

лайнена С.Ф. [120, 5, 58, 59, 138].  

Для визначення видів водоростей було використано ряд визначників і 

довідників та інтернет-ресурсів, зазначених у списку використаної літератури 

[112,114,127, 88,87,17,19,3]. 

При вивченні морфології клітин мікроводоростей методику, описану у 

«СЭВ. Унифицированные методы исследования качества вод. Часть 3 - Ме-

тоды биологического анализа вод» було дещо модифіковано. Для розгляду 

мікроструктур клітини водоростей було використано метод фотографування 

за допомогою USB камери, приєднаної до бінокуляра. Такий спосіб вивчення 

клітин підвищує точність визначення видів водоростей і розрахунку їх кіль-

кості у фіксованому препараті. 

Приналежність таксонів до певної групи сапробності визначали за допо-

могою списку індикаторних видів. 

 Індекс сапробності визначали по Пантле і Буку в модифікації Сладече-

ка. Розраховано також індекс Ватанабе для діатомових водоростей 

[138,5,137]. Визначено біорізномініття для всіх досліджуваних створів через 

криві «домінування-різноманіття» (за Уітекером). 

Індекс сапробності по Пантле і Буку в модифікації Сладечека розрахо-

ваний згідно [140] за формулою 1.1:                                                                 

   (1.1) 

де S – ступінь сапробності угрупування водоростей; s – сапробне зна-

чення організма-сапробіонта, h – частота зустріваності сапробіонта у пробі. 

Даний індекс змінюється від 0 до 4 у такій послідовності: 0-0,5 - ксено-

сапробна зона сапробності; 0,51-1,5 – олігосапробна зона; 1,51-2,5 – бетаме-
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зосапробна зона; 2,51-3,5 – альфамезосапробна зона; 3,51-4,0 – полісапробна 

зона. Використання цього індексу дає змогу оцінити трофічний статус водо-

йми, забруднення органічною речовиною різної природи за індикаторними 

організмами, а також порівнювати результати досліджень стану водойм різ-

них районів та різних ділянок одного і того ж водного об’єкта [140, 5]. 

Одним з параметрів було визначення індексу Ватанабе [141,143]. Визна-

чення якості води за цим індексом засноване на використанні в ролі видів-

індикаторів органічного забруднення виключно епілітичних діатомових во-

доростей. Для кожної проби вираховується доля всіх видів-індикаторів від-

носно всіх видів у пробі. Для кожного виду діатомей визначено індекс толе-

рантності (D), згідно якого види поділяються на 3 екологічні групи:  0 ≤ D ≤ 

29 – сапрофіли, 30 ≤ D ≤ 74 – эврисапроби, 75 ≤ D ≤ 100 – сапроксени. Індекс 

діатомового комплексу органічного забруднення DAIpo (Diatom Assemblage 

Index to organic water pollution) розраховується за формулою 1.2:  

(1.2) 

          
де  ∑ Si – сума відносних наявностей сапрофілів на станції, m – число 

сапрофілів,i=1;∑ Ej – сума відносних наявностей еврисапробів на станції, j=1; 

n – число еврисапробів. 

Значення індексу Ватанабе змінюються від 0 до 100. Кожен інтервал 

значень індексу співвідноситься з відповідною зоною сапробності: 

85 - 100 – ксеносапробна зона 

70 - 85 – олігосапробна зона 

50 - 70 – бетамезосапробна зона 

30 – 50 – альфамезосапробна зона 

30 – 0 – полісапробна зона  

Одним з найбільш важливих параметрів для визначення якості життєді-

яльності екосистеми є її біологічне різноманіття.  
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Популяційна та видова рясність угруповань гідробіонтів може змінюва-

тись в часі в залежності від змін факторів довкілля. Це може відбуватися як в 

ході еволюційих процесів, які мають довготривалий характер, так і при ан-

тропогенному евтрофуванні та забрудненні водойм, коли процеси протікають 

зі значними швидкостями. Скорочується число видів, зростає домінування 

окремих видів, для яких характерні найбільш короткі життєві цикли [120]. 

Ю. Одум відмічає, що при евтрофуванні та забрудненні водойм перевагу 

отримують еврибіонтні види з r-стратегією (бурхливий розвиток та короткий 

термін життя); в той час як в оліготрофних умовах незабруднених водойм, де 

різноманіття велике та домінування не так яскраво виражене, навпаки, біль-

шого значення набувають стенобіонтні види з к-стратегією розвитку (низь-

кий темп розмноження та довготривале життя) [84]. 

Видове різноманіття складається з двох компонентів [85]: 

-видового багатства або щільності видів, яке характеризується загаль-

ним числом знайдених видів; 

-вірівненості, яка заснована на відносній рясності видів або іншому по-

казнику значимості виду та його положенні у структурі домінування” [120]. 

Різноманіття прийнято оцінювати або шляхом підрахунку видів (вимі-

рювання їх відносної рясності), або мірою, що поєднує ці два компоненти. 

Однак, оцінка біорізноманіття лише простим підрахунком малоінформатив-

на, оскільки ні одне угруповання не складається з видів однакової чисельнос-

ті. Із загального числа видів певного трофічного рівня або угрупування в ці-

лому лиш небагато видів є домінуючими, тобто мають значну кількість, бі-

льша ж частина відноситься до рідкісних видів (мають низькі показники зна-

чущості). Таким чином, більшість видів в угрупуванні малочисельні, чисель-

ності інших – помірні і лише небагато з них – рясні [5,120].  

Найкращий спосіб представити обидва компоненти різноманіття - побу-

дувати графік, де на осі ординат у логарифмічному масштабі відкладають чи-

сло особин, біомасу або інший показник, що розглядається, а по осі абсцис – 
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рангована полідовність видів від найбільш до найменш рясного. Отримана 

крива була названа Р. Уіттекером “кривою домінування - різноманіття”[120]. 

 Є три типи таких кривих (рис.1.4): 

                 
Рис. 1.4 Типи кривих домінування – різноманіття (по М. Бігону і ін., 

1989) 

І тип  (Е=0,25) – крива свідчить про високий ступінь домінування та ни-

зьку вирівненість, а також про низьке видове багатство. В такому біоценозі є 

вільні екологічні ніші і можливе вселення нових видів. 

ІІ тип (Е=0,42) – крива свідчить про менший ступінь домінування, біль-

шу вирівненість та більше видове багатство угруповання у порівнянні з кри-

вою І типу. В такому біоценозі всі ніші зайняті, але не перекриваються. 

ІІІ тип (Е=0,63) – крива свідчить про високу вирівненість і значне видо-

ве багатство. Такому біоценозі всі ніші зайняті і перекриваються, тому засе-

лення нових видів неможливе [64]. 

Чим вище крива і чим більш вона пласка, тим більше при даному числі 

видів їх різноманіття. Важається, що за формою цієї кривої можна не тільки 

оцінити видову вирівненість популяцій, але й функціональну роль окремих 

видів, їх статус та біотичний потенціал [120]. 

 

 

 



 29 

1.6.6. Гідроморфологічні показники 

 

Для визначення гідроморфологічних параметрів було використано під-

ходи, описані у [79,130]. Досліджуваний басейн було поділено на 8 ділянок 

обстеження (ДО) та 26 відрізків обстеження (ВО), які були рівномірно розпо-

ділені по всій довжині басейну р. Сірет. Проводилась візуальна оцінка ВО, 

дані записувались у протокол польових досліджень. Результатом досліджен-

ня місцевості став поділ досліджених ділянок за гідроморфологічними кла-

сами якості. Для цього результати досліджень ВО оцінювалися за бальною 

шкалою від 1 (найкращий стан) до 5 (найгірший стан). Бали для кожного ВО 

сумувалися та визначалось середнє значення для ДО.  

Наступним етапом гідроморфологічних досліджень була оцінка ступеня 

антропогенної перетвореності ділянок обстеження. Аналіз виконувався із 

врахуванням поділу смуги русла та заплави на однорідні, генетично та мор-

фологічно цілісні ділянки (ОДРЗ) [118], і саме на них чиниться антропоген-

ний вплив. 

Було зроблено спробу дослідити ступінь антропогенної перетвореності 

подібних ділянок з метою наступних порівнянь з оцінками згідно ВРД ЄС та 

оцінками стану інших ландшафтів[7,8,15,13,33]. Слід відмітити, що подібні 

підходи вже зустрічалися у наукових публікаціях, проте вони більше стосу-

вались власне заплавних ландшафтів [115]. Нами запропоновано робити спі-

льну оцінку перевтореності русла та заплави як цілісного ландшафту. У за-

пропонованій методиці було враховано як основні відомі методичні підходи 

[30,122,72], так і специфіку досліджуваного ландшафту.  

З геоекологічних та ландшафтознавчих досліджень [34,35,32,90,91] ві-

домо, що у теперішній час широко застосовуються методики бальної оцінки 

антропогенної перетвореності ландшафтів. Очевидно, що вони важливі і для 

річок. Враховуючи основні антропогенні чинники, характерні для досліджу-

ваного регіону, нами запропонований різновид такої оцінки (дана оцінка мо-

же бути згодом доповнена та вдосконалена, наприклад, можна враховувати 
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греблі та водосховища, перекидання стоку, рекреації та ін.. показники). Ос-

новні антропогенні чинники були поділені нами на три категорії: ті, що діють 

переважно на русло; ті , що діють переважно на заплаву та загальної дії (на 

русло та заплаву). Оцінки впливів виконувались в межах цих блоків і потім 

об’єднуються, інтегруються. Це, зокрема, дає у враховувати в них регіональні 

особливості антропогенного впливу на річки. Нижче наводимо розрахункову 

схему методики. 

Числові значення оцінки впливу запропоновані переважно у діапазоні 

1,0 – 2,0. Отже, 1,0 – це природний стан об’єкту (системи),  а 2,0 та більше – 

повне антропогенне перетворення. Слід тут же зауважити, що оцінки антро-

погенної перетвореності об’єктів формально не повинні нести якісне наван-

таження у розумінні покращення чи погіршення стану. Єдиним виключенням 

є теоретична можливість покращення умов функціонування молодого річко-

вого ландшафту через ефективне, оптимальне регулювання дії паводків, що 

могло б бути характерною регіональною особливістю.Однак в реальності до-

сить важко абстрагуватись від даного аспекту, тут ще потрібні відповідні до-

слідження, трактовки, вдосконалення [50,51,52,53]. 

Згідно вищесказаного, було виділено класи антропогенної перетворенос-

ті об’єктів та встановлена бальна оцінка для кожного з них (нормування) 

(табл.1.1 ): 

Таблиця 1.1 
Класи антропогенної перевтореності об’єктів та їх бальна оцінка 

 
№ класу Назва класу Бальна оцінка 

1. Природний стан 1,0 – 1,14 
2. Незначне антропогенне пере-

творення 
1,15 – 1,29 

3. Помірне антропогенне пере-
творення 

1,30 – 1,59 

4. Значне антропогенне перетво-
рення 

1,6 – 1,89 

5. Майже повне та повне антро-
погенне перетворення 

1,9 -2,0 та більше 
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Таке ранжування балів відповідає багатьом відомим методикам у 

ландшафтознавстві [Шиценко, 1988].  

Людина своєю господарською діяльністю впливає не лише на якість 

вод водойм та водотоків, а й безпосередньо на русло та заплаву змінюючи їх. 

Основними чинниками антропогенного впливу на русло є: 

- відбір алювію з русла; 

- неякісно функціонуючі або зруйновані водозабори 

- дамби обвалування 

На основі загальновідомих підходів до оцінки впливів на ландшафти 

нами була запропонована бальна оцінка антропогенного впливу на русло, по-

казана у наступних таблицях: 

Таблиця 1.2  
Дискретна бальна оцінка антропогенного впливу на русло відбором 

алювію 
Дія чинника Бальна 

 оцінка 
Назва класу  

В залежності від характеру врізання річки 

врізання до 1 м 1,25  природний стан 
врізання від 1 до 2 м  1,5  помірне перетворення  
врізання від 3 до 4 м 1,75 значне перетворення 

врізання більше 4 м 2,0 повне перетворення 

Якщо дані про врізання відсутні 

Локальні місця відбору 1,0 природний стан 
0,15-0,3 довжини ділянки 1,25 незначне  перетворення 

0,3-0,5 довжини ділянки 1,5 помірне перетворення 

0,5-0,7 довжини ділянки 1,75 значне перетворення 

більше 0,7 довжини ділян-
ки 

2,0 та більше повне перетворення 

 

Наступним антропогенним впливом на русло є неякісно функціонуючі  

або зруйновані водозабори. Виходячи з загальноприйнятих підходів нами бу-

ло прийняте наступне нормування цього показника (табл.1.3): 
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Таблиця 1.3 
Дискретна бальна оцінка антропогенного впливу на русло через водо-

забори 
 

Назва чинника Бальна оцінка Назва класу 

Немає водозаборів 1,0 природний стан 

1 водозабір 1,25 помірне антропогенне пере-
творення 

> 1 водозабору 1,5 значне антропогенне перетво-
рення 

 

Ще одним показником антропогенного перетворення русла є наявність 

і стан дамб обвалування. Нормування для цього показника представлене у 

табл. 1.4: 

Таблиця 1.4 
Бальна оцінка антропогенного впливу на русло 

через наявність та стан дамб обвалування 

 

Назва чинника Бальна 
оцінка 

Назва класу 

Дамби не порушують природний ланд-
шафт 

0,75 природний стан  

   Дамби обвалування якісні, обладнані 
працюючими затворами; здатні як захи-
щати прибережні території від затоп-
лень, так і зберігати гідрологічний ре-
жим заплави; розташовані із врахуван-
ням багаторічного малюнку русла і бага-
торічної смуги руслоформування 

0,76-1,25 стан, близький до природного 

Дамби обвалування враховують багато-
річний малюнок русла та багаторічну 
смугу руслоформування, але є однобічно 
діючими або глухими; погіршують гід-
рологічний режим задамбованих ланд-
шафтів;займають < 50% довжини ДО з 
обох берегів 

1,26-1,5 помірне антропогенне пере-
творення 

Дамби обвалування враховують багато-
річний малюнок русла та багаторічну 
смугу руслоформування, але є однобічно 
діючими або глухими; погіршують гід-
рологічний режим задамбованих ланд-
шафтів;займають > 50% довжини ДО 
хоча б одного берега 

1,51-1,75 значне антропогенне перетво-
рення 

Напівзруйновані дамби або такі, що не 
враховують багаторічну смугу руслофо-
рмування, негативно змінюють гідроло-
гічний режим задамбованих ландшафтів, 
займають понад 50% довжини ДО хоча б 
з одного берега 

1,76-2,0  
і більше 

повне антропогенне перетво-
рення 

 
 
 
 
 
 



 33 

Для узагальнення показників антропогенного впливу на русло пропону-

ється розрахувати показник узагальнюючого впливу на русло,  усереднивши 

всі розраховані вище показники, просумувавши їх та розділивши на їх кіль-

кість. Нормування отриманих показників та віднесення ділянок до певного 

класу антропогенної перетвореності здійснювалось за табл. 1.1.   

 Наступний етап досліджень антропогенного впливу на русло-заплавні 

комплекси – визначення впливу на заплаву. 

Людина впливає на заплаву через:  

- розораність територій; 

- гідромеліорацію; 

- забудову та споруди водопостачання і водовідведення; 

- промислові зони та шляхи сполучення 

Показник, який визначає  частку розораності заплави розраховується за 

формулою 1.3:  

                                          ,S5.01R                                        (1.3) 

де R – показник розораності заплави; S – частка площі заплави, зайнята 

розораними землями, 0,5 – ваговий коефіцієнт (інтенсивність) даного виду 

антропогенного впливу.  

Ще одним параметром антропогенного впливу на заплаву є житлова за-

будова та споруди водопостачання і водовідведення. 

Запропоновано показник, який визначає  частку забудови та споруд во-

допостачання і водовідведення заплави. Цей показник пропонується  розра-

ховувати за формулою 1.4: 

                                   ,S75.01Z                                          (1.4) 

де Z – показник частки житлової забудови та споруд водопостачання; S – 

частка площі заплави, зайнята забудовою, 0,75 – ваговий коефіцієнт (інтен-

сивність) даного виду антропогенного впливу.  

Показник, який визначає  частку промислових ділянок та шляхів сполу-

чення заплави пропонується розраховувати за формулою 1.5:   
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                                        ,S11P                                           (1.5) 

де P – показник частки промислових ділянок та шляхів сполучення; S – 

частка площі заплави, зайнята промисловими ділянками та шляхами сполу-

чення; 1,0 –  ваговий коефіцієнт (інтенсивність) даного виду антропогенного 

впливу.  

Для отримання інформації про антропогенний тиск на заплаву в цілому, 

отримані вище значення показників впливу на заплаву усереднювались. Зага-

льний вплив на русло та заплаву чинять мостові переходи. Нормування  їх 

впливу на ландшафт запропоноване у табл. 1.5: 

 
Таблиця  1.5   

Нормування впливу мостових переходів на  
русло та заплаву 

Дія чинника Бальна оцінка Назва класу 
Мости, глухі на заплаві та зруйновані 

Відсутні 1,0 Природний стан 
1 на ділянці 1,5 Помірні антропогенні зміни 
2 на ділянці 1,75 Значні антропогенні зміни 
3 і більше на ділянці 2,0 Повне перевторення 
Мости, що не перекривають заплаву повністю та залишають функціонуючим місце-

вий ландшафт 
відсутні 1,0 Природний стан 
1 на ділянці 1,2 Близький до природного  
2 на ділянці 1,4 Незначні зміни 
3 на ділянці 1,6 Помірні зміни 
4 на ділянці 1,8 Значні зміни 
5 і більше на ділянці 2,0 Повністю змінений ландшафт 

 

Для оцінки загального впливу людини на весь русло-завплавний ком-

плекс пропонується інтегральний показник антропогенного впливу на РЗК 

(1.6): 

                                               ,ІПА 3
PZR ZR.сер.сер                                    (1.6) 

де  Rсер - усереднений показник перетвореності русла, Zсер - усереднений по-

казник перетвореності заплави, KR+Z – комплексний показник. 
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Оскільки при бальній оцінці окремих показників антропогенного впливу 

на русло та заплаву вже було враховано неоднорідність їх впливу на РЗК, то 

у формулі 1.6 було прийнято, що всі три показника є рівноцінними.  

Визначення класів антропогенної перевтореності пропонується здійсню-

вати за табл. 1.1 

 

1.6.7. Оцінка екологічного стану 

 

Першим етапом оцінки екологічного стану є визначення референтних 

умов. Інформація про референтні умови накопичується або з історичних 

джерел або/та на основі даних, зібраних в найменш порушених (еталонних) 

ділянках річкової системи (можливий метод аналогій за подібними екосисте-

мами) [3]. Оскільки історичні дані про якість РЗК для Верхнього Сірету від-

сутні, то референтні умови для даного водного об’єкту визначались на основі 

даних, зібраних у найменш порушених його делянках та на основі даних, 

зібраних дослідниками при визначенні екологічного статусу р. Тиси. 

Створ на р. Сухий (Вижницький нац. парк) був встановлений як референ-

тний для малих річок у вапнякових породах. 

Для р. Сірет в якості референтного створу було обрано створ 3 (с. Лукав-

ці), оскільки він відноситься до відносно мало антропогенно перетворених 

районів, знаходиться на межі переходу досліджуваної території з середньо-

гір’я до низькогір’я, субстрат русла в цій ділянці також перехідного складу 

(поряд з каменями та галькою вже зустрічається пісок та глина). Не дивля-

чись на те, що р. Сірет була поділена за обраними дескрипторами на 2 водних 

тіла, було вирішено виділити лише один референтний створ, оскільки він ві-

дображає природні умови як гірської, так і передгірської частин басейну і є 

найменш антропогенно зміненим. 

Для р. Малий Сірет як референтний було обрано створ 1 (р. Сухий), оскі-

льки р. Малий Сірет є малою річкою і хоча гранулометричний склад дна не 
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співпадає з таким у верхніх притоках, проте інші умови життя гідробіонтів є 

подібними. 

Оцінка екологічного стану виконувалась за всіма вище зазначеними кри-

теріями. 

Екологічний стан Верхнього Сірету за гідрохімічними параметрами ви-

значався двома шляхами: 1 – оцінка відповідно до вимог ICPDR; 2 - порів-

няння показників окремих створів з показниками для референтного створу. 

Система оцінки якості поверхневих вод відповідно до вимог ICPDR 

(International Commission for the Protection of the Danube River) була розроб-

лена європейським співтовариством для річок басейну Дунаю [133]. 

За цією системою при класифікації якості води для кожного показника 

розраховується тест-значення, яке порівнюється з максимальними значення-

ми для кожного класу, на основі чого показникові й присвоюється відповід-

ний клас. Представлення класу якості води за кожним показником здійсню-

ється відповідним номером класу, проставленого в таблицях римськими ци-

фрами [40]. 

Оцінку хімічних та фізико-хімічних елементів якості поверхневих вод 

басейну розділено на три складові: 

 кисневий режим: розчинений кисень (O2), біологічне споживання 

кисню (БСК5), перманганатна окислюваність (ПО), водневий показник (рН);  

 режим біогенних елементів: азот амонійний (N-NH4), азот нітритний 

(N-NO2), азот нітратний (N-NO3), фосфор ортофосфатів (P-РО4),  

 специфічні речовини-забруднювачі, важкі метали: цинк (Zn), мідь 

(Cu),  свинець (Pb), кадмій (Cd), нікель (Ni). 

Класи якості за гідрохімічними показниками визначали за допомогою 

наступної таблиці: 
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Таблиця  1.6 
Система оцінки якості поверхневих вод  

за вимогами ICPDR 
Class (Клас) Determinants 

(Показники) 
Unit 

(Одиниця 
виміру) 

I II III IV V 

Class limit values / 
(Ліміт значень за класами) 
Oxygen/Nutrient regime (Кисневий режим, біогенні елементи)  
Dissolved oxygen  mg.l-1 7 6 5 4 < 4 
BOD5 (БСК5), mg.l-1 3 5 10 25 > 25 
CODMn (ПО) mg.l-1 5 10 20 50 > 50 
CODCr (БО), mg.l-1 10 25 50 125 > 125 
pH -  >6.5and<8.5    
Ammonium-N 
(N-NH4) 

mg.l-1 0.2 0.3 0.6 1.5 > 1.5 

Nitrite-N, (N-NO2), mg.l-1 0.01 0.06 0.12 0.3 > 0.3 
Nitrate-N, (N-NO3), mg.l-1 1 3 6 15 > 15 
Total-N mg.l-1 1.5 4 8 20 > 20 
Ortho-phosphate-P mg.l-1 0.05 0.1 0.2 0.5 > 0.5 
Total-P mg.l-1 0.1 0.2 0.4 1 > 1 
Metals (dissolved) (Метали розчинні) 
Zinc, (Zn) g.l-1 – 5 - - - 
Copper, (Cu) g.l-1 - 2 - - - 
Chromium  
(Cr-IIIVI), (Cr)  

g.l-1 - 2 - - - 

Lead, (Pb) g.l-1 - 1 - - - 
Cadmium, (Cd) g.l-1 - 0.1 - - - 
Nickel, (Ni) g.l-1 - 1 - - - 
Metals (total) (Метали загальні) 
Zinc, (Zn) g.l-1 bg 100 200 500 > 500 
Copper, (Cu) g.l-1 bg 20 40 100 > 100 
Chromium  
(Cr-IIIVI), (Cr)  

g.l-1 bg 50 100 250 > 250 

Lead, (Pb) g.l-1 bg 5 10 25 > 25 
Cadmium, (Cd) g.l-1 bg 1 2 5 > 5 
Nickel, (Ni) g.l-1 bg 50 100 250 > 250 

 

Для порівняння з даним нормуванням бралися усереднені дані за весь 

період досліджень по окремим створам.  
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Окрім вище зазначеної оцінки якості нами був застосований інший під-

хід, задекларований у ВРД та стандартах CEN. Класифікація стану річки та її 

ділянок проводиться шляхом заповнення оціночних таблиць, де сучасний 

стан порівнюється з цільовим (референтним) значенням дескрипторів. Крім 

того, проводиться експертне визначення ваги кожної характеристики та кож-

ного оціночного блоку з урахуванням особливостей річкового басейну, а та-

кож досліджених закономірностей динаміки структури біотичних угруповань 

у еталонних створах. Значимі коефіцієнти характеристики відносяться тільки 

до показників в середині одного блоку. Шкала коефіцієнтів встановлена від 0 

до 3. Як правило, експертне визначення значимості характеристик та самих 

блоків виконується одноразово при встановленні цільового стану, хоча воно 

може корегуватися при накопиченні інформації [115].  

При наявності даних із розподілу характеристики для різних створів, 

включаючи і еталонні, використовується 95% відхилення від референтного 

значення для визначення верхньої межі класу якості і 5% - для нижнього зна-

чення. Діапазон, що залишився, може бути розділений на будь-яку кількість 

категорій, що відповідають різним умовам порушення. Оскільки характерис-

тика нормалізована відносно умов еталонного створу, кількість класів буде 

пов’язана із характером розподілу її значень і відповідати «переломам» кри-

вої змін значень характеристики за градієнтом від еталонного створу до най-

більш зміненого. Однак, згідно ВРД ЄС, оцінка екологічного стану прово-

диться за 5-ма фіксованими класами якості: 1 – “відмінний”, 2 – “добрий”, 3 – 

“задовільний”, 4 – “поганий”, 5 – “дуже поганий” (стан). Тому весь діапазон 

градацій характеристик можна розділити на 5 класів відповідно до шкали 5%, 

30%, 30%, 30%, 5%. [3]. Тоді шкала класів екологічної якості, враховуючи 

колірний код, буде виглядати наступним чином (табл. 1.7)                                        
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Таблиця 1.7 

Класи екологічного стану за відхиленням визначених показників якості  

від референтних 

Відхилення від референт-
них значень 

Екологічний стан Клас якості 

5% відмінний 1 

5%-35% добрий 2 

35%-65% задовільний 3 

65%-95% поганий 4 

>95% дуже поганий 5 

 

Описана вище система оцінки екологічного стану декларується у ВРД 

ЄС для визначення якості водного об’єкта за біологічними показниками. 

Проте, ми пропонуємо використовувати такий підхід для екологічної оцінки 

стану річки за гідрохімічними та гідроморфологічними показниками.  

Для оцінки екологічної якості Верхнього Сірету та його приток за гідро-

хімічними показниками використовували наступні дескриптори: концентра-

цій азоту нітратного, азоту нітритного, азоту амонійного, фосфатів та зна-

чення БСК5.  

Для оцінки екологічного стану досліджуваного русло-заплавного ком-

плексу за гідроморфологічними показниками було використано показники 

антропогенного впливу на русло та заплаву, а саме: відбір алювію, наявність 

та стан водозаборів, наявність та стан дамб обвалування; ступінь розораності 

територій, забудова, наявність та стан шляхів сполучення та промислових 

об’єктів; наявність та стан мостових переходів. 

 Оцінка екологічного стану за гідробіологічними показниками заснову-

валась на таких дескрипторах: чисельність особин досліджуваних видів та 

індекс сапробності. Вибір саме цих дескрипторів продиктований їх чутливіс-

тю до якісних змін у водному середовищі.  

Загальна екологічна оцінка дослідженого басейну виконувалась шляхом 

розрахунку середнього класу якості, який складався з класів якості, встанов-
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лених для гідрохімічного, гідробіологічного та гідроморфологічного блоків з 

урахуванням рангових коефіцієнтів значимості показників кожного блоку 

для досліджуваних умов. Відповідно до загальної екологічної оцінки дослі-

джуваних ділянок басейну був визначений екологічний стан типів водних тіл. 

Поряд з бальною оцінкою застосовувався також колірний код, відображений 

у табл.1.7 (див. п. 1.6.3). 

 

Висновки до розділу 1: 

1. аналіз літературних джерел показав, що в Україні методи комплексної 

екологічної оцінки водних об’єктів знаходяться у стандії розробки; 

2. змодельовано схему постановки моніторингу з врахуванням всіх пока-

зників екологічної якості водного об’єкта: гідрохімічних, гідробіологі-

чних та гідроморфологічних; 

3. проведено типологію Верхнього Сірету згідно ВРД ЄС, виділено 4 во-

дних тіла; 

4. з’ясовано, що завдяки природним умовам та транскордонності Верхній 

Сірет є цікавим об’єктом для екологічних досліджень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 41 

РОЗДІЛ 2 

ГІДРОХІМІЧНИЙ РЕЖИМ ВЕРХНЬОГО СІРЕТУ 

 

2.1. Основні риси гідрохімічного режиму Верхнього Сірету 

Для того, щоб оцінити сучасний стан р. Сірет нами було вивчено основні 

риси гідрохімічного режиму річки за даними гідрологічних спостережень гі-

дрометеорологічної служби України у 1961 – 2006 рр. по пункту у м. Сторо-

жинець. Дані було взято саме з 1961 року, оскільки раніше гідрохімічні до-

слідження на р. Сірет не проводились. 

Дані, отримані зі звітів гідрометеорологічної служби, були згруповані у 

відповідності до гідрологічних сезонів (Додаток В). Гідрологічні сезони були 

виділені також на основі інформації про водність річки, взятої зі згаданих 

звітів. 

Води р. Сірет – гідрокарбонатно кальцієві другого типу. Проте у різні гід-

рологічні сезони у складі води спостерігалися деякі зміни. Зокрема, у межень 

вода з гідрокарбонатно кальцієвої змінювалась на сульфатно  кальцієву, а під 

час паводків спостерігалась зміна співвідношення головних катіонів: поміче-

ні випадки підвищення концентрацій суми іонів Na + та K+ у порівнянні з іо-

нами Са2+ та Mg2+.  

Було також проаналізовано зміни хімічного складу води р. Сірет (створ у 

м. Сторожинець) під час різних гідрологічних сезонів (Додаток Д). Аналізу-

вали усереднені дані за весь період спостережень. 

Межень для вод р. Сірет (створ у м. Сторожинець) характеризувалася пі-

двищеною, у порівнянні з іншими гідрологічними сезонами, мінералізацією 

(середнє значення мінералізації води складало 171,3-347,0 мг/дм3). 

Також для цього сезону були характерними підвищені значення концен-

трацій іонів кальцію, магнію та хлорид-іонів, при чому для зимової межені 
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концентрації зазначених іонів були дещо вищими, ніж для літньо-осінньої 

межені.  

Хімічний склад вод р. Сірет під час літньо-осінніх паводків характеризу-

вався зниженням концентрацій гідрокарбонатів, хлоридів, кальцію та магнію 

(при чому для магнію під час паводку спостерігались мінімальні концентрації 

серед всіх сезонів). Концентрації суми іонів натрію та калію під час паводку 

незначно зростали протягом всього розглянутого періоду. 

Для весняного водопілля були характерні мінімальні серед всіх сезонів 

концентрації гідрокарбонатів, суми іонів натрію та калію і загальної мінера-

лізації. Також під час водопілля за рахунок зниження концентрацій суми іо-

нів натрію та калію дещо змінювалось співвідношення катіонів у воді у бік 

іонів магнію.  

Загальна мінералізація води р. Сірет змінювалася відповідно до змін во-

дності річки (рис. 2.1): 
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Рис. 2.1 Зв’язок мінералізації води р. Сірет – м. Сторожинець та витрати води 

за 1961-2006 рр. 

Залежність такого типу випливає з умов формування гідрохімічного 

режиму річок у різні фази водного режиму. Така залежність має антибатний 

характер: мінімальні величини мінералізації води в річках відносяться до пе-
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ріодів водопілля та літніх паводків, тобто до проходження у річках максима-

льних втират, а максимальні величини мінералізації води припадають на пе-

ріоди межені, коли спостерігаються мінімальні витрати води [28]. 

Для річок з природним режимом ця залежність може бути описана на-

ступним чином: 

                             М= аQ-b,                                         (2.1) 

де: 

М – мінералізація води, мг/дм3; 

a,b – параметри; 

Q – витрата води, м3/с 

Найвищі значення мінералізації води р. Сірет було відмічено під час   

межені, а найнижчі – під час весняного водопілля. 

Концентрації головних катіонів та аніонів, які формують хімічний 

склад води, також визначаються водністю річки (табл. 2.1):  

Таблиця 2.1 

Залежність концентрацій головних іонів від водності  
р. Сірет - м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 

     Головний іон Рівняння залежності 
С = f(Q) 

Коефіцієнт кореляції 

HCO3
- С=219,19Q-0,2027 0,50 

Cl- С=24,833Q-0,1296 0,12 
SO4

2- С=44,764xQ-0,1146 0,10 
Ca2+ С=65,827Q-0,1674 0,65 
Mg2+  С=16,87Q-0,4169 0,32 
Na++K+ С=17,438Q-0,2465 0,40 

 

З таблиці 2 випливає, що залежність між концентрацією головних іонів 

та водністю також описується рівнянням 2.1. Найбільший коефіцієнт кореля-

ції з витратою води для р. Сірет виявлено для гідрокарбонатних іонів та іонів 

кальцію (коефіцієнти кореляції 0,50 та 0,65 відповідно). Найнижчий коефіці-
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єнт кореляції виявлено для хлорид-іонів та сульфат-іонів (коефіцієнти коре-

ляції 0,12 та 0,10 відповідно). 

Для  гідрокарбонатів (рис.2.2) спостерігалась оберненопропорційна  за-

лежність між концентраціями іону та витратою води (коефіцієнт кореляції 

склав 0,50). У період межені на р. Сірет концентрації гідрокарбонатних іонів 

змінювались в межах 19,1 – 250 мг/дм3 , а в період паводків та водопілля – 

22,6-292 мг/дм3. Під час проходження паводків мінімальні концентрації гід-

рокарбонатів припадали на максимум витрати води. 
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Рис. 2.2 Зв’язок концентрації гідрокарбонатів з водністю  

р. Сірет  - м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 
 

Для хлоридів (рис.2.3) спостерігалось деяке зниження концентрацій із 

підвищенням водності. Проте, зв’язок концентрації цього іону з водністю є 

слабким. Якщо у період межені значення концентрацій хлоридів знаходились 

у межах 1,4 – 102,7 мг/дм3, то під час повені вони зменшувались до 3,1 – 35,5 

мг/дм3. Це пояснюється  доброю розчинністю солей хлоридної кислоти. 
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Рис. 2.3 Зв’язок концентрації хлоридів з водністю р. Сірет 
- м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 

Для сульфатів (рис.2.4) зв’язок концентрації іону з водності не спосте-

рігався. Значення концентрацій сульфатів під час межені складали 13,7 – 70 

мг/дм3, а під час паводків – 17,5 – 46,7 мг/дм3. 
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Рис. 2.4 Зв’язок концентрації сульфатів з водністю  
р. Сірет-м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 

Для іонів кальцію характерним було деяке підвищення значень концен-

трацій у період межені та пониження у паводок (коефіцієнт кореляції склав 
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0,75). Для межені були виявлені такі інтервали значень концентрацій іонів 

кальцію – 36,1 – 80 мг/дм3, а для періоду паводків – 24,6 – 74,0 мг/дм3 (рис. 

2.5): 
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Рис. 2.5  Зв’язок концентрації іонів кальцію з водністю  
р. Сірет -м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 

 

Подібна залежність спостерігається для концентрацій іонів магнію (ко-

ефіцієнт кореляції становив 0,57): в межень інтервал значень коливався від 

1,5 до 30,4 мг/дм3, а у період паводків він складав 1,0 – 15,8 мг/дм3 (рис. 2.6). 

Для суми іонів натрію та калію при великих витратах води концентра-

ції можуть дещо зростаюти (коефіцієнт кореляції 0,35), хоча залежність є 

слабкою. Так під час межені інтервал значень складав 1,0-72,2 мг/дм3, а під 

час паводків – 1,8 – 64,6 мг/дм3, що пов’язано зі змивом їх з поверхні стоком 

за рахунок високої розчинності солей, куди входять дані елементи (рис. 2.7). 
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Рис. 2.6 Зв’язок концентрації іонів магнію з водністю р. Сірет - 
м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 
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Рис. 2.7 Зв’язок концентрації суми натрію і калію з водністю  
р. Сірет -  м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 
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Описані вище закономірності, виявлені для р.Сірет, підпорядковуються 

загальній закономірності зміни мінералізації відносно водності річки  та роз-

чинності солей, в основі яких містяться головні іони. На основі виявлених за-

кономірностей були встановлені кореляційні зв’язки між окремими головни-

ми іонами у воді р. Сірет (табл. 2.2):  

Таблиця 2.2 

Кореляційні зв’язки між головними іонами 
р. Сірет - м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 

 Na++K+ Ca2+ Mg2+ HCO3
- SO4

2- 
Cl- 0,59 0,40 0,42 0,23 0,07 

SO4
2- 0,31 0,30 -0,035 -0,56 - 

HCO3
- 0,20 0,50 0,56 -  

Na++K+ - 0,31 0,21   
Ca2+  - 0,42   
Mg2+  0,42 -   

 

Найбільш виражений кореляційний зв’язок спостерігався між Na++K+ 

та Cl-; Mg2+ та HCO3
-; Mg2+ та Cl-; Mg2+ та Ca2+. Від’ємний кореляційний   

зв’язок спостерігався для HCO3
- і SO4

2- та для Mg2+ і SO4
2-. 

Було виведено також залежності між мінералізацією та концентраціями 

головних іонів для р. Сірет (створ у м. Сторожинець) (табл. 2.3): 

 

Таблиця 2.3 
 

Залежність між мінералізацією (М) та концентрацією (С) 
головних іонів для води р. Сірет - м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 

 
     Головний іон Рівняння залежності 

 
Коефіцієнт кореляції 

HCO3
- М=0,5842с-24,276 0,85 

Cl- М=0,0861с-7,4986 0,84 
SO4

2- М=0,1272с 0,51 
Ca М=0,1256с+13,65 0,80 
Mg М=0,069с-8,6609 0,82 
Na+K М=0,0,0795с-7,851 0,67 
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Мінералізація води найбільше корелює з концентраціями HCO3
-, Mg2+ 

та Ca2+.  

Дані за період 1961-2006 рр. дають змогу прослідкуванти і режим біо-

генних елементів у воді р. Сірет. Серед біогенних елементів визначали кон-

центрації фосфат-іонів, нітрат – і нітрит-іонів та іонів амонію. Процентне 

співвідношення цих сполук азоту у воді р. Сірет представлене на наступній 

діаграмі (рис. 2.8): 
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Рис. 2.8 Процентне співвідношення біогенів у воді р. Сірет – 
м.Сторожинець за 1961-2006 рр. 

 

Діаграма показує переважання у воді нітратних іонів, що є характерним 

для мало забруднених водних об’єктів. 

Концентрації біогенних елементів за 1961–2006 роки змінювались у 

широких межах: NO3
- - 0 – 0,84 мг/дм3, NO2

- - 0 – 0,14 мг/дм3, PO4
3- - 0 – 0,29 

мг/дм3,  NH4
+ - 0 – 0,07 мг/дм3. 

        Було також проаналізовано кореляційні зв’язки між біогенними елемен-

тами для вод р. Сірет (табл. 2.4): 
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Таблиця 2.4 
Кореляційні зв’язки між біогенними елементами у воді  

р. Сірет - м. Сторожинець за 1961-2006 рр. 
 NO2

- NH4
+ PO4

3- 
NO3

- 0,22 0,20 0,18 
NO2

- - 0,12 0,044 
NH4

+ - - - 

 

Кореляційні зв’язки між цими біогенними елементами є слабкими. 

Також простежено динаміку концентрацій біогенних елементів протя-

гом гідрологічного року (табл.2.5): 

Таблиця 2.5 

Концентрації біогенних речовин у воді р. Сірет - м. Сторожинець у відповід-

ності до гідрологічних сезонів за 1961-2006 рр. 

 
Гідрологіч 

ний сезон 

NO3
-, 

мгN/дм3 
NO2

-, 

мгN/дм3 

NН4
+, 

мгN/дм3 
РO4

3-, 
мгРО4

3-

/дм3 

Зимова межень 0,1 -1,1 
0,28 

 

0,003-0,11 
0,022 

 

0,04-0,07 
0,05 

 

0 -0,48 
0,047 

 

Весняне водо-
пілля 

0,75 -1,8 
1,19 

 

0,01 -0,29 
0,16 

 

0,075-0,65 
0,22 

 

0 -0,11 
0,073 

 

Літньо-осінні  
паводки 

0,03-0,45 
0,16 

 

0,06-0,14 
0,062 

 

0,07-0,5 
0,12 

 

0 -0,29 
0,073 

 

Літньо-осіння 
межень 

0 -1,32 
0,41 

 

0,003-0,29 
0,029 

 

0,04-0,3 
0,08 

 

0 -0,17 
0,06 

 

 

Концентрації нітратів характеризувались максимумом під час водопіл-

ля, мінімумом – під час паводків. Максимум концентрацій нітратів у воді рі-

чки під час водопілля може бути пов’язане зі збільшення площі змиву з бере-

гів, привнесенням додаткових забруднюючих речовин, акумульованих у сні-

говому покриві, з талими водами.  
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Для нітритів максимум концентрацій також спостерігався під час водо-

пілля, мінімум – під час межені. 

Концентрації іонів амонію характеризувались найбільшими значення-

ми у водопілля та паводки, а найменшими – у межень. Концентрації фосфатів 

підпорядковувались тій самій закономірності розподілу протягом гідрологіч-

ного року, що й іони амонію. 

Найбільш поширеним розчиненим у річковій воді газом є кисень. Він є 

основою окисно-відновних процесів, існування біологічної складової водних 

екосистем.  

Прослідковано розподіл концентрації розчиненого кисню у воді р. 

Сірет протягом гідрологічних сезонів ( табл.2.6): 

Таблиця 2.6 
 

Температура води та вміст кисню у воді р. Сірет-м. Сторожинець у 

відповідності до гідрологічних сезонів за 1961-2006 рр. 

 
Гідрологічний сезон Вміст кисню, 

мг/дм3 
Температура води, 

ºС 
Зимова межень  5,4– 13,9 

11,2 
 

0 – 3,3 
0,66 

Весняне водопілля 12,65 – 13,5 
13,0 

 

0,2 – 3,6 
1,24 

Літньо-осінні  паводки 9,28 – 12,9 
10,9 

 

1,2 – 22,0 
11,9 

Літньо-осіння межень 8,32 – 11,0 
9,2 

 

3,5 – 22,8 
12,68 

 

Найвищі концентрації розчиненого кисню спостерігались під час водо-

пілля, що може бути пояснено підвищеною швидкістю потоку, а, відповідно, 

і посиленою аерацією води. Найнижчі концентрації кисню спостерігались під 

час літньо-осінньої межені. Щодо залежності концентрації розчиненого кис-
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ню від температури води, то зниження температури призводить до підви-

щення вмісту кисню. 

2.2. Аналіз гідрохімічних параметрів та показників токсичності води р. 

Сірет за період 2007-2011рр. 

2.2.1. Гідрохімічні параметри 

Протягом досліджуваного періоду (2007 – 2011 рр.) було визначено 31 

гідрохімічний показник з 8 створів по всій довжині р. Сірет в межах Черніве-

цької області. Вибір цих показників був продиктований вимогами ВРД ЄС та 

вітчизняними нормативними документами, які регламентують нормування 

якості природних вод та проведення моніторингу їх стану [78,92,93,21,45].  

Дослідження проводились за басейновим принципом [17]. Створи були 

розміщені як по р. Сірет, так і  по її притоках – р.Сухий, р. Міхідрі та р. Ма-

лий Сірет.  Відбір проб води проводився у таких пунктах: територія Вижни-

цького національного парку (р.Сухий) (створ №1), смт Берегомет (створ №2), 

с. Лукавці (створ №3), с.Стара Жадова (р.Міхидра) (створ №4), вище м. Сто-

рожинець (створ №5), нижче м. Сторожинець (створ №6), с. Сучевени 

(р.Малий Сірет) (створ № 7), с. Кам’янка (створ №8) (рис. 2.9): 

 

Рис.2.9 Розміщення створів на Верхньому Сіреті 
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Створи обирались відповідно до проведеної типології Верхнього Сіре-

ту та його приток. Нерівномірний розподіл створів відносно виділених вод-

них тіл на р. Сірет пояснюється нерівнозначністю їх довжини. Саме така, до-

сить велика кількість створів по відношенню до кількості виділених водних 

тіл була виділена для виокремлення впливу населених пунктів на якість до-

сліджуваних вод (створи розміщувались вище та нижче населених пунктів). 

Проби відбирались один-два рази на сезон. В пробах води визначали 

концентрації головних катіонів та аніонів, біогенних речовин, розчиненого 

кисню, значення БСК5, рН, жорсткості води, вміст важких металів, пести-

цидів.  

Середні значення концентрацій основних катіонів та аніонів у воді кон-

трольних створів за досліджуваний період (2007 – 2011 рр.) представлені у 

табл. 2.7 

Таблиця 2.7 

Середні значення концентрацій основних катіонів та аніонів у воді досліджу-

ваних створів Верхнього Сірету за 2007-2011 рр. 

№ 
п/п 

Показ-
ники 

Ств.1 Ств.2 Ств.3 Ств.4 Ств.5 Ств.6 Ств.7 Ств.8 

1. Хлориди, 
мг/дм3 10,6 11,2 10,62 12,6 12,7 13,1 12,7 14,8 

2. Гідрока-
рбонати, 
мг/дм3 198,3 203,7 200,5 190,9 194,1 206,5 241,3 234,7 

3. Каль-
цій,мг-
екв/л 59,1 56,28 60,8 55,4 69,7 72,7 78,5 87,23 

4. Магній, 
мг-екв/л  7,4 7,34 7,73 8,5 8,67 8,68 9,46 10,72 

5. Натрій, 
мг/дм3 4,75 5,12 4,42 6,16 6,24 5,53 5,97 6,13 

6. Калій, 
мг/дм3 1,84 1,89 1,71 2,21 2,07 2,09 2,27 2,97 

7. Сульфа-
ти, 

мг/дм3 31,9 30,5 30,9 30,2 31,3 30,9 31,7 32,0 
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Вміст катіонів та аніонів у воді р. Сірет вниз за течією протягом дослі-

джуваного періоду коливався незначно. Концентрації аніонів слабко зберіга-

ючи тенденцію до незначного зростання у воді створів нижньої частини річ-

ки. Значення  концентрацій гідрокарбонат-іонів коливались в межах 190,9-

241,3 мг/дм3, хлорид-іонів - 10,6 – 14,8 мг/дм3; сульфат-іонів – 30,2-32,0 

мг/дм3. Закономірності розподілу концентрацій аніонів у воді досліджуваних 

приток р. Сірет (створ1 р. Сухий, створ 4 р. Міхідра та створ 7 р. Малий Сі-

рет) були наступними: концентрації хлорид-іонів та сульфат-іонів практично 

не змінювались від притоки до притоки, концентрації гідрокарбонатів підви-

щувались у р. Малий Сірет у порівнянні з притоками, які знаходились вище 

за течією основної річки.   Значення концентрацій основних катіонів вниз за 

течією так само  зберігали тенденцію до поступового зростання. Концентра-

ції іонів кальцію вниз за течією знаходились в межах 55,4-87,2 мг/дм3, іонів 

магнію – 7,3-10,7 мг/дм3, іонів натрію – 4,7-6,2 мг/дм3, а іонів калію – 1,7-2,97 

мг/дм3. р. Сухий та р. Міхідра за катіонним складом практично не відрізня-

лись, а у воді р. Малий Сірет концентрації всіх досліджених катіонів дещо 

зростали. 

Підсумуємо  вищесказане. 

Основний внесок до іонного складу води р. Сірет та її приток належить 

переважно гідрокарбонат-іонам, кальцію та магнію. 

Розподіл концентрацій аніонів у воді Верхнього Сірету та досліджува-

них приток вниз за течією протягом всього досліджуваного періоду (2007 – 

2011рр.) показано на рис. 2.10. 

Протягом досліджуваного періоду (2007–2011рр.) концентрації гідрока-

рбонатних іонів коливалися від 141,2-328,0 мг/дм3. Мінімальні значення при-

падали на весняну повінь, максимальні – на літню межень. Гідрологічні сезо-

ни визначали за даними облгідрометеослужби.  

Коливання вмісту гідрокарбонат-іонів у воді Верхнього Сірету було не-

значним, проте спостерігалось деяке підвищення вмісту даного іону у воді 
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створів на р. Малий Сірет (с. Сучевени) та р. Сірет (с. Кам’янка), тобто вниз 

за течією концентрації гідрокарбонатів дещо збільшувались. 
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Рис.2.10  Розподіл концентрацій головних аніонів у воді створів  

Верхнього Сірету та досліджуваних приток протягом 2007-2011рр. 

 

Концентрації сульфатних іонів по всій течії коливалися слабко, їх зна-

чення були невеликі 24,6 – 39,0 мг/дм3.  Це пов’язано з тим, що поверхневі 

води р. Сірет та її приток контактують з добре промитими верхніми шарами 

грунту і порід, відповідно в них міститься мало легкорозчинних солей суль-

фатів.  

Вміст сульфат-іонів вниз по течії та у притоках р. Сірет коливався не-

значно. Максимальні значення концентрацій спостерігалися у створі на 

р.Сухий (терит. Вижницького національного парку). 

Концентрації хлорид – іонів у воді у Верхнього Сірету також були неве-

ликими (6,0 – 24,0 мг/дм3)  
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У  верхній течї річки значення концентрацій хлоридів коливаються сла-

бко, дещо підвищуючись у воді створів нижче м.Сторожинець та с. Кам’янка.  

Розподіл концентрацій катіонів у воді Верхнього Сірету та досліджува-

них приток вниз за течією протягом всього досліджуваного періоду (2007 – 

2011рр.) показано на рис. 2.11: 
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Рис.2.11  Розподіл концентрацій головних катіонів у воді створів  

Верхнього Сірету та досліджуваних приток протягом 2007-2011рр. 

 

Мінімальна концентрація іонів кальцію за весь досліджуваний період 

становила 32,1 мг/дм3, а максимальна – 124,2 мг/дм3, а іонів магнію – 2,3 – 

18,5 мг/дм3. Вміст іонів кальцію протягом всього періоду досліджень зберігав 

тенденцію до поступового зростання вниз по течї з максимальними концент-

раціями у створі с. Кам’янка та мінімальним вмістом у р.Міхідра (с. Стара 

Жадова). 

Для іонів магнію мінімальний вміст спостерігався у створі на р. Сухий 

(терит. Вижницького національного парку), починаючи від смт Берегомет 

(р.Сірет), концентрації магнію стабільно зростають з максимальними значен-
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нями у створі на р. Міхідра (с. Стара Жадова), далі вниз по течії до виходу р. 

Сірет з м. Сторожинець спостерігалось поступове зниження концентрації іо-

нів магнію з поступовим їх підвищенням у нижніх створах з максимумом у с. 

Кам’янка.  

Діапазон коливань концентрацій іонів натрію за досліджуваний період 

становив 1,18-9,5 мг/дм3, а іонів калію – 0,8–4,6 мг/дм3.  

Концентрації іонів натрію вниз за течією розподілялись досить рівномі-

рно. Виключення становив створ у с. Лукавці, де вміст даного іону виявився 

найнижчим. Максимальні концентрації іонів натрію були зафіксовані у ство-

рі вище м. Сторожинець, проте різких коливань концентрацій протягом до-

сліджуваного періоду помічено не було. 

Концентрації іонів калію мали тенденцію до зростання вниз за течією, 

окрім створу в с. Лукавці, де спостерігались мінімальні значення цього пока-

зника. Максимальний вміст іонів калію був помічений у створі в с. Кам’янка.          

Визначено також вміст біогенних речовин, розчиненого кисню, значен-

ня перманганатного окиснення, БСК5 та рН у воді досліджуваних створів. 

Середні результати за період досліджень (2007 – 2011рр.) наведені у табл.2.8:   

Таблиця 2.8 

Середні концентрації біогенних елементів у воді досліджуваних створів Вер-

хнього Сірету за 2007-2011рр. 

№ 
п/
п 

Показники Ств.1 Ств.2 Ств.3 Ств.4 Ств.5 Ств.6 Ств.7 Ств.8 

1. Перманганатне 
окиснення, 

мгО/дм3 
3,6 4,6 4,4 4,4 4,2 4,7 4,2 5,4 

    
2. 

Азот нітрит-
ний, мгN/дм3 0,0009 0,0013 0,0011 0,023 0,006 0,012 0,01 0,006 

3. Азот амоній-
ний мгN/ дм3 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,04 0,05 

4. Азот нітрат-
ний,мгN/дм3 1,2 1,34 1,3 1,43 1,5 1,7 1,52 1,52 

5. рН 7,2 7,5 7,4 7,6 7,3 7,7 7,6 7,54 

6. Кисень, мг/дм3 
12,4 12,34 12,5 11,8 12,3 11,1 11,5 11,5 

 



 58 

 
   Продовження таблиці 2.8 

7. Фосфа-
ти,мг/дм3 0,013 0,024 0,025 0,018 0,019 0,02 0,04 0,03 

8. БСК5, мгО2/дм3  
1,97 

 
1,9 1,97 2,2 2,14 2,53 2,02 2,27 

 

Концентрацій більшості визначених показників вниз за течією  протягом 

всього періоду досліджень коливались незначно. Загальною тенденцією також є 

деяке підвищення концентрацій в районі м. Сторожинець (створи 5 та 6) та с. 

Кам’янка (створ 8).  

Вниз за течією вміст лекгоокислюваних органічних речовин (перманганат-

ного окиснення) коливався незначно, без яскраво виражених максимумів. Зна-

чення концентрацій були в межах 2,5 – 5,4 мгО/дм3. Найвищі з них спостеріга-

лись у воді створу в с. Кам’янка (найнижча тока відбору проб). Також деяке 

підвищення значень перманганатного окиснення було зафіксовано для р. Міхід-

ра (с. Стара Жадова). Значення перманганатного окиснення вниз за течією 

коливались незначно з деяким підвищенням у воді створу 8 (с. Кам'янка). 

Рис. 2.12 демонструє зміни концентрацій сполук азоту вниз за течією Вер-

хнього Сірету протягом всього періоду досліджень. Значення концентрацій 

нітрит-іонів протягом досліджуваного періоду складали 0,0009 – 0,025 мгN/дм3 . 

Розподіл концентрацій по досліджуваним створам був нерівномірним: найнижчі 

значення спостерігались у притоках, максимальні – нижче м. Сторожинець. 

Такий розподіл може бути пов’язаний з посиленням антропогенного наванта-

ження на басейн вниз за течією. 

Підвищений вміст нітрит-іонів нижче за м. Сторожинець може свідчити про 

збільшення обсягів побутових скидів у річку. Максимальні концентрації нітрит-

ного азоту протягом всього періоду досліджень були зафіксовані у воді створу 4 

(р. Міхідра, с. Стара Жадова) та створу 6 (р. Сірет, нижче м. Сторожинець), 

мінімальні – у воді створу1 (р. Сухий, Вижницький національний парк).  
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Рис.2.12 Зміни концентрацій сполук азоту вниз за течією Верхнього Сірету 

протягом 2007-2011рр. 

Концентрації амонійного азоту протягом всього періоду досліджень були на 

межі чутливості методики визначення та їх значення практично не коливались 

вних за течією. Значення концентрацій іонів амонію коливались в межах 0,04 – 

0,07 мгN/дм3 . Максимальні значення спостерігались у воді р. Сірет (с. Лукавці) 

та у воді р. Малий Сірет (с. Сучавени). 

Концентрації нітрат-іонів коливались незначно та досить рівномірно з плав-

ним підвищенням значень до р. Міхідра та з деким пониженням в районі м. 

Сторожинець, а після міста – знову стабільне підвищення концентрацій вниз за 

течією. Значення концентрацій нітрат-іонів коливались у межах 0,5 – 2,8 

мгN/дм3.  

Значення рН води коливались в межах 7,2-7,7 , тобто від нейтральної до сла-

бколужної реакції води. 

Концентрації вільного кисню були максимальними у верхній частині р. Сірет 

(гірській та передгірській), поступово понижуючись вниз за течією. 

Концентрації фосфатів розподілялись вниз течією рівномірно без чітко вира-

жених максимумів та мінімумів. 
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Мінімальні значення БСК5 протягом всього періоду досліджень були 

відмічені у воді верхніх створів (створи 1,2,3) з поступовим підвищенням у 

нижній течії річки. Максимальними значеннями БСК5 характеризувались створи 

6 та 8 (р. Сірет, нижче м. Сторожинець та р.Сірет, с. Кам'янка відповідно).  

  Кількість фосфат-іонів коливалась в межах 0,01 – 0,057 мг/дм3.  Концентрації 

підвищувались вниз по течії з чітким максимумом значень у р. Малий Сірет (с. 

Сучевени). Таке стабільне підвищення може бути спричинене як природними 

умовами, так і антропогенним впливом.  

Значення БСК5 протягом всього періоду досліджень коливались незначно 

(1,3 – 2,8 мгО2/дм3), проте стабільно високі значення спостерігались нижче м. 

Сторожинець, що свідчить про збільшення антропогенного навантаження на 

водну екосистему.  

Інтервал концентрацій розчиненого кисню за весь період досліджень складав 

10 – 13,5 мг/дм3. Простежується тенденція до зниження концентрацій розчине-

ного кисню вниз за течією з мінімумом значень нижче м. Сторожинець. Таке 

пониження рівнів концентрацій розчиненого кисню може бути зумовлене як 

зниженням швидкості течії води у нижніх ділянках, так і збільшенням антропо-

генного навантаження на водну екосистему внаслідок потрапляння в неї більшої 

кількості органічних речовин, що потребує більше кисню для здійснення проце-

сів окислення. Збільшення антропогенного тиску на водну екосистему підтвер-

джується також і збільшенням концентрацій нітрит- та нітрат-іонів, значень 

БСК5 та перманганатного окиснення саме вниз за течією з максимумами в райо-

ні м. Сторожинець. 

Значення рН для басейну Верхнього Сірету протягом всього періоду дослі-

джень складали 7,0 – 8,2. Рис. 49 дозволяє прослідкувати тенденцію до зміщен-

ня значень рН в сторону лужної реакції вниз за течією. Найбільш лужні значен-

ня зафіксовані нижче м. Сторожинець.  
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2.2.2. Показники токсичності води 

 

Ще однією серією показників, які визначалися під час досліджень є концент-

рації важких металів та пестицидів у воді досліджуваних водних об’єктів. Усе-

реднені результати визначення згаданих токсичних елементів за 2007 – 2011 рр. 

представлені у таблиці 2.9. 

Таблиця 2.9 

Концентрації важких металів та пестицидів у досліджуваних створах Верх-

нього Сірету та його приток протягом 2007-2011 рр. 

№ 
п/п 

Показники,  
мг/дм3 

Ств.1 Ств.2 Ств.3 Ств.4 Ств.5 Ств.6 Ств.7 Ств.8 

1. Нікель < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
2. Цинк <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
3. Свинець <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 <0,004 
4. Мідь <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
5. Залізо 0,05 0,05 0,05 0,21 0,3 0,4 0,12 0,12 

6. Кобальт <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 

7. Кадмій <0,00025 <0,0002
5 

<0,0002
5 

<0,00025 <0,000
25 

<0,000
25 

<0,000
25 

<0,000
25 

8. Марганець 0,01 0,031 0,034 0,036 0,064 0,081 0,01 0,01 

9. ГХЦГ <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,0001 <0,000

1 

<0,000

1 

<0,000

1 

<0,000

1 

10 ДДТ <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,0004 <0,000

4 

<0,000

4 

<0,000

4 

<0,000

4 

11 Хлороформ <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

12 Симазин <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

13 Атразин <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

14 Дихлорметан <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 <0,001 

 

Аналіз отриманих даних показав, що концентрації досліджених важких 

металів та пестицидів знаходились нижче за межу визначення методик. Ви-

ключення серед металів складали залізо та марганець. В середньому за весь 
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період досліджень (2007-2011 рр.) значення концентрацій марганцю складали 

0,01 – 0,095 мг/дм3 , заліза – 0,05 – 0,5 мг/дм3. 

Проаналізовано розподіл отриманих концентрацій заліза та марганцю в 

межах басейну та вниз за течією (рис. 2.13 та 2.14 відповідно):  
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Рис. 2.13 Динаміка концентрацій іонів заліза у воді Верхнього Сірету 

вниз за течією протягом 2007-2011 рр. 

 

У розподілі концентрацій іонів заліза було помічено цікаву закономір-

ність: його концентрація стрімко зростає у напрямку до м. Сторожинець з 

максимумом нижче від міста, а після Сторожинця стрімко падає.  

Для марганцю спостерігається така ж тенденція, як і для заліза: стрімке 

зростання концентрацій до м.Сторожинець, а далі – стрімке зменшення кон-

центрацій (рис. 2.14): 
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Рис. 2.14 Динаміка концентрацій марганцю у воді Верхнього Сірету 

вниз за течією протягом 2007-2011 рр. 

 

2.2.3. Відношення визначених гідрохімічних показників до фаз водно-

сті 

Гідрохімічні показники були згруповані і по фазам водності. Було виді-

лено такі фази водності: літньо-осіння межень, літньо-осінній паводок та ве-

сняне водопілля (за даними облгідрометеослужби).  

Відповідно до різних фаз водності було зроблено аналіз динаміки кон-

центрацій головних іонів та біогенних елементів у водах досліджуваної час-

тини р. Сірет та її приток. 

 Головні іони (рис. 2.15 – 2.17). В межень концентрації головних іонів у 

порівнянні з періодами паводків та водопілля, були дещо вищими, особливо 

це стосується гідрокарбонатів, сульфатів та іонів кальцію. У межень значен-

ня концентрацій згаданих іонів коливались у межах  184– 230 мг/дм3 , 29,6 – 

38,3 мг/дм3 та 59,8 – 89,5 мг/дм3 відповідно. В період паводків інтервали зна-

чень концентрацій були наступними: гідрокарбонати – 155 – 228 мг/дм3, су-

льфати – 26,7 – 34,2 мг/дм3, іони кальцію – 54,1 – 89,5 мг/дм3. Під час водо-
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пілля: гідрокарбонати – 89,6 – 206 мг/дм3, сульфати – 24,6 – 33,5 мг/дм3, іони 

кальцію – 36,7 – 70,0 мг/дм3.  Концентрації інших досліджуваних катіонів та 

аніонів не підлягали  такій тенденції.  

Інтервали значень концентрацій  для іонів калію мало змінювались із 

зміною водності (межень – 1,99 – 3,12 мг/дм3, паводок – 1,3 – 2,0 мг/дм3, во-

допілля – 1,25 – 3,92 мг/дм3 ). Значення концентрацій хлорид-іонів підлягали 

такій залежності: найнижчі значення у період паводку (6,4 – 12,3 мг/дм3), і 

приблизно однакові під час межені та водопілля (12,2 – 16,8 мг/дм3 та 10,75 – 

17,75 мг/дм3  відповідно). Для іонів натрію найнижчі концентрації спостері-

гались у період паводку (1,59 – 3,7 мг/дм3), а найвищі – в період водопілля 

(4,5 – 11,35 мг/дм3). Для іонів магнію найнижчі значення зафіксовані у період 

паводку (4,2 – 8,17 мг/дм3), а найвищі – у межень (8,5 – 13,8 мг/дм3).  
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Рис. 2.15 Концентрації головних іонів у водах  

Верхнього Сірету (паводок) 
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Рис. 2.16 Концентрації головних іонів у водах Верхнього Сірету за 2007-

2011 рр. (водопілля) 
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Рис. 2.17  Концентрації головних іонів у водах Верхнього Сірету за 
2007-2011 рр. (межень) 
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Цікаво порівняти динаміку концентрацій головних іонів у довгосторо-

ковий та короткостроковий періоди у різні гідрологічні сезони. Порівняння 

середніх значень концентрацій іонів здійснювалось на прикладі створу нижче 

м. Сторожинець, оскільки дані за період 1961-2006рр. знімались Гідрометео-

службою саме  по цьому створу.  

Аналіз зміни концентрацій представлений на рис. 2.18-2.20: 
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Рис. 2.18 Порівняння закономірностей зміни концентрацій головних іо-

нів у воді Верхнього Сірету за період 1961-2006рр. та 2007-2011рр. (межень) 

 
Як видно з рис.2.18  закономірності зміни концентрацій головних іонів у 

воді досліджуваного водного об’єкта в межень у досліджуваний період 

(2007-2011рр.) збігаються з такими у довгостроковий період (1961-2006 рр.). 

Рис.2.19 демонструє, що зімна концентрацій головних іонів під час па-

водку у досліджуваний період збігалась зі зміною концентрацій зазначених 

іонів у довгостроковому періоді. 

Це ж саме стосується і періоду повеней, що показано на рис. 2.20. 
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Рис. 2.19 Порівняння закономірностей зміни концентрацій головних іо-

нів у воді Верхнього Сірету за період 1961-2006рр. та 2007-2011рр. (паводок) 
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Рис. 2.20 Порівняння закономірностей зміни концентрацій головних іо-

нів у воді Верхнього Сірету за період 1961-2006рр. та 2007-2011рр. (повінь) 
Отже, закономірності розподілу концентрацій головних іонів у різні гід-

рологічні сезони у досліджуваний період (2007 – 2011рр.) в цілому зберігали 

тенденції, які були окреслені при аналізі даних за довгостроковий період 

(1961 – 2006рр.). 
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Біогенні речовини (рис. 2.21 – 2.23). Динаміка концентрацій біогенних 

речовин у відповідності до фаз водності відрізняється від динаміки головних 

іонів. Чітка закономірність розподілу концентрацій спостерігається для амо-

нійного азоту та іонів заліза. Максимум концентрацій цих іонів припадає на 

межень (0,06 – 0,11 мгN/дм3 та 0,091 – 0,16 мг/дм3 відповідно), а мінімум – на 

водопілля (0,032 – 0,06 мгN/дм3 та 0,05 – 0,08 мг/дм3 відповідно). Для конце-

нтрацій фосфатів, нітратного азоту та БСК5 не виявлено чіткої закономірнос-

ті щодо фаз водності.  Згідно отриманих даних зміна фаз водності суттєво не 

впливає  на значення рН води. Протягом всього періоду досліджень значення 

рН коливались в межах 7,0 – 8,0. Концентрації азоту нітритного виявляють 

чітку тенденцію до максимальних значень під час паводків (0,0009 – 2,5 

мгN/дм3) та мінімальних – під час водопілля (0,0009 – 0,0021 мгN/дм3). 
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Рис. 2.21 Концентрації біогенних елементів у водах Верхнього Сірету за 

2007-2011 рр. (водопілля) 
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Рис. 2.22 Концентрації біогенних елементів у водах Верхнього Сірету 

2007-2011 рр. (межень) 
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Рис. 2.23 Концентрації біогенних елементів у водах Верхнього Сірету за 

2007-2011 рр. (паводок) 
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Для біогенних елементів також було зроблене порівняння динаміки 

концентрацій у довго – та короткостроковий періоди (1961-2006рр. та 2007-

2011р.) з урахуванням фаз водності (рис. 2.24 та 2.25): 
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Рис. 2.24 Порівняння закономірностей зміни концентрацій біогенних 

елементів у воді Верхнього Сірету за період 1961-2006рр. та 2007-2011рр.  
(повінь) 
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Рис. 2.25 Порівняння закономірностей зміни концентрацій біогенних 

елементів у воді Верхнього Сірету за період 1961-2006рр. та 2007-2011рр.  

(межень) 
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 Рис.2.24 та 2.25 підтверджують, що загальна закономірність розподілу 

концентрацій біогенних елементів у воді Верхнього Сірету з урахуванням 

фаз водності у досліджуваний нами період збігалась з такою за довгостроко-

вий період досліджень. Проте, концентрації нітрат-іону у досліджуваний ко-

роткостроковий період у порівняння і довгостроковим періодом були дещо 

вищими. 

 

Висновки до розділу 2: 

 

1. р. Сірет та її притоки характеризуються середньою мінералізацією (зна-

чення загальної мінералізації знаходились в межах 200-500 мг/дм3),  нейтра-

льною або (частіше) слабколужною реакцією води (рН 7,2 – 8,5), за іонним 

складом води гідрокарбонатно кальцієві та сульфатно магнієві; основний 

внесок до іонного складу води належить переважно гідрокарбонат-іонам, ка-

льцію та магнію. Протягом дослідженого періоду різких коливань концент-

рацій головних іонів не зафіксовано. Концентрації практично всіх головних 

іонів зберігали тенденцію до підвищення вниз за течією.   

2. В межень концентрації головних іонів у порівнянні з періодами паводків та 

водопілля були дещо вищими, особливо це стосується гідрокарбонатів, суль-

фатів та іонів кальцію. Максимум концентрацій амонійного азоту та іонів за-

ліза припадає на межень, а мінімум – на водопілля. Для концентрацій фосфа-

тів, нітратного азоту та БСК5 не виявлено чіткої закономірності щодо фаз во-

дності.  Згідно отриманих даних зміна фаз водності суттєво не впливає  на 

значення рН води. 

3. Вміст лекгоокислюваних органічних речовин вниз за течією коливався не-

значно, без яскраво виражених максимумів. Найвищі значення концентрацій 

спостерігались у воді створу в с. Кам’янка. Розподіл концентрацій нітрит-

іонів був нерівномірним: найнижчі значення спостерігались у притоках, мак-

симальні – нижче м. Сторожинець. Так само розподілялись значення БСК5. 

це свідчить про посилення антропогенного впливу на р. Сірет нижче 
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м.Сторожинець. Максимальні значення концентрації іонів амонію спостері-

гались у с. Лукавці та у воді р. Малий Сірет (с. Сучавени). Від м. Сторожи-

нець простежувалась тенденція до стійкого підвищення концентрацій іонів 

амонію вниз за течією. Концентрації нітрат-іонів коливались незначно та до-

сить рівномірно з плавним підвищенням значень до р. Міхідра з деким пони-

женням в районі м. Сторожинець, а після міста – знову стабільне підвищення 

концентрацій вниз за течією. 

4. Отримані значення концентрацій біогенних речовин вказують на те, що 

досліджувані водні об’єкти переходять на якісно нижчий рівень вниз за течі-

єю, про що свідчить підвищення вмісту біогенних речовин в районі м. Сто-

рожинець та с. Кам’янка (найнижчої точки відбору проб води) за період 

2007-2011 рр. 

5. Концентрації пестицидів та більшості важких металів протягом всього пе-

ріоду досліджень були нижчими за межу визначення методик. Виключення 

серед металів складали марганець та залізо, при чому розподіл їх концентра-

цій в межах бассейну та вниз за течією характеризувався однаковою законо-

мірністю. 
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РОЗДІЛ 3 

ОЦІНКА СТАНУ РУСЛО-ЗАПЛАВНИХ КОМПЛЕКСІВ  

ВЕРХНЬОГО СІРЕТУ 

 

3.1. Гідроморфологічна оцінка стану русла і заплави Верхнього Сірету 

та його приток 

 

Для гідроморфологічної оцінки р. Сірет була поділена на 8 ділянок об-

стеження (ДО). Кожна ДО поділялась на 3-4 відрізки обстеження (ВО) [79] 

(Додаток Є). Ділянки обстеження включали в себе створи, де відбирались 

проби для визначення гідрохімічних показників. ДО обирались відповідно до 

проведеної типології Верхнього Сірету та його приток (див. п. 1.6.2.). 

Ділянка обстеження 1 «Лопушнянська» (тип 1 «велика річка у вапня-

кових породах на низькогір’ї») протяжністю 5,8 км включала ділянку на те-

риторії с. Лопушна (Вижницького району) з наступними відрізками обсте-

ження – ВО 1 початок с. Лопушна, ВО 2 центр с. Лопушна, ВО 3 (поблизу ви-

їзду з  с. Лопушна) , ВО 4 виїзд з с. Лопушна. ДО знаходиться на висоті 878 

м н.р.м., 48º північної широти та 25º східної довготи.  

ВО № 1 являв собою частину р.Сірет поблизу в’їзду у с. Лопушна (фо-

то 1): 

 
Фото 1 ВО поблизу в’їзду у с. Лопушна 
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   Поперечний переріз русла на даному відрізку є природним, берего-

укріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, доли-

на трапецієподібна (> 500 м ширини). Русло є прямим, розгалуженим. Мігра-

ційних перешкод не виявлено. Штучних споруд для поліпшення міграції не 

зафіксовано. Спрямлення русла виявлено не було. Покриття русла макрофі-

товою рослинністю незначне. Серед елементів дна русла переважали камені, 

острови та рифелі, субстрат дна складали валуни, кругляк та гравій. Потік 

характеризувався  хаотичним рухом, стромовиною, в деяких місцях – неве-

ликими хвилями. Кількість великих решток дерев у руслі складала приблизно 

11-20 на 1 км. Профіль берега був майже природним (90-60%). Рослинність у 

прибережній зоні  була природною. У заплаві відсоток природної рослиннос-

ті складав >90%. Рослинність у прибережній зоні була представлена суціль-

ною лінією дерев.  

ВО № 2 являв собою частину р. Сірет поблизу центру с. Лопушна (фо-

то 2): 

 
Фото 2 ВО поблизу центру с. Лопушна 

   Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бе-

регоукріплення представлене кам’яною кладкою, коливання глибини є сере-

днім. Долина трапецієподібна (> 500 м ширини). Русло є прямим, розгалуже-

ним. Міграційних перешкод не виявлено. Штучних споруд для поліпшення 

міграції не зафіксовано. Спрямлення русла виявлено не було. Покриття русла 

макрофітовою рослинністю незначне. Серед елементів дна русла переважали 

камені, острови та рифелі, субстрат дна складали валуни, кругляк та гравій. 
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Потік характеризувався  хаотичним рухом, стромовиною, в деяких місцях – 

невеликими хвилями. Кількість великих решток дерев у руслі складала при-

близно 11-20 на 1 км. Профіль берега був майже природним (90-60%). Рос-

линність у прибережній зоні  була природною. У заплаві відсоток природної 

рослинності складав 60-30%. Рослинність у прибережній зоні була представ-

лена деревами та кущами.  

ВО № 3 являв собою частину р .Сірет поблизу виїзду з  с. Лопушна 

(фото 3): 

 
Фото 3 ВО поблизу виїзду у с. Лопушна 

   Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бе-

регоукріплення представлене кам’яною кладкою, коливання глибини є сере-

днім. Долина трапецієподібна (> 500 м ширини). Русло є прямим, розгалуже-

ним. Міграційних перешкод не виявлено. Штучних споруд для поліпшення 

міграції не зафіксовано. Спрямлення русла виявлено не було. Покриття русла 

макрофітовою рослинністю незначне. Серед елементів дна русла переважали 

камені, рифелі та перекати; субстрат дна складали кругляк та гравій. Потік 

характеризувався  хаотичним рухом, стромовиною, в деяких місцях – стри-

маними стоячими хвилями. Кількість великих решток дерев у руслі складала 

приблизно 1-10 на 1 км. Профіль лівого берега був зміненим (10-30%), про-

філь правого берега був напівприродним (60-30%). Рослинність у прибереж-

ній зоні  була близька до природної. У заплаві відсоток природної рослинно-

сті складав 60-30%. Рослинність у прибережній зоні була представлена дере-
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вами та кущами. В межах відрізку у прибережній зоні розташовані будинки, 

дороги, є міст. 

ВО № 4 являв собою частину р .Сірет на виїзді з  с. Лопушна  ( фото 

4): 

 
Фото 4 ВО поблизу виїзд у с. Лопушна 

 Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім. Долина трапецієпо-

дібна (> 500 м ширини). Русло є прямим, розгалуженим. Міграційних пере-

шкод не виявлено. Штучних споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. 

Спрямлення русла виявлено не було. Покриття русла макрофітовою рослин-

ністю незначне. Серед елементів дна русла переважали камені, рифелі та пе-

рекати; субстрат дна складали валуни, пісок, кругляк та гравій. Потік харак-

теризувався  хаотичним рухом, стромовиною, в деяких місцях – стриманими 

стоячими хвилями та невеликими хвилями. Кількість великих решток дерев у 

руслі складала приблизно 21-40 на 1 км. Профіль берега був майже природ-

ним (90-60%). Рослинність у прибережній зоні  була близька до природної. У 

заплаві відсоток природної рослинності був >90%. Рослинність у прибереж-

ній зоні була представлена суцільною лінією дерев. В межах відрізку у при-

бережній зоні розташована дорога. 

Ділянка обстеження 2 «Берегометська» (тип 1 «велика річка у вапня-

кових породах на низькогір’ї») протяжністю 8,2 км включала ділянку на те-

риторії смт. Берегомет (Вижницького району) з наступними відрізками об-
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стеження – ВО 1 початок смт. Берегомет, ВО 2 центр смт. Берегомет, ВО 3 

виїзд з смт. Берегомет. ДО знаходиться на висоті 785 м н.р.м., 48º північної 

широти та 25º східної довготи.  

ВО № 1 являв собою частину р. Сірет поблизу в’їзду у смт Берегомет 

(фото 5): 

 
Фото 5 ВО поблизу в’їзду у смт Берегомет 

   Поперечний переріз русла на даному відрізку є природним, берего-

укріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, розга-

лужене, долина асиметрична. Міграційних перешкод не виявлено. Штучних 

споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла виявлено 

не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю незначне. Серед елемен-

тів дна русла переважали камені, перекати та рифелі; субстрат дна складали 

валуни, пісок, кругляк та гравій. Потік характеризувався  стромовиною, в де-

яких місцях – стриманими стоячими хвилями. Кількість великих решток де-

рев у руслі була >40 на 1 км. Профіль лівого берега був зміненим (10-30%), 

профіль правого берега був напівприродним (60-30%).  Рослинність у прибе-

режній зоні  лівого берега була зміненою, а правого -  природною. У заплаві 

відсоток природної рослинності по лівому берегу складав10-30%, по правому 

- 90-60%. У прибережній зоні та заплаві ведеться с/г, є будинки, дороги. Від-

різок застосовується для рекреаційних потреб. 

ВО № 2 являв собою частину р .Сірет поблизу центру смт. Берегомет 

(фото 6).    
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Фото 6 ВО поблизу центру смт Берегомет 

Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплення представлене кам’яною кладкою, коливання глибини є серед-

нім. Долина асиметрична. Русло є звивистим, простим. Міграційних пере-

шкод не виявлено. Штучних споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. 

Спрямлення русла виявлено не було. Покриття русла макрофітовою рослин-

ністю незначне. Серед елементів дна русла переважали камені та рифелі, 

субстрат дна складали валуни, кругляк та гравій. Потік характеризувався  не-

великими хвилями та стриманими стоячими хвилями. Кількість великих ре-

шток дерев у руслі складала приблизно 21-40 на 1 км. Профіль берега був на-

півприродним (60-30%). Рослинність у прибережній зоні  була близька до 

природної та представлена поодинокими деревами та травою.У заплаві від-

соток природної рослинності складав 90-60%. У прибережній зоні та заплаві 

є будинки, транспортне сполучення, дороги. 

ВО № 3 являв собою частину р .Сірет поблизу виїзду з смт. Берегомет 

(фото 7). 

Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім. Долина асиметрич-

на, полога. Русло є звивистим, простим. Міграційних перешкод не виявлено. 

Штучних споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла 

виявлено не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю середнє. 
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Фото 7 ВО поблизу виїзду з смт Берегомет 

 

Серед елементів дна русла переважали перекати, камені та рифелі; суб-

страт дна складали валуни, кругляк та гравій. Потік характеризувався  стро-

мовиною та стриманими стоячими хвилями. Кількість великих решток дерев 

у руслі складала приблизно 11-20 на 1 км. Профіль лівого берега був зміне-

ним (10-30%), а правого – напівприродним (60-30%). Рослинність у прибере-

жній зоні  була напівприродною, представленою поодинокими деревами, ку-

щами та травою. У заплаві відсоток природної рослинності складав 90-60%. 

У прибережній зоні та заплаві є будинки, транспортне сполучення, дороги, 

дамба. 

Ділянка обстеження 3 «Мигівсько-Луковецька» (тип 1 «велика річка у 

вапнякових породах на низькогір’ї») протяжністю 6,7 км включала територію 

від с. Мигово  до с. Лукавці (Вижницького району) з наступними відрізками 

обстеження – ВО 1 початок с. Мигово, ВО 2 дорога до с. Вовчинець, ВО 3 ви-

їзд з с. Лукавці. ДО знаходиться на висоті 500 м н.р.м., 48º північної широти 

та 25º східної довготи.  

ВО № 1 являв собою частину р .Сірет поблизу в’їзду у с. Мигово (фото 

8): 
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Фото 8 ВО поблизу в’їзду у с. Мигово 

   Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бе-

регоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, 

пряме, долина асиметрична. Міграційних перешкод не виявлено. Штучних 

споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла виявлено 

не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю значне. Серед елементів 

дна русла переважали камені, перекати та рифелі; субстрат дна складали пі-

сок, кругляк та гравій. Потік характеризувався  стромовиною, в деяких міс-

цях – стриманими стоячими хвилями та невеликими хвилями. Кількість вели-

ких решток дерев у руслі складала приблизно 21-40 на 1 км. Профіль берега 

був напівприродним (60-30%).  Рослинність у прибережній зоні  була майже 

природною. У заплаві відсоток природної рослинності складав 90-60%. У 

прибережній зоні та заплаві дороги, міст. Відрізок застосовується для рекре-

аційних потреб. 

ВО № 2 являв собою частину р .Сірет по дорозі до с. Вовчинець (фото 

9).  

  Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, 

пряме, долина асиметрична. Міграційних перешкод не виявлено. Штучних 

споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла виявлено 

не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю значне. Серед елементів 
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дна русла переважали камені, перекати та рифелі; субстрат дна складали кру-

гляк та гравій. Потік характеризувався  стромовиною, в деяких місцях – не-

великими хвилями. Кількість великих решток дерев у руслі складала при-

близно 21-40 на 1 км. Профіль берега був напівприродним (60-30%).  Рос-

линність у прибережній зоні  була майже природною. У заплаві відсоток 

природної рослинності складав 90-60%. У прибережній зоні та заплаві доро-

ги.  

 

 
Фото 9 ВО по дорозі до с. Вовчинець 

 

ВО № 3 являв собою частину р .Сірет поблизу виїзду з с. Лукавці (фо-

то 10).   

 
Фото 10 ВО поблизу виїзду з с. Лукавці 
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 Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, 

пряме, долина асиметрична. Міграційних перешкод не виявлено. Штучних 

споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла виявлено 

не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю значне. Серед елементів 

дна русла переважали камені та рифелі; субстрат дна складали пісок, кругляк 

та гравій. Потік характеризувався  невідчутною течією та невеликими хвиля-

ми. Кількість великих решток дерев у руслі була >40 на 1 км. Профіль берега 

був напівприродним (60-30%).  Рослинність у прибережній зоні  була майже 

природною. У заплаві відсоток природної рослинності складав 90-60%. У 

прибережній зоні та заплаві дороги, будинки.  

Ділянка обстеження 4 «Жадівська» (тип 2 «велика річка в осадових 

породах на передгір’ї») протяжністю 6,5 км включала територію с. Стара 

Жадова  з наступними відрізками обстеження – ВО 1 початок с. Стара Жадо-

ва, ВО 2 центр с. Стара Жадова, ВО 3 виїзд з с. Стара Жадова. ДО знаходить-

ся на висоті 370 м н.р.м., 48º північної широти та 25º східної довготи.  

ВО № 1 являв собою частину р .Сірет поблизу в’їзду у с. Стара Жадо-

ва (фото 11).    

 
Фото 11 ВО поблизу в’їзду у с. Стара Жадова 

Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, роз-

галужене, долина асиметрична. Міграційних перешкод не виявлено. Штуч-
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них споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла вияв-

лено не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю середнє. Серед 

елементів дна русла переважали камені та рифелі; субстрат дна складали пі-

сок, кругляк та гравій. Потік характеризувався  невеликими хвилями. Кіль-

кість великих решток дерев у руслі була 21-40 на 1 км. Профіль берега був 

напівприродним (60-30%).  Рослинність у прибережній зоні  була напівпри-

родною. У заплаві відсоток природної рослинності складав 60-30%. У прибе-

режній зоні та заплаві ведеться с/г, є будинки, дороги.  

ВО № 2 являв собою частину р .Сірет поблизу центру с. Стара Жадо-

ва (фото 12).    

 
Фото 12 ВО поблизу центру с. Стара Жадова 

Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, роз-

галужене, долина асиметрична. Міграційних перешкод не виявлено. Штуч-

них споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла вияв-

лено не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю значне. Серед еле-

ментів дна русла переважали камені та рифелі; субстрат дна складали круг-

ляк та гравій. Потік характеризувався  стромовиною та невеликими хвилями. 

Кількість великих решток дерев у руслі була >40 на 1 км. Профіль берега був  

майже природним (90-60%).  Рослинність у прибережній зоні  була напівпри-

родною. У заплаві відсоток природної рослинності складав 60-30%. У прибе-

режній зоні та заплаві ведеться с/г, є будинки, дороги.  
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ВО № 3 являв собою частину р .Сірет поблизу виїзду с. Стара Жадова 

(фото 13):  

 
Фото 13 ВО поблизу виїзду з с. Стара Жадова 

 Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, роз-

галужене, долина асиметрична. Міграційних перешкод не виявлено. Штуч-

них споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла скла-

дало 10-30%. Покриття русла макрофітовою рослинністю незначне. Серед 

елементів дна русла переважали перекати та рифелі; субстрат дна складали 

пісок, кругляк та гравій. Потік характеризувався  невеликими хвилями. Кіль-

кість великих решток дерев у руслі була >40 на 1 км. Профіль берега був  на-

півприродним (60-30%).  Рослинність у прибережній зоні  була близькою до 

природної. У заплаві відсоток природної рослинності складав 90-60%. У при-

бережній зоні та заплаві ведеться с/г, є будинки, дороги. У руслі знаходились 

залишки мосту, арматура. 

Ділянка обстеження 5 «Комарівська»( тип 2 «велика річка в осадових 

породах на передгір’ї») протяжністю 8,2  км включала територію с. Комарів-

ці та с. Панка (Сторожинецького району) з наступними відрізками обстежен-

ня – ВО 1 с. Комарівці (міст), ВО 2 в’їзд до с. Панка, ВО 3 виїзд з с. Панка. 

ДО знаходиться на висоті 350 м н.р.м., 48º північної широти та 25º східної 

довготи.  

ВО № 1 являв собою частину р .Сірет у с. Комарівці (фото 14).   
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Фото 14 ВО с. Комарівці 

 Поперечний переріз русла на даному відрізку є антропогенно зміне-

ним, одамбованим, берегоукріплення представлене кам’яною кладкою, коли-

вання глибини є середнім, русло звивисте, розгалужене, долина асиметрична. 

Міграційних перешкод не виявлено. Штучних споруд для поліпшення мігра-

ції не зафіксовано. Спрямлення русла складало 10-30%. Покриття русла мак-

рофітовою рослинністю незначне. Серед елементів дна русла переважали пе-

рекати та рифелі; субстрат дна складали кругляк та гравій. Потік ха-

рактеризувався  невеликими та стриманими стоячими хвилями. Кількість ве-

ликих решток дерев у руслі була 11-20 на 1 км. Профіль берега був зміненим 

(10-30%).  Рослинність у прибережній зоні  була напівприродною. У заплаві 

відсоток природної рослинності складав 60-30%. У прибережній зоні та за-

плаві ведеться с/г, є будинки, дороги.  

ВО № 2 являв собою частину р .Сірет у на в’їзді у с. Панка (фото 15).  

Ппоперечний переріз русла на даному відрізку є антропогенно зміне-

ним, > 50% берега укріплено,  коливання глибини є середнім, русло звивисте, 

розгалужене, долина асиметрична. Є насипи. Міграційних перешкод не вияв-

лено. Штучних споруд для поліпшення міграції не зафіксовано.  

 Спрямлення русла складало 10-30%. Покриття русла макрофітовою 

рослинністю незначне. Серед елементів дна русла переважали перекати та 

рифелі; субстрат дна складали кругляк та гравій. Потік характеризувався  

стромовиною, невеликими та стриманими стоячими хвилями.   
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Фото 15 ВО на в’їзді у с. Панка 

Кількість великих решток дерев у руслі була 21-40 на 1 км. Профіль 

берега був зміненим (10-30%).  Рослинність у прибережній зоні  була напів-

природною. У заплаві відсоток природної рослинності складав 60-30%. У 

прибережній зоні та заплаві ведеться с/г, є будинки, дороги.  

ВО № 3 являв собою частину р .Сірет у на виїзді з с. Панка (16).  

 
Фото 16 ВО на виїзді з с. Панка 

  Поперечний переріз русла на даному відрізку є антропогенно зміне-

ним, берегоукріплень не виявлено,  коливання глибини є середнім, русло 

звивисте, пряме, долина асиметрична.. Міграційних перешкод не виявлено. 

Штучних споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла 

складало <10%. Покриття русла макрофітовою рослинністю незначне. Серед 

елементів дна русла переважали перекати та рифелі; субстрат дна складали 

кругляк та гравій. Потік характеризувався  невеликими та стриманими стоя-

чими хвилями. Кількість великих решток дерев у руслі була 1-10 на 1 км. 
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Профіль берега був зміненим (10-30%).  Рослинність у прибережній зоні  бу-

ла напівприродною. У заплаві відсоток природної рослинності складав 60-

30%. У прибережній зоні та заплаві ведеться с/г, є будинки, дороги.  

Ділянка обстеження № 6 «Сторожинецька» (тип 2 «велика річка в 

осадових породах на передгір’ї») протяжністю 7,2 км включала ділянку від с. 

Ропча до виїзду з м. Сторожинець з такими ВО: ВО 1 м. Сторожинець (вище 

міста); ВО 2 м. Сторожинець (нижче міста); ВО 3 с. Ропча. ДО знаходиться 

на висоті 400 м н.р.м., 48º північної широти та 26º східної довготи.     

ВО 1 являв собою частину р .Сірет поблизу м. Сторожинець (вище 

міста) (фото 17)  

 
Фото 17 ВО поблизу м. Сторожинець (вище міста) 

  Поперечний переріз русла на даному відрізку є каналізованим, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є низьким, русло звивисте, до-

лина велика U-подібна (> 500 м ширини). Міграційних перешкод як природ-

ного, так і штучного характеру не виявлено. Спрямлення русла зафіксовано 

не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю незначне. Серед елемен-

тів дна русла переважали камені, субстрат дна складали кругляк та гравій. 

Потік характеризувався  невеликими хвилями. У руслі зустрічалася невелика 

кількість великих решток дерев (1-10% на 1км). Покриття дна штучними 

елементами значним (10-50%). Профіль берега був напівприродним (60-

30%). Рослинність у прибережній зоні  була зміненою. У заплаві відсоток 
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природної рослинності складав 60-30%. Рослинність у прибрережній зоні бу-

ла представлена окремими деревами та травами. У прибережній зоні розта-

шовані будинки, дороги, є напівзруйнований міст. 

 

ВО № 2 являв собою частину р .Сірет поблизу м. Сторожинець (ниж-

че міста)     

Поперечний переріз русла на даному відрізку є напівприродним, бере-

гоукріплень не виявлено, коливання глибини є середнім, русло звивисте, до-

лина велика U-подібна (> 500 м ширини). Виявлено міграційні перешкоди 

штучного характеру висотою 0,3-1м, які були розташовані угору проти течії. 

Штучних споруд для поліпшення міграції не зафіксовано. Спрямлення русла 

виявлено не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю середнє. Серед 

елементів дна русла переважали камені та заводі, субстрат дна складали кру-

гляк та гравій. Потік характеризувався  гладкою поверхнею. Кількість вели-

ких решток дерев у руслі складала приблизно 11-20% на 1 км. Покриття дна 

штучними елементами було помірним (10-50%). Профіль берега був зміне-

ним (60-30%). Рослинність у прибережній зоні  була напівприродною. У за-

плаві відсоток природної рослинності складав 60-30%. Рослинність у прибе-

режній зоні була представлена суцільною лінією дерев. У прибережній зоні 

розташоване місто, дороги, є міст. 

ВО № 3 являв собою частину р .Сірет поблизу с. Ропча (Глибоцького 

р-ну) (фото 18). 

  Поперечний переріз русла на даному відрізку є одамбованим, берего-

укріплення представлені кам’яною кладкою, коливання глибини є середнім, 

русло звивисте, долина велика U-подібна (> 500 м ширини). Міграційних пе-

решкод як природного, так і штучного характеру не виявлено. Спрямлення 

русла зафіксовано не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю не-

значне. Серед елементів дна русла переважали камені та заводі, субстрат дна 

складали кругляк та гравій. 
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Фото 18 ВО у с. Ропча 

 

Потік характеризувався  невеликими хвилями. У руслі зустрічалася не-

велика кількість решток дерев (1-10%). Покриття дна штучними елементами 

було слабким (<10%). > 50% берега було укріплено. Профіль берега був змі-

неним (10-30%). Рослинність у прибережній зоні була зміненою. У заплаві 

відсоток природної рослинності складав 60-30%. Рослинність у прибережній 

зоні була представлена окремими деревами та травами. У прибережній зоні 

розташовані будинки та дороги, є міст. 

Ділянка обстеження № 7 «Ропчівська» (тип 2 «велика річка в осадових 

породах на передгір’ї») протяжністю 7,6 км включала територію від с. Пет-

ричанка до с. Йорданешти з наступними ВО: ВО № 3 с. Просіка, ВО № 2 с. 

Карапчів, ВО № 1 с. Йорданешти по 200 м кожен. ДО знаходиться на висоті 

477 м н.р.м., 48º північної широти та 26º східної довготи.  

ВО № 1 являв собою частину р .Сірет поблизу с. Йорданешти (Глибо-

цького р-ну) (фото 19).   

На даному відрізку р. Сірет  використовується як рекреаційна зона та у 

деяких місцях - для скиду стічних вод побутового характеру. 

Поперечний переріз русла на даному відрізку є одамбованим, берего-

укріплення представлені кам’яною кладкою, коливання глибини є середнім, 

русло звивисте, долина велика U-подібна (> 500 м ширини). 
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Фото 19 ВО у с. Йорданешти 

Міграційних перешкод як природного, так і штучного характеру не ви-

явлено. Спрямлення русла зафіксовано не було. Покриття русла макрофіто-

вою рослинністю незначне. Серед елементів дна русла переважали камені та 

заводі, субстрат дна складали кругляк та гравій. Потік характеризувався  не-

великими хвилями. Великих решток дерев у руслі помічено не було. Покрит-

тя дна штучними елементами було помірним (10-50%). Рослинність у прибе-

режній зоні представлена окремими деревами, а у заплаві природна рослин-

ність складала 60-90%. Профіль берега був напівприродним (60-30%). У при-

бережній зоні розташовані будинки та дороги, є міст. 

ВО № 2 являв собою частину р .Сірет поблизу с. Карапчів (Глибоць-

кого р-ну) (фото 20).  

 
Фото 20 ВО у с. Кам’янка 

Поперечний переріз русла на даному відрізку каналізований (на відміну 

від попередніх), берегоукріплення представлені кам’яною кладкою, коливан-
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ня глибини є середнім, русло звивисте, долина велика U-подібна (> 500 м 

ширини). Міграційні перешкоди штучного характеру висотою 0,3-1м, споруд 

для міграції не виявлено. Спрямлення русла на даному відрізку було > 30%. 

Покриття русла макрофітовою рослинністю середнє. Серед елементів дна ру-

сла переважали камені, субстрат дна складали кругляк та гравій. Потік харак-

теризувався  невеликими хвилями. Великих решток дерев у руслі помічено не 

було. Покриття дна штучними елементами було помірним (10-50%). Рослин-

ність у прибережній зоні представлена окремими деревами, а у заплаві при-

родна рослинність складала 10-30%. Профіль берега був змінений (10-30%). 

Близького розташування будинків, об’єктів сільського господарства не вияв-

лено, проте навколо були природні та напівприродні землі. 

ВО № 3 являв собою частину р .Сірет поблизу с. Просіка (Глибоцького 

р-ну) (фото21).   

 
Фото 21 ВО У с.Просіка 

Поперечний переріз русла на даному відрізку природній, берегоукріп-

лень немає, коливання глибини є середнім, русло звивисте, долина має аси-

метричну форму. Міграційних перешкод як природного, так і штучного хара-

ктеру не виявлено. Спрямлення русла зафіксовано не було. Покриття русла 

макрофітовою рослинністю середнє. Серед елементів дна русла переважали 

камені, субстрат дна складав кругляк. Потік характеризувався  невеликими 

хвилями. Великих решток дерев у руслі помічено не було. Штучних елемен-

тів дна не виявлено. Рослинність у прибережній зоні представлена суцільною 

лінією дерев та чагарниками, а у заплаві рослинність природного характеру 
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(>90%). Профіль берега був також природним. Близького розташування бу-

динків, об’єктів сільського господарства не виявлено, проте навколо були 

природні та напівприродні землі. 

Ділянка обстеження № 8 «Черепківська»  (тип 2 «велика річка в осадо-

вих породах на передгір’ї») на р. Сірет протяжністю 7 км включала терито-

рію від с. Черепківці до с. Петричанка Герцаївського району Чернівецької 

області. ДО знаходиться на висоті 478 м н.р.м., 48º північної широти та 25º 

східної довготи. Ця ділянка була поділена на на 4 ВО: ВО 1 – ВО № 1 гирло 

р. Малий Сірет , ВО № 2 с.Петричанка, ВО № 3 с. Кам’янка, ВО № 4 с. Чере-

пківці. Кожний ВО мав протяжність 200м. 

ВО № 1 на даній дослідній ділянці знаходився в гирлі р. Малий Сірет 

(між селами Кам’янка та Сучевени) (фото 22).  

 
Фото 22 ВО р. Малий Сірет 

Дослідження місцевості виявили, що поперечний переріз русла був ан-

тропогенно зміненим. Русло практично знищене забором алювію. Берего-

укріплень не було, коливання глибини є середнім, русло звивисте, долина 

має асиметричну форму. Покриття русла макрофітовою рослинністю мініма-

льне. Міграційних перешкод як природного, так і штучного характеру не ви-

явлено. Русло було повністю спрямлене. Потік характеризувався  невеликими 

хвилями. Напротязі всього відрізку в руслі були помічені великі рештки де-

рев. Рослинність у прибережній зоні представлена суцільною лінією дерев та 

чагарниками, а у заплаві рослинність напівприродного характеру. Профіль 
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берега був зміненим. Близького розташування будинків, об’єктів сільського 

господарства не виявлено. 

ВО № 2 включав ділянку р. Сірет у с. Петричанка (Глибоцького р-ну) 

(фото 23).   

 

 
Фото 23 ВО у с.Петричанка 

Поперечний переріз русла був одамбованим з лівого берега, з правого 

дамби не було. Берегоукріплень помічено не було. Коливання глибини у да-

ному випадку (на відміну від попередніх відрізків)  було середнім. Русло зви-

вистої форми, просте, неспрямлене. Покриття русла макрофітовою рослинні-

стю незначне. Річкова долина асиметрична. Так само як у попередньому ви-

падку з елементів дна переважали перешкоди та заводі, міграційних пере-

шкод не виявлено. Субстрат складався з гравію та кругляка. Тип потоку – не-

великі хвилі. В русли виявлено рештки дерев, штучних елементів дна не 

знайдено. Прибережна рослинність була представлена суцільною лінією де-

рев, чагарниками, високою травою. Профіль берега був напівприродним. У 

заплаві природна рослинність складала 90-60%. У межах  прибережної  зони 

розташовано будинки та об’єкти сільського господарства.  

ВО № 3 включав частину р. Сірет поблизу с. Кам’янка (Глибоцький р-

н) (фото 24).  
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Фото 24 ВО у с.Кам’янка 

Поперечний переріз русла на даному відрізку був напівприродним, бе-

регоукріплень не виявлено,коливання глибини було середнім, форма русла – 

звивиста, тип русла – просте, спрямлення немає. Покриття русла макрофіто-

вою рослинністю незначне. Форма долини  асиметрична. Серед елементів 

дна переважали перешкоди та заводі. Субстрат дна складався з кругляка та 

гравію. Міграційних перешкод не виявлено. Зміна ширини русла є невели-

кою. Прибережна рослинність була складена суцільною лінією дерев на пра-

вому березі та окремими деревами та чагарниками - на лівому. В руслі було 

знайдено великі рештки дерев та штучні елементи, а саме частини мосту та 

будівельних матеріалів. Профіль берега був напівприродним. У заплаві при-

родна рослинність складала 90-60%. На даному відрізку р. Сірет не викорис-

товується для буль-якої діяльності. 

ВО № 4 являв собою частину р .Сірет поблизу с. Черепківці (Глибоць-

кого р-ну) (фото 25).  

Поперечний переріз русла на даному відрізку природній, берегоукріп-

лень немає, коливання глибини є низьким, русло звивисте, долина має асиме-

тричну форму. Міграційних перешкод як природного, так і штучного харак-

теру не виявлено. Спрямлення русла зафіксовано не було. Покриття русла 

макрофітовою рослинністю незначне. Серед елементів дна русла переважали 

заводі, субстрат дна складався в основному гравію та глинистих порід. 
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Фото 25 ВО с. Черепківці 

На даному відрізку русла було помічено значну зміну ширини. Потік 

характеризувався  гладкою поверхнею. Напротязі всього відрізку в руслі бу-

ли помічені великі рештки дерев. Рослинність у прибережній зоні представ-

лена суцільною лінією дерев та чагарниками, а у заплаві рослинність приро-

дного характеру (>90%). Профіль берега був майже природним. Близького 

розташування будинків, об’єктів сільського господарства не виявлено. 

Також було проведено дослідження місцевості для приток р. Сірет – р. 

Сухий, р. Міхідра та р. Малий Сірет, які згодом були включені до найближ-

чих ДО. 

ВО «р. Сухий» (тип 4 «мала річка в вапнякових породах на низько-

гір’ї») знаходився на території Вижницького національного парку між с. Ло-

пушна та смт Берегомет. Координати місцевості 48º пн. ш. та 25º сх.д., висота 

над рівнем моря – 773 м.н.р. (фото 26). 

Дослідження місцевості виявили, що поперечний переріз русла на да-

ному відрізку напівприродній, берегоукріплень немає, коливання глибини є 

низьким, русло звивисте, пряме, долина має трапецієподібну форму. Мігра-

ційних перешкод як природного, так і штучного характеру не виявлено. 

Спрямлення русла зафіксовано не було. 
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Фото 26 ВО на р.Сухий 

Покриття русла макрофітовою рослинністю незначне. Серед елементів 

дна русла переважали камені, субстрат дна складався в основному з гравію та 

кругляка. Помічені великі рештки дерев – 21-40 на 1 км. Рослинність у при-

бережній зоні представлена суцільною лінією дерев та на лівому березі рос-

линність природного характеру, а на правому – сильно змінена.  У заплаві 

природна рослинність складає приблизно 60-30%.  Профіль лівого берега був 

змінений, а правого – природний. Прямо на лівому березі розташовані буди-

нки, ведеться будівництво, с/г. 

ВО «р. Міхідра» (тип 4 «мала річка в вапнякових породах на низько-

гір’ї») знаходився між  селами Нова Жадова та Стара Жадова. Висота над рі-

внем моря – 383 м н.р.м. (фото 27). 

 

 
Фото 27 ВО на р.Міхідра 
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Поперечний переріз русла на даному відрізку напівприродній, берего-

укріплень немає, коливання глибини є низьким, русло звивисте, пряме, доли-

на має асиметричну форму. Тип потоку – стримані стоячі хвилі. Міграційних 

перешкод як природного, так і штучного характеру не виявлено. Спрямлення 

русла складало 10-30% русла. Покриття русла макрофітовою рослинністю 

незначне. Серед елементів дна русла переважали рифелі , субстрат дна скла-

дався в основному з гравію намулу та глини. Помічені великі рештки дерев –

1-10 на 1 км. Рослинність у прибережній зоні майже природного характеру.  

У заплаві природна рослинність складає приблизно 10-50%.  Профіль берега 

був майже  природним (90-60%). У прибережній зоні  розташовані с/г поля, 

траса, міст. 

ВО «р. Малий Сірет» (тип 3 «мала річка в осадових породах на перед-

гір’ї») був обраний в районі с. Сучевени (Глибоцького району). Висота над 

рівнем моря – 344 м (фото 28). 

 
Фото 28 ВО на р. Малий Сірет 

Поперечний переріз русла на даному відрізку природній, берегоукріп-

лень немає, коливання глибини є середнім, русло звивисте, пряме, долина 

має асиметричну форму. Тип потоку – невеликі хвилі. Міграційних перешкод 

як природного, так і штучного характеру не виявлено. Спрямлення русла по-

мічено не було. Покриття русла макрофітовою рослинністю незначне. Серед 

елементів дна русла переважали камені, субстрат дна складався в основному 

з кругляка. Помічені великі рештки дерев –1-10 на 1 км. Рослинність у при-

бережній зоні майже природного характеру.  У заплаві природна рослинність 
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складає приблизно 10-50%.  Профіль берега був напів-природним (60-30%). 

У прибережній зоні  немає об’єктів господарювання, місцевість використову-

ється для рекреаційних потреб. 

Результатом дослідження місцевості став поділ досліджених ділянок за 

гідроморфологічними класами якості (див. п.1.6.3). [79, 130].  

Цікаво порівняти результати для окремих ВО та для ДО в цілому. Ба-

льна оцінка та розподіл класів якості для ВО продемонстрована у таблиці 3.1: 

 

Таблиця 3.1   

Гідроморфологічні класи для відрізків обстеження 

№п/п Назва ділянки обстеження 
/відрізку обстеження 

Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

ДО 1 «Лопушнянська» 

1. ВО 1 в’їзд у с. Лопушна 1,5 Відмінний (І клас) 

2. ВО 2 центр с. Лопушна 2,2 Добрий (ІІ клас) 

3. ВО 3 біля виїзду з с. Лопушна 2,3 Добрий (ІІ клас) 

4. ВО 4 виїзд з с. Лопушна 1,6 Відмінний (І клас) 

ДО 2 «Берегометська» 

5.  ВО 1 в’їзд у с. Берегомет 1,7 Відмінний (І клас) 

6. ВО 2 центр с. Берегомет 1,97 Добрий (ІІ клас) 

7. ВО 3 біля виїзду з с. Берегомет 1,8 Добрий (ІІ клас) 

ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 

8.  ВО 1 в’їзд у с. Мигово 1,95 Добрий (ІІ клас) 

9. ВО 2 дорога до с. Вовчинець 1,7 Відмінний (І клас) 

10. ВО 3 біля виїзду з с. Лукавці 1,9 Добрий (ІІ клас) 

ДО 4  «Жадівська» 

11.  ВО 1 в’їзд у с. Ст. Жадова 2,1 Добрий (ІІ клас) 

12. ВО 2 центр с. Ст.Жадова 1,7 Відмінний (І клас) 

13. ВО3 біля виїзду з с. Ст.Жадова 1,93 Добрий (ІІ клас) 

ДО 5 «Комарівська» 

14.  ВО 1 с. Комарівці 2,4 Добрий (ІІ клас) 
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Продовження таблиці 3.1 
15. ВО 2 в’їзд до с. Панка 2,2 Добрий (ІІ клас) 

16. ВО3 виїзд з с. Панка 2,6 Задовільний (ІІІ клас) 

ДО 6 «Сторожинецька» 

17. ВО 1 вище м. Сторожинець 2,9 Задовільний (ІІІ клас) 

18. ВО 2 нижче м. Сторожинець 2,7 Задовільний (ІІІ клас) 

19. ВО3 с. Ропча 2,5 Добрий (ІІ клас) 

ДО 7 «Ропчівська» 

20.  ВО 1 с. Йорданешти 2,1 Добрий (ІІ клас) 

21. ВО 2 с. Карапчів 3,0 Задовільний (ІІІ клас) 

22. ВО3 с. Просіка 1,3 Відмінний (І клас) 

ДО 8 «Черепківська» 

23. ВО 1 у гирлі р.М.Сірет 4,0 Поганий (ІV клас) 

24. ВО 2 с. Петричанка 2,0 Добрий (ІІ клас) 

25. ВО 3 с. Кам’янка 2,1 Добрий (ІІ клас) 

26. ВО 4 с. Черепківці 1,2 Відмінний (І клас) 

 

Результати, відображені у таблиці, показують, що більшість відрізків 

обстеження відносились до ІІ гідроморфологічного класу, який відповідає 

«доброму» якісному стану руслових та прируслових територій. Проте прак-

тично по всій довжині дослідженої ділянки  р. Сірет зустрічалися ВО як «ві-

дмінного» (І гідроморфологічного класу якості), так і «задовільного» (ІІІ гід-

роморфологічного класу якості) стану. Відрізки з «відмінним» станом зустрі-

чались у 26% ВО, а із «задовільним» - у 11,5%. При чому відрізки із «задові-

льним» станом з’являлись вже починаючи з ДО 5 «Комарівська», тобто у се-

редній та нижній течіях, тоді як у верхній течії задовільного стану ВО зафік-

совано не було. 
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Таблиця 3.2 

Класи екологічної якості ділянок обстеження Верхнього Сірету  

за результатами візуальної оцінки 

№п
/п 

Назва ділянки обстеження  Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,9 Добрий (ІІ клас) 

2. ДО 2 «Берегометська» 2,2 Добрий (ІІ клас) 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,9 Добрий (ІІ клас) 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,8 Добрий (ІІ клас) 

5. ДО 5 «Комарівська» 2,4 Добрий (ІІ клас) 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 2,7 Задовільний (ІІІ клас) 

7. ДО 7 «Ропчівська» 2,3 Добрий (ІІ клас) 

8. ДО 8 «Черепківська» 2,3 Добрий (ІІ клас) 

 

Таблиця 3.2 відображає усереднені дані по гідроморфологічних класах 

для ділянок обстеження. Згідно цих даних більшість ДО належали до ІІ гід-

роморфологічного  («доброго») класу, а відрізки обстеження, обрані на до-

сліджуваних притоках, відносились до І («відмінного») класу та ІІ 

(«доброго») класу якості. Проте, ДО 6 «Сторожинецька» відносилась до ІІІ 

(«задовільного») класу. 

За вимогою ВРД ЄС у звітних формах оцінку стану водного об’єкту 

бажано подавати у кольоровій формі: кожному класу якості відповідає пев-

ний колір (див. п. 1.6.3). Відповідно до цих вимог було розроблено наступні 

карти для ВО та ДО відповідно (рис.3.1-3.2). 

Рис. 3.1 і 3.2  демонструють, що переважаючим станом за гідроморфоло-

гічними показниками є «добрий» стан (ІІ клас), хоча подекуди зустрічається і 

«відмінний» (І клас).  ДО 6 «Сторожинецька» знаходилась у «задовільному» 

стані за гідроморфологічними показниками. 
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Рис. 3.1    Екологічний стан відрізків обстеження для р. Сірет  та її приток 

(колірний код: блакитний – відмінний стан; зелений – добрий стан; жовтий – 

задовільний екологічний стан) 

 
 

 
 
 
Рис. 3.2  Екологічний стан ділянок обстеження р. Сірет та її приток(колірний 

код: блакитний – відмінний стан; зелений – добрий стан; жовтий – задовіль-

ний екологічний стан) 
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3.2. Оцінка ступеня антропогенної перетвореності однорідних ділянок 

русла та заплави Верхнього Сірету 

 

У підрозділі 3.1 уже було зазначено, що для оцінок стану об’єктів навко-

лишнього середовища необхідно звертати увагу на їх об’єктивну структуру, 

цілісність та системність. Тому аналіз виконується із врахуванням поділу 

смуги русла та заплави на однорідні, генетично та морфологічно цілісні діля-

нки (ОДРЗ). Фактично саме їх і треба розуміти під загальним терміном «річ-

ка», і саме на них чиниться антропогенний вплив. 

3.2.1. Оцінка антропогенного впливу на русло 

При оцінці антропогенного впливу на русло брались до уваги наявність 

та стан таких параметрів:  

- відбір алювію з русла; 

- неякісно функціонуючі або зруйновані водозабори; 

- дамби обвалування 

Для виявлення стану відбору алювію з русла в якості нормування вико-

ристовували розроблену нами таблицю, представлену у п.1.6.3. 

Для нашого випадку підходить другий тип оцінювання (див. п. 1.6.3), 

оскільки врізання як такого протягом всієї довжини русла зафіксовано не бу-

ло.  

Результати оцінки антропогенного перетворення русла для всіх дослі-

джуваних відрізків показано у табл. 3.3: 

Таблиця 3.3   

Оцінка антропогенної перетвореності русла Верхнього Сірету 

для відрізків обстеження (ВО) 

№п/п Назва ділянки обстеження 
/відрізку обстеження 

Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

ДО 1 «Лопушнянська» 

1. ВО 1 в’їзд у с. Лопушна 1,0 Природний стан 

2. ВО 2 центр с. Лопушна 1,25 Незначне перетворення 

3. ВО 3 біля виїзду з с. Лопушна 1,25 Незначне перетворення 
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Продовження табл.3.3 
4. ВО 4 виїзд з с. Лопушна 1,0 Природний стан 

ДО 2 «Берегометська» 

5.  ВО 1 в’їзд у с. Берегомет 1,0 Природний стан 

6. ВО 2 центр с. Берегомет 1,25 Незначне перетворення 

7. ВО 3 біля виїзду з с. Берегомет 1,25 Незначне перетворення 

ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 

8.  ВО 1 в’їзд у с. Мигово 1,5 Помірне  перетворення 

9. ВО 2 дорога до с. Вовчинець 1,5 Помірне  перетворення 

10. ВО 3 біля виїзду з с. Лукавці 1,75 Середнє антропогенне перетво-
рення 

ДО 4  «Жадівська» 

11.  ВО 1 в’їзд у с. Ст. Жадова 1,5 Помірне  перетворення 

12. ВО 2 центр с. Ст.Жадова 1,5 Помірне  перетворення 

13. ВО3 біля виїзду з с. Ст.Жадова 1,75 Значне перетворення 

ДО 5 «Комарівська» 

14.  ВО 1 с. Комарівці 1,75 Значне перетворення 

15. ВО 2 в’їзд до с. Панка 1,75 Значне перетворення 

16. ВО3 виїзд з с. Панка 2,0 Повне перетворення 

ДО 6 «Сторожинецька» 

17. ВО 1 вище м. Сторожинець 2,0 Повне перетворення 

18. ВО 2 нижче м. Сторожинець 1,75 Значне перетворення 

19. ВО3 с. Ропча 1,75 Значне перетворення 

ДО 7 «Ропчівська» 

20.  ВО 1 с. Йорданешти 1,75 Значне перетворення 

21. ВО 2 с. Карапчів 2,0 Повне перетворення 

22. ВО3 с. Просіка 1,25 Незначне перетворення 

ДО 8 «Черепківська» 

23. ВО 1 у гирлі р.М.Сірет 1,75 Значне перетворення 

24. ВО 2 с. Петричанка 1,75 Значне перетворення 

25. ВО 3 с. Кам’янка 1,75 Значне перетворення 

26. ВО 4 с. Черепківці 1,25 Незначне перетворення 

 

Верхній течії за показником відбору алювію спостерігався природний 

стан та незначне антропогенне перетворення русла, тоді як у середній та ни-
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жній течії ВО класифікувались як такі, що підлягають значному та повному 

антропогенному перетворенню. Особливо вплив людини щодо відбору алю-

вію спостерігався в районі с. Панка, м. Сторожинець, гирлі р.Малий Сірет та 

с. Карапчів.  

Усереднивши подані вище бали, отримали середню бальну оцінку ан-

тропогенного впливу на русло через відбір алювію для ділянок обстеження в 

цілому (табл. 3.4): 

Таблиця 3.4 

Усереднена бальна оцінка антропогенної перетвореності досліджува-

них ділянок Верхнього Сірету через показник відбору алювію 

№п
/п 

Назва ділянки обстеження Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,1 Природний стан 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,2 Природний стан 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,6 Помірне  перетворення 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,6 Помірне  перетворення 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,8 Значне  перетворення 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 1,8 Значне  перетворення 

7. ДО 7 «Ропчівська» 1,7 Помірне  перетворення 

8. ДО 8 «Черепківська» 1,6 Помірне  перетворення 

 

Як показують дані таблиці 3.4, приблизно 45%  русла знаходилося на 

стадії помірного антропогенного перетворення, 27% перебувло у природному 

стані, 18% ДО зазнавали значного антропогенного перетворення (ДО «Кома-

рівська» та «Сторожинецька») та 9% - помірного антропогенного перетво-

рення. 

 Наступним антропогенним впливом на русло є неякісно функціонуючі  

або зруйновані водозабори. Нормування для даного параметра антропогенно-

го впливу на русло запропоноване у п. 1.6.3 (табл.1.3) 

У досліджуваній частині Верхнього Сірету було виявлено 1 великий 

водозабір у м. Глибока (нижче гирла р.Малий Сірет). Цей водозабір погано 

обладнаний, наносить шкоду руслу та прибережній смузі, тому за бальною 
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оцінкою ділянка в районі м. Глибока була оцінена як така, що зазнає значно-

го антропогенного перетворення (1,5 бали). Решта ділянок не мали водозабо-

рів  і відносились до ділянок з природним станом. 

Ще одним показником антропогенного перетворення русла є наявність 

і стан дамб обвалування. Нормування для цього показника представлене у 

таблиці 1.5 п. 1.6.3. 

Результати оцінки за вище вказаним показником представлені у 

табл.3.5:  

Таблиця 3.5 

Оцінка антропогенної перетвореності русла Верхнього Сірету через на-

явність та стан дамб (відрізки обстеження) 

 

№п/п Назва ділянки обстеження 
/відрізку обстеження 

Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

ДО 1 «Лопушнянська» 

1.  ВО 1 в’їзд у с. Лопушна 0,75 Природний стан 

2. ВО 2 центр с. Лопушна 1,75 Значне перетворення 

3. ВО 3 біля виїзду з с. Лопушна 1,75 Значне перетворення 

4. ВО 4 виїзд з с. Лопушна 0,75 Природний стан 

ДО 2 «Берегометська» 

5.  ВО 1 в’їзд у с. Берегомет 0,75 Природний стан 

6. ВО 2 центр с. Берегомет 0,75 Природний стан 

7. ВО 3 біля виїзду з с. Берегомет 1,75 Значне перетворення 

ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 

8.  ВО 1 в’їзд у с. Мигово 0,75 Природний стан 

9. ВО 2 дорога до с. Вовчинець 0,75 Природний стан 

10. ВО 3 біля виїзду з с. Лукавці 0,75 Природний стан 

ДО 4  «Жадівська» 

11.  ВО 1 в’їзд у с. Ст. Жадова 0,75 Природний стан 

12. ВО 2 центр с. Ст.Жадова 0,75 Природний стан 

13. ВО3 біля виїзду з с. Ст.Жадова 0,75 Природний стан 

ДО 5 «Комарівська» 
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Продовження табл.3.5 
14.  ВО 1 с. Комарівці 1,75 Значне перетворення 

15. ВО 2 в’їзд до с. Панка 1,75 Значне перетворення 

16. ВО3 виїзд з с. Панка 0,75 Природний стан 

 

17. ВО 1 вище м. Сторожинець 1,75 Значне перетворення 

18. ВО 2 нижче м. Сторожинець 1,75 Значне перетворення 

19. ВО3 с. Ропча 1,0 Стан, близький до природного 

ДО 7 «Ропчівська» 

20.  ВО 1 с. Йорданешти 0,75 Природний стан 

21. ВО 2 с. Карапчів 0,75 Природний стан 

22. ВО3 с. Просіка 0,75 Природний стан 

ДО 8 «Черепківська» 

23. ВО 1 у гирлі р.М.Сірет 0,75 Природний стан 

24. ВО 2 с. Петричанка 0,75 Природний стан 

25. ВО 3 с. Кам’янка 0,75 Природний стан 

26. ВО 4 с. Черепківці 0,75 Природний стан 

 

Усереднивши подані вище бали, отримали середню бальну оцінку ан-
тропогенного впливу на русло через наявність та стан дамб обвалування для 
ділянок обстеження в цілому (табл. 3.6): 

Таблиця 3.6 

Усереднена бальна оцінка антропогенної перетвореності досліджува-

них ділянок Верхнього Сірету через наявність та стан дамб  

№п
/п 

Назва ділянки обстеження Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,3 Стан, близький до природного 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,1 Стан, близький до природного 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 0,75 Природний стан 

4. ДО 4  «Жадівська» 0,75 Природний стан 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,4 Помірне антропогенне  
перетворенння 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 1,5 Помірне антропогенне  
перетворенння 

7. ДО 7 «Ропчівська» 0,75 Природний стан 

8. ДО 8 «Черепківська» 0,75 Природний стан 
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За наявністю та станом дамб обвалування досліджена частина Верхньо-

го Сірету, в основному, знаходилась у природному стані, у трьох випадках – 

у стані, близькому до природного (ДО 1 «Лопушнянська», ДО 2 «Берегомет-

ська») та в одному випадку – у стані помірного антропогенного перетворення 

(ДО 3 «Комарівська»). Хоча в межах ділянок зустрічались відрізки обсте-

ження, які відносились до територій із значним антропогенним навантажен-

ням, оскільки стан дамб на цих відрізках був незадовільним.  

Для узагальнення показників антропогенного впливу на русло був роз-

рахований показник узагальнюючого впливу на русло (див. п. 1.6.3).  Норму-

вання даного показника запропоноване у таблиці 1.1 п. 1.6.3. 

Результати оцінки антропогенної перетвореності русла представлені у 

табл.  3.7: 

 

Таблиця 3.7 

Усереднена оцінка антропогенної перетвореності 

русла Верхнього Сірету  

№п
/п 

Назва ділянки обстеження Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,1 Природний стан 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,1 Природний стан 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,1 Природний стан 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,1 Природний стан 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,4 Помірне антропогенне 
перетворення 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 1,5 Помірне антропогенне 
перетворення 

7. ДО 7 «Ропчівська» 1,2 Природний стан 

8. ДО 8 «Черепківська» 1,3 Помірне антропогенне  
перетворення 

 

За вище описаними гідроморфологічними показниками русло дослі-

джуваних ділянок в більшості випадків знаходилось у природному стані. Дві 

ДО відносились до ділянок русла з помірним антропогенним навантаженням 

(ДО 5 «Комарівська», ДО 6 «Сторожинецька»).  
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3.2.2. Оцінка антропогенного впливу на заплаву 

 

Людина впливає на заплаву через:  

- розораність територій; 

- гідромеліорацію; 

- забудову та споруди водопостачання і водовідведення; 

- промислові зони та шляхи сполучення 

Розораність територій. Запропонований розрахунок показника розораності 

територій (формула 1.3, п.1.6.3).  

Результати розрахунків та оцінки за даним показником представлені у 

табл. 3.8: 

 

Таблиця 3.8 

Усереднена оцінка антропогенної перетвореності заплави досліджува-

них ділянок Верхнього Сірету за показником розораності 

 

№п
/п 

Назва ділянки обстеження Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,2 Природний стан 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,3 Помірне антропогенне  
перетворення 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,5 Помірне антропогенне  
перетворення 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,5 Помірне антропогенне  
перетворення 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,45 Помірне антропогенне  
перетворення 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 1,4 Помірне антропогенне  
перетворення 

7. ДО 7 «Ропчівська» 1,3 Помірне антропогенне  
перетворення 

8. ДО 8 «Черепківська» 1,5 Помірне антропогенне  
перетворення 

 

За показником розораності земель у заплаві р. Сірет з досліджуваними 

притоками відносилась, в основному, до територій, з помірним антропоген-
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ним перетворенням. До ділянок з природним станом відносились ДО 1 «Ло-

пушнянська» та заплава р. Малий Сірет. 

Гідромеліорація. Наступним показником, який може характеризувати 

антропогенний вплив на річкову заплаву є гідромеліорація. Ознак гідромелі-

оративних робіт знайдено не було. Відповідно за цим показником вся дослі-

джувана частина річки відносилась до території в природному стані. 

Забудова та споруди водопостачання і водовідведення. Ще одним па-

раметром антропогенного впливу на заплаву є житлова забудова та споруди 

водопостачання та водовідведення. 

Запропонований нами показник, що визначає частку забудови та спо-

руд водопостачання та водовідведення розраховується за формулою 1.4 (див. 

п. 1.6.3).  

Результати розрахунків та оцінки за даним показником представлені у 

табл. 3.9: 

Таблиця 3.9 

Усереднена оцінка антропогенної перетвореності 

заплави досліджуваних ділянок Верхнього Сірету за 

показником забудови 

№п
/п 

Назва ділянки обстеження Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,3 Помірне антропогенне  
перетворення 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,6 Значне антропогенне  
перетворення 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,3 Помірне антропогенне  
перетворення 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,1 Природний стан 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,2 Природний стан 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 1,3 Помірне антропогенне  
перетворення 

7. ДО 7 «Ропчівська» 1,1 Природний стан 

8. ДО 8 «Черепківська» 1,2 Природний стан 

За показником житлової забудови 7 ДО відносились до територій у 

природному стані (всі притоки, ДО 4 «Жадівська» та ДО 5 «Комарівська», 
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ДО 7 «Ропчівська», ДО 8 «Черепківська»), 3 ДО – території з помірним ан-

тропогенним перетворенням (ДО 1 «Лопушнянська», ДО 3 «Мигівсько-

Луковецька», ДО 6 «Сторожинецька») та 1 ДО – територія зі значним антро-

погенним навантаженням (ДО 2 «Берегометська»). 

Промислові зони та шляхи сполучення. Показник, який визначає  частку 

промислових ділянок та шляхів сполучення заплави розраховувався за за-

пропонованю нами формулою 1.5 (див. п. 1.6.3).  

Результати розрахунків та оцінки за даним показником представлені у 

табл. 3.10: 

 
Таблиця  3.10   

Усереднена оцінка антропогенної перетвореності  

заплави досліджуваних ділянок Верхнього Сірету за показником про-

мислової забудови та шляхів сполучення 

 
№п/п Назва ділянки обстеження Бальна 

 оцінка 
Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,24 Природний стан 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,5 Помірне антропогенне  
перетворення 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,2 Природний стан 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,24 Природний стан 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,3 Помірне антропогенне  
перетворення 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 1,7 Значне антропогенне  
перетворення 

7. ДО 7 «Ропчівська» 1,62 Значне антропогенне  
перетворення 

8. ДО 8 «Черепківська» 1,32 Помірне антропогенне  
перетворення 

 

За цим показником стану природного середовища 5 ДО знаходились у 

природному стані (ДО 1 «Лопушнянська», ДО 3 «Мигівсько-Луковецька», 

ДО 4 «Жадівська», р. Сухий, р. Малий Сірет),  3 ДО зазнали помірного ан-

тропогенне перетворення (ДО 2 «Берегометська», ДО 5 «Комарівська», ДО 8 
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«Черепківська»), 3 ДО відносились до ділянок зі значним антропогенним пе-

ретворенням (ДО 6 «Сторожинецька», ДО 7 «Ропчівська», заплава р. Міхід-

ра). 

Усереднивши показники антропогенного впливу на заплаву, отримали 

такі результати (табл. 3.11). Ступінь антропогенної перетвореності заплави 

досліджуваних ділянок Верхнього Сірету визначали за запропонованим нами 

нормуванням (див. табл.1.1, п. 1.6.3) 

 

Таблиця 3.11 

Усереднена оцінка антропогенної перетвореності 

заплави Верхнього Сірету  

№п
/п 

Назва ділянки обстеження Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,2 Природний стан 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,4 Помірне антропогенне 
перетворення 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,3 Помірне антропогенне 
перетворення 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,2 Природний стан 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,2 Природний стан 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 1,4 Помірне антропогенне 
перетворення 

7. ДО 7 «Ропчівська» 1,3 Помірне антропогенне 
перетворення 

8. ДО 8 «Черепківська» 1,3 Помірне антропогенне 
перетворення 

 

Усереднена оцінка для заплави показала, що 5 ДО знаходились у при-

родному стані (ДО1 «Лопушнянська», ДО 4 «Жадівська», ДО 5 «Комарівсь-

ка» та заплави р. Сухий та р. Малий Сірет), 6 ДО підлягали помірному ан-

тропогенному впливу (ДО 2 «Берегометська», ДО3 «Мигівсько-Луковецька», 

ДО 6 «Сторожинецька», ДО 7 «Ропчівська», ДО 8 «Черепківська», р. Міхід-

ра). 
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3.2.3. Оцінка дії антропогенних чинників, які  впливають як  на русло, 

так і на  заплаву річки 

 

Загальний вплив на русло та заплаву чинять мостові переходи. Класи 

антропогенної перетвореності русла та заплави через мостові переходи за-

пропоновані у таблиці 1.6 (див. п. 1.6.3) 

Для досліджуваної частини Верхнього Сірету отримали наступні ре-

зультати за даним показником (табл. 3.12) 

Таблиця 3.12   

Оцінка антропогенної перетвореності русла та  

заплави досліджуваних ділянок Верхнього Сірету через наявність та 

стан мостових переходів  

№п
/п 

Назва ділянки обстеження Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,2 Стан, близький до природного 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,8 Значні антропогенні зміни 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,6 Помірні антропогенні зміни 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,4 Незначні антропогенні зміни 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,4 Незначні антропогенні зміни 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 2,0 Повністю змінений ландшафт 

7. ДО 7 «Ропчівська» 1,4 Незначні антропогенні зміни 

8. ДО 8 «Черепківська» 1,4 Незначні антропогенні зміни 

             

Майже всі мостові переходи на досліджуваних ділянках відносились до 

другого типу – мостові переходи, що не перекривають заплаву повністю та 

залишають функціонуючим місцевий ландшафт. Виключенням стали ділянки 

в районі м. Сторожинець та с. Стара Жадова, де було помічено мостові пере-

ходи першого типу – зруйновані. В більшості випадків досліджувані ділянки 

характеризувались незначними антропогенними змінами. Лише на одній ді-

лянці був зафіксований природний стан ландшафту (відрізок на р. Сухий). 
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Ділянка «Сторожинецька» характеризувалась повністю зміненим ландшаф-

том за станом мостових переходів. 

3.2.4. Інтегральний показник антропогенної перетвореності русло-

заплавного комплексу (РЗК) 

 

У попередніх підрозділах було показано ступінь антропогенного впливу 

на русло, заплаву та комплексного впливу. Для оцінки загального впливу 

людини на весь русло-завплавний комплекс пропонується інтегральний пока-

зник антропогенного впливу на РЗК (див.ф-лу 1.6, п. 1.6.3.): 

Для оцінки та визначення класів антропогенної перетвореності викорис-

товували нормування, представлене у підрозділі 1.6.3 (табл. 1.1). 

Результати інтегральної оцінки представлені у табл. 3.13: 

Таблиця 3.13   

Інтегральний показник антропогенної перетвореності руслово-

заплавного комплексу Верхнього Сірету 

№п
/п 

Назва ділянки обстеження Бальна 
 оцінка 

Назва класу 

1. ДО 1 «Лопушнянська» 1,21 Незначне антропогенне 
 перетворення 

2. ДО 2 «Берегометська» 1,43 Помірне антропогенне  
перетворення 

3. ДО 3 «Мигівсько-Луковецька» 1,33 Помірне антропогенне  
перетворення 

4. ДО 4  «Жадівська» 1,23 Незначне антропогенне 
 перетворення 

5. ДО 5 «Комарівська» 1,33 Помірне антропогенне  
перетворення 

6. ДО 6 «Сторожинецька» 1,63 Значне антропогенне 
 перетворення 

7. ДО 7 «Ропчівська» 1,3 Помірне антропогенне  
перетворення 

8. ДО 8 «Черепківська» 1,4 Значне антропогенне 
 перетворення 

 

Висновки до розділу 3: 

1. всі досліджувані ділянки відносились до ІІ класу якості за гідроморфологі-

чними показниками або характеризувались «добрим» екологічним станом за 

гідроморфологічними показниками; екологічний стан відрізків обстеження 
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варіював від «відмінного» (І клас якості - ВО 1 в’їзд у с. Лопушна,  ВО 4 ви-

їзд з с. Лопушна, ВО 1 в’їзд у с. Берегомет, ВО 2 дорога до с. Вовчинець, ВО 

2 центр с. Ст.Жадова, ВО3 с. Просіка, ВО 4 с. Черепківці ) до «задовільного» 

(ІІІ клас якості - ВО3 виїзд з с. Панка, ВО 1 вище м. Сторожинець, ВО 2 с. 

Карапчів); 

2. антропогенний вплив на досліджуваний водний об’єкт було розділено на: 

антропогенний вплив на русло (відбір алювію, наявність та стан водозаборів, 

наявність та стан дамб обвалування), на заплаву (розораність територій; гід-

ромеліорація; забудова та споруди водопостачання та водовідведення; про-

мислові зони та шляхи сполучення) та комбінований вплив на русло та за-

плаву (мостові переходи); 

3. русло досліджуваних ділянок в більшості випадків знаходилось у природ-

ному стані. Дві ДО відносились до ділянок русла з помірним антропогенним 

перетворенням (ДО 5 «Комарівська», ДО 6 «Сторожинецька»); 45% заплави 

досліджуваних ділянок знаходилось у природному стані, 55%  ДО характери-

зувались помірним антропогенним перетворенням; за комбінованим впливом 

стан русла та заплави ділянок обстеження варіював від природного екологіч-

ного стану до повністю зміненого ландшафту (ДО 6 «Сторожинецька»); інте-

гральний показник антропогенної перевтореності русло-заплавного комплек-

су показав, що ДО у верхній течії характеризувались незначним антропоген-

ним перевторенням, а у середній та нижній течії – помірним та значним ан-

тропогенним пертворенням. Природного стану досліджених територій зафік-

совано не було. 
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РОЗДІЛ 4 

ГІДРОБІОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ  

ПОВЕРХНЕВИХ ВОД 

 

4.1. Мікроводорості як зручний об’єкт біоіндикації водних екосистем 

 

Водна екосистема – це природний об’єкт, який є єдністю взаємозалеж-

них середовища та біоти, яка в ньому мешкає. Тому для того, щоб охаракте-

ризувати стан водної екосистеми, необхідно знати показники води як середо-

вища існування, так і показники біотичної (організменної) частини екосисте-

ми [5]. В цьому розділі буде охарактеризована біотична складова дослідженої 

водної екосистеми. 

Кожна водна екосистема знаходиться в певному стані, який виражаєть-

ся в певному поєднанні показників середовищної та організменної складових 

водної екосистеми. Конкретному стану водної екосистеми відповідає певний 

рівень здатності до самоочищення, який може бути охарактеризований поєд-

нанням показників середовища та біоти, а набір даних та їх величини можуть 

бути виражені у інтервалах значень. 

Здатність поверхневих водних екосистем до самоочищення експлуату-

ється при антропогенній діяльності як механізм утилізації стічних вод. Тому 

виникає необхідність адекватно її оцінювати, що неможливо зробити без еко-

системного підходу до водного об’єкту. 

Формування водної екосистеми відбувається під дією і в результаті 

процесів, що протікають в басейні водозбору та на протязі всього русла річ-

ки. Навіть дуже ретельний хімічний аналіз, оцінюючи середовище існування, 

лише опосередковано може вказувати на фактори, які впливають на екосис-

тему або є результатом її життєдіяльності. Таким чином для оцінки стану во-

дної екосистеми необхідно знати не лише її гідрохімічні параметри, а й пара-
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метри її біологічної частини [5]. Для їх визначення використовують методи 

біоіндикації [12,132]. 

Біотична частина екосистеми організована у вигляді трофічної пірамі-

ди, основу якої складають первинні продуценти. У водних екосистемах це 

водорості, які дають органічну речовину для розвитку інших трофічних рів-

нів. Знаючи стан першого трофічного рівня, можна передбачити стан всієї 

трофічної піраміди. Це підтверджується багатьма авторами (Баринова, Мед-

ведева, Еременко, Левич і ін.). 

У представленій роботі для біоіндикаційних цілей було використано 

угруповання фітоперифітону  та фітобентосу. Альгоценози прикріплених та 

придонних водоростей формують середовище існування для водних безхре-

бетних та є основою для перетворення мінеральних речовин у водоймі. Мік-

роводорості сприяють стабілізації субстрату та очищенню водойм, хоча іноді 

їх масовий розвиток створює проблеми при водокористуванні [59, 96]. 

Для досліджень в умовах малих та середніх річок гірського характеру 

фітоперифітон та фітобентос підходять якнайкраще. Це зумовлено доміну-

ванням в річках такого типу як р. Сірет кам’янистого субстрату та великої 

швидкості течії, що обмежує розвиток інших екологічних угруповань водо-

ростей.  

 

 4.2. Видова характеристика Верхнього Сірету та його приток 

При дослідженні угруповання водоростей були визначені такі показни-

ки:  

1. таксономічний склад угруповання; 

2. чисельність водоростей на субстраті кожного створу; 

3. біомаса кожного угруповання; 

4. індекс сапробності видів 
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На основі цих показників було проведено екологічну оцінку вод р. Сі-

рет та її приток – р.Сухого, р. Міхідри та р. Малого Сірету.  Відбір проб пе-

рифітону та бентосу проводився у таких пунктах: територія Вижницького 

національного парку (р.Сухий) (створ №1),  смт Берегомет (створ №2), с. Лу-

кавці (створ №3), с.Стара Жадова (р.Міхидра) (створ №4), вище м. Сторожи-

нець (створ №5), нижче м. Сторожинець (створ №6), с. Сучавени (р.Малий 

Сірет) (створ № 7), с. Кам’янка (створ №8). У великих населених пунктах 

створи обиралися вище та нижче за течією, щоб визначити вплив цих населе-

них пунктів на якість води річки (рис.2.2, п. 2.10.). Вибір створів враховував 

типологію Верхнього Сірету. 

По всій довжині річки Сірет та в окремих точках її приток за весь пері-

од досліджень було визначено 139 видів водоростей, які належать до 57 ро-

дів, 31 родини, 20 порядків, 11 класів та 5 відділів.  

Найбільший процентний внесок в досліджуване угруповання вносить 

відділ діатомових водоростей (Bacillariophyta). За вказаний період було знай-

дено 124 види водоростей даного відділу, які відносяться до 46 родів, 20 ро-

дин, 9 порядків та 3 класів. Діатомові характеризувалися наявністю таких ро-

дів: Navicula (19 видів), Denticula (1 вид), Luticola (1 вид), Placoneis (1 вид), 

Sellaphora (2 види), Cymbella (10 видів), Cymatopleura (1 вид), Encyonema (2 

види), Encyonopsis (1 вид), Reimeria (1 вид), Nitzschia (9 видів), Tryblionella (2 

види), Denticula (1 вид), Gomphonema (12 видів), Gomphoneis (2 види), Ach-

nanthes (2 види), Achnanthidium (4 види), Karayevia (1 вид), Lemnicola (1 вид), 

Planothidium (2 види), Rossithidium (1 вид),  Fragillaria (4 види), Fistulifera (1 

вид), Fragilariforma (1 вид), Sraurosira (1 вид), Caloneis (1 вид), Diatoma (5 ви-

дів), Diadesmis (1 вид), Diploneis (1 вид), Synedra (2 види),  Ulnaria (5 видів), 

Bacillaria (1 вид), Staroneis (2 види), Amphora (1 вид), Halamphora (1 вид), 

Hippodonta (2 види), Pinnularia (6 видів), Eunotia (5 видів), Cyсlotella (2 види), 

Gyrosigma (2 види), Tabellaria (1 вид), Melosira (1 вид), Meridion (1 вид), 

Stephanodiscus (1вид), Didymosphenia (1вид). Найчисленнішими родами у 
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цьому відділі були: Navicula (19 видів), Cymbella (10 видів), Nitzschia (12 ви-

дів), Gomphonema (12 видів). (Додаток Ж). 

Другим за кількістю представників став відділ синьозелених водорос-

тей (Cyanoprokaryota). Було виявлено 5 видів, які відносяться до 5 родів, 5 

родин, 5 порядків та 1 класу. Відділ Cyanoprokaryota  був представлений та-

кими родами: Microcystis, Сalotrix, Rhabdoderma, Phormidium, Chroococcus.  

Відділи зелених водоростей (Сhlorophyta) та евгленових водоростей 

(Euglenophyta) протягом всього періоду були представлені одиничними орга-

нізмами, які зустрічались постійно, але у невеликій кількості. Наймасовіши-

ми за кількістю видів серед  зелених водоростей виявилися такі роди: Rhizo-

clonium (1 вид), Ulotrix (1вид), Desmodesmus (1вид) (Додаток З). 

Відділ Streptophyta був представлений родами Сlosterium (3 види), 

Cosmarium (1 вид), Klebsormidium (1 вид), Mesotaenium (1 вид) [Додаток Ж]. 

Загальний склад та екологічні особливості досліджуваних водоростей 

р. Сірет та її приток за весь період досліджень показано у Додатку И. 

Отже, основу списку угруповання р. Сірет складають діатомові водоро-

сті (90,6%), процент синьо-зелених, зелених, стрептофітових та евгленових 

водоростей в цілому був невеликий – 3,5%, 2,2%, 4,3% та 0,7% відповідно 

(рис.4.1): 

90,60%

0,70% 2,20%3,50%
4,30%

Bacillariophyta Streptophyta
Cyanoprokaryota Chlorophyta
Euglenophyta

 
Рис. 4.1 Процентне співвідношення відділів мікроводоростей Верхньо-

го Сірету 
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 Відповідно, видове багатство альгофлори бентосу  досліджуваних рі-

чок визначають діатомові водорості, що є характерним для гірських річок. 

Основними ценозоутворюючими видами серед діатомей були Navicula cryp-

tocephala Kütz., Navicula cincta (Ehrenb.) Ralfs, Planothidium lanceolatum (Bréb. 

Ex Kütz.) Lange-Bert, Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarn., Rossithidium 

linearis (W. Sm.) Round et Bukht., Achnanthidium pyrenaicum (Hust.) 

H.Kobayasi, Gomphonema constrictum var. Capitatum Ehrenb.,Gomphonema 

olivaceum (Hornem.) Bréb., Gomphonema parvulum (Kütz.) Kütz., Gomphonema 

acuminatum var. Trigonocephala (Ehrenb.) Grunow, Diatoma vulgaris Bory, 

Cymbella affinis Kutz., Reimeria sinuata (W. Greg.) Kociolek, Stoermer; 

Cymbella alpina, Cymbella ventricosa var. Ovata Grunow, Stauroneis anceps 

Ehrenb., Nitzschia palea (Kütz.) W. Sm, Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm., 

Eunotia exigua (Bréb. Ex Kütz.) Rabenh.  

 Протягом досліджуваного періоду було виявлено, що переважна біль-

шість водоростей  характеризувалась невеликою чисельністю, а багато форм 

зустрічалися одинично. Кількості, частоти зустріваності та показники біома-

си досліджуваних водоростей варіювали  в залежності від точки відбору проб 

та меженевих і повеневих періодів. 

Води створу 1 (р. Сухий) характеризувались незначною різноманітніс-

тю видів мікроводоростей. Деякі з них зустрічалися одинично (згідно «Уні-

фікованих методів…»), а саме: Fragilaria construens (Ehrenb.) Grunow, 

Bacillaria paxillifera (O.Müll.) T.Marsson, Achnanthidium minutissimum (Kütz.) 

Czarn., Navicula gregaria Donkin, Navicula dicephala Ehrenb., Navicula gracilis 

Lauby, Sellaphora pupula (Kütz.) Mereschk., Navicula cryptotenella Lange-Bert., 

Hippodonta hungarica (Grunow) Lange-Bert., Metzeltin et A. Witkowski; 

Gomphonema intricatum Kütz., Gomphonema ventricosum W. Greg., Diatoma 

anceps (Ehrenb.) Kirchn. Інші види зустрічалися частіше, проте дійсно масово-

го розвитку не спостерігалось. Часто це буває характерним для оліготрофних 

водотоків і не пов’язане з антропогенним втручанням. 
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Співвідношення основних таксонів для цього створу показано на 

рис.4.2:   
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Рис. 4.2 Співвідношення основних родів мікроводоростей  
для створу 1 ( р.Сухий) 

 
На даному створі було зафіксовано близько 18 основних родів мікрово-

доростей. Найбільший внесок в дане угруповання вносить рід Navicula, в 

якому зафіксовано найбільшу кількість видів (10 видів). Наступними за кіль-

кістю видів були роди Cymbella (5 видів) та Gomphonema (5 видів). Було ви-

явлено також 4 види роду Nitzcshia. По 3 види відносились до родів Achnan-

thes та Achnanthidium. 

Значного розвитку, порівняно з іншими у водах даного створу набули 

наступні види: Navicula cryptocephala Kütz. (6,5-7,5 тис.кл/м2); Navicula cincta 

(Ehrenb.) Ralfs (3,5-4,2 тис.кл/м2); Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarn. 

(3,4-3,6 тис.кл/м2); Planothidium lanceolatum(Bréb. Ex Kütz.) Lange-Bert. (3,2-

3,3 тис.кл/м2) (Додаток К). 
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Найбільшою біомасою для цього створу так само відзначалися Navicula 

cryptocephala Kütz. (35,0-39,0 г/м2) та Navicula cincta (Ehrenb.) Ralfs (12,5-13,8 

г/м2) (Додаток К.1). 

Води створу 2 (р. Сірет, смт Берегомет) характеризувались більшою рі-

зноманітністю родів водоростей, а також більшою різноманітністю видів 

всередині родів.  Співвідношення основних таксонів для цього створу пока-

зано на рис. 4.3: 
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Рис. 4.3 Співвідношення основних таксонів мікроводоростей  

створу 2 (р.Сірет, смт Берегомет) 
  

Виявлена  значна відміність у кількості родів мікроводоростей між 

створом 1 та створом 2. Створ 2 (р. Сірет, смт Берегомет) характеризувався 

значно більшою різноманітністю таксонів, ніж створ 1 (р. Сухий). На даному 

створі було зафіксовано близько 29 основних родів мікроводоростей. Мож-
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ливо, це пов’язано як з деякою відмінністю природних умов (глибина водо-

току, швидкість течії, температура води), так і з посиленням господарської 

діяльності в районі смт Берегомет, що часто призводить до стрімкого зрос-

тання кількості та різноманіття таксонів мікроводоростей різних екологічних 

груп. 

 Основними ценозоутворюючими організмами для створу 2 стали: Frag-

illaria capucina (7,2-8,0 тис.кл/м2), Achnanthidium minutissimum (Kütz.) Czarn. 

(4,0-5,3 тис.кл/м2), Rossithidium linearis (W. Sm.) Round et Bukht. (5,8-6,3 

тис.кл/м2), Cymbella ventricosa var. Ovata Grunow (2,3-2,6 тис.кл/м2), Navicula 

cryptocephala Kütz. (2,0-2,3 тис.кл/м2), Gomphonema constrictum var. capitatum 

Ehrenb. (2,6-2,9 тис.кл/м2), Gomphonema acuminatum var. Trigonocephala (Eh-

renb.) Grunow (1,9-2,2 тис.кл/м2) (Додаток  К.3):  

Найбільшою чисельністю характеризувались Fragillaria capucina та Ros-

sithidium linearis (W. Sm.) Round et Bukht.   

Найбільша біомаса спостерігалась для  Fragillaria capucina (92,0 – 106,0 

г/м2), Cymbella cistula (47,0 – 50,0 г/м2), Gomphonema constrictum var. Capi-

tatum Ehrenb. (28,0-32,0 г/м2 ) (Додаток К.4).  

У створі 3 (с. Лукавці)  було також виявлено значну  кількість  таксо-

нів. 

У даному створі було зафіксовано близько 37 основних родів мікрово-

доростей. Явних домінантів тут не виявлено. Це характерне для незабрудне-

них або слабко забруднених вод. Найбільшої різноманітністю відрізнялись 

роди Navicula (10 видів), Gomphonema (10 видів), Nitzschia (7 видів) та 

Cymbella (6 видів). 

Співвідношення основних таксонів для цього створу показано на рис. 

4.4. 
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Рис. 4.4 Співвідношення основних таксонів мікроводоростей 

 створу 3 (р.Сірет, с. Лукавці) 
 

Діаграма у Додатку К.5  показує, що основними ценозоутворюючими 

видами тут були: Mesotaenium macrococcum (7,8-8,5 тис.кл/м2), Planothidium 

lanceolatum (5,8-6,0 тис.кл/м2), Fragilaria capucina (5,7 – 6,3 тис.кл/м2), Ros-

sithidium linearis (W. Sm.) Round et Bukht. (4,0 – 4,2 тис.кл/м2), Achnanthidium 

minutissimum (1,5-2,6 тис.кл/м2), Navicula cryptocephala Kütz. (2,2-2,7 

тис.кл/м2), Navicula minima Grunow (2,8-3,0 тис.кл/м2), Nitzschia gracilis var 

capitata (2,2-2,6 тис.кл/м2).  

Розподіл біомаси видів показано у Додатку К.6 . 

Найбільшою біомасою (як і чисельністю) для даного створу відзнача-

лась Cymbella aspera (Ehrenb.) Cleve (140-161г/м2), Fragilaria capucina (41-45 
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г/м2), Ulnaria biceps (Kütz.) Compere (64-79 г/м2), Calothrix parietina Thur. ex 

Bornet et Flahault (38-46 г/м2), Planothidium lanceolatum (37-39 г/м2). Також 

достатньо високі значення біомаси були зафіксовані для Navicula 

cryptotenella Lange-Bert. (10,2-11,5 г/м2), Navicula cryptocephala Kütz. (5,2-5,9 

г/м2). Такий набір видів найчастіше зустрічається при незначному антропо-

генному впливі на екосистему. 

 Створ 4 (р. Михідра, с. Стара Жадова) характеризувався таким співвід-

ношнням основних таксонів мікроводоростей (рис. 4.5): 
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Рис. 4.5 Співвідношення основних таксонів мікроводоростей  

створу 4 (р.Міхідра, с. Стара Жадова) 
 

Найбільшої  різноманітності тут набув рід Gomphonema (9 видів).  

Видами-домінантами тут були: Gomphonema angustum var. Producta 

Grunow (3,7 – 4060 тис.кл/м2), Melosira varians C. Agardh (3,5- 4,0 тис.кл/м2), 

Amphora ovalis (Kütz.) Kütz. (3,5-3,7 тис.кл/м2), Meridion circulare (Grev.) 

C.Agardh (3,3-3,6 тис.кл/м2), Gomphonema intricatum Kütz. (3,6-3,8 тис.кл/м2), 

Eunotia exigua (Bréb. Ex Kütz.) Rabenh. (3,0-3,1 тис.кл/м2) (Додаток К.7). 

Розподіл біомаси видів показано у Додатку К.8 . 
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На відміну від чисельності, найбільшою біомасою для створу 4 харак-

теризувались наступні види мікроводоростей: Cocconeis pediculus Ehrenb. 

(81,0-86,5 г/м2), Gyrosigma attenuatum (Kütz.) Cleve (20,0 – 27,0 г/м2), Meridion 

circulare (Grev.) C.Agardh (18,5-20,0 г/м2), Melosira varians C. Agardh (17,5-

18,0 г/м2), Gomphonema constrictum var. Capitatum Ehrenb. (17,0 – 19,0 г/м2), 

Gomphonema acuminatum var. Trigonocephala (Ehrenb.) Grunow (14,0 – 14,5 

г/м2 ).  

Води створу 5 (вище по течії від м. Сторожинець,) містили набагато 

меншу кількість та різноманітність видів мікроводоростей, ніж у інших ство-

рах, які знаходились вище. Співвідношення таксонів для цього створу було 

наступним (рис.4.6): 
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Рис. 4.6 Співвідношення основних таксонів мікроводоростей 
 створу 5 (р.Сірет, м. Сторожинець – вище від міста) 

  

Найбільшою чисельністю видів для цього створу відзначався рід  

Navicula (11 видів). Цікавим є те, що у водах даного створу помічено більшу 

різноманітність представників зелених та синьо-зелених водоростей – Ulotrix, 
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Rhizoclonium,  Phormidium, Gloeocapsa, що вказує на перехід водної екосис-

теми на якісно нижчих рівень і, відповідно, погіршення її екологічного стану. 

Ценозоутворюючими видами тут були: Staurones anceps (1,8-2,1 

тис.кл/м2), Achnanthidium pyrenaicum (1,7 – 1,9 тис.кл/м2),  Eunotia exiqua (1,5 

– 1,55 тис.кл/м2), Rhizoclonium hierogliphicum (1,25-1,3 тис.кл/м2) Gloeocapsa 

turgida (1,0 – 1,3 тис.кл/м2), Encyonopsis microcephala (1,0 – 1,3 тис.кл/м2 (До-

даток К.9 ). 

 Цікаво, що у пробах води з цього створу у домінантний комплекс во-

доростей увійшли представники зелених та синьо-зелених водоростей, хоча 

вище за течією такого не спостерігалось. Також в даному угрупованні немає 

чіткого домінування певного виду або видів, як це було помічено для інших 

створів. 

Співвідношення біомаси видів мікроводоростей для даного створу по-

казані Додатку К.10. 

Найвищим значенням біомаси відзначались  Ulotrix aequalis (54,5-60,0 

г/м2), Amphora ovalis (37,5-38,5 г/м2),  Stauroneis anceps (18,0 – 19,5 г/м2) та 

Rhizoclonium hierogliphicum (14,0-14,5 г/м2) 

Створ 6 (нижче за течією від м. Сторожинець) характеризувався порів-

няно збідненим складом перифітонних водоростей. Співвідношення таксонів 

для цього створу було наступним (рис.4.7): 

Найбільшою чисельністю видів для цього створу відзначились роди 

Navicula (7 видів) та Cymbella (5 видів). 
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Рис. 4.7 Співвідношення основних таксонів мікроводоростей 
 створу 6 (р.Сірет, м. Сторожинець – нижче від міста) 

 

   Кількості особин в межах видів були незначними (Додаток К.11). 

Домінантами були:  Stauroneis anceps Ehrenb. (1,8-2,4 тис.кл/м2), Navi-

cula cryptocephala Kütz. (0,95 – 1,5 тис.кл/м2), Microcystis flos-aquae (Wittr.) 

Kirchn. (0,95– 1,5 тис.кл/м2). Поява у домінуючому комплексі виду 

Microcystis flos-aquae (Wittr.) Kirchn. Та збільшення кількості Stauroneis an-

ceps свідчить про збільшення надходження у водотік органічних речовин та 

загальне погіршення екологічного стану водотоку. 

 Найбільшою біомасою відзначались наступні види: Stauroneis anceps 

Ehrenb (19,5 – 22,3 г/м2), Pinnularia maior (Kütz.) Cleve (17,5 – 19,0 г/м2), 

Amphora ovalis (8,4 – 10,0 г/м2), Caloneis silicula (Ehrenb.) Cleve (8,4 – 10,0 

г/м2), Cymbella cistula (Ehrenb.) Kirchn. (8,2 – 9,8 г/м2) (Додаток К.12). 
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 Створ 7 (р. Малий Сірет, с. Сучевени,) характеризувався дещо біль-

шою кількістю таксонів та  різноманітністю видів, ніж попередні 2 створи 

(рис.4.8): 
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Рис. 4.8 Співвідношення основних таксонів мікроводоростей  

створу 7 (р.Малий Сірет, с. Сучевени) 
 

  

У водах даного створу знайдено 15 родів мікроводоростей. Найчисель-

нішим з них виявився рід Navicula (10 видів). 

До видів-домінантів тут можна віднести Klebsormidium subtilissimum, 

Fragilaria amphicephaloides, Pinnularia mesolepta, Nitzschia amphibia, Pinnularia 

borealis (Додаток К.13): 

Співвідношення біомас згаданих видів представлене у Додатку К.14. 
 

Найбільшою біомасою характеризувались такі види: Pinnularia biceps W. 

Greg. (43,0 – 50,2 г/м2), Pinnularia mesolepta (Ehrenb.) W. Sm. (41,0 – 46,0 г/м2), 

Cyclotella comta (Ehrenb.) Kütz. (24,3 – 26,5 г/м2), Navicula laterostrata Hust. 

(22,3 – 25,8 г/м2), Nitzschia gracilis Hantzsch (24,8 – 28,3 г/м2). 
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Створ 8 (р. Сірет, с. Кам’янка) відзначався великою кількістю (у порів-

нянні з іншими створами) видів-домінантів. 

Співвідношення родів водоростей по даному створу було наступним 

(рис. 4.9): 
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Рис. 4.9 Співвідношення основних таксонів мікроводоростей  

створу 8 (р. Сірет, с. Кам’янка) 
 

Найбільшим числом видів на даному створі відзначилися роди Navicula 

(12 видів), Gomphonema (5 видів) та  Cymbella (6 видів). 

Співвідношення чисельності водоростей для створу 8 можна проілюст-

рувати діаграмою з Додатку К.15: 
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У водах даного створу явних домінантів за чисельністю виявлено не бу-

ло. Серед представлених видів найбільшою чисельністю відрізнялись 

Nitzchia palea (3,2 – 3,7 тис.кл/м2), Navicula cincta (2,9 – 3,3 тис.кл/м2), 

Navicula laterostrata (2,5-3,1 тис.кл/м2). Збільшення чисельності  Nitzchia palea 

свідчить про погіршення умов існування водної екосистеми. 

Найбільшою біомасою характеризувались такі види: Diatoma vulgaris 

(30,2 – 32,5 г/м2), Melosira varians (23,0 – 25,8 г/м2) та Navicula laterostrata 

(15,6 – 17,8 г/м2) (Додаток З ). Таке співвідношення біомас досліджених видів 

водоростей свідчить про перехід екосистеми до нижчого класу якості за ра-

хунок посилення процесів евтрофікації, оскільки найбільшими значеннями 

біомас характеризувались види, які відносяться до β-α-мезосапробів. 

Отже, на дослідженій ділянці Верхнього Сірету виявлено та проаналізо-

вано склад та чисельність видів мікроводоростей. Найбільшою чисельністю 

характеризувалась ділянка р. Сірет у с. Лукавіці, а найменшою – ділянка р. 

Сірет в районі м. Сторожинець (особливо, нижче за течією від міста). 

 

4.3  Визначення індексу сапробності та рівня біологічного різноманіття дослі-

джуваних створів Верхнього Сірету 

 

Індекс сапробності визначали за формулою Пантле Букка у модифікації 

Сладечека (див. п. 1.6.2., ф-ла 1.1) [5,137,140]  

Результати визначення індексу сапробності показано на рисунку 4.10. 

Як видно з рисунка 4.10, значення індексу сапробності протягом періоду 

досліджень коливається незначно.  
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Рис. 4.10 Значення індексів сапробності для різних створів Верхнього Сірету 

(2007-2011 рр.) 

  
Таблиця 4.1 

Індекси та зони сапробності для різних створів за весь період дослі-

джень 

Назва створу Індекс сапробності Зона сапробності 

р.Сухий  1,45 олігосапробна 

смт.Берегомет 1,45 олігосапробна 

с. Лукавці 1,38 олігосапробна 

с. Стара Жадова(р.Міхідра) 1,45 олігосапробна 

м. Сторожинець вище 1,48 олігосапробна 

м. Сторожинець нижче 1,7 β–мезосапробна 

с. Сучевени(р.М.Сірет) 1,57 β–мезосапробна 

с. Кам’янка 1,8 β–мезосапробна 

 

Дані поданих вище таблиць показують приналежність Верхнього Сірету 

до двох зон сапробності: β–мезосапробної та олігосапробної. Значення індек-
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сів сапробності по роках коливається незначно. У верхній (передгірній) час-

тині р. Сірет  належить до олігосапробної зони самоочищення. Для цієї зони 

характерні практично чисті води, цвітіння не буває, вміст вуглекислоти та 

кисню не коливається, на дні мало детриту, автотрофних організмів та бентос 

них тварин [120]. Починаючи від м. Сторожинець (нижче по течії від міста) і 

до прикордонної зони річка відноситься до β–мезосапробної зони. Ця зона 

сапробності характеризується відсутністю нестійких органічних речовин, тут 

відбувається повна мінералізація. Вміст кисню та вуглекислоти коливається в 

залежності від часу доби, намул жовтий, багато детриту, ідуть процеси окис-

лення, багато організмів з автотрофним живленням, може спостерігатись цві-

тіння води, оскільки сильно розвинений фітопланктон, велика різноманітніть 

форм водоростей [120]. 

Простежується тенденція до переходу річки з олігосапробності до бета-

мезосапробності. Про такий поступовий перехід свідчать значення індексів 

сапробності практично по всій течії річки – вони знаходяться ближче до вер-

хньої межі значень, характерних для олігосапробної зони. У нижній частині 

цей перехід уже завершився, оскільки починаючи від м. Сторожинець і до 

прикордонної з Румунією ділянки води відносяться до бетамезосапробної зо-

ни. Це означає, що екологічний стан досліджуваних водотоків поступово по-

гіршується. 

Ще одним з індексів для екологічної оцінки водойм є індекс Ватанабе 

[141,143]. Визначення якості води за цим індексом засноване на використанні 

в ролі видів-індикаторів органічного забруднення виключно епілітичних діа-

томових водоростей. Цей індекс виявився зручним для використання в дано-

му дослідженні, оскільки більшість визначених водоростей відносилась до 

відділу діатомових водоростей, а індекс Ватанабе дає змогу оцінити сапроб-

ність водотоку тільки за цим відділом водоростей. Результати розрахунків 

представлені у таблиці 4.2: 
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Таблиця 4.2 

Зони сапробності для різних створів Верхнього Сірету за значенням ін-

дексу Ватанабе за весь період досліджень (2007-2011рр.) 

Назва створу Індекс Ватанабе Зона сапробності 

р.Сухий 64,8 β–мезосапробна 

смт.Берегомет 53,3 β–мезосапробна 

с. Лукавці 50,5 β–мезосапробна 

с. Стара Жадова (р. Міхідра) 63,4 β–мезосапробна 

м. Сторожинець вхід 62,6 β–мезосапробна 

м. Сторожинець вихід 63,5 β–мезосапробна 

с. Сучевени (р. М. Сірет) 67,0 β–мезосапробна 

с. Кам’янка 62,2 β–мезосапробна 

 

Отримані значення індексу Ватанабе відносять всю досліджувану теи-

торію р. Сірет до  β–мезосапробної зони. Така відмінність результатів  порів-

няно з індексом сапробності по Пантле-Буку, зумовлена тим, що, як говори-

лося вище, цей індекс заснований лише на діатомових водоростях, тобто не 

враховує всієї різноманітності системи на відміну від індексу Пантле-Бука. 

Проте визначення цього індексу у комплексі з індексом сапробності та фізи-

ко-хімічними параметрами водного середовища є перспективним, оскільки  

це розширює можливість інтерпретації даних, які були отримані за допомо-

гою різних систем оцінки якості вод. Крім того, індекс DAIpo добре корелює 

з більшістю фізико-хімічних параметрів водного середовища. Вперше поєд-

нання цих індексів було застосовано Бариновою.  Крім того, індекс DAIpo 

зручний для експрес-оцінки стану водних екосистем. 

Одним з найбільш важливих параметрів для визначення якості жит-

тєдіяльності екосистеми є її біологічне різноманіття[ 66,83,62] .  

За отриманими результатами було побудовано наступні криві “доміну-

вання – різноманіття” для всіх досліджених створів (див. п.1.6.2, рис. 1.2). 

На рис. 4.11 показано криву домінування-різноманіття для створу 1 (р. Су-

хий,): 
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Рис. 4.11 Крива домінування-різноманіття для створу 1 (р. Сухий) 

 

Для створу 1 характерне різноманіття, описане кривою ІІ типу, що свід-

чить про невисокий ступінь домінування, середнє видове багатство та вирів-

неність угруповання перифітонних водоростей.  

Для створу 2 (р. Сірет, смт Берегомет) характерним була форма кривої, 

показана на рис.4.12: 
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Рис. 4.12 Крива домінування-різноманіття для створу 2  

(р. Сірет, смт Берегомет) 
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Для угруповання цього створу також була характерна крива ІІ типу, 

проте вона є більш «плоскою», ніж для створу р. Сухий, що свідчить про зна-

чно більшу вирівненість та видове багатство. 
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Рис. 4.13 Крива домінування-різноманіття для створу 3 

(р. Сірет, с. Лукавці) 
 

Те саме спостерігається і для створу 3 (р. Сірет, с. Лукавці) -  крива ІІ 

типу і високе видове різноманіття і вирівненість (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14 Крива домінування-різноманіття для створу 4  
(р. Міхідра) 
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Форма кривої для створу 4 наближається до кривої ІІІ типу, що свідчить 

про високе видове багатство та вирівненість угруповання створу, а відповід-

но про незначне домінування (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15 Крива домінування-різноманіття для створу 5  

(р. Сірет, м. Строжинець вище за місто) 
Для створу 5 (вище за течією за м. Сторожинець) характерна крива І 

типу, що свідчить про високий рівень домінування, а відповідно і низьку ви-

рівненість та незначне видове багатство угруповання. Ці висновки підтвер-

джуюся і даними про чисельність та біомасу водоростей даного угруповання, 

поданими вище. 
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Рис. 4.16 Крива домінування-різноманіття для створу 6  

(р. Сірет, м. Строжинець нижче за місто) 
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Для створу 6 (нижче за течією за м. Сторожинець, ДО “Сторожинець-

ка”) спостерігалась так само крива І типу, тобто видове багатство на цій ді-

лянці водотоку було низьким (рис. 4.16). 
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Рис. 4.17 Крива домінування-різноманіття для створу 7 

(р. Малий Сірет, с. Сучевени) 
 

Для створу 7 спостерігалась крива ІІ типу, що свідчить про незначний 

ступінь домінування проте високу вирівненість та достатньо велике видове 

багатство (рис.4.17). 
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Рис. 4.18 Крива домінування-різноманіття для створу 8 

(р. Сірет, с. Кам’янка) 
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Останній (найнижчий за течією) створ 8  (с. Кам’янка) характеризувався 

кривою І типу, що свідчить про високий ступінь домінування та досить низь-

кий рівень видового багатства та вирівненості. При чому для цього створу 

було характерним домінування видів, характерних для забруднених та слабко 

забруднених вод (ці дані приведені вище) (рис.4.18). 

Отже, найбільшим видовим багатством характеризувались створи 2 (р. 

Сірет, смт Берегомет), 3 (р.Сірет, с. Лукавці) та 4 (р. Міхідра, с. Стара Жадо-

ва), а найменшим – створи 5 (р. Сірет, м. Сторожинець вище за місто), 6 (р. 

Сірет, м. Сторожинець нижче за місто) та 8 (р. Сірет, м. Кам’янка). Для ство-

рів з меншою різноманітністю видів перифітонних та бентосних водоростей 

було характерним домінування видів, присутніх у слабко забруднених та за-

бруднених вод та видів з переважаючою r-стратегією. Це такі види як: Stau-

rones anceps, Microcystis flos-aequalis, Encyonopsis microcephala, 

Achnanthidium pyrenaicum, Cocconeis pediculus, Bacillaria paxillifera і інші. 

 

Висновки до розділу 4: 

 

1. основу списку угруповань р. Сірет та її досліджених приток складають діа-

томові водорості (90,6%), процент синьо-зелених, зелених, стрептофітових та 

евгленових водоростей в цілому був невеликий – 3,5%, 2,2%, 4,3% та 0,7% 

відповідно; кількості, частоти зустріваності та показники біомаси перифітон-

них, планктонних та бентосних  форм водоростей варіювали  в залежності від 

точки відбору проб та меженевих і повеневих періодів; 

2. найбільшою чисельністю, біомасою та видовим багатством мікроводорос-

тей характеризувались створи 2 (р. Сірет,смт Берегомет), 3 (р.Сірет, с. Лука-

вці) та 4 (р. Міхідра, с. Стара Жадова), а найменшим – створи 5 (р. Сірет, м. 

Сторожинець вище за місто), 6 (р. Сірет, м. Сторожинець нижче за місто) та 8 

(р. Сірет, м. Кам’янка); 
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3. найбільшою частотою зустріваності відзначались представники β–

мезосапробної зони, хоча  у верхній течії достатньо часто зустрічаються (і 

навіть іноді домінують) представники о-сапробної зони; 

4. криві домінування-різноманіття демонструють різке зменшення видового 

багатства та вирівненості видів мікроводоростей в районі м. Сторожинець як 

вище, так і нижче за течією; 

5. обрані гідробіологічні показники демонструють, що Верхній СІрет посту-

пово переходить на якісно нижчий екологічний рівень і цей процес прогре-

сує. 
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РОЗДІЛ 5 

КОМПЛЕКСНА ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ВЕРХНЬОГО СІРЕТУ 

 

 

5.1. Оцінка екологічного стану верхнього Сірету за гідрохімічними по-

казниками 

 

Для екологічної оцінки досліджуваного Верхнього Сірету за гідрохімі-

чними показниками використовували два підходи: 1 – оцінка відповідно до 

вимог ICPDR; 2 -  оцінка порівнянням показників окремих створів з показни-

ками для референтних створів (методику див. у підрозділі 1.4). 

Результати, отримані при застосуванні 1-го підходу представлені у таб-

лиці 5.1. 

Колірний код, застосований у табл. 5.1 співвідноситься з таким, що ві-

дображений у табл.1.1 (див. п. 1.6.5.) 

За даним нормуванням за всіма досліджуваними параметрами вода всіх 

досліджуваних створів відносилась до І класу якості за гідрохімічними пока-

зниками. 

 Дані, отримані за вказаним нормуванням, дещо суперечать даним, 

отриманим за показниками гідробіологічної та гідроморфологічної оцінки 

стану річкової екосистеми. Показники, отримані гідроморфологічними та бі-

ологічними методами свідчать про погіршення стану Верхнього Сірету. 
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Таблиця 5.1 

Результати оцінки екологічного стану  Верхнього Сірету та його приоток за гідрохімічними показниками  

(відповідно до вимог ICPDR) 

О2 БСК5 ПО рН N-NH4
- N-NO2

- N-NO3
- P-РО4 Zn Cu Рb Ni Cd 

№ Пункт моніторингу Кисневий режим Режим біогенних елементів Важкі метали 

9,4 
(І) 

1,97 
(І) 

3,66 
(І) 

7,2 
(І) 

0,04 
(І) 

0,0012 
(І) 

1,2 
(І) 

0,01 
(І) 

<0,01 
(І) 

<0,02 
(І) 

<0,004 
(І) 

<0,1 
(І) 

<0,00025 
(І) 

1. р.Сухий (Вижницький 
нац..парк) 

І І І 
9,9 
(І) 

1,9 
(І) 

4,6 
(І) 

7,5 
(І) 

0,04 
(І) 

0,001 
(І) 

1,2 
(І) 

0,02 
(І) 

<0,01 
(І) 

<0,02 
(І) 

<0,004 
(І) 

<0,1 
(І) 

<0,00025 
(І) 

2. р. Сірет (смт Берего-
мет) 

І І І 
12,8 
(І) 

2,1 
(І) 

4,2 
(І) 

7,5 
(І) 

0,05 
(І) 

0,01 
(І) 

1,4 
(І) 

0,02 
(І) 

<0,01 
(І) 

<0,02 
(І) 

<0,004 
(І) 

<0,1 
(І) 

<0,00025 
(І) 

3. р. Сірет (с. Лукавці) 

І І І 
11,6 
(І) 

2,1 
(І) 

5,1 
(І) 

7,5 
(І) 

0,04 
(І) 

0,001 
(І) 

1,6 
(І) 

0,02 
(І) 

<0,01 
(І) 

<0,02 
(І) 

<0,004 
(І) 

<0,1 
(І) 

<0,00025 
(І) 

4. р. Міхідра (с.Стара 
Жадова) 

І І І 
11,2 
(І) 

2,1 
(І) 

4,2 
(І) 

7,4 
(І) 

0,04 
(І) 

0,02 
(І) 

1,3 
(І) 

0,02 
(І) 

<0,01 
(І) 

<0,02 
(І) 

<0,004 
(І) 

<0,1 
(І) 

<0,00025 
(І) 

5. р. Сірет 
 (м. Сторожинець верх) 

І І І 
11,3 
(І) 

2,5 
(І) 

5,0 
(І) 

7,7 
(І) 

0,05 
(І) 

0,01 
(І) 

1,6 
(І) 

0,02 
(І) 

<0,01 
(І) 

<0,02 
(І) 

<0,004 
(І) 

<0,1 
(І) 

<0,00025 
(І) 

6. р. Сірет  
(м. Сторожинець низ) 

І І І 
11,5 
(І) 

2,0 
(І) 

4,2 
(І) 

7,6 
(І) 

0,04 
(І) 

0,001 
(І) 

1,5 
(І) 

0,04 
(І) 

<0,01 
(І) 

<0,02 
(І) 

<0,004 
(І) 

<0,1 
(І) 

<0,00025 
(І) 

7. р.Малий Сірет (с. Су-
чавени) 

І І І 
11,5 
(І) 

1,8 
(І) 

5,4 
(І) 

7,5 
(І) 

0,05 
(І) 

0,004 
(І) 

1,5 
(І) 

0,03 
(І) 

<0,01 
(І) 

<0,02 
(І) 

<0,004 
(І) 

<0,1 
(І) 

<0,00025 
(І) 

8. р. Сірет (с. Кам’янка) 

І І І 
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Результати оцінки екологічного стану шляхом порівняння отриманих 

значень показників якості з референтними за гідрохімічними показниками 

представлені у таблиці  5.2 (методика оцінки вказані у пункті 1.6.7). 

 

Таблиця 5.2     

Екологічний стан Верхнього Сірету та його приток 

за гідрохімічними показниками 

Назви створів Дескриптори Отримані 
дані 

Референсні 
дані 

Клас 
якості 

Ваго-
вий ко-
ефіці-

єнт 
NO3

-, мгN/дм3 1,2 1,2 1 1 
NO2

-, мгN/дм3 0,0009 0,0009 1 1 
NH4

+, мгN/дм3 0,04 0,04 1 1 
PO4

3-,мг/ дм3 0,013 0,013 1 1 

Створ 1 
(р.Сухий,Вижн.нац. 
парк) 
Референтний  

БСК5, мгО/ дм3 1,9 1,9 1 1 
Клас якості I клас («відмінний» екологічний стан) 1       1 

NO3
-, мгN/дм3 1,34 1,3 1 1 

NO2
-, мгN/дм3 0,0013 0,0011 2 1 

NH4
+, мгN/дм3 0,04 0,05 1 1 

PO4
3-,мг/ дм3 0,024 0,02 1 1 

Створ 2  
(р. Сірет, смт Берего-
мет) 

БСК5, мгО/ дм3 1,9 1,9 1 1 
Клас якості I клас («відмінний» екологічний стан) 1,4       1 

NO3
-, мгN/дм3 1,3 1,3 1 1 

NO2
-, мгN/дм3 0,0011 0,0011 1 1 

NH4
+, мгN/дм3 0,05 0,05 1 1 

PO4
3-,мг/ дм3 0,02 0,02 1 1 

Створ 3  
(р. Сірет, с. Лукавці) 
Референтний  

БСК5, мгО/ дм3 1,9 1,9 1 1 
Клас якості I клас («відмінний» екологічний стан) 1       1 

NO3
-, мгN/дм3 1,43 1,2 2 1 

NO2
-, мгN/дм3 0,023 0,0009 4 1 

NH4
+, мгN/дм3 0,04 0,04 1 1 

PO4
3-,мг/ дм3 0,018 0,013 3 1 

Створ 4 (р. Міхідра, с. 
Ст.Жадова) 

БСК5, мгО/ дм3 2,2 1,9 2 1 
Клас якості ІІ клас («добрий» екологічний стан) 2,4 1 

NO3
-, мгN/дм3 1,5 1,3 2 1 

NO2
-, мгN/дм3 0,006 0,0011 5 1 

NH4
+, мгN/дм3 0,05 0,05 1 1 

PO4
3-,мг/ дм3 0,02 0,02 1 1 

Створ 5 (р. Сірет, ви-
ще м. Сторожинець) 

БСК5, мгО/ дм3 2,14 1,9 2 1 
Клас якості ІІ клас («добрий» екологічний стан) 2,2 1 

NO3
-, мгN/дм3 1,7 1,3 2 1 

NO2
-, мгN/дм3 0,012 0,0011 5 1 

NH4
+, мгN/дм3 0,05 0,05 1 1 

Створ 6 (р. Сірет, 
нижче м. Сторожи-
нець) 

PO4
3-,мг/ дм3 0,02 0,02 1 1 
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Продовження таблиці 5.2 
 БСК5, мгО/ дм3 2,53 1,9 2 1 
Клас якості IІ клас («добрий» екологічний стан) 2,2 1 

NO3
-, мгN/дм3 1,52 1,3 2 1 

NO2
-, мгN/дм3 0,01 0,0011 5 1 

NH4
+, мгN/дм3 0,05 0,05 1 1 

PO4
3-,мг/ дм3 0,04 0,02 4 1 

Створ 7 (р. Малий 
Сірет, с. Сучавени) 

БСК5, мгО/ дм3 2,02 1,9 2 1 
Клас якості IІ клас («добрий» екологічний стан) 2,4 1 

NO3
-, мгN/дм3 1,52 1,3 2 1 

NO2
-, мгN/дм3 0,006 0,0011 5 1 

NH4
+, мгN/дм3 0,05 0,05 1 1 

PO4
3-,мг/ дм3 0,03 0,02 1 1 

Створ 8 (р. Сірет, с. 
Кам’янка) 

БСК5, мгО/ дм3 2,27 1,9 2 1 
Клас якості IІ клас («добрий» екологічний стан) 2,2 1 

 

Відповідно до даного нормування досліджена частина Верхнього Сірету 

була віднесена до «відмінного» та «доброго» класів екологічної якості. До І 

класу («відмінний» екологічний стан) за обраними референтними показника-

ми (див. п. 1.6.4) були віднесені створ 1 (р. Сухий, терит. Вижницького наці-

онального парку), створ 2 (смт Берегомет) та створ 3 (р. Сірет, с. Лукавці). 

Погіршення якості спостерігалось починаючи від м. Сторожинець. Найбіль-

ше відхилення від референтних значень спостерігалось у створах 6, 7 та 8 

(нижче м. Сторожинець, с. Сучевени та у с. Кам’янка) (ДодатокЛ). Найбіль-

ше відхилення від референтного значення було зафіксовано для нітрат-іону. 

Вниз за течією Верхнього Сірету концентрації нітрат-іону зростали. Це може 

бути пов'язано з посиленням антропогенного впливу через більшу щільність 

забудови та інтенсифікацію впливу на русло та заплаву, порівняно з ділянка-

ми у верхній течії. 

Оскільки за вимогою ВРД екологічна оцінка виконуєься для водного 

тіла, а не для створу чи ділянки обстеження, то подані вище результати було 

узагальнено.У наступній таблиці подано узагальнені відомості про всі ство-

ри, які належать до різних типів водних тіл досліджуваного бассейну 

(табл.5.3): 
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Таблиця 5.3  

Узагальнена оцінка екологічного стану водних тіл бассейну Верхнього 

Сірету за гідрохімічними показниками 

Назва річки Назва типу Межі водно-
го тіла 

Довжина 
водного 
тіла, км 

№ створу Екологічний 
стан за гід-

рохімічними 
показника-

ми 
р.Сухий   Малі річки у вап-

някових породах 
на низькогір’ї  
 

вся річка 10 Створ 1 відмінний 

Великі річки у ва-
пнякових породах 
на низькогір’ї 

с. Лопушна -
смт. Берего-

мет 

20 Створ 2 відмінний р. Сірет 

Великі річки в 
осадових породах 
на передгір’ї 

с.Лукавці – 

с.Черепківці 

80 Створи 

3,5,6,7,8 

добрий 

р.Міхідра  Малі річки у вап-
някових породах 
на низькогір’ї  
 

вся річка 32 Створ 4 добрий 

р.Малий Сі-
рет 

Малі річки в оса-
дових породах на 
передгір’ї  
 

вся річка 61 Створ 7 добрий 

 

Усереднена оцінка показала, що більшість водних тіл знаходились у 

«доброму» екологічному стані за гідрохімічними показниками. У «відмінно-

му» екологічному стані знаходились р. Сухий та частина р. Сірет в районі с. 

Лошпушна – смт. Берегомет. 

На нашу думку, результати, отримані шляхом порівняння результатів з 

референтними значеннями, є більш реальними, виходячи з загальної інформа-

ції по ділянках обстеження. 

 

5.2. Оцінка екологічного стану Верхнього Сірету та його приток за гід-

роморфологічними показниками 

Для визначення екологічного стану Верхнього Сірету за гідроморфо-

логічними показниками  було запропоновано так само використовувати 

порівняння з референтними значеннями (див. п. 1.6.7. та п. 5.1.) 
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Результати відображені в таблиці 5.4: 

Таблиця 5.4 

Екологічний стан Верхнього Сірету  

за гідроморфологічними показниками 

Назви ділянок 
обстеження 

Характери 
стики 

Дескриптори Отри-
мані дані 

Референ-
сні дані 
(бали) 

Клас 
якості 

Ваго-
вий ко-
ефіці-

єнт 
Відбір алювію  1,1 1,1 1 2 
Наявність та 
стан водоза-
борів 

1,0 1,0 1 1 
Вплив на 
русло 

Наявність та 
стан дамб об-
валування 

1,3 1,3 1 1 

Ступінь розо-
раності 

1,2 1,2 1 1 

Забудова 1,3 1,3 1 1 

Вплив на 
заплаву 

Промислові 
зони та шляхи 
сполучення 

1,2 1,2 1 1 

ДО 1 
«Лопушнянська» 

Комбіно-
ваний 
вплив 

Мостові пере-
ходи 

1,2 1,2 1 3 

Клас якості I клас («відмінний» екологічний стан) 1,28  
Відбір алювію  1,2 1,1 2 2 
Наявність та 
стан водоза-
борів 

1,0 1,0 1 1 
Вплив на 
русло 

Наявність та 
стан дамб об-
валування 

1,1 1,3 1 1 

Ступінь розо-
раності 

1,3 1,2 1 1 

Забудова 1,6 1,3 2 1 

Вплив на 
заплаву 

Промислові 
зони та шляхи 
сполучення 

1,5 1,2 2 1 

ДО 2 
«Берегометсь-

ка» 

Комбіно-
ваний 
вплив 

Мостові пере-
ходи 

1,8 1,2   3 3 

Клас якості ІІ клас («добрий» екологічний стан) 2,0  
Відбір алювію  1,6 1,1 2 2 ДО 3 

«Мигівсько-
Луковецька» 

Вплив на 
русло Наявність та 

стан водоза-
борів 

1,0 1,0 1 1 



 146 

Продовження табл. 5.4 
 Наявність та 

стан дамб об-
валування 

0,75 1,3 1 1 

Ступінь розо-
раності 

1,5 1,2 2 1 

Забудова 1,3 1,3 1 1 

Вплив на 
заплаву 

Промислові 
зони та шляхи 
сполучення 

1,2 1,2 1 1 

 

Комбіно-
ваний 
вплив 

Мостові пере-
ходи 

1,6 1,2 2 3 

Клас якості ІІ клас («добрий» екологічний стан) 1,7  
Відбір алювію  1,6 1,1 3 2 
Наявність та 
стан водоза-
борів 

1,0 1,0 1 1 
Вплив на 
русло 

Наявність та 
стан дамб об-
валування 

0,75 1,3 1 1 

Ступінь розо-
раності 

1,5 1,2 2 1 

Забудова 1,1 1,3 1 1 

Вплив на 
заплаву 

Промислові 
зони та шляхи 
сполучення 

1,24 1,2 1 1 

ДО 4 
«Жадівська» 

Комбіно-
ваний 
вплив 

Мостові пере-
ходи 

1,4 1,2 2 3 

Клас якості ІІ клас («добрий» екологічний стан) 2,0  
Відбір алювію  1,8 1,1 3 2 
Наявність та 
стан водоза-
борів 

1,0 1,0 1 1 
Вплив на 
русло 

Наявність та 
стан дамб об-
валування 

1,4 1,3 2 1 

Ступінь розо-
раності 

1,5 1,2 2 1 

Забудова 1,2 1,3 1 1 

Вплив на 
заплаву 

Промислові 
зони та шляхи 
сполучення 

1,3 1,2 2 1 

ДО 5 
«Комарівська» 

Комбіно-
ваний 
вплив 

Мостові пере-
ходи 

1,4 1,2 3 3 

Клас якості ІІІ клас («задовільний» екологічний стан) 3,0  
ДО 6 

«Сторожинець-
ка» 

Вплив на 
русло 

Відбір алювію  1,8 1,1 3 2 
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Продовження таблиці 5.4 
Наявність та 
стан водоза-
борів 

1,0 1,0 1 1  

Наявність та 
стан дамб об-
валування 

1,5 1,3 2 1 

Ступінь розо-
раності 

1,4 1,2 2 1 

Забудова 1,3 1,3 1 1 

Вплив на 
заплаву 

Промислові 
зони та шляхи 
сполучення 

1,7 1,2 3 1 

 

Комбіно-
ваний 
вплив 

Мостові пере-
ходи 

2,0 1,2 4 3 

Клас якості ІІІ клас («задовільний» екологічний стан) 3,1  
Відбір алювію  1,7 1,1 3 2 
Наявність та 
стан водоза-
борів 

1,0 1,0 1 1 
Вплив на 
русло 

Наявність та 
стан дамб об-
валування 

0,75 1,3 1 1 

Ступінь розо-
раності 

1,3 1,2 2 1 

Забудова 1,1 1,3 2 1 

Вплив на 
заплаву 

Промислові 
зони та шляхи 
сполучення 

1,62 1,2 2 1 

ДО 7 
«Ропчівська» 

Комбіно-
ваний 
вплив 

Мостові пере-
ходи 

1,4 1,2 2 3 

Клас якості ІІІ клас («задовільний» екологічний стан) 2,8  
Відбір алювію  1,6 1,1 3 2 
Наявність та 
стан водоза-
борів 

1,5 1,0 3 1 
Вплив на 
русло 

Наявність та 
стан дамб об-
валування 

1,0 1,3 1 1 

Ступінь розо-
раності 

1,5 1,2 2 1 

Забудова 1,2 1,3 1 1 

Вплив на 
заплаву 

Промислові 
зони та шляхи 
сполучення 

1,32 1,2 2 1 

ДО 8 
«Черепківська» 

Комбіно-
ваний 
вплив 

Мостові пере-
ходи 

1,8 1,2 3 3 

Клас якості ІІІ клас («задовільний» екологічний стан) 3,0  
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Екологічний стан Верхнього Сірету за гідроморфологічними показниками: 

ділянка обстеження 1  (ДО1 “Лопушнянська”) знаходилась у «відмінному» 

екологічному стані,  ділянки обстеження 2, 3, 4 (ДО 2 “Берегометська”, ДО 3 

«Мигівсько-Луковецька», ДО 4 «Жадівська») – у «доброму» екологічному стані, а 

ділянки обстеження 5, 6, 7 та 8 (ДО 5 «Комарівська», ДО 6 «Сторожинецька»,ДО 

7 “Ропчівська” та  ДО 8 «Черепківська»)  - у «задовільному екологічному стані» 

(Додаток М). 

Основний антропогенний вплив на русло відбувався через відбір алювію з 

русла Верхнього Сірету і його приток та через стан мостових переходів.  

За показником відбору алювію найбільш антропогенного зміненими були ДО 

5 «Комарівська» та ДО 6 «Сторожинецька», а ДО 7 “Ропчівська” та  ДО 8 «Чере-

пківська» зазнали помірного антропогенного перетворення. 

За станом мостових переходів (комбінований вплив) найбільш зміненими ви-

явились ділянки 2, 5 (смт Берегомет, с. Комарівці) та ділянки 6 і 8 (м. Сторожи-

нець і с. Кам’янка). Поблизу м. Сторожинець та с. Стара Жадова були зафіксовані 

зруйновані та напівзруйновані мостові переходи. 

Наступна таблиця узагальнює дані з окремих ДО для визначення стану Верх-

нього Сірету  за гідроморфологічними показниками для визначених водних тіл 

(табл.5.5): 

 

Таблиця 5.5  

Узагальнена оцінка екологічного стану водних тіл басейну Верхнього 

Сірету за гідроморфологічними показниками 

Назва річки Назва типу Межі водно-
го тіла 

Довжина 
водного 
тіла, км 

№ ДО Екологічний 
стан за гід-

рохімічними 
показника-

ми 
р.Сухий   Малі річки у вапня-

кових породах на ни-
зькогір’ї  
 

вся річка 10 ДО1 відмінний 

р. Сірет Великі річки у вапня-
кових породах на ни-
зькогір’ї 

с. Лопушна –
с.Лукавці 

20 ДО 2,3 добрий 
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Продовження таблиці 5.5 
 Великі річки в осадо-

вих породах на перед-
гір’ї 

с.Мигове – 

с.Черепківці 

80 ДО 5,6,8 задовільний 

р.Міхідра  Малі річки у вапня-
кових породах на ни-
зькогір’ї  
 

вся річка 32 ДО 4 добрий 

р.Малий Сірет Малі річки в осадових 
породах на передгір’ї  
 

вся річка 61 ДО 7 задовільний 

 

Серед визначених водних тіл у «відмінному» екологічному стані за гідромо-

рфологічними показниками знаходилась лише р. Сухий.  

В цілому, висновки, отримані при комплексній екологічній оцінці збігаються 

з результатами, отриманими для окремих блоків показників. 

 

5.3. Екологічна оцінка за гідробіологічними показниками 

 

За ВРД для оцінки екологічного стану водної системи за біологічними 

показниками також використовується порівняння значень біологічних параме-

трів водного об’єкта  та значень цих параметрів для референтних умов [21] 

(див. підрозділ 1.6.7. та п.5.1.).  

Результати представлені у таблиці 5.6: 

Таблиця  5.6   

Екологічнй стан Верхнього Сірету  

за гідробіологічними показниками 

 
Назви створів Дескриптори Отримані 

дані 
Референсні 

дані 
Клас 

якості 
Ваговий 
коефіці-

єнт 
Чисельність 
видів, кл/м2 

14 242,3 14 242,3 1 1 Створ 1 
(р.Сухий,Вижн.нац.па
рк) 
Референтний  

Індекс сапроб-
ності 

1,45 1,45 1 2 

Клас якості I клас («відмінний» екологічний стан) 1,5  
Чисельність 
видів, кл/м2 

21 913,4 23 121,7 1 1 Створ 2  
(р. Сірет, смт Берего-
мет) Індекс сапроб-

ності 
1,45 1,38 1 2 
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Продовження таблиці 5.6 
Клас якості I клас («відмінний» екологічний стан) 1,5  

Чисельність 
видів, кл/м2 

23 121,7 23 121,7 1 1 Створ 3  
(р. Сірет, с. Лукавці) 

Референтний  Індекс сапроб-
ності 

1,38 1,38 1 2 

Клас якості I клас («відмінний» екологічний стан) 1,5  
Чисельність 
видів, кл/м2 

12 293 14 242,3 2 1 Створ 4 (р. Міхідра, с. 
Ст.Жадова) 

Індекс сапроб-
ності 

1,45 1,45 1 2 

Клас якості ІІ клас («добрий» екологічний стан) 2,5  
Чисельність 
видів, кл/м2 

10 525 23 121,7 3 1 Створ 5 (р. Сірет, ви-
ще м. Сторожинець) 

Індекс сапроб-
ності 

1,48 1,38 2 2 

Клас якості ІІІ клас («задовільний» екологічний стан) 3,5  
Чисельність 
видів, кл/м2 

4 033,6 23 121,7 4 1 Створ 6 (р. Сірет, 
нижче м. Сторожи-
нець) Індекс сапроб-

ності 
1,7 1,38 2 2 

Клас якості IV клас («поганий» екологічний стан) 4,0  
Чисельність 
видів, кл/м2 

12 401,4 14 242,3 2 1 Створ 7 (р. Малий 
Сірет, с. Сучавени) 

Індекс сапроб-
ності 

1,57 1,45 2 2 

Клас якості ІІІ клас («задовільний» екологічний стан) 3,0  
Чисельність 
видів, кл/м2 

6 491,4 23 121,7 4 1 Створ 8 (р. Сірет, с. 
Кам’янка) 

Індекс сапроб-
ності 

1,8 1,38 2 2 

Клас якості IV клас («поганий» екологічний стан) 4,0  
 

За гідробіологічними показниками створи, що знаходились у верхній течії 

(створ 1 р. Сухий, створ 2 смт Берегомет та створ 3 с. Лукавці) характеризувались 

«відмінним» екологічним станом. Створ 4 (р. Міхідра, с. Стара Жадова) знаходи-

вся у «доброму» екологічному стані. Значне погіршення стану Верхнього Сірету 

за гідробіологічними показниками спостерігалось починаючи зі створу 5 (вище м. 

Сторожинець) («задовільний» екологічний стан). У «задовільному» екологічному 

стані знаходився також створ 7 (р. Малий Сірет, с. Сучевени). Створи нижче 

м.Сторожинець та у с. Кам’янка знаходились у «поганому» екологічному стані за 

визначеними гідробіологічними показниками. 
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Наступна таблиця узагальнює дані з окремих створів для визначення стану 

Верхнього Сірету  за гідробіологічними показниками для визначених водних тіл 

(табл.5.7): 

Таблиця 5.7  

Узагальнена оцінка екологічного стану водних тіл басейну Верхнього 

Сірету за гідробіологічними показниками 

Назва річки Назва типу Межі водно-
го тіла 

Довжина 
водного 
тіла, км 

№ створу Екологічний 
стан за гідро-
біологічними 
показниками 

р.Сухий   Малі річки у вап-
някових породах 
на низькогір’ї  
 

вся річка 10 Створ 1 відмінний 

Великі річки у ва-
пнякових породах 
на низькогір’ї 

с. Лопушна –
с.Лукавці 

20 Створ 2, 3 відмінний р. Сірет 

Великі річки в 
осадових породах 
на передгір’ї 

с.Мигове – 

с.Черепківці 

80 Створи 

5,6,8 

поганий 

р.Міхідра  Малі річки у вап-
някових породах 
на низькогір’ї  
 

вся річка 32 Створ 4 добрий 

р.Малий Сі-
рет 

Малі річки в оса-
дових породах на 
передгір’ї  
 

вся річка 61 Створ 7 задовільний 

 

Усереднена оцінка екологічної якості водних тіл досліджуваного ба-

сейну Верхнього Сірету за гідробіологічними параметрами показала, що у 

«відмінному» екологічному стані знаходились водні тіла, що відносились до 

гірської місцевості (низькогір’я). Починаючи з с.Стара Жадова клас якості за 

вище зазначеними параметрами погіршується до «задовільного». 

Результати оцінки екологічного стану Верхнього Сірету та його приток 

за визначеними гідробіологічними показниками підтверджують закономірно-

сті зміни стану досліджуваних водних об’єктів, що були отримані для окре-

мих блоків показників (Додаток Н). 
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Проведена оцінка показала, що гідробіологічні показники  на практиці 

є більш чутливими до змін навколишнього середовища порівняно з хімічнми 

та гідроморфологічними показниками, тому їх доцільно використовувати для 

попередньої оцінки стану водного об’єкта. 

  

 5.4. Комплексна екологічна оцінка 

  

Комплексна  екологічна оцінка проводилась шляхом усереднення да-
них по класах якості вод за трьома досліджуваними блоками. Результати та-
кої оцінки представлені у таблиці 5.8 : 

Таблиця 5.8   
Результати оцінки екологічного стану Верхнього Сірету (2007-2011 рр.) 

 
№ 

ство-
ру 

Назва створу Гідрохімічна 
оцінка 

Гідробіологічна 
оцінка 

Гідромор-
фологічна оці-

нка 

Загальний еко-
логічний стан 

1. р.Сухий  
(Вижницький націо-

нальний парк) 

І («відмін-
ний» еколо-
гічний стан) 

І («відмінний» 
екологічний 

стан) 

І («відмінний» 
екологічний 

стан) 

І («відмінний» 
екологічний 

стан) 
2. р.Сірет  

(смт Берегомет) 
І («відмін-

ний» еколо-
гічний стан) 

І («відмінний» 
екологічний 

стан) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

І («відмінний» 
екологічний 

стан) 
3. р.Сірет (с. Лукавці) І («відмін-

ний» еколо-
гічний стан) 

І («відмінний» 
екологічний 

стан) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

І («відмінний» 
екологічний 

стан) 
4. р.Міхідра  

(с. Стара Жадова) 
ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

5. р.Сірет  
(м. Сторожинець  

вище міста) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

6. р.Сірет  
(м. Сторожинець  

нижче міста) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

IV клас 
(«поганий» еко-
логічний стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

7. р.Малий Сірет 
 (с. Сучевени) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

8. р.Сірет  
(с. Кам’янка) 

ІІ («добрий» 
екологічний 

стан) 

IV клас 
(«поганий» еко-
логічний стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 

ІІІ  
(«задовільний» 

екологічний 
стан) 
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Створ 1 (р. Сухий, терит. Вижницького нац. парку) знаходився у «від-

мінному» екологічному стані за всіма досліджуваними блоками показників. 

Цей створ через практичну відсутність антропогенного впливу на русло та 

заплаву та природні і близькі до природних значення гідрохімічних та гідро-

морфологічних показників було визнано референтним для малих річок у вап-

някових породах. 

Створ 2 (р. Сірет, смт Берегомет) за гідрохімічними та гідробіологіч-

ними показниками знаходився у «відмінному» екологічному стані. «Добрий» 

екологічний стан спостерігався за гідроморфологічними показниками. Найбі-

льший вплив тут справили показники пов’язані з відбором алювію з русла та 

неякісними та напівзруйнованими мостовими переходами. Проте загальний 

екологічний стан даного створу було визнано «відмінним», оскільки  решта 

показників мали невисокий відсоток відхилення від встановлених референ-

ційних умов. 

Створ 3 (р. Сірет, с. Лукавці) за екологічним станом за всіма блоками 

практично не відрізнявся від створу 2. Основний негативний вплив тут так 

само справляли неякісні мостові переходи та відбір алювію. Усереднена оці-

нка також дозволила віднести цей створ до І класу якості («відмінного» еко-

логічного стану). 

Створ 4 (р. Міхідра, с. Стара Жадова) за всіма блоками був віднесений 

до ІІ класу якості («доброго» екологічного стану). Починаючи з цього створу 

спостерігається деяке погіршення екологічного стану за всіма обраними па-

раметрами оцінки якості. Серед визначених гідрохімічних показників, у по-

рівнянні з попередніми створами, дещо підвищились концентрації азоту ніт-

ратного, азоту нітратного та значення БСК5. Підвищення концентрацій згада-

них показників може бути спричинене як  підвищенням антропогенного тис-

ку на водний об’єкт, так і природними умовами формування стоку р. Міхід-

ра, які дещо відрізняються від р. Сірет. Усереднена екологічна оцінка показа-

ла, що створ 4 знаходиться у «доброму» екологічному стані.  
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Створ 5 (р. Сірет вище м. Сторожинець) характеризувався «добрим» 

екологічним стан за гідрохімічними та «задовільним» екологічним станом за 

гідроморфологічними та гідробіологічними показниками. «Задовільний» 

екологічний стан за гідробіологічними показниками підтверджувався суттє-

вим відхиленням чисельності видів та значення індексу сапробності від ре-

ферентних значень цих показників. Крім того, у воді даного створу відміча-

лось збільшення кількості на біомаси видів мікроводоростей, які характерні 

для слабко забруднених та забруднених водотоків (див. п. 4.2. та  Додаток И). 

Також для цього створу було помічено меншу видову різноманітність дослі-

джуваних мікроводоростей (див. п. 4.3.). Щодо гідроморфологічних показни-

ків оцінки екологіного стану, то найбільший негативний вплив на ділянку, 

куди був включений створ 5 справляли показники відбору алювію, мостові 

переходи та ступінь розораності території. Усереднена екологічна оцінка по-

казала, що створ 5 знаходиться у «задовільному» екологічному стані. 

Створ 6  (р. Сірет нижче м. Сторожинець) знаходився у «доброму» еко-

логічному стані (ІІ клас якості) за гідрохімічнми показниками, «поганому» 

екологічному стані (IV клас якості) за гідробіологічними показниками та «за-

довільному» екологічному стані за гідроморфологічними показниками. Тут 

відмічався  збіднений видовий склад водоростей перифітону та бентосу (див. 

п. 4.2.), висока біомас  та чисельність видів-індикаторів, характерних для за-

бруднених та слабко-забруднених вод (див. п. 4.2. та Додаток З ).  Видова рі-

зноманітність у воді даного створу була найнижчою серед всіх досліджених 

створів (див. п. 4.3.). Серед визначених гідроморфологічних показників най-

більший негативний вплив мали зруновані мостові переходи, наявність та 

стан промислових зон та шляхів сполучення та відбір алювію з русла.  

Таке суттєве погіршення екологічного стану Верхнього Сірету на даній 

ділянці зумовлене посиленням антропогенного тиску на русло-заплавний 

комплекс шляхом скидання побутових, комунальних та промислових стоків, 

оскільки у м. Сторожинець сконцентровано найбільшу на всій досліджуваній 

території кількість підприємств.  
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Усереднена екологічна оцінка показала, що створ 6 (р. Сірет нижче м. 

Сторожинець) належить до ІІІ класу якості («задовільного» екологічного 

стану). 

Створ 7 (р. Малий Сірет, с. Сучевени) характеризувався «добрим» еко-

логічним станом за гідрохімічними показниками з мінімальним розходжен-

ням значень визначених показників з референтними. За гідробіологічними та 

гідроморфологічними показниками дана ділянка відносилась до ІІІ класу 

якості («задовільний» екологічний стан). Цей створ відзначався значним 

процентом відхилення значень чисельності видів та індексу сапробності від 

референтних. Погіршення класу якості за гідроморфлогічними показниками 

зумовлено переусім відбором алювію з русла та наявністю на зазначеній ді-

лянці обстеження погано обладнаного водозабору, який чинить значний ан-

тропогенний тиск на русло р. Малий Сірет. 

Усереднена екологічна оцінка за всіма показниками показала, що створ 

7 знаходиться у «задовільному» екологічному стані. 

Створ 8 (р. Сірет, с. Кам’янка) за екологічним станом повторював створ 

6 (р. Сірет вище м. Сторожинець). За гідрохімічними показниками цей створ 

перебував у «доброму» екологічному стані. За гідробіологічними показника-

ми – у «поганому» екологічному стані, що підтверджується значним відхи-

ленням значення індексу сапробності від референтного. Для цього помічене 

домінування видів, характерних для забруднених і слабко забруднених вод 

(див. п. 4.2. та Додаток  ) та низьке видове різноманіття (див. п. 4.3.). Серед 

визначених гідроморфологічних показників найбільший негативний вплив 

мали зруйновані мостові переходи, наявність та стан промислових зон та 

шляхів сполучення та відбір алювію з русла. 

Усереднена екологічна оцінка показала, що створ 8 (р. Сірет,  с. 

Кам’янка) належить до ІІІ класу якості («задовільного» екологічного стану). 

(Додаток П). 

Було також визначено загальний екологічний стан виділених водних 

тіл (див. п. 1.6.2.) (табл. 5.9): 
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Таблиця 5.7  

Узагальнена оцінка екологічного стану водних тіл  

басейну Верхнього Сірету  

Назва річки Назва типу Межі водно-
го тіла 

Довжина 
водного 
тіла, км 

№ створу Екологічний 
стан за гідро-
хімічними по-

казниками 
р.Сухий   Малі річки у вап-

някових породах 
на низькогір’ї  
 

вся річка 10 Створ 1 відмінний 

Великі річки у ва-
пнякових породах 
на низькогір’ї 

с. Лопушна –
с.Лукавці 

20 Створ 2, 3 відмінний р. Сірет 

Великі річки в 
осадових породах 
на передгір’ї 

с.Мигове – 

с.Черепківці 

80 Створи 

5,6,8 

задовільний 

р.Міхідра  Малі річки у вап-
някових породах 
на низькогір’ї  
 

вся річка 32 Створ 4 добрий 

р.Малий Сі-
рет 

Малі річки в оса-
дових породах на 
передгір’ї  
 

вся річка 61 Створ 7 задовільний 

 

У «відмінному» екологічному стані знаходились водні тіла, що відно-

сились до гірського району (низькогір’я). Більшість створів в межах водних 

тіл передгір’я знаходилось у   “задовільному” екологічному стані (Додаток 

Р). 

Висновки до розділу 5: 

1. оцінка екологічного стану за гідрохімічними показниками, проведена 

за вимогами ICPDR, показала, що всі досліджувані створи належали до 

І класу якості (“відміний” екологічний стан), а за порівнянням визначе-

них показників з референтними значеннями вода створів нижче с. Ста-

ра Жадова і до найнижчого створу у с. Кам’янка належали до ІІ класу 

якості (“доброго” екологічного стану); 

2. оцінка екологічного стану за гідроморфологічними показниками пока-

зала, що ділянки обстеження, які знаходились у верхній течії (вище м. 
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Сторождинець) знаходились у  “відмінному” та “доброму” екологічно-

му стані, а у нижній течії (починаючи від м. Сторожинець) – у “задові-

льному” екологічному стані; 

3. за гідробіологічними показниками (дескриптори – чисельність видів та 

індекс сапробності) у “відмінному” екологічному стані знаходились 

створи до с. Стара Жадова, у “доброму” екологічному стані знаходився 

створ 4 (р. Міхідра, с. Стара Жадова); створи 5, 7 знаходились у “задо-

вільному” екологічному стані, а створи 6 та 8 (р. Сірет нижче м. Сто-

рожинець та с. Кам’янка відповідно) знаходились у “поганому” еколо-

гічному стані за згаданими дескрипторами; 

4. загальна усереднена екологічна оцінка визначених водних тіл за трьома 

блоками (гідрохімічним, гідробіологічним та гідроморфологічним) по-

казала наступне: до І класу якості («відмінного» екологічного стану) 

належали р.Сухий (тип 4 «малі річки у вапнякових породах на низько-

гір’ї») та р. Сірет на відрізку с. Лопушна – с.Лукавці (тип 1 «великі річ-

ки у вапнякових породах на низькогір’ї»); до ІІ класу якості («доброго» 

екологічного стану) належала   р. Міхідра (тип 4 «малі річки у вапняко-

вих породах на низькогір’ї»), ІІІ клас якості («задовільний» екологіч-

ний стан) спостерігався на створах на р. Сірет на відрізку с.Мигове – с. 

Черепківці (тип 2 «великі річки в осадових породах на передгір’ї») та 

р.Малий Сірет (тип 3 «малі річки в осадових породах на передгір’ї »), 

що вказує на посилення антропогенного впливу на р. Сірет вниз за те-

чією. 



 158 

 
ВИСНОВКИ 

1. На основі аналізу отриманої інформації нами проведено типологію 

Верхнього Сірету та його приток. Річка Сірет була поділена на 2 водних тіла: 

1 – велика річка у вапнякових породах на низькогір’ї (с. Лопушна – с. Лукав-

ці); 2 – велика річка у осадових породах на передгір’ї (с. Мигове – с. Черепкі-

вці); р. Сухий та р. Міхідра віднесені до малих річок у вапнякових породах на 

низькогір’ї; р. Малий Сірет – мала річка у осадових породах на передгір’ї.  

Антропогенний вплив на досліджувану територію здійснюється, в основно-

му, через господарсько-побутову діяльність, вирубування лісів, відбір алю-

вію. 

2. Встановлено, що Верхній Сірет та його досліджені притоки характе-

ризуються середньою мінералізацією, нейтральною або (частіше) слабколу-

жною реакцією води, за іонним складом води гідрокарбонатно кальцієві та 

гідрокарбонатно магнієві. Концентрації головних іонів у різних створах ко-

ливались незначно. Найбільший коефіцієнт кореляції з витратою води для р. 

Сірет виявлено для гідрокарбонатних іонів та іонів кальцію, найнижчий – для 

хлорид-іонів та сульфат-іонів. Протягом всього періоду досліджень зберіга-

лась тенденція до незначного збільшення концентрацій цих іонів вниз за те-

чією, що пов’язується з поступовою зміною природних умов, в яких протікає 

р. Сірет та її притоки з передгірних до рівнинних. 

3. Визначені концентрацій біогенних елементів у воді Верхнього Сірету 

дозволяють виділити загальну тенденцію до зміни якості води вниз за течією. 

Значення цих концентрацій вказують на те, що дана водна екосистема пере-

ходить на якісно нижчий рівень, про що свідчать підвищення вмісту біоген-

них речовин в районі м. Сторожинець та с. Кам’янка (найнижчої точки від-

бору проб води). Концентрації пестицидів та більшості важких металів про-

тягом всього періоду досліджень були нижчими за межу визначення методик. 

Виключення серед металів складали марганець та залізо, при чому розподіл 
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їх концентрацій в межах басейну та вниз за течією характеризувався однако-

вою закономірністю. 

4. Найбільшою частотою зустріваності у фітобентосних та фітоперифі-

тонних угрупованнях відзначались представники β–мезосапробної зони, хоча 

у верхній течії достатньо часто зустрічались (і навіть іноді домінували) пред-

ставники о-сапробної зони. Помічено посилення евтрофних процесів вниз за 

течією р. Сірет, що можна прослідкувати за збільшенням кількості та біомаси 

α – та β – α мезосапробів. Зафіксоване різке зменшення видового багатства та 

вирівненості видів мікроводоростей в районі м. Сторожинець як вище, так і 

нижче за течією, що свідчить про зниження якості життя гідробіонтів та по-

силення антропогенного тиску на водну екосистему Верхнього Сірету.  

5. При аналізі екологічного стану Верхнього Сірету та його приток за гі-

дрохімічними показниками (дескриптори, що використовувались для оцінки 

– концентрації азоту нітратного, азоту нітритного, азоту амонійного, фосфат-

іонів та значення БСК5), було виявлено, що створи, які знаходились у верхній 

частині річки відповідали І класу екологічної якості („відмінний” екологіч-

ний стан), а створи нижче с. Стара Жадова і до с. Кам’янка належали до ІІ 

класу якості („доброго” екологічного стану), тобто екологічний стан Верх-

нього Сірету за гідрохімічними показниками погіршувався вниз за течією.  

6. Оцінка екологічного стану за гідроморфологічними показниками (де-

скриптори, що використовувались при оцінці – показники антропогенного 

впливу на русло та заплаву, розраховані за запропонованою нами методи-

кою) показала, що ділянки обстеження, які знаходились у верхній течії (вище 

м. Сторожинець) знаходились у „відмінному” та „доброму” екологічному 

стані, а у нижній течії (починаючи від м. Сторожинець) – у „задовільному” 

екологічному стані.  

7. За гідробіологічними показниками (дескриптори – чисельність видів 

та індекс сапробності) у „відмінному” екологічному стані знаходились ство-

ри 1, 2, 3 ( р. Сухий (терит. Вижн. нац. парку), р. Сірет у смт Берегомет та р. 

Сірет у с. Лукавці відповідно); у „доброму” екологічному стані знаходився 
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створ 4 (р. Міхідра, с. Стара Жадова); створи 5 та 7 (р. Сірет вище м. Сторо-

жинець та р. Малий Сірет, с. Сучевени відповідно) знаходились у „задовіль-

ному” екологічному стані; створи 6 та 8 (р. Сірет нижче м. Сторожинець та р. 

Сірет, с. Кам’янка відповідно) знаходились у „поганому” екологічному стані 

за згаданими дескрипторами. 

8. Загальна усереднена оцінка за трьома блоками (гідрохімічним, гідро-

біологічним та гідроморфологічним) показала наступне: до І класу якості 

(„відмінного” екологічного стану) належали р. Сухий (тип 4 „малі річки у ва-

пнякових породах на низькогір’ї”) та р. Сірет на відрізку с. Лопушна – с. Лу-

кавці (тип 1 „великі річки у вапнякових породах на низькогір’ї”); до ІІ класу 

якості („доброго” екологічного стану) належала р. Міхідра (тип 4 „малі річки 

у вапнякових породах на низькогір’ї”), ІІІ клас якості („задовільний” екологі-

чний стан) спостерігався на створах на р. Сірет на відрізку с. Мигове – с. Че-

репківці (тип 2 „великі річки в осадових породах на передгір’ї”) та р. Малий 

Сірет (тип 3 „малі річки в осадових породах на передгір’ї”), що вказує на по-

силення антропогенного впливу на р. Сірет вниз за течією. 

9. Застосована система оцінки під час проведення польових досліджень 

була визнана практичною та зручною для отримання інформації як про еко-

логічний стан річкової екосистеми в цілому, так і про стан окремих її складо-

вих як біогенного, так і абіогенного характеру. Відповідно, подібна система 

оцінки може бути рекомендована для загальних та цільових досліджень еко-

логічного стану річкових систем.  
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Додаток А 

Схема басейну р.Сірет 
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КАЙНОЗОЙСЬКА ГРУПА 
НЕОГЕНОВА СИСТЕМА 

 НИЖНІЙ НЕОГЕН (МІОЦЕН). Глини, гіпси, гіпсоангідрити 
ПАЛЕОГЕНОВА СИСТЕМА 

 СЕРЕДНІЙ ПАЛЕОГЕН. Аргіліти, пісковики, глини, мергелі 
МЕЗОЗОЙСЬКА ГРУПА 

КРЕЙДОВА СИСТЕМА 

 ВЕРХНЯ КРЕЙДА. Піщано-глинистий фліш, пісковики, мергелі 

НИЖНЯ І ВЕРХНЯ КРЕЙДА (нерозчленовані). Конгломерати,       
             пісковики, алевроліти 

 НИЖНЯ КРЕЙДА. Піски, алевроліти, піщаний фліш 
ЮРСЬКА СИСТЕМА 

 ЮРА ТА КРЕЙДА 
 

Додаток Б 
Геологічна будова р. Сірет  
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Додаток В 
 

Формула Курлова для вод Верхнього Сірету у різні гідрологічні сезони 
 

Гідрологічний сезон Витрата 
води, м3/с 

Дата відбору 
проби 

Формула Курлова Індекс 

1,53 01.02. 1968р. 

 
0,3  HCO376 SO413Cl 7 
        Ca 89 Mg 6 Na+K 4 

ССа 
І І 

2,52 16.01.1969р. 
0,3  SO4  85 Cl 9 HCO36 
        Ca 64 Na+K 26 Mg 11 

SСа 
І І 

1,2 5.02.1970р. 
0,3  SO4 81 Cl 13 HCO36 
       Ca 75 Mg 21 Na+K 4 

SCa
II 

5,13 12.03.1970р. 

 
 0,17   SO4 70 HCO386 Cl 14 
        Ca 83 Mg 12 Na +K 5 

SСа 
І І 

2,68 17.12.1970р 
0,39    SO4

 70 Cl 25 HCO35 
         Ca 52 Na +K 43Mg 6 

SСа 
І І 

1,66 9.02.1972р 
0,23   SO4 67 Cl 20 HCO314 
       Ca 58Na +K 29Mg 13 

SСа 
І І 

4,58 29 .02.1972р 
0,23    HCO375 SO4 24 Cl 1 

          Ca 64 Na +K 25 Mg 11 
ССа 

І І 

 
 3,22 4.01.1973 р. 

 0,23    HCO3 72 SO4  18 Cl 10 
          Ca 57Na +K 26Mg 17 

ССа 
І І 

1,38 
7.01.1974 р. 

0,32      HCO370Cl 27 SO4 1 
      Ca\ 55 Na+K 25 Mg 20 

ССа 
І І 

3,71 5.12.2007 р. 

 
0,16      HCO366SO4 20 Cl 14 
        Ca 79 Mg 6 Na +K 4 

ССа 
І І 

Зимова межень 

 4,0 

14.12. 2008 р. 

 
  0,15    HCO368SO418Cl 14 
        Ca 85 Mg 10 Na+K 5 

ССа 
І І 

35,8 22.03.1965 р. 

 
  0,07     HCO371 SO4 23 Cl 6 
           Ca76 Na+K12 Mg 12 

ССа 
ІІ 

40,1 27.03.1970 р. 

 
0,09      SO4 77 HCO315 Cl 5 

           Ca 76 Mg 19Na+K 5 

SСа 
ІІ 

13,0 26.03. 2009 р. 
 0,099      HCO354SO4 29Cl 13 
         Ca 64 Mg 28 Na+K 7 

ССа 
ІІ 

Весняне водопілля 

 

25,2 19.03. 1968 р. 
0,16  SO4  77 HCO320 Cl 3 

        Ca 65Na +K  18 Mg 18 
SСа 

І І 

135 4.07.1964 р. 

 
0,12   HCO364 SO4 32 Cl 4 
         Ca65 Na+K 23Mg 13 

ССа 
І І 

190 14.05.1965 р. 

 
           HCO375 SO4 19 Cl 6 
        Ca 74 Na+K21 Mg5 

ССа 
І І 

 Дощові паводки  

10,8 

2.08.1966 р. 

 
0,13   HCO374 SO421Cl 5 
         Ca 70 Na+K 19 Mg 11 

ССа 
І І 
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Продовження Додатку В 

10,8 

11.08.1966 р. 

 
0,15   HCO374 SO4 21 Cl 5 
        Ca 70 Na+K19 Mg 11 

ССа 
І І 

26,3 24.04. 1969р. 
0,5    SO4 81 HCO313Cl 6 

       Na+K 68 Ca 27 Mg 5 
 SCa

II 

13,6 16.07.1972 р. 
0,23   HCO380 SO4 15Cl 5 

       Ca 71 Na+K 20Mg 9 
ССа 

ІІ 

15,7 28.05. 1973 р. 
0,32   HCO382 SO4 11Cl 7 

        Ca84 Mg 11 Na+K 5 
ССа 

ІІ 

54,3 13.06.1974 р. 
0,18      HCO359 SO4 28Cl 13 

          Ca 54 Na+K 26 Mg 20 
ССа 

ІІ 

15,2 31.08. 2008 р. 

 
0,29     HCO386SO4 9Cl 5 
        Ca 89 Mg 7 Na +K 4 

ССа 
ІI 

11,4 15.10.2008 р. 

 
 0,22     HCO386SO4 10Cl 4 
        Ca 91 Mg 6 Na+K 3 

ССа 
ІI 

 

10,4 10.07.2009 р. 

 
 0,21     HCO378SO411Cl 10 
        Ca 89 Na+K 6 Mg 4 

ССа 
ІІ 

 

2,1 20.09. 1966р. 

 
0,3  HCO376 SO413Cl 7 
        Ca59 Na+K 27 Mg13 

ССа 
І І 

5,55 31.08. 1968 р. 

 
0,2   HCO3 80 SO4 13 Cl 7 
        Ca 78 Mg 17 Na+K 4 

ССа 
І І 

5,28 13.07.1969р. 
0,15  SO4 58 Cl-11 HCO3 10                

Ca 92 Mg 6 Na +K 3 
SCa

II 

1,67 18.09.1969р. 
    0,3  SO4 83Cl 9 HCO39 
Ca 72 Na +K 15Mg 13 

SCa
II 

4,8 
12.09.1972р 

0,32   HCO3 81 SO413 Cl 6 
         Ca 67 Na +K  23 Mg 11 

ССа 
І І 

1,78 
1.10.1973 р. 

  0,29      HCO3 67 SO4 25Cl 8 
            Ca 52 Na +K 28Mg 21 

ССа 
І І 

1,67 28.10.1974 р. 
 0,37   HCO365Cl 25 SO4 10                                                                                                  

Ca 55Na+K26 Mg 18 
ССа 

І І 

6,25 24.11. 2007р 

 
0,16     HCO370SO4  21Cl 9 
        Ca 69 Mg 25 Na +K 6 

ССа 
І І 

3,75 15.07. 2008р. 

 
0,13    HCO372SO420Cl 8 
        Ca 85Mg 10Na+K 5 

ССа 
І І 

5,2 

20.10. 2009 р. 

 
0,11      HCO376SO416Cl 8 
        Ca 72 Mg 20 Na+K 8 

ССа 
І І 

6,0 

20.08. 2010 р. 

 
0,91    HCO371SO4 21Cl 8 
        Ca 88 Mg 6 Na+K 6 

ССа 
І І 

0,6 

28.10.2010 р. 

 
0,15     HCO371SO4 18Cl 10 
        Ca 76 Mg 17 Na+K 6 

ССа 
І І 

Літньо-осіння межень 

2,52 

18.06. 2011 р. 

 
 0,14     HCO375SO4

 15Cl 10 
        Ca 67 Mg 25 Na +K 8 

ССа 
І І 
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Додаток Д 

 
 

Осереднений хімічний склад води Верхнього Сірету у різні гідрологічні сезони 

Гідрологіч 
ний сезон 

НСО3
-

мг/дм3 
Cl-, 

мг/дм3 

SO4
2-

,мг/дм3 
Na+K, 

мг/дм3 

Ca2+, 

мг/дм3 

Mg2+, 

мг/дм3 

∑іонів, 

мг/дм3
 

ф-ла Курлова Індекс 

Зимова ме-
жень 

135-250 

190,8 

1,4-102,7 

23,9 
13,7-70,0 

36,0 

1,5-72,2 

19,7 

40,9-72,3 

58,5 

2,3-30,4 

12,9 

174-425 

337,0 

0,34   HCO379 SO4 19Cl 2 
       Ca 55 Na+K 25 Mg 20 

СІІ 
Са 

Весняне во-
допілля 

22,6-100,0 

74,9 

4,0-17,3 

11,02 
20,2-35,0 

42,3 

1,8-11,7 

6,48 

29,5 -58,1 

41,3 

2,9 -15,8 

8,3 

163,5-182 

171,3 

0,17   HCO350 SO4 37Cl13 
       Ca 65  Mg 21 Na+K 14  

СІІ 
Са 

Літньо-
осінній  па-

водок 

59,4-292,0 

141,3 

3,1-35,5 

10,0 
17,5-46,7 

45,1 

2,6-64,6 

20,8 

24,6 -74,0 

42,9 

1,0-7,7 

4,28 

121,3-499 

219,0 

0,22   HCO365 SO4 27Cl 8 
       Ca 55 Na+K 36 Mg 9 

СІІ 
Са 

Літньо-
осіння ме-

жень 

19,1-238 

184,6 

6,4-44,3 

21,4 
15,9-65,9 

44,3 

1-36,2 

18,0 

36,1-80 

56,2 

1,5-30,4 

13,7 

149,6-480 

347,0 

0,35   HCO357 SO4 26Cl17 
       Ca 54 Na+K 24 Mg 22 СІІ 

Са 
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Додаток  Є 
Ділянки обстеження на Верхньому Сіреті 

 

 
 
 



 183 

Додаток Ж 
Представники діатомових водоростей 

 

                                 
                                     Cymbella_cistula                                                                                          Diatoma vulgaris 

                                           
                                                     Synedra ulna                                                                                               Navicula radiosa 

 
 
 



 184 

 
Додаток З 

Представники зелених та стрептофітових водоростей 
 

                                       
                                      Microcystis aeruginosa                                                                                           Closterium_venus 

                                          
                                        Cosmarium_botritis                                                                                                Ulotrix aequalis 
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Додаток И 
Систематичний список бентосних водоростей української частини р. Сірет та її приток (р. Сухий, р. Міхідра та р. 

Малий Сірет) та їх індикаторна значущість 

        Індикатори           

  

Таксони водоростей 

Ін
де

кс
 с

ап
ро

бн
ос

ті
  

М
іс

це
іс

ну
ва

нн
я 

 

Ре
оф

іл
ьн

ос
ті

  

Те
мп

ер
ат

ур
но

го
 р

еж
им

у 
 

pH
  

С
ол

он
ос

ті
  

О
рг

ан
іч

но
го

 з
аб

ру
дн

ен
ня

 (п
о 

С
ла

де
че

ку
)  

О
рг

ан
іч

но
го

 з
аб

ар
вл

ен
ня

 (п
о 

В
ат

ан
аб

е)
  

Ти
пу

 ж
ив

ле
нн

я 
 

Рі
вн

я 
тр

оф
но

ст
і  

        BACILLARIOPHYTA         
COSCINODISCOPHYCEAE                     
Melosirales                     
Melosiraceae                     
Melosira varians C. Agardh 2.7 P-B st-str temp alf hl a-b es hne e 
MEDIOPHYCEAE                     
Thalassiosirales                     
Stephanodiscaceae                     
Stephanodiscus hantzshii Grunow 2.7 P st temp alf i a-b es hne he 
Cyclotella comta (Ehrenb.) K?tz. 1.7 P st   alf i b-o sx     
C. meneghiniana K?tz. 1.8 P-B st temp alf hl o-a sp hne e 
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Продовження Додатку И 
BACILLARIOPHYCEAE                     
Fragilariales                     
Fragilariaceae                     
Fragilaria amphicephaloides Lange-
Bert.   B       i x sp     
F. capucina Desm. 1.0 B     neu i o es   m 
F. construens (Ehrenb.) Grunow 1.3 P-B st-str temp alf i o sx ats me 
F. tenera (W. Sm.) Lange-Bert.   B       i o       
Staurosira construens var. subsalina 
(Hust.) Gerasimiuk et P. Tsarenko                     
Fragilariforma virescens (Ralfs) D.M. 
Williams et Round 1.3 P-B st   neu i o es ats o-m 
Synedra parasitica var. subconstricta 
Grunow 1.5 Ep st-str   alf i o-b sx     
S. tabulata var. fasciculata (K?tz.) 
Grunow 1.1 B st   alf hl x-o sx     
Ulnaria acus (K?tz.) Aboal  2.2 P st-str   alb i b es     
U. biceps (K?tz.) Compere 0.9 B   temp alf i x-b       
U. contracta (?strup) E.A. Morales et 
M.L.Vis               es     
U. oxyrhynchus (K?tz.) Aboal   B     alf i b-a es     
U. ulna (Nitzsch) Compere  1.9 P-B st-str temp alf i b-o es ate o-e 
Diatoma anceps (Ehrenb.) Kirchn. 2.1 P-B st-str cool alf hl b sx     
D. hiemalis (Lyngb.) Heib. 1.7 P-B st-str cool ind hb b-o sx ats   
D. tenuis C. Agardh 1.5 P-B     ind hl o-b sx     
D. vulgaris Bory 2.4 P-B st-str   ind i b-a sx ate me 
D. vulgaris var. ovalis (Fricke) Hust. 2.4 P-B st-str   ind i b-a sx ate me 
Meridion circulare (Grev.) C.Agardh 1.5 B str   alf i o-b es ate o-e 
Tabellariales                     
Tabellariaceae                     
Tabellaria fenestrata (Lyngb.) K?tz. 0.2 P-B st-str   neu hb x es ats o-m 
Eunotiales                     
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Продовження Додатку И 
Eunotiaceae            
Eunotia arcus Ehrenb. 0.8 B     acf i x-b   ats o-m 
E. bilunaris (Ehrenb.) Schaarschmidt 1.0 B st   acf hb o       
E. exigua (Br?b. ex K?tz.) Rabenh. 1.5 B st-str   acf hb o-b es ate o-e 
E. parallela Ehrenb. 1.6 B str   acf i b-o   ats ot 
E. pectinalis (K?tz.) Rabenh. 0.9 B str   acf hb x-b sx ate m 
Cymbellales                     
Cymbellaceae                     
Placoneis exigua (W. Greg.) Mereschk. 0.5 B str   alf i x-o es ats e 
Cymbella affinis Kutz. 1.7 B st-str temp alf i b-o sx ats e 
C. aspera (Ehrenb.) Cleve 1.6 B st-str   alf i b-o es ats o-e 
C. cistula (Ehrenb.) Kirchn. 1.5 B st-str   alf i o-b sx ats e 
C. cymbiformis C. Agardh    B str temp neu i o sx ats o-m 
C. helvetica K?tz. 1.9 B str   alf i o-a       
C. lanceolata (C. Agardh) C. Agardh 1.3 B str   alf i o sx ats o-e 
C. lata var. minor M?lder   B     ind i         
C. tumida (Br?b.) van Heurck 0.2 B str temp alf i x sx ats me 
C. ventricosa var. ovata Grunow 1.4 B     ind i o-b es     
Encyonema elginense (Krammer) D.G. 
Mann   B st temp alb i   es     
E. prostratum (Berk.) K?tz. 1.9 B str   alb i o-a es ats e 
Encyonopsis microcephala (Grunow) 
Krammer   B str   alf i b es ats me 
Gomphonemataceae                     
Gomphonema acuminatum Ehrenb. 0.9 P-B st   alf i x-b es ats e 
G. acuminatum var. trigonocephala 
(Ehrenb.) Grunow   B     alf i b       
G. angustum var. producta Grunow 2.2 B str   alf i b es     
G. augur Ehrenb. 2.2 B str   ind i b es ats me 
G. constrictum var. capitatum Ehrenb.   B   temp alf i b sx     
G. gracile Ehrenb. 1.7 P-B st temp alf i b-o es ats m 
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Продовження Додатку И 
G. grunowii R.M. Patrick et Reimer 0.4 P-B   temp alf i x-o       
G. intricatum K?tz. 0.4 P-B st-str   ind i x-o es     
G. olivaceum (Hornem.) Br?b. 2.5 B st-str   alf i b-a es ate e 
G. parvulum (K?tz.) K?tz. 0.1 B str temp ind i x es hne e 
Gomphonema truncatum Ehrenb. 1.2 B     alb i o       
G. ventricosum W. Greg. 0.7 P str cool ind i o-x   ats ot 
Didymosphenia geminata (Lyngb.) M. 
Schmidt  1.9 B st-str   ind i o-a sx     
Gomphoneis clevei (Fricke) Gil 1.5 B     alf i o-b       
G. quadripunctatum (?strup) P. Dawson 
ex R. Ross et P.A. Sims   B     ind i   es     
Reimeria sinuata (W. Greg.) Kociolek, 
Stoermer   B st   ind i b sx ate m 
Achnanthales                     
Achnanthaceae                     
Achnanthes adnata Bory   B     ind i x-b       
A. inflata (K?tz.) Grunow   B       i   sx     
Karayevia clevei (Grunow) Bukht. 2.9 B st-str   alf i b-p sx     
Lemnicola hungarica (Grunow) Round 
et P.W. Basson 1.8 B st   alf mh o-a es ate he 
Planothidium ellipticum (Cleve) 
M.B.Edlund   B str   alf i a sx     
P. lanceolatum (Br?b. ex K?tz.) Lange-
Bert. 0.75 P-B st-str warm alf i o-x sx     
Rossithidium linearis (W. Sm.) Round 
et Bukht. 0.5 B     ind i x-o es     
Cocconeidaceae                     
Cocconeis pediculus Ehrenb. 1.8 B st-str   alf i o-a sx ate e 
Achnanthidiaceae                     
Achnanthidium affine (Grunow) Czarn. 1.5 B     alf hl o-b es     
A. exiguum var. heterovalvum (Krasske) 
Czarn.   B str   alf i b sp ate o-e 
A. minutissimum (K?tz.) Czarn. 2.2 B st-str eterm alf i b es ate o-e 
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Продовження Додатку И 
 
A. pyrenaicum (Hust.) H.Kobayasi 2.4 B     alf mh b-a sx     
Naviculales                     
Diadesmidaceae                     
Diadesmis contenta (Grunow ex van 
Heurck) D.G.Mann   B str   alf i b es ate o-e 
Luticola mutica (K?tz.) D.G. Mann 1.0 B,S st-str   ind i o sp ate e 
Amphipleuraceae                     
Halamphora veneta (K?tz.) Levkov 1.0 B st-str   alf i o es ate e 
Sellaphoraceae                     
Sellaphora pupula (K?tz.) Mereschk. 0.5 B st eterm ind hl x-o sx ate me 
S. rectangularis (W. Greg.) Lange-Bert. 
et Metzeltin 0.5 B st eterm ind hl x-o sx ate me 
Pinnulariaceae                     
Pinnularia biceps W. Greg. 1.7 B str   acf i b-o sp ats o-m 
P. borealis Ehrenb. 1.4 B ae   ind i o-b es ate o-m 
P. maior (K?tz.) Cleve 0.3 B st-str temp ind i x   ate me 
P. mesolepta (Ehrenb.) W. Sm. 0.7 B st-str   ind i o-x   ate me 
P. microstauron (Ehrenb.) Cleve 0.3 B st-str temp ind i x sp ate o-e 
P. viridis (Nitzsch) Ehrenb. 0.6 P-B st-str temp ind i o-x es ate o-e 
Caloneis silicula (Ehrenb.) Cleve 0.3 B st   alf i x sp ats me 
Diploneidaceae                     
Diploneis elliptica (K?tz.) Cleve 1.9 B str temp alf i o-a sx ats m 
Naviculaceae                     
Fistulifera pelliculosa (Br?b.) Lange-
Bert.   B ae   alf i o-b es   o-m 
Hippodonta capitata (Ehrenb.) Lange-
Bert., Metzeltin et A. Witkowski 2.4 B     alf hl b-a es     
H. hungarica (Grunow) Lange-Bert., 
Metzeltin et A. Witkowski 2.0 B     alf hl b es     
Navicula capitatoradiata Germ. 2.7 P-B     alf mh a-b sx     
N. cari Ehrenb.   P-B     ind i b-a es   o-e 
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Продовження Додатку И 
 
N. cincta (Ehrenb.) Ralfs 0.5 B st-str warm alf hl x-o es ate e 
N. cryptocephala K?tz. 2.7 P-B st-str temp alf i a es ate o-e 
N. cryptotenella Lange-Bert. 1.4 B     ind i o-b es     
N. dicephala Ehrenb. 1.8 B     ind i o-a       
N. exigua W. Greg. 0.5 B str   alf i x-o es ats e 
N. gracilis Lauby 2.3 B st-str   alf i b es     
N. gregaria Donkin 0.9 B     alf mh x-b es ate e 
N. lanceolata Ehrenb. 0.9 B st-str   alf i x-b es ate e 
N. laterostrata Hust.   B str   alf i o es     
N. menisculus Schum. 0.9 B st-str   alf i x-b es ate e 
N. minima Grunow 1.4 B     alf hl o-b es hne e 
N. protracta (Grunow) Cleve 0.9 B st-str   ind mh x-b es ate e 
N. radiosa K?tz. 1.1 B st-str temp ind i o es ate me 
N. rhynchocephala K?tz. 2.3 B     alf hl b   ate o-e 
N. slesvicensis Grunow   B     alf hl   es     
N. tripunctata (O. M?ller) Bory 2.3 B st-str   alf i b es     
N. viridula (K?tz.) Ehrenb. 1.3 B st-str   alf hl o es ate e 
Pleurosigmataceae                     
Gyrosigma acuminatum (K?tz.) 
Rabenh. 0.7 B st-str cool alf i o-x es ate e 
G. attenuatum (K?tz.) Cleve 0.3 P-B st   alf i x   ate e 
Stauroneidaceae                     
Stauroneis anceps Ehrenb. 0.3 P-B st-str   ind i x sx ate me 
S. thermicola (J.B. Petersen) J.W.G. 
Lund   B           es     
Thalassiophysales                     
Catenulaceae                     
Amphora ovalis (K?tz.) K?tz. 2.7 B st-str temp alf i a-b sx ate e 
Bacillariales                     
Bacillariaceae                     
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Продовження Додатку И 
 
Bacillaria paxillifera (O.M?ll.) 
T.Marsson 1.0 P-B     ind mh o es ate e 
Denticula kuetzingii Grunow 0.8 P-B str   alb i x-b es     
Nitzschia acicularis (K?tz.) W. Sm.  1.5 P-B   temp alf i o-b es hce e 
N. amphibia Grunow 1.3 P-B,S st-str temp alf i o sp hne e 
N. fonticola (Grunow) Grunow  1.5 B st-str   alf oh o-b   ate me 
N. gracilis Hantzsch 0.6 P-B st-str temp ind i o-x sp   m 
N. obtusa W. Sm.   B       mh b es     
N. palea (K?tz.) W. Sm. 2.75 P-B   temp ind i b-a sp hce he 
N. parvula W. Sm. 0.4   st-str   neu hl x-o es     
N. recta Hantzsch ex Rabenh. 0.0 B st   alf i x es ate o-e 
N. vermicularis (K?tz.) Hantzsch 1.3 B str   alf i o     o-e 
Tryblionella acuminata W. Sm.           mh b       
T. angustata W. Sm. 0.8 P st   alf i x-b sx ats m 
Surirellales                     
Surirrelaceae                     
Cymbopleura austriaca (Grunow) 
Krammer   B     ind i         
        CHLOROPHYTA           
ULVOPHYCEAE                     
Ulotrichales                     
Ulotrichaceae                     
Ulothrix aequalis K?tz. 1.4 B         o-b       
Cladophorales                     
Cladophoraceae                     
Rhizoclonium hieroglyphicum (C. 
Agardh) K?tz. 1.3 B st-str     hl o       
CHLOROPHYCEAE                     
Sphaeropleales                     
Desmodesmus communis (E. Hegew.) 
E. Hegew.  2.1 P     ind i b       
        CYANOPROKARYOTA         
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Продовження Додатку И 
 
CYANOPHYCEAE                     
Chroococcales                     
Microcystaceae                     
Microcystis flos-aquae (Wittr.) Kirchn. 1.8 P       i o-a       
Chroococcaceae                     
Gloeocapsa turgida f. maxima 
(Nygaard) Hollerb. 1.0 P-B     alf hl o       
Oscillatoriales                     
Phormidiaceae                     
Phormidium retzii (C. Agardh) K?tz. ex 
Gomont 1.0 B,S st-str       o       
Nostocales                     
Rivulariaceae                     
Calothrix parietina Thur. ex Bornet et 
Flahault 1.0 B st-str       o       
Synechococcales                     
Synechococcaceae                     
Rhabdoderma lineare Schmidle et 
Lauterborn 0.9 P       hb x-b       
        EUGLENOPHYTA           
EUGLENOPHYCEAE                     
Euglenales                     
Euglenaceae                     
Euglena oblonga F. Schmitz 2.0 P st-str eterm ind   b       
        STREPTOPHYTA           
ZYGNEMATOPHYCEAE                     
Zygnematales                     
Mesotaeniaceae                     
Mesotaenium macrococcum (K?tz. ex 
K?tz.) J. Roy et Bisset 0.9           x-b       
Desmidiales                     
Closteriaceae                     
Closterium acerosum (Schrank) Ehrenb. 2.6 P-B st-str   ind i a-b       
C. leibleinii K?tz.  2.7 P-B st-str       a-b       
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Продовження Додатку И 
 
C. moniliferum (Bory) Ehrenb. 2.1 P-B st-str     i b       
Desmidiaceae                     
Cosmarium cucumis Corda ex Ralfs                     
KLEBSORMIDIOPHYCEAE                     
Klebsormidiales                     
Klebsormidiaceae                     
Klebsormidium subtilissimum (Rabenh.) 
P.C. Silva, K.R. Mattox et W.H. 
Blackwell 2.0 B         b       
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Додаток К 
Співвідношення чисельності видів мікроводоростей  

створу 1 (р.Сухий) 
 

 
Fragilaria construens

Planothidium lanceolatum 

Eunotia exiqua

Achnanthidium minutissimum

Rossithidium linearis

Achnanthidium pyrenaicum 

Encyonema prostratum

Cymbella affinis

Cymbella microcephala

Cymbella ventricosa

Reimeria sinuata

Navicula cryptocephala

Hippodonta hungarica

Navicula minima

Navicula cari

Navicula gracilis

Navicula gregaria

Navicula dicephala

Navicula exiqua

Diadesmis contenta 

Navicula laterostrata

Navicula cincta

Navicula lanceolata

Nitzcshia acicularis

Nitzcshia amphibia

Nitszchia palea

Tryblionella angustata

Gomphonema constrictum var capitatum

Gomphonema abbreviatum

Gomphonema acuminatum var. trigonocephala 

Gomphonema olivaceum

Gomphonema parvulum

Diatoma anceps

Pinnularia biceps 

Synedra parasitica var. subconstricta 

Didymosphenia  geminata  
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Додаток К.1 
Співвідношення біомаси мікроводоростей  

створу 1 (р.Сухий) 
 
 

Fragilaria construens

Planothidium lanceolatum 

Eunotia exiqua

Achnanthidium minutissimum

Rossithidium linearis

Achnanthidium pyrenaicum 

Encyonema prostratum

Cymbella affinis

Cymbella microcephala

Cymbella ventricosa

Reimeria sinuata

Navicula cryptocephala

Hippodonta hungarica

Navicula minima

Navicula cari

Navicula gracilis

Navicula gregaria

Navicula dicephala

Navicula exiqua

Diadesmis contenta 

Navicula laterostrata

Navicula cincta

Navicula lanceolata

Nitzcshia acicularis

Nitzcshia amphibia

Nitszchia palea

Tryblionella angustata

Gomphonema constrictum var capitatum

Gomphonema abbreviatum

Gomphonema acuminatum var. trigonocephala 

Gomphonema olivaceum

Gomphonema parvulum

Diatoma anceps

Pinnularia biceps 

Synedra parasitica var. subconstricta 

Didymosphenia  geminata
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Додаток К.2 
Співвідношення чисельності видів мікроводоростей  

створу 2 (р.Сірет, смт Берегомет) 
 

Cymbella cistula
Encyonema prostratum 
Cymbella ventricosa var. ovata Grunow
Cymbella affinis
Cymbella alpina
Cymbella  sinuata
Cymbella naviculuformis
Cymbella gracilis
Navicula cryptocephala
Navicula minima
Navicula exiqua
Gomphonema acuminatum var. trigonocephala
Gomphonema constrictum var capitatum
Gomphonema parvulum
Gomphonema olivaceum
Gomphonema abbreviatum
Gomphonema intricatum
Gomphonema grunowii 
Gomphonema  angustatum
Navicula cincta
Hippodonta capitata
Navicula cryptotenella
Nav,cincta
Rossithidium linearis
Planothidium lanceolatum 
Achnanthidium pyrenaicum
Achnanthidium minutissimum
Achnanthidium minutissimum
Karayevia clevei
Nitszchia palea
Nitszchia amphibia
Nitszchia fonticola
Fragilaria capucina
Fragilariforma virescens 
Staurosira construens var. subsalina 
Mesotaenium macrococcum 
Cosmarium cucumis
Diatoma anceps
Diatoma vulgaris 
Cyclotella comta
Closterium leibleinii
Dydimosphenia geminata
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Додаток К.3 
Співвідношення біомаси мікроводоростей  

створу 2 (р.Сірет, смт Берегомет) 
 

Cymbella cistula

Encyonema prostratum 

Cymbella ventricosa var. ovata Grunow

Cymbella affinis

Cymbella alpina

Cymbella  sinuata

Cymbella naviculuformis

Cymbella gracilis

Navicula cryptocephala

Navicula minima

Navicula exiqua

Gomphonema acuminatum var. trigonocephala

Gomphonema constrictum var capitatum

Gomphonema parvulum

Gomphonema olivaceum

Gomphonema abbreviatum

Gomphonema intricatum

Gomphonema grunowii 

Gomphonema  angustatum

Navicula cincta

Hippodonta capitata

Navicula cryptotenella

Nav,cincta

Rossithidium linearis

Planothidium lanceolatum 

Achnanthidium pyrenaicum

Achnanthidium minutissimum

Achnanthidium minutissimum

Karayevia clevei

Nitszchia palea

Nitszchia amphibia

Nitszchia fonticola

Fragilaria capucina

Fragilariforma virescens 

Staurosira construens var. subsalina 

Mesotaenium macrococcum 

Cosmarium cucumis

Diatoma anceps

Diatoma vulgaris 

Cyclotella comta

Closterium leibleinii  
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Додаток К.4 

Співвідношення чисельності видів мікроводоростей  
створу 3 (р.Сірет, с.Лукавці) 

 
Navicula lanceolata
Navicula cryptocephala
 Naviculacincta
Navicula cryptotenella
Navicula laterostrata
Navicula exiqua
Sellaphora rectangularis
Navicula minima
Navicula dicephala
Navicula menisculus
Navicula gregaria
Diadesmis contenta 
Planothidium lanceolatum
Achnanthidium minutissimum
Rossithidium linearis
Achnanthidium minutissimum
Achnantes inflata
Achnanthidium pyrenaicum
Nitzschia amphibia
Nitzschia gracilis var capitata
Nitzschia gracilis
Nitzschia acicularis
Nitzschia parvula
Nitzschiapalea
Tryblionella angustata 
Denticula kuetzingii 
Nitzschia obtusa
Staurosira construens var. subsalina 
Fragilaria capucina
Gomphonema parvulum
Gomphonema constrictum var capitatum
Gomphonema  angustatum
Gomphonema  angustatum var productum
Gomphonema acuminatum var. trigonocephala
Gomphonema gracile
Gomphonema olivaceum
Gomphonema intricatum
Gomphonema abbreviatum
Gomphonema clevei
Reimeria sinuata
Cymbella naviculofprmis
Cymbella ventricosa
Cymbella alpina
Cymbella aspera
Cymbella affinis
Encyonopsis microcephala
Cymbella cesatii
Encyonema prostratum
Encyonema elginense
Ulnaria ulna
Synedra tabulata
Ulnaria biceps
Ulnaria oxyrhynchus
Ulnaria contracta
Diatoma vulgaris
Diatoma hiemalis
Mesotaenium macrococcum
Calotrix parientina
Stauroneis anceps
Cyclotella comta
Eunotia exiqua
Eunotia arcus
Eunotia parallela
Pinnularia borealis
Cosmarium cucumis 
Bacillaria paxillifera 
Cosmarium
Bacillaria paradoxa
Didymosphenia geminata  
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Додаток К.5 
Співвідношення біомаси мікроводоростей  

створу 3 (р.Сірет, с.Лукавці) 
 

 
Navicula lanceolata
Navicula cryptocephala
 Naviculacincta
Navicula cryptotenella
Navicula laterostrata
Navicula exiqua
Sellaphora rectangularis
Navicula minima
Navicula dicephala
Navicula menisculus
Navicula gregaria
Diadesmis contenta 
Planothidium lanceolatum
Achnanthidium minutissimum
Rossithidium linearis
Achnanthidium minutissimum
Achnantes inflata
Achnanthidium pyrenaicum
Nitzschia amphibia
Nitzschia gracilis var capitata
Nitzschia gracilis
Nitzschia acicularis
Nitzschia parvula
Nitzschiapalea
Tryblionella angustata 
Denticula kuetzingii 
Nitzschia obtusa
Staurosira construens var. subsalina 
Fragilaria capucina
Gomphonema parvulum
Gomphonema constrictum var capitatum
Gomphonema  angustatum
Gomphonema  angustatum var productum
Gomphonema acuminatum var. trigonocephala
Gomphonema gracile
Gomphonema olivaceum
Gomphonema intricatum
Gomphonema abbreviatum
Gomphonema clevei
Reimeria sinuata
Cymbella naviculofprmis
Cymbella ventricosa
Cymbella alpina
Cymbella aspera
Cymbella affinis
Encyonopsis microcephala
Cymbella cesatii
Encyonema prostratum
Encyonema elginense
Ulnaria ulna
Synedra tabulata
Ulnaria biceps
Ulnaria oxyrhynchus
Ulnaria contracta
Diatoma vulgaris
Diatoma hiemalis
Mesotaenium macrococcum
Calotrix parientina
Stauroneis anceps
Cyclotella comta
Eunotia exiqua
Eunotia arcus
Eunotia parallela
Pinnularia borealis
Cosmarium cucumis 
Bacillaria paxillifera 
Cosmarium
Bacillaria paradoxa
Didymosphenia geminata  
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Додаток К.6 

Співвідношення чисельності видів мікроводоростей  
створу 4 (р.Міхідра, с.стара Жадова) 

 

Encyonopsis microcephala
Reimeria sinuata
Cymbella affinis
Gomphonema constrictum var capitatum
Gomphonema parvulum
Gomphonema acuminatum var trigonocephalа
Gomphonema grunowii 
Gomphonema gracile
Gomphonema gracile var dihotomum
Gomphonema angustatum var productа
Gomphonema abbreviatum
Gomphonema intricatum
Microcystis flos-aquae
Eunotia pectinalis
Eunotia bilunaris
Eunotia exiqua
Planothidium lanceolatum 
Rossithidium linearis
Achnanthidium pyrenaicum 
Amphora ovalis
Meridion circulare
Cocconeis pediculus
Stauroneis anceps
Gyrosigma attenyatum
Rabdoderma lineare
Ulotrix aequalis
Melosira varians
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Додаток К.7 
Співвідношення біомаси мікроводоростей  

створу 4 (р.Міхідра, с.стара Жадова) 
 
 

Encyonopsis microcephala

Reimeria sinuata

Cymbella affinis

Gomphonema constrictum var capitatum

Gomphonema parvulum

Gomphonema acuminatum var trigonocephalа

Gomphonema grunowii 

Gomphonema gracile

Gomphonema gracile var dihotomum

Gomphonema angustatum var productа

Gomphonema abbreviatum

Gomphonema intricatum

Microcystis flos-aquae

Eunotia pectinalis

Eunotia bilunaris

Eunotia exiqua

Planothidium lanceolatum 

Rossithidium linearis

Achnanthidium pyrenaicum 

Amphora ovalis

Meridion circulare

Cocconeis pediculus

Stauroneis anceps

Gyrosigma attenyatum

Rabdoderma lineare

Ulotrix aequalis

Melosira varians  
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Додаток К.8 
Співвідношення чисельності видів мікроводоростей  

створу 5 (р.Сірет, вище м. Сторожинець) 
 

Eunotia exiqua
Eunotia pectinalis
Eunotia bilunaris
Navicula exigua 
Navicula dicephala
Navicula minima
Navicula cincta
Navicula gregaria
Hippodonta hungarica 
Navicula cryptotenella 
Navicula laterostrata 
Navicula menisculus
Navicula cari
Navicula cryptocephala 
Encyonopsis microcephala 
Cymbella cistula
Encyonema prostratum
Cymbella alpina
Cymbella affinis
Cymbella aspera
Rhizoclonium hierogliphicum(2)
Achnanthidium pyrenaicum
Achnanthidium minutissimum 
Rossithidium linearis
Planothidium ellipticum
Planothidium lanceolatum
Phormidium retzii(5)
Gloeocapsa turgida(4)
Gomphonema intricatum
Gomphonema parvulum
Gomphonema grunowii 
Gomphonema constrictum var capitatum
Stauroneis anceps
Nitzcshia palea
Nitzcshia acicularis
Tryblionella angustata 
Nitzcshia recta
Ulotrix aequalis
Amphora ovalis
Microcystis flos-aquae 
Desmodesmus communis 
Ulnaria ulna
Meridion circulare
Rhabdoderma lineare  

 
 



 203 

Додаток  К.9 
Співвідношення біомаси мікроводоростей  
створу 5 (р.Сірет, вище м. Сторожинець) 

 
Eunotia exiqua
Eunotia pectinalis
Eunotia bilunaris
Navicula exigua 
Navicula dicephala
Navicula minima
Navicula cincta
Navicula gregaria
Hippodonta hungarica 
Navicula cryptotenella 
Navicula laterostrata 
Navicula menisculus
Navicula cari
Navicula cryptocephala 
Encyonopsis microcephala 
Cymbella cistula
Encyonema prostratum
Cymbella alpina
Cymbella affinis
Cymbella aspera
Rhizoclonium hierogliphicum(2)
Achnanthidium pyrenaicum
Achnanthidium minutissimum 
Rossithidium linearis
Planothidium ellipticum
Planothidium lanceolatum
Phormidium retzii(5)
Gloeocapsa turgida(4)
Gomphonema intricatum
Gomphonema parvulum
Gomphonema grunowii 
Gomphonema constrictum var capitatum
Stauroneis anceps
Nitzcshia palea
Nitzcshia acicularis
Tryblionella angustata 
Nitzcshia recta
Ulotrix aequalis
Amphora ovalis
Microcystis flos-aquae 
Desmodesmus communis 
Ulnaria ulna
Meridion circulare
Rhabdoderma lineare  
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Додаток К.10 

Співвідношення чисельності видів мікроводоростей  
створу 6 (р.Сірет, нижче м. Сторожинець) 

 
Navicula cari

Navicula gregaria

Navicula cryptocephala

Navicula cryptotenella

Navicula cincta

Navicula radiosa

Tryblionella angustata

Nitzcshia palea

Denticula kuetzingii

Navicula dicephala

Spirogira tenuissima

Encyonopsis microcephala

Cymbella alpina

Cymbella affinis

Cymbella ehrenbergii

Cymbella cistula

Achnantes inflata

Achnanthidium pyrenaicum 

Rossithidium linearis

Planothidium lanceolatum 

Microcystis flos-aquae

Eunotia exiqua

Eunotia pectinalis

Stauroneis anceps

Gomphonema angustum var. producta

Gomphonema parvulum

Pinnularia viridis

Pinnularia major

Bacillaria paxillifera 

Amphora ovalis

Caloneis silicula

Gyrosigma acuminatum

Cocconeis pediculus
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Додаток К.11 
Співвідношення біомаси мікроводоростей  
створу 6 (р.Сірет, нижче м. Сторожинець) 

 
 

 

Navicula cari

Navicula gregaria

Navicula cryptocephala

Navicula cryptotenella

Navicula cincta

Navicula radiosa

Tryblionella angustata

Nitzcshia palea

Denticula kuetzingii

Navicula dicephala

Spirogira tenuissima

Encyonopsis microcephala

Cymbella alpina

Cymbella affinis

Cymbella ehrenbergii

Cymbella cistula

Achnantes inflata

Achnanthidium pyrenaicum 

Rossithidium linearis

Planothidium lanceolatum 

Microcystis flos-aquae

Eunotia exiqua

Eunotia pectinalis

Stauroneis anceps

Gomphonema angustum var. producta

Gomphonema parvulum

Pinnularia viridis

Pinnularia major

Bacillaria paxillifera 

Amphora ovalis

Caloneis silicula

Gyrosigma acuminatum

Cocconeis pediculus
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Додаток К.12 
Співвідношення чисельності видів мікроводоростей  

створу 7 (р.Малий Сірет, с. Сучевени) 
 

Nitzschia amphibia 

Navicula cryptocephala

Navicula cari

Cyclotella comta

Cymbella alpina

Pinnularia biceps

Pinnularia mesolepta

Pinnularia borealis

Naviculacincta

Naviculalaterostrata

Navicula lanceolata

Navicula minima 

Navicula gregaria

Navicula perpusilla

Hippodonta hungarica

Navicula dicephala

Sellaphora pupula 

Cymbella affinis

Reimeria sinuata 

Cymbella ventricosa var. ovata

Diatoma anceps

Desmodesmus communis

Achnanthidium pyrenaicum

Eunotia exiqua

Microcystis flos-aquae

Ulnaria ulna

Fragilaria amphicephaloides

Stauroneis anceps

Nitzschia gracilis

Gomphonema constrictum var capitatum

Gomphonema parvulum

Fragilariforma virescens

Klebsormidium subtilissimum

Gyrosigma acuminatum
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Додаток К.13  
Співвідношення біомаси мікроводоростей  

створу 7 (р.Малий Сірет, с. Сучевени) 
Nitzschia amphibia 
Navicula cryptocephala
Navicula cari
Cyclotella comta
Cymbella alpina
Pinnularia biceps
Pinnularia mesolepta
Pinnularia borealis
Naviculacincta
Naviculalaterostrata
Navicula lanceolata
Navicula minima 
Navicula gregaria
Navicula perpusilla
Hippodonta hungarica
Navicula dicephala
Sellaphora pupula 
Cymbella affinis
Reimeria sinuata 
Cymbella ventricosa var. ovata
Diatoma anceps
Desmodesmus communis
Achnanthidium pyrenaicum
Eunotia exiqua
Microcystis flos-aquae
Ulnaria ulna
Fragilaria amphicephaloides
Stauroneis anceps
Nitzschia gracilis
Gomphonema constrictum var capitatum
Gomphonema parvulum
Fragilariforma virescens
Klebsormidium subtilissimum
Gyrosigma acuminatum
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Додаток К.14 
Співвідношення чисельності видів мікроводоростей  

створу 8 (р. Сірет, с. Кам’янка) 
 

Cyclotella menenghiana
Cyclotella comta
Gyrosigma spenceri
Melosira varians
Navicula cari
Navicula gregaria
Navicula gracilis
Naviculacincta
Naviculacryptocephala
Hippodonta capitata 
Navicula dicephala
Hippodonta hungarica
Navicula exigua
Navicula laterostrata
Navicula lanceolata
Navicula cryptotenella
Sellaphora pupula
Navicula protracta
Navicula rhynchocephala
Eunotia exiqua
Planothidium lanceolatum 
Rossithidium linearis
Achnanthidium pyrenaicum
Nitzcshia acicularis
Tryblionella angustata
Nitzchia palea
Nitzchia gracilis
Stauroneis anceps
Cymb,cesatii
Reimeria sinuata 
Cymbella affinis
Cymbella alpina
Cymbella ventricosa var. ovata
Cymbella cistula
Cymbella cymbiformis 
Encyonema prostratum
Synedra tabulata var. fasciculata
Synedra parasitica var. subconstricta 
Gomphonema olivaceum
Gomphonema parvulum
Gomphonema constrictum var capitatа
Gomphonema angustatum var productа
Gomphonema acuminatum var trigonocephalа
Diatoma anceps
Diatoma vulgaris
Pinnularia microstauron
Cosmarium cucumis 
Closterium acerosum
Microcystis flos-aquae 
Halamphora veneta 
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Додаток К.15 
Співвідношення біомаси мікроводоростей  

створу 8 (р. Сірет, с. Кам’янка) 
 

Cyclotella menenghiana
Cyclotella comta
Gyrosigma spenceri
Melosira varians
Navicula cari
Navicula gregaria
Navicula gracilis
Naviculacincta
Naviculacryptocephala
Hippodonta capitata 
Navicula dicephala
Hippodonta hungarica
Navicula exigua
Navicula laterostrata
Navicula lanceolata
Navicula cryptotenella
Sellaphora pupula
Navicula protracta
Navicula rhynchocephala
Eunotia exiqua
Planothidium lanceolatum 
Rossithidium linearis
Achnanthidium pyrenaicum
Nitzcshia acicularis
Tryblionella angustata
Nitzchia palea
Nitzchia gracilis
Stauroneis anceps
Cymbellacesatii
Reimeria sinuata 
Cymbella affinis
Cymbella alpina
Cymbella ventricosa var. ovata
Cymbella cistula
Cymbella cymbiformis 
Encyonema prostratum
Synedra tabulata var. fasciculata
Synedra parasitica var. subconstricta 
Gomphonema olivaceum
Gomphonema parvulum
Gomphonema constrictum var capitatа
Gomphonema angustatum var productа
Gomphonema acuminatum var trigonocephalа
Diatoma anceps
Diatoma vulgaris
Pinnularia microstauron
Cosmarium cucumis 
Closterium acerosum
Microcystis flos-aquae 
Halamphora veneta 
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Додаток Л 
Екологічний стан Верхнього Сірету за гідрохімічними показниками 
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Додаток М 

Екологічний стан Верхнього Сірету за гідроморфологічними показниками 
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Додаток Н 
Екологічний стан Верхнього Сірету за гідробіологічними показниками 
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Додаток П 

Комплексна  екологічна оцінка Верхнього Сірету 
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Додаток Р 
Комплексна  екологічна оцінка водних тіл Верхнього Сірету 

 

 
 


