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Сучасні підходи до оцінювання екологічного стану поверхневих вод базуються на 

використанні показників всіх основних біологічних компонентів водних екосистем, у тому 
числі фітопланктону. Дослідження, які виконані в Україні та за кордоном, свідчать про те, 
що серед гідробіонтів представники альгофлори найбільш чутливо реагують на зміни 
умов зовнішнього середовища та, в свою чергу, суттєво впливають на якість поверхневих 
вод [1, 3, 5]. У водоймах мегаполiсiв одним з найбiльш iнформативних угруповань (згiдно 
з термiнологiєю ВРД — бiологiчних елементiв якостi) для оцiнки екологiчного стану є 
фiтопланктон. Вивчення структури фітопланктону дозволяє оцінити екологічний стан 
водойми, виявити вплив на неї різних екологічних чинників, у тому числі і 
антропогенного походження [4]. 

Мета роботи: надати оцінку екологічного стану Запорізького водосховища за 
фітопланктоном.  

Дослідження проводились протягом літнього періоду 2019 року, на 5 ділянках по 
акваторії Запорізького водосховища, які відрізняються гідрологічними та гідрохімічними 
умовами: Самарська затока, Фестивальний причал, о. Монастирський, гирло р. Мокра 
Сура та нижня ділянка водосховища (в районі с. Військове). Відбір проб фітопланктону 
здійснювали батометром Рутттнера із поверхневого горизонту (0,25 м) в пластикові 
ємності, кожні два тижні. Фіксацію, концентрацію і камеральне опрацювання проводили 
відповідно до загальноприйнятих гідробіологічних методів. Екологічну оцінку якості 
поверхневих вод відповідно до основних положень Водної Рамкової Директиви 
2000/60/ЄС [2]. 

Запорізьке (Дніпровське) водосховище – це водойма с посиленим антропогенним 
впливом, що позначається на структурно-функціональних показниках фітопланктону.   

В досліджуваний період найбільша  таксономічна різноманітність (32 в.в.т.), 
зафіксована  в районі гирла ріки в серпні місяці, найнижче (13 в.в.т.) – в Самарській 
затоці. На інших точках відбору, кількість видів коливалась від 15–26. Вiдповiдно до ВРД 
2000/60/ЄС за видовим різноманіттям у пробах, екологічний стан водойми на більшості 
досліджуваних ділянок можна характеризувати, як поганий, а в Самарській затоці – дуже 
поганий.  

На основі коефіцієнтів варіації чисельності, що змінювалися в межах 160–240 та 
біомаси – 130-170, екологічний стан водойми на більшості досліджуваних ділянок 
характеризується, як задовільний, проте в Самарській затоці, а також в серпні місяці в 
районі Фестивального причалу та гирла ріки – дуже поганий та поганий відповідно.  

Використовуючи частку (%) біомаси Cyanophyta (потенцiйних збудникiв “цвiтiння“ 
води) в якості індикаторного параметра, екологічний стан Запорізького водосховища в 
літній період 2019 року можна характеризувати як поганий (, а в районі Самарської затоки 
та Фестивального причалу в серпні місяці – дуже поганий.  

Важливим показником при екологічній оцінці водойми є індекс різноманіття 
(індекс Шенона). В досліджуваний період він змінювався в межах 0,47–1,44 біт/екз. 
Низьке iнформацiйне рiзноманiття i монодомiнування у фiтопланктонi свідчить про 
високий антропогенний вплив. За даним показником стан водойми можна визначити як 
деже поганий.  



Як і більшість водойм, що протікають через індустріальні міста, в Запорізькому 
водосховищі серед фітопланктону переважають індикатори  β-мезосапробної зони.  

На основі вище описаних показників, загальний екологічний стан водойми за 
фітопланктоном в літній період 2019 року, оцінюється як поганий. 
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