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АНОТАЦІЯ 

 

Іванова Н. О. Гідрологічні чинники формування екологічного стану 

водосховища Сасик. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук за 

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

гідробіології Національної академії наук України. Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, 

Київ, 2021. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню гідрологічних чинників 

формування екологічного стану водойми Сасик та розробці заходів щодо 

регулювання антропогенно перетвореної гідроекосистеми.  

Робота побудована на матеріалах, отриманих в ході комплексних еколого-

гідрологічних експедиційних досліджень за безпосередньою участю автора, що 

періодично проводились протягом 2013-2019 років.  Для аналізу багаторічної 

динаміки екогідрологічних показників також було використано моніторингові дані 

Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії, Державного агентства водних 

ресурсів,  зокрема Татарбунарського міжрайонного та Одеського обласного 

управлінь водного господарства. Для оцінки впливу гідрологічних факторів на 

біотичні складові екосистеми окрім даних власних натурних досліджень, 

використано статистичні дані Управління Державного агентства рибного 

господарства в Одеській області та дані щодо фітопланктону, отримані у 

співавторстві. Для аналізу природного стану водойми використані ретроспективні 

дані з літературних джерел та наукових звітів. Також за необхідності були 

використані карти та космічні знімки, отримані за допомогою Google Earth. 

В дисертації автором охарактеризовано причини та основні положення 

проєктів перетворення природного озера-лиману Сасик у водосховище. Визначено, 

що гідрологічні чинники формування екологічного стану водойми на сьогодні 

вивчені недостатньо. Наведено аналіз міжнародного досвіду успішного 
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використання опріснених водойм і приклади їх відновлення. Висвітлено екологічні 

проблеми, викликані перетворенням водойми Сасик на водосховище. 

Розроблено періодизацію існування водойми, зокрема виділено природний 

етап існування як озера-лиману (до 1978 р.), який умовно поділено на період 

відокремлення (наприклад, 1947-1950 рр.) та наявності зв’язку з морем (1951-

1978 рр.), а також етап існування водосховища як антропогенно перетвореного 

об’єкту з періодами становлення (1979-2000 рр.) та сучасним (умовно з 2001 р. і 

дотепер). Також удосконалено районування водойми.  

Визначено, що основними факторами впливу на екологічний стан водойми є 

водообмін, гідродинамічні процеси, гідрофізичні властивості водних мас, 

особливості донних відкладів, деякі гідрохімічні показники водних мас та процеси 

формування берегової зони.  

Встановлено морфометричні характеристики сучасного водосховища, 

розрахунково уточнено характеристики для кожного з періодів.  

За усередненими показниками водного балансу водойми визначено, що частка 

поверхневого та ґрунтового стоку в прибутковій частині балансу на сьогодні 

зменшилась, а частка випаровування у витратній частині – збільшилась. 

Природною ж особливістю водойми було періодичне надходження морської води, 

що впливало на основні показники функціонування екосистеми. 

В роботі оцінено інтенсивність водообміну, яка є найменшою для природного 

періоду відсутності зв’язку з морем. Під час становлення водосховища період 

водообміну складав в середньому 196 діб, в сучасний період – 312 діб. В результаті 

досліджень для водойми встановлено зв’язок між показниками водооновлення та 

середнім коефіцієнтом водообміну. 

Оцінка рівневого режиму водойми показала, що в природному стані середні за 

рік амплітуди коливання рівня води в Сасику сягали 169 см, середній багаторічний 

рівень складав -0,31 м БС. Середній рівень води з початку існування водосховища 

становить 0,05 м БС з розмахом коливань 36-253 см. Найменшими річними 

амплітудами вирізняється фаза стабілізації (1995-2000 рр.), а максимальними – 
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активна фаза перетворення (1979-1985 рр.). На сьогодні рівневий режим 

підтримується штучно роботою гідротехнічних споруд. 

Визначено, що основним фактором впливу на гідродинамічні процеси, зокрема 

короткострокові коливання рівня, хвилювання та характер течій, є вітровий режим. 

В результаті впливу вітрів північного та північно-західного напрямку на водоймі 

зафіксовано максимальні денівеляції рівня тривалістю переважно в одну-дві доби. 

Встановлено особливість залежності денівеляцій рівня від швидкості вітру. 

Представлено порівняння результатів натурних спостережень і розрахункових 

даних. З урахуванням результатів натурних досліджень уточнено рівняння для 

визначення висоти вітрових хвиль.  

При використанні методу математичного моделювання визначено, що лише 

максимальне (згідно проєкту водосховища) надходження води по каналу Дунай-

Сасик суттєво впливає на характер переміщення водних мас по акваторії 

водосховища. В інших випадках воно визначається впливом вітру на водну 

поверхню. 

Визначено, що своєрідність термічного режиму водойми обумовлена 

формуванням в умовах теплого клімату. Якщо максимальна середньомісячна 

температура води в лимані-озері навіть в теплий рік не перевищувала 21 °С, то у 

період становлення водосховища вона сягала 23-24°С, а в останні десятиліття – 25-

26°С. В термічному циклі водойми виділено 5 типових сезонів (періодів), дати 

переходів яких на сьогодні змістилися. Найбільші зміни відбулися в сезоні 

льодоставу, який під час м’яких зим може бути майже відсутнім. Максимально 

зафіксована добова зміна температури у водоймі склала 5,6º. Зміни температури по 

акваторії, зокрема, залежать від гідродинамічних процесів. 

За даними експедиційних досліджень в різні сезони вміст розчиненого кисню 

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

прибережній станції – в межах 4,1-12,7 мг/дм
3 

(51,3-161 % насичення). В усіх 

районах водойми мінімальні значення показника спостерігались влітку, більші – 

восени та навесні, максимальні – взимку. Такий сезонний розподіл підтверджується 

багаторічними моніторинговими даними.  
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Визначено, що для лиману-озера характерною була прозорість в межах 0,7-

0,9 м (максимально 1,2 м). При цьому переважав  жовтий колір води (XV-XVI). В 

період власних досліджень в 2013-2014 рр. прозорість води становила 0,2-0,85 м. 

Найменш прозорою вода була в північному районі Сасика. При відсутності 

надходження дунайської води більшою прозорістю відрізнявся південний район, а під 

час роботи каналу – центральний. При цьому колір води змінювався від жовтувато-

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

Мінералізація води була визначальним фактором формування умов 

функціонування екосистеми лиману-озера в природному стані. Аналіз 

ретроспективних даних показав, що в останні десятиліття існування лиману-озера 

(1968-1978 рр.) мінералізація води коливалася в межах 2,39-18,2 г/дм
3
. По акваторії 

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

відповідно). Мінімальні значення спостерігалися локально в північному районі 

навесні, найвищі – по акваторії під час літньої межені та зимового льодоставу. 

При проведенні натурних спостережень автором в 2013-2019 рр. діапазон 

показника становив 0,3-2,54 г/дм
3
. За багаторічними моніторинговими даними верхня 

межа значення вища (до 3,5 г/дм
3
), а за даними поста спостережень у північному районі  

в останні роки мінералізація води збільшилася втричі у порівнянні з 1990-ми роками. 

Найбільша добова амплітуда коливання показника  під час натурних спостережень 

становила 0,15 г/дм
3
, що було обумовлено впливом гідродинамічних процесів.  

Аналіз багаторічних моніторингових даних і результатів натурних 

спостережень дозволив визначити певні залежності між ключовими 

екогідрологічними чинниками. Нариклад, між динамікою рівня та зміною загальної 

мінералізації води; між прозорістю води та кількістю завислих речовин; між 

показниками стану донних відкладів з глибиною відбору проб. 

При дослідженні характеру формування берегової зони, визначена наявність 

серед абразійних берегів активного та відмерлого кліфу; серед акумулятивних 

форм – тимчасових і постійних пляжів, кіс, пересипу та дельти. Проаналізовано 

антропогенний вплив на берегову зону, запропоновано берегозахисні заходи. 

Процес формування берегів впливає, зокрема, на перерозподіл донних відкладів та 
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заростання водойми. В ході роботи визначено поширення донних відкладів по 

акваторії водосховища та їх основні властивості. 

Проведена оцінка гідрологічних умов дозволила встановити певні 

закономірності їх впливу на біотичні компоненти екосистеми водойми, зокрема на 

розвиток фітопланктону, фітобентосу, вищої водної рослинності та іхтіофауну. 

Визначено вплив гідродинамічних процесів та температурного режиму на 

фітопланктон. Надано оцінку одночасного застосування методології екологічної 

гідрології та методу біоіндикації за фітопланктоном. Визначено тенденцію підвищення 

рибопродуктивності водойми зі збільшенням надходження дунайської води.  

Розроблено концептуальну балансову модель інтегрального показника, а саме 

зміни мінеральної частини завислих у воді речовин для оцінки сучасного 

екологічного стану водойми та при різних варіантах його регулювання. Доведено, 

що вплив факторів у північному районі водойми призводить до збільшення 

показника, в центральному та південному районах – до зменшення. 

Розроблено комплекс локальних заходів щодо покращення сучасного стану 

водосховища, основні з яких направлені на регулювання гідрологічного режиму 

водойми, інші – на переформування берегової зони та загальний стан екосистеми. 

Наприклад,  для досягнення доброго екологічного стану сучасного водосховища 

доцільними є збільшення витрат каналу; меліоративні роботи з розчищення каналу 

від макрофітів та видалення накопичених донних відкладів у гирловій частині; 

запровадження «пульсаційного» режиму подачі дунайської води в літній період із 

розмежуванням в часі роботи каналу і шлюзу-водоскиду та інші. При дотриманні 

запропонованих заходів екологічні проблеми водойми можуть бути мінімізовані.  

 

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

екологічний стан, гідроекосистема, солонуватоводна водойма, водний баланс, 

зовнішній водообмін, гідродинамічні процеси, рівневий режим, гідрофізичні 

показники, завислі у воді речовини, переформування берегів водосховища, 

екологічна гідрологія. 
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ABSTRACT 

 

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

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

 

Dissertation for a degree of candidate of geographic sciences by specialization 

11.00.07 – land hydrology, water resources, hydrochemistry. – The Institute of 

Hydrobiology of the National Academy of Sciences of Ukraine. The Taras Shevchenko 

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

The dissertation is devoted to the research of hydrological factors of formation of 

ecological condition of Sasyk reservoir and development of measures for the regulation 

of an anthropogenically transformed hydro-ecosystem. 

This work is based on materials obtained during a complex ecological and 

hydrological expeditionary study with the direct participation of the author, which was 

periodically conducted during the period between 2013–2019. Monitoring data of the 

Danube Hydro-meteorological Observatory and the State Agency of Water Resources, in 

particular the Tatarbunary Interdistrict and Odessa regional water management 

departments were used in order to analyse the long-term dynamics of ecohydrological 

indicators. To assess the impact of hydrological factors on the biotic components of the 

ecosystem, in addition to data from our own field research, we used statistical data from 

the Office of the State Agency for Fisheries in Odessa region and data on phytoplankton, 

co-authored. Retrospective data from literature sources and scientific reports were used to 

analyse the natural state of the reservoir. Maps and space imagery from Google Earth 

were also used as needed. 

In the dissertation the author describes the reasons and main provisions of the 

projects which was the transformation of the natural lake-estuary Sasyk into a reservoir. 

It was determined that hydrological factors of its formation and to its current ecological 

condition the reservoir had been insufficiently studied. The analysis, using international 

experience regarding the successful use of desalinated reservoirs and examples of their 
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restoration was used. The ecological problems caused by the transformation of the Sasyk 

reservoir into a reservoir have been highlighted. 

The reservoir's existence has been developed, in particular from its original 

existence as an estuary lake, which was divided often with periods of separation and 

connection to the sea, as well as the stage regarding its formation into a reservoir as an 

anthropogenically transformed object covering the periods of formation and now. The 

zoning of the reservoir has also been improved. 

It was determined that the main factors influencing the ecological state of the 

reservoir are water exchange, hydrodynamic processes, hydrophysical properties of water 

masses, features of bottom sediments, some hydrochemical parameters of not ony water 

masses but also the processes of coastal zone formation. 

The morphometric characteristics of the modern reservoir are well established 

where the characteristics for each of the periods are calculated. 

According to the average indicators regarding the water balance of the reservoir, it 

is shown that the share of surface and soil runoff as a profitable part of the enterprise has 

decreased today, whereas the share from the evaporation regarding the expendable part 

has increased. A natural feature of the reservoir was the periodic inflow of sea water, 

which affected the main indicators regarding the functioning of the ecosystem. 

The paper evaluates the intensity of water exchange, which is at its lowest 

following its period of zero connection with the sea. During the formation of the 

reservoir, the period of water exchange averaged 196 days. In the modern period – 

312 days.  

As a result of research for the reservoir, a relationship has been established 

between the indicators regarding water renewal together with the average coefficient of 

water exchange. 

Estimations regarding the water level of the reservoir showed that in its natural 

state the average annual amplitudes of water level fluctuations in Sasyk reached 169 cm 

and the average long-term level was – 0.31 m BS. The average water level since the 

beginning of the reservoir's existence was 0.05 m BS within a range of 36–253 cm. The 

smallest annual amplitudes are between the stabilization phase, and the maximum – the 
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transformation phase. Today, the water level is maintained artificially by hydraulic 

structures. 

It is determined that the main factor influencing hydrodynamic processes, in 

particular short-term fluctuations in the water level, turbulence and the nature of its 

currents, is the wind regime. As a result, the influence of the winds coming from a north 

or north-western direction on to the reservoir showed a maximum level of displacement 

was recorded, lasting mainly over one or two days. Therefore the peculiarity as to the 

dependence of the water levels movement’s reliance on wind speed was established. A 

comparison of the results of field observations and calculated data is presented. 

Considering the results of field research, the equation for determining the height of the 

waves in the wind is specified. 

By using a method of mathematical modelling, it was determined that only the 

maximum (according to the reservoir design) water inflow through the Danube-Sasyk 

canal significantly affected the movement of the water mass in the reservoir. In other 

cases, it was determined by the effect of wind on to the water surface. 

It was determined that the thermal levels of the reservoir were formed during its 

formation in a warm climate. If the maximum average monthly water temperature when it 

was in its estuary-lake period, even in a warm year, did not exceed 21 °С, then during the 

period of its formation into a reservoir it then reached to around 23–24 °С, and in recent 

decades from 25 to 26 °С. In the thermal cycle of the reservoir there are 5 typical seasons 

(periods), these dates of transitions possibly due to global warming have now shifted 

them to a later time. The biggest changes now appear to take place during the severe 

winter periods, with little change noted during mild winters. 

The maximum recorded daily temperature change in the reservoir was 5.6º. 

Changes in temperature to the water, in particular, depend on the hydrodynamic 

processes. 

According to expeditionary research carried out in different seasons, the content of 

dissolved oxygen in the water ranged from 6.14 to 13.31 mg/dm
3
 (59.3–101.4% 

saturation), at the coastal station - a range of 4.1–12,7 mg/dm
3
 (51.3–161% saturation) 
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was noted. In all the areas of the reservoir, the value of the indicator increased by seasons 

– summer, autumn, spring, winter, which coincided with the monitoring data. 

It was determined that the estuary-lake was characterized by transparency in the 

range of 0.7–0.9 (the maximum 1.2 m). The yellow colour of the water prevailed (XV–

XVI). During the study period, the transparency of the water was 0.2–0.85 m. The least 

transparent water was in the northern region of Sasyk. With the absence of the Danube 

water, the southern region was more transparent, and during the operation of the canal, 

the most transparent was the central area of the reservoir. The colour of the water varied 

from yellowish-green (XII) to yellowish-brown (XIX) with a predominance of yellow 

(XV–XVI). 

Water mineralization was a determining factor in shaping the functioning of the 

estuary-lake ecosystem when in its natural state. Analysis of retrospective data showed 

that in the last decades of it being an estuary-lake (1968–1978) the water mineralization 

fluctuated between 2.39–18.2 g/dm
3
. In the water area, the value decreased from the 

southern region to the northern (15.3, 14.6 and 13.3 g/dm
3
, respectively). The minimum 

values were observed locally in the northern region in the spring. The highest - in the 

water area was during the summer low tide and the winter freeze. 

To date, when conducting field observations, the range of the indicator was 0.3–

2.54 g/dm
3
. According to long-term monitoring data, the upper limit of the value is 

remaining higher and, according to the observation posts in the northern region, water 

salinity has tripled in recent years as compared to the 1990s. The largest daily amplitude 

of fluctuations of the indicator during field observations was 0.15 g/dm
3
. 

The analysis of long-term monitoring data and results of field observations allowed 

to determine certain relationships between key ecohydrological factors. For example, 

between the dynamics of the  water level and the change in the total mineralization of 

water; between the transparency of water and the amount of suspended solids; between 

the indicators of the state of bottom sediments with the depth of sampling. 

The author describes the main types of reservoir shores, their change, as well as the 

characteristics of bottom sediments. 
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The assessment of hydrological conditions allowed me to establish certain patterns 

and their impact on the biotic components of the reservoir ecosystem. In particular with 

regard to the development of phytoplankton, phytobenthos, higher aquatic vegetation and 

ichthyofauna. The influence of hydrodynamic processes and temperature regime on 

phytoplankton is determined. An assessment of the simultaneous application of the 

methodology of ecological hydrology and the method of bioindication for phytoplankton 

is given. The tendency to increase fish productivity of the reservoir with an increase by 

way of the inflow of Danube water is defined. 

A conceptual balance model of the integrated indicator has been developed, namely 

noting changes with the mineral part of substances suspended in water in order to not 

only assess the current ecological status of the reservoir but also with regard to the 

different options regarding its regulation. It is proved that the influence of factors in the 

northern region of the reservoir leads to an increase, in the central and southern regions - 

to a decrease. 

A set of local measures to improve the current state of the reservoir has been 

developed, the main one being aimed at regulating the hydrological regime of the 

reservoir and others such as reforming the coastal zone as well as looking at the general 

state of the ecosystem. Some examples could be a) in order to achieve a good ecological 

state of a modern reservoir would be to increase the flow of the channel, b) reclamation 

works on clearing the canal from macrophytes and removal of accumulated bottom 

sediments at the mouth part, c) introduction of a «pulsating»  regime of the Danube water 

supply delimiting the operation of the canal and the spillway-gateway during the summer 

period as well as other measures. By following the above measures, the environmental 

problems of the reservoir could be minimized. 

 

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

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

hydrodynamic processes, hydrophysical indicators, level regime, substances suspended in 

water, еcohydrology.  
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ВСТУП 

 

Актуальність роботи. Дослідження гідрологічних чинників формування 

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

напрямком розвитку гідроекологічних досліджень і основою для оптимізації 

водного господарства.  

На сьогодні водойма Сасик – це унікальний приклад спроби перетворення 

солонуватоводного лиману-озера на прісноводне водосховище. Для України 

територія, де розташована водойма, є цінною складовою природно-заповідного 

фонду та особливо значимою в плані розвитку туризму, рибного та водного 

господарства. В той же час у процесі використання водойми виникли складні 

екологічні проблеми, які спричинили соціально-економічну напругу в регіоні. Тому 

з’ясування різних аспектів впливу гідрологічних факторів на сучасний екологічний 

стан водойми, порівняння його з природним станом та оцінка можливих заходів з 

метою його покращення є на сьогодні вельми актуальними питаннями. 

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

за темою дисертації проводились згідно планів науково-дослідної роботи відділу 

екологічної гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАН 

України. В якості виконавця здобувач брав участь у реалізації держбюджетних тем 

№ 113 «Трансформація біорізноманіття та біоресурсного потенціалу екосистем 

рівнинних водосховищ в умовах глобальних кліматичних змін і розвитку 

біологічної інвазії» (ДР № 0111U000077, 2011-2015 рр.) та № 133 «Концептуальні 

підходи до розробки методів управління станом водних техно-екосистем 

енергетичних об’єктів» (ДР № 0116U003553, 2016-2018 рр.); в якості керівника – в 

НДР  «Водообмін як фактор формування сучасного стану екосистеми Сасикського 

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

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

від 12.02.2014, ДР № 0113U005413, 2013-2014 рр). 
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Мета і завдання роботи. Метою роботи є визначення основних 

гідрологічних чинників функціонування екосистеми водойми Сасик, їх комплексна 

оцінка та аналіз можливих змін внаслідок антропогенного перетворення.   

Для досягнення поставленої мети необхідно було виконати наступні завдання:  

- проаналізувати ретроспективні, моніторингові дані та результати натурних 

досліджень щодо стану екосистеми Сасика; 

- дослідити міжнародний досвід перетворення та ренатуралізації 

солонуватоводних водойм; 

- визначити основні абіотичні чинники формування екологічного стану 

водосховища Сасик; 

- оцінити ключові гідрологічні чинники  функціонування гідроекосистеми 

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

перетворення водойми; 

- оцінити основні екологічно значущі гідрофізичні та гідрохімічні 

характеристики водних мас у сучасних умовах та їх багаторічну динаміку; 

- дослідити можливі зв’язки між основними абіотичними факторами 

функціонування гідроекосистеми; 

- оцінити вплив сучасного гідрологічного режиму на деякі компоненти 

гідробіоценозу водосховища; 

- дослідити переваги комплексного використання в дослідженнях  

гідроекосистем методів біоіндикації та екологічної гідрології; 

- адаптувати математичну модель оцінки стану екосистеми за індикаторним 

показником для сучасного періоду водосховища; 

- розробити рекомендації щодо регулювання гідрологічного режиму 

водосховища з метою покращення його екологічного стану або ренатуралізації при 

можливих варіантах використання водойми.  

Об’єкт дослідження – гідрологічні чинники формування екологічного стану 

водойми Сасик.  
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Предмет дослідження – динаміка гідрологічних чинників до та після 

антропогенного перетворення водойми на водосховище, їх взаємодія та вплив на 

деякі складові гідробіоценозу. 

Методи дослідження. В процесі підготовки дисертаційної роботи 

застосовувались як емпіричні (спостереження, вимірювання, обстеження та ін.), так 

і теоретичні (аналіз і синтез інформації, історичний метод, порівняння та 

узагальнення, моделювання та ін.) загальнонаукові методи. Відбір проб і 

вимірювання показників під час натурних досліджень здійснювалися згідно 

загальноприйнятих методик, які використовуються в гідрології, гідрохімії, 

гідробіології та гідроекології. 

Для графічного представлення результатів та оформлення роботи 

застосовувались комп’ютерні програми, зокрема Microsoft Office 2016, Statistica 

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

Наукова новизна роботи полягає в тому, що 

Вперше: 

- розроблено періодизацію існування водойми Сасик; 

- визначено та оцінено ключові елементи гідрологічного режиму, що 

впливають на  екологічний стан водойми на різних етапах існування; 

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

перетвореної солонуватоводної водойми; 

- виявлено залежність між показниками водообміну для водосховища; 

- визначено основні особливості термічного і седиментаційного режимів, 

оптичних показників водних мас на сучасному етапі існування водойми; 

- оцінено зміну показника загальної мінералізації та вплив на нього зміни 

гідрологічного режиму; 

- розроблено рекомендації щодо комплексу локальних заходів із покращення 

сучасного екологічного стану водойми та його регулювання в майбутньому. 

Удосконалено: 

- районування водойми в сучасному стані за результатами досліджень 

гідрологічних факторів; 
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- методику розрахунку елементів гідродинаміки для водойми з врахуванням 

даних натурних спостережень; 

- математичне представлення зв’язків між гідрологічними факторами та 

деякими складовими гідробіоценозу. 

Набули подальшого розвитку: 

- методичні підходи до регулювання гідрологічних факторів функціонування 

екосистеми солонуватоводних антропогенно перетворених водойм; 

- комплексне використання методів біоіндикації та методології екологічної 

гідрології для оцінювання стану водної екосистеми. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати роботи можуть 

бути використанні при визначенні екологічного потенціалу водойми і розробці 

варіантів подальшого її існування. Зокрема, запропонований режим роботи 

гідротехнічних споруд буде рекомендований для впровадження Басейновому 

управлінню водних ресурсів річок Причорномор’я та Нижнього Дунаю, а загальні 

результати роботи можуть бути використані в роботі Управління Державного 

агентства рибного господарства у Одеській області, Дунайської 

гідрометобсерваторії, Дунайського біосферного заповідника. Деякі результати 

роботи вже використовувалися в навчальному процесі середньої школи, зокрема 

для проведення учнівських конференцій. Результати роботи також можуть бути 

використані в навчальному процесі, проєктних та науково-технічних роботах 

установ Національної академії наук України. 

Наукове значення отриманих результатів підтверджено тим, що вони увійшли 

до комплексу робіт «Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем 

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

Президента України для молодих вчених у 2017 році. 

Особистий внесок здобувача полягає в проведенні збору та опрацюванні 

вихідної інформації, зокрема моніторингових і ретроспективних даних. Автор 

особисто брала участь в організації та проведенні експедиційних досліджень 

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

кисню, загальної мінералізації, БСК5, донних відкладів та інше. Особисто 
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проводила обробку відібраних проб та аналіз отриманих результатів. Розробила 

концептуальну балансову математичну модель, проводила необхідні розрахунки 

водного балансу та гідродинамічних процесів. Розробила комплекс локальних 

заходів з покращення сучасного стану водосховища, оцінила можливі варіанти його 

використання. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертаційної 

роботи були представлені у вигляді доповідей і постерів та обговорювалися на 

Науково-практичних конференціях студентів та молодих учених «Наукоємні 

технології» (м. Київ, 2009, 2010, 2011 рр.); Всеукраїнських наукових конференціях 

студентів та аспірантів «Екологічна безпека держави» (м. Київ, 2009, 2010 рр.); 

Міжнародній науково-практичній конференції «Карпатська конференція з проблем 

охорони довкілля» (м. Мукачево, 2011р.); 5-й Всеукраїнській науковій конференції 

«Гідрологія, гідрохімія, гідроекологія» (м. Чернівці, 2011 р.); Всеукраїнській 

науково-практичній конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: 

актуальні гідроекологічні проблеми та шляхи їх вирішення» (м. Одеса, 2012 р.); 

Науково-практичній конференції для молодих вчених «Актуальні проблеми 

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

Международной научной  конференции молодых ученых  и  талантливых  

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

міжнародною участю «Проблеми гідрології, гідрохімії, гідроекології» (м. 

Дніпропетровськ, 2014 р.); Міжнародній конференції молодих учених «Актуальні 

проблеми ботаніки та екології» (м. Умань, 2014 р.); Всеукраїнській  науково-

практичній конференції «Лимани північно-західного Причорномор’я: сучасний 

гідроекологічний стан, проблеми водного та екологічного менеджменту та шляхи їх 

вирішення» (м. Одеса, 2014 р.); І, ІІІ-V Науково-практичних конференціях молодих 

вчених «Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні актуальних 

проблем» (м. Київ, 2015, 2016, 2017, 2018 р.); ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин 

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

конференции «Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная 
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трансформация, качество воды» (Минск-Нарочь, 2016 г.); VII з’їзді 

Гідроекологічного товариства України (м. Київ, 2015 р.); Всеукраїнській 

конференції молодих вчених «Метеорологія, гідрологія, моніторинг довкілля в 

контексті екологічних викликів сьогодення» (м. Київ, 2016 р.); І-му 

Всеукраїнському гідрометеорологічному з’їзді (м. Одеса, 2017 р.); 17th Scientific 

Conference of the Phycology Section of the German Botanical Society (Berchtesgaden, 

Germany, 2018);  4th International Conference Water resources and wetlands (Tulcea, 

Romania, 2018); VIII з’їзді Гідроекологічного товариства України «Перспективи 

гідроекологічіних досліджень в контексті проблем довкілля та соціальних 

викликів», присвяченому110-річчю заснування Дніпровської біологічної станції (м. 

Київ, 2019 р.); засіданнях вченої ради та наукових семінарах  відділу екологічної 

гідрології та технічної гідробіології Інституту гідробіології НАНУ. 

Публікації. Основний матеріал та результати досліджень опубліковані в 

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

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

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

включених у Scopus), 6 статей в інших наукових виданнях (2 одноосібні), 24 

матеріали та тези доповідей всеукраїнських і міжнародних наукових конференцій. 

Структура та обсяг дисертаційної роботи. Дисертація складається з анотації, 

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

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

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

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

найменування, з них 27 латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ВОДОСХОВИЩЕ САСИК – УНІКАЛЬНА АНТРОПОГЕННО ПЕРЕТВОРЕНА 

ВОДОЙМА 

 

1.1. Фізико-географічна характеристика регіону  

 

Озеро Сасик (Кундук), лиман Сасик, Сасикське (Сасицьке) водосховище або 

водосховище Сасик – водний об’єкт, розташований в межах Ізмаїльського 

(в минулому – Кілійського) та Білгород-Дністровського (в минулому – 

Татарбунарського) районів Одеської області біля дельти Дунаю (рис. 1.1). Це – 

унікальна антропогенно перетворена водойма (або істотно змінений масив 

поверхневих вод згідно нової редакції Водного кодексу України [1]), яка стала для 

України єдиною та невдалою спробою опріснення солонуватоводного об’єкту. 

Палітра назв відображає придунайське розташування, лиманне походження та 

етапи існування водойми, на які необхідно зважати внаслідок кардинального 

перетворення її гідрологічного режиму. 

За походженням Сасик відноситься до лиманів Північно-Західного 

Причорномр’я (ПЗП) групи Дунай-Дністровського межиріччя і межує з дельтою 

Дунаю, тому іноді його помилково зараховують до групи придунайських озер.  

Згідно з різними класифікаціями в природному стані Сасик відносився до 

середніх за площею; полігалинних за солоністю вод [2]; закритих з істотним 

(сезонним) надходженням річкового стоку та з епізодичним зв’язком з морем 

лиманів [3]. Це – неглибока водойма (середня глибина – 1,9-2,1 м при максимальній 

3,2-3,3 м) з площею акваторії до 210 км
2
, грушовидної форми, витягнута з півдня на 

північ на 35 км з максимальною шириною 11-12 км [2-8]. Лиман-озеро утворилося 

внаслідок трансгресії вод Чорноморського басейну на ділянку сходження загальної 

долини річок Когильник (Кундук) та Сарата [2,4]. В природному стані Сасик мав 

періодичний зв’язок з морем через прорви та прорани, діючою з яких, в основному, 

була так звана Кундуцька прорва (див. рис 1.1.) шириною 100-200 м [5, 6, 9, 10].  
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Рис. 1.1. Карта-схема району досліджень: 1 – шлюз каналу Дунай-Сасик; 2 – шлюз 

Міжколгоспного каналу; 3 – дюкер каналу Дунай-Сасик; 4 – випускний шлюз; 5 – 

с. Приморське (Жебріяни); 6 – рекреаційна зона с. Приморське (Жебріяни) і місце 

розташування рибдільниці «Волчек»; 7,8 – місце існування Кундуцької прорви та проранів; 

9 – шлюз-водоскид; 10 – рекреаційна зона с. Приморське (Росейка); ГНС – головна насосна 

станція; НСВ – насосна станція відкачки   
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Особливості будови ложа та природні абіотичні фактори функціонування 

екосистеми водойми обумовлені впливом комплексу фізико-географічних умов 

Північно-Західного узбережжя Чорного моря. Воно разом з сучасними лиманами 

формувалося в межах зони з’єднання Східно-Європейської (Руської) древньої 

платформи та епігерцинської Скіфської плити, межа між якими проходить в тому 

числі й уздовж Сасика.  

Геологічний розвиток лиманів тісно пов’язаний з Чорноморським басейном, 

рівень води якого в плейстоцені-голоцені визначався тектонічними та 

кліматичними факторами [11]. Під час голоценової трансгресії Чорного моря 

широкі гирлові частини річкових долин були затоплені морською водою та з часом 

відокремлені піщано-черепашковими пересипами від моря. Геологічна будова 

узбережжя сприяла абразійному збільшенню площі лиманів, формуванню глибин, 

донних відкладів  та утворенню лікувальних грязей (пелоїдів) [4, 12]. 

Через спільність історії геологічного розвитку та фізико-географічних умов 

формування причорноморські лимани мають загальні риси в геологічній будові: 

 приуроченість до товщі теригенно-морських, переважно глинистого складу, 

осадів;  

 приблизно однакова глибина їх врізання в корінні відклади (на 35-40 м нижча 

за рівень моря);  

 наявність поперечної (по нормалі до берегової лінії) та поздовжньої  

диференціації донних відкладів [2, 4]. 

В гідрогеологічному відношенні лиманне узбережжя ПЗП належить до 

Причорноморського артезіанського басейну. Його підземні води відносяться до 

різновікових шарів, які занурюються в межиріччі Дунай-Дністер від межі з 

Українським кристалічним масивом з півночі-північного заходу на південний захід 

до моря. Прибережна смуга басейну характеризується складним розподілом 

напорів та умов циркуляцій підземних вод через поєднання водотривких товщ у 

верхній частині земної кори та літологічної мінливості водомістких порід. 

На сучасному етапі існування всі лимани ПЗП є областю розвантаження 

підземних вод, які циркулюють в породах до глибин нижчих за 40 м.  В лимани 
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Дунай-Дністровського межиріччя проходить розвантаження ґрунтових потоків, 

приурочених до відкладів плейстоцену, пліоцену та частково міоцену. В цій групі 

лише Сасик характеризується наявністю у верхів’ї низхідних джерел із відкладів 

понтичного ярусу. І навіть в його центральній та південній частині розвантаження 

підземних вод, які знаходяться в усіх стратиграфічних комплексах вище понту, 

проходить шляхом напірної фільтрації через донні відклади. Виключення 

становлять лише ґрунтові потоки верхньої частини плейстоценових відкладів, 

сформовані за рахунок іригаційних вод Татарбунарського зрошуваного масиву, що 

вільно розвантажуються поряд з урізом [2].   

Згідно з фізико-географічним районуванням територія поширення лиманів 

відноситься до Причорноморської південностепової провінції [13]. Вона включає 

також Дунай-Дністровську фізико-географічну область, де і розташований Сасик.  

 В рельєфі Причорноморській западині відповідає Причорноморська низовина, 

яка простягається широкою смугою від пониззя Дунаю між морським узбережжям і 

південними відрогами Буджаку, Подільською та Придніпровською височинами 

[14]. Це – типова степова з пагорбами рівнина з доволі одноманітним рельєфом, яка 

знижується в південному напрямку. Між Дунаєм та Дністровським лиманом вона 

являє собою акумулятивну низовинну приморську рівнину, розчленовану 

річковими долинами та балками. Загальний похил на південь різко підкреслює 

меридіональний напрям усіх річок. Ложе Сасика також витягнуте в 

субмеридіональному напрямі. Глибина врізання річкових долин, балок і 

водосховища складає 50-130 м. В південній частині території схили вододільних 

долин обриваються до Сасика прямовисними уступами заввишки 5-15 м. Низини 

тут заболочені та порослі водяною рослинністю. 

З сучасних фізико-геологічних процесів найбільш розвинені ерозійні та 

гравітаційні. Берег водосховища, особливо західний, схильний до абразії. На 

схилах розвинені ерозійні процеси. Лесові породи вододільних плато схильні до 

просадкових деформацій. Згідно сейсмічного районування район розташований в 7-

8 бальній зоні сейсмічної активності [15]. 
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Гідрографічна мережа Дунай-Дністровського межиріччя представлена малими 

річками, а саме Когильник, Сарата, Нерушай, Фонтанка, Чилігідер, Хаджидер, 

Алкалія, та великими, якими є власне Дунай і Дністер. Малі річки маловодні й 

мають переважно снігове живлення, через що основна частина річного стоку (до 

80%) припадає на весняний період [16]. Внаслідок незначної частки підземного 

стоку в посушливі місяці більшість з них пересихають [17].   

Відмінною рисою річок є підвищена каламутність води, яка в середньому 

становить 100-250 г/дм
3
. Це разом з їх маловодністю та сучасними тектонічними 

опусканнями території визначає досить інтенсивне накопичення відкладів у межах 

річкових долин та акваторій лиманів [18].   

В Сасик впадають найбільші з малих річок регіону – Когильник (Кундук) та 

Сарата. Існує теорія, що раніше вони зливалися і саме на місці їх злиття утворилося 

лиман-озеро.  

Когильник (Кундук) (рис.1.2) – більша за довжиною та водністю притока 

Сасику – бере початок на території Молдови й впадає двома рукавами в північну 

частину водойми за 5 км на південний схід від м. Татарбунари Одеської області 

[19]. Довжина річки складає 243 км, загальна площа водозбору – 3910 км
2 

(в межах 

Одеської області відповідно – 149 км та 2730 км
2
). Когильник має 21 притоку [20]. 

Водозбір річки сильно витягнутий з північного заходу на південний схід.  

Водозбірна площа Когильника розорана на 60-65%, мішаними лісами зайнято 1,6% 

водозбору, а озерність складає всього 0,1%. Для гідрологічного режиму річки 

характерні весняна повінь, короткочасні й незначні дощові паводки, пересихання 

на багатьох ділянках та стійка межень у верхів’ї [19]. На річці збудовано 8 ставків, 

більшість з яких замулені та періодично пересихають, і 5 водосховищ [20]. 

Річка Сарата також починається на території Молдови та впадає в Сасик двома 

рукавами, кожен з яких довжиною по 1,5-2,0 км. Довжина річки складає 120 км, а 

площа водозбору – 1250 км
2
. Сарата має 10 приток. Водозбір має довжину 92 км і 

середню ширину 14 км, за формою асиметричний. Він розташований в зоні ковило-

типчакового степу, більша частина якого на сьогодні розорана та використовується 

під посіви сільськогосподарських культур і виноградники. Вода в річці 
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високомінералізована (в меженний період мінералізація сягає 1500-5000 мг/дм
3
, але 

під час повені зменшується до 200-700 мг/дм
3
), тому не придатна для 

водопостачання населення [19]. 

В минулому Когильник і Сарата були значно більш повноводними та 

глибокими. Ще в середині ХІХ століття вони використовувалися для перевезення 

вантажів. Але в результаті інтенсивного розорювання схилів та випасу худоби в 

долинах відбулося замулення русел і поступове обміління річок [20]. 

Клімат Дунай-Дністровського межиріччя – помірно континентальний з 

недостатнім зволоженням. Він характеризується тривалим і спекотним літом, 

короткою та м’якою зимою з незначними короткочасними морозами й нечастими 

замерзаннями моря та лиманів [4, 20]. Пом’якшувальний вплив на клімат території 

здійснює Чорне море через підвищення вологості повітря та вирівнювання 

температурних контрастів. Позитивною рисою є значна кількість сонячної енергії 

та довготривалий вегетаційний період.  

Місцевий клімат формується під впливом сонячної радіації та атмосферної 

циркуляції. Сумарна радіація складає 504 тис. Дж (120 ккал/см
2
 на рік), а 

радіаційний баланс – 226 тис. Дж (54 ккал/см
2
 на рік).  

Температурний режим приземного шару атмосфери безпосередньо впливає на 

формування фізико-географічних властивостей лиманів Північно-Західного 

Рис. 1.2. Річка Когильник (Кундук):  а – біля с. Валя Пержей, Чимишлія, Молдова 

(фото [21]); б – біля м. Татарбунари Одеської області, Україна (фото автора). 

а б 
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Причорномор’я [16, 20, 22]. У зв’язку з сучасним потеплінням клімату дана 

територія характеризується близькістю до умов північної посушливої частини 

середземноморських субтропіків. Це викликає збільшення величини сумарної 

сонячної радіації, що своєю чергою призводить до інтенсивного випаровування з 

водної поверхні. На сьогодні на причорноморському узбережжі воно становить 

900-1100 мм на рік, що значно більше за кількість атмосферних опадів [4]. 

Температурний режим регіону формується під впливом географічної широти, 

адвекції повітряних мас та моря. Середньомісячні температури поверхні ґрунту 

становлять тут 26-29 ºС, а абсолютні максимуми досягають навіть 65-69º. Найбільш 

теплі місяці – липень та серпень [20].  

Середньорічна температура повітря змінюється від +9,5
0
С до +13,8

0
С (рис. 1.3) 

і має стійку тенденцію до підвищення (майже на 2
0
С починаючи з 50-х рр. 

минулого століття). Багаторічні середньомісячні температури за весь період 

спостережень вищі за 0
0
С (рис. 1.4). Взимку переважає нестійка хмарна погода з 

частими відлигами та короткочасними похолоданнями. Навесні та восени добре 

виражені періоди з переважанням стійкої – антициклональної та нестійкої – 

циклональної погоди. В приморських районах області тривалість весни складає 70-

Рис. 1.3. Графік змін середньорічних значень температури повітря (
0
С) над 

узбережжям Чорного моря в районі пересипу лиману Сасик за даними гідрометеорологічної 

станції «Вилкове» (1953-2009 рр. згідно [4], 2010-2017 згідно [23]) 
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78 днів. Осінь триває 79-88 днів. Перша її половина характеризується сонячною  

погодою, друга – опадами [20]. 

Опади на території навколо водосховища розподіляються нерівномірно, з 

деяким зменшенням у бік моря. Більша частина їх випадає в теплу пору року з 

травня по жовтень – від 53 до 87%, найменша – у січні та лютому (рис. 1.5). Літні 

опади локальні, а їх інтенсивність нерідко перевищує ерозійні показники 

ґрунтів [18]. 

В середньому за період 1894-2008 років річна сума опадів за показниками 

станції «Вилкове» склала 528 мм/рік, а за даними станції «Приморське» за період 

1953-2009 роки – 458 мм/ рік. Мінімальне значення ряду 251 мм/ рік в 1994 році, а 

максимальне – 911 мм/рік в 1966-му [4]. В останні роки через загальнопланетарні 

зміни клімату збільшились коливання річних сум опадів – так, за даними [23] в 

2015-му році випало всього 229 мм, а в 2008-му – 1245 мм.      

Вітровий режим регіону вкрай мінливий. Над лиманним типом узбережжя 

Чорного моря головні за повторюваністю північно-східні, північні та південно-

західні вітри. Вітри із швидкостями від 1 до 10 м/с мають середню багаторічну 

повторюваність 90,5%. При цьому найбільші середні швидкості за місяць бувають в 

лютому, листопаді ( по 6,3 м/с) та в грудні, січні (6,2 м/с), а найменші – в червні 

(3,3 м/с) та липні (3,4 м/с). Дана закономірність впливає також на згінно-нагінні 

Рис. 1.4. Багаторічні середні місячні, 

мінімальні та максимальні температури 

повітря (згідно [24]) 

Рис. 1.5. Середня місячна та максимальна 

кількість опадів з поправками на змочування  

(згідно [24]) 
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коливання рівня води вздовж морських берегів та в лиманах, на перемішування 

води, скаламучування донних відкладів, розвиток еолових процесів на пересипах 

лиманів [4].  

Ґрунтовий покрив Дунай-Дністровської степової області неоднорідний – тут 

переважають чорноземи південні середньопотужні слабкогумусні міцелярно-

карбонатні, які переходять у звичайні, сформовані під різнотравно-злаковою 

рослинністю [20]. Поряд з домінуванням на межиріччях несолонцюватих південних 

чорноземів ґрунтовий покрив долин річок відображає процес вторинного 

засолення, пов’язаного з підняттям рівня ґрунтових вод [18].  

Вміст гумусу в орному шарі тут становить лише 3%, що при низькій 

насиченості кальцієм і магнієм сприяє зниженню стійкості ґрунтів території до 

осолонцювання, кіркоутворення та злитизації [15]. 

Заплави річок, узбережжя лиманів, дельта Дунаю відрізняються своєрідністю 

природного покриву, що обумовлює виключне біорізноманіття, особливо орніто- та 

іхтіофауни [18]. Що стосується водосховища Сасик, то наразі його верхів’я, де 

внаслідок надходження прісної води сформувалися біотопи заплавного типу, 

входить до складу водно-болотних угідь міжнародного значення згідно Рамсарської 

конвенції та включене до складу Дунайського біосферного заповідника (ДБЗ). 

Загальна чисельність гніздового орнітокомплексу на Сасику становить близько 6 

тис. пар. Основними місцями утворення сезонних скупчень (до 100 тис. особин 

восени) є мілководдя у верхній та приморській частинах Сасика. Використовується 

водойма, в основному, для рибництва, але і в цьому в останній час виникли 

проблеми. Використання води для сільськогосподарських потреб зокрема створило 

низку соціально-екологічних проблем в регіоні, про що мова буде йти далі.  

 

1.2. Основні положення проєктів використання Сасика 

 

 Фізико-географічні умови та особливості функціонування лиманів Північно-

Західного Причорномор’я обумовили специфіку їх освоєння. Існує декілька 

напрямків господарської діяльності місцевого населення, безпосередньо пов’язаних 
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з використанням ресурсів даних водойм. Основні з них – рибальство, 

судноплавство та соляний промисел. Пізніше водойми почали використовувати 

також в рекреаційних та бальнеологічних цілях.  

Здавна солоні причорноморські лимани слугували місцями видобутку солі [2]. 

Так, за документальними свідченнями [25] соляний промисел на лимані-озері 

Сасик та в Тузлівській групі почався в 1819 році, а вже в 1856-му промисел став 

«казенним» і добували тут до 10 млн пудів (приблизно 163,8 т) солі на рік [26]. За 

усним опитуванням жителів с. Приморського Ізмаїльського району, сіль для 

власних побутових потреб на берегах Сасика вони збирали ще в 1960-х роках. 

Рибальство на Сасику також було досить розвиненим і розпочалося із 

заселенням його берегів. В основному тут ловили кефаль і глосу, які заходили у 

водойму через прорви та прорани. В протоках, які поєднували водойму з морем, 

встановлювали «гарди» – суцільні загородження чи «забійки» [26]. 

На пересипі, який розмежовував лиман-озеро з морем, з початку ХХ століття 

діяла рибодільниця «Волчек»  – філія Вилківського рибозаводу, зруйнована під час 

Другої світової війни. Після війни для відновлення кефального господарства на 

Сасику потрібні були великі капіталовкладення: в пересипу, що відділяє водойму 

від моря, утворилися великі та кілька малих прорв, які з кожним штормом ставали 

більшими. Та рибний промисел було відновлено, а в с. Приморське (Жебріяни) 

організована рибальська артіль ім. Котовського [27]. Пізніше на її основі було 

започатковано рибколгосп ім. Котовського, перетворений на початку 1990-х на 

АРГПП «Респект», що здійснював вилов риби на водоймі до початку 2010-х років.  

Ще одним напрямком використання природних ресурсів Сасика була 

рекреація. В селах, розташованих на берегах водойми, діяли пляжі, а в с. Борисівка 

наприкінці ХІХ століття існувала румунська «грязелікарня». Вже в радянські часи 

на її місці був організований дитячий санаторій. Поряд з Борисівкою також діє 

Свято-Покровський жіночий монастир – найбільший в області. В с. Приморське 

(Жебріяни) Ізмаїльського району та Приморське (Катранка) Білгород-

Дністровського на сьогодні  розвиваються великі курортні зони.  
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Не дивлячись на те, що Сасик та інші лимани забезпечували природними 

ресурсами місцеве населення, нестача прісної води завжди була нагальною 

потребою регіону. Родючість південних чорноземів, яка навіть при дефіциті водних 

ресурсів гарантувала досить високі врожаї, при застосуванні додаткового зрошення 

ставала надійною реальністю. Тому стратегічним напрямом соціально-

економічного розвитку даної територій у 70-80-і роки ХХ сторіччя була прийнята 

інтенсифікація сільськогосподарського виробництва саме на зрошуваних землях. 

[28, 29]. Але для забезпечення зрошення необхідні були значні об’єми прісної води, 

тому ідея перетворення солоних лиманів на прісноводні водосховища здалася 

логічною. В зв’язку з цим Сасик стає об’єктом розробки двох проєктів: Дунай-

Дністровської зрошувальної системи (ДДЗС) та водогосподарського комплексу 

(ВГК) Дунай-Дніпро.   

Першою з’явилась ідея створення Дунай-Дністровської зрошувальної системи. 

На початку 1967 року проєктним інститутом «Укрпівденногіпроводгосп» 

Мінводгоспу УРСР було підготовлено техніко-економічне обґрунтування (ТЕО), а 

пізніше – і технічний проєкт її будівництва. Він передбачав опріснення лиману-

озера Сасик шляхом відділення його від Чорного моря дамбою довжиною 14,5 км. 

Планувалось відкачування і скидання в море солоної води та самопливна подача 

дунайської води в створене таким чином Сасицьке водосховище по каналу Дунай-

Сасик [28, 30].  Сасик в якості конструктивного елементу зрошувальної системи 

мав стати водоймою-накопичувачем дунайської води задля регулювання 

постачання її на іригаційні масиви.  

Цікаво, що альтернативи запропонованому варіанту офіційно не розглядалися, 

хоча й були розроблені [30].  Важливо те, що по-перше, подібних до запланованих 

масштабів гідротехнічного будівництва в світовій практиці було дуже мало, а по-

друге, на той момент гідрологічні, гідрохімічні та гідрогеологічні чинники 

формування екологічного стану та якості води у водоймі були недостатньо 

дослідженими. 

Будівництво зрошувальної системи планувалося реалізувати в дві черги, перша 

з яких розпочалася в 1976 р.Ппротягом 1976-1979 років були збудовані:  
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 огороджувальна дамба між лиманом і морем (довжина 14,5 км, висота 6,0 м, 

об’єм насипу 3,2 млн. м
3
); 

 шлюз-водоскид (розрахункова потужність 100-150 м
3
/с); 

 насосна станція (НСВ) для відкачки води і скидання її в море (продуктивність 

50-55 м
3
/с); 

 самопливний канал Дунай-Сасик (довжина – 13,5 км, ширина – 100 м по 

поверхні, ширина берегових дамб – 20 м, пропускна здатність – 250 м
3
/с);  

 шлюз-регулятор у головній частині каналу (4 прольоти по 12 м); 

 насосні станції (НС) і магістральний канал МК-2 для подачі води на 

зрошення [15,31]. 

Згідно плану опріснення за 1979-1984 роки з водойми було викачано 4 млрд м
3
 

води, кратність водообміну досягла 8 раз, а мінералізація вод знизилася майже в 10 

разів. Та все ж в 1983-84 роках в зрошувальний період вона складала 1,2-1,5 г/дм
3
 

[28, 32, 33]. 

За попереднім планом після введення в експлуатацію першої черги ДДЗС з 

водосховища передбачалося зрошувати землі площею 29,2 тис. га. До кінця 

будівництва загальна площа зрошувальних земель мала зрости до 60 тис га.  

Процедура опріснення виглядала просто – через 1,5 роки та 3-х змін солоної 

води  у водосховищі на дунайську, її можна було б подавати на поля. Економічна 

ефективність реалізації проєкту очікувалась надзвичайно високою. Але 

максимальна врожайність на зрошуваних землях спостерігалася лише в рік запуску 

ДДЗС. Потім вона поступово знижувалася, що було обумовлено процесом 

деградації ґрунтів [28, 31]. Вже в 1984 році спеціальна комісія АН УРСР прийшла 

до висновку, що в технічному проєкті не в повній мірі було вивчено та 

проаналізовано умови формування хімічного складу води в Сасику. Вихідні дані 

були неточними, а гіпотези необґрунтованими. Комісія зробила висновок про 

необхідність припинення зрошення сасицькою водою. Почався пошук 

альтернативних варіантів подачі води безпосередньо з Дунаю, оминаючи лиман-озеро. 
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Такими варіантами стали  так звані «західний», «східний», «татарбунарський» 

та «варіант Русєва» (рис. 1.6). Розглянуті були лише перші два.  

Не дивлячись на те, що спочатку «Східний варіант» критикували,  зупинились 

саме на ньому. У звіті було зазначено: «східний канал (з проходом по дамбі Сасика 

та далі по каналу ГКМ-2 східного берега) позбавлений частини негативних 

екологічних наслідків перших двох варіантів («західного» і «татарбунарського») і 

дешевший за них в 3-7 разів, тому може бути рекомендованим до 

будівництва» [30]. 

Рис. 1.6. Схеми варіантів будівництва ДДЗС (згідно [30]): ГНС – головна насосна 

станція, ПНС – насосна станція перекачування, НСВ – насосна станція відкачування, МК- 

магістральний канал 
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В 1989 році почалося будівництво другої черги ДДЗС, остаточно перерване в 

1990-му через нестачу фінансування. Та вже був побудований канал довжиною 19,6 

км вздовж східного берега водосховища. Тому в подальшому до 2004 року, коли 

повністю закінчилося функціонування ДДЗС, воно велося за трохи зміненим 

східним варіантом – вода забиралася насосною станцією з південної частини 

Сасика й подавалася на поля зрошення по ГМК-2 та МК-2. Така схема мала 

забезпечити зменшення мінералізації води для поливу через виключення забору у 

верхів’ї водойми. 

Ідея створення ДДЗС залишалася ще на папері, коли в 1972 році тим же 

проєктним інститутом «Укргіпроводгосп» разом з «Укргідропроєкт» було 

розроблено «Схему комплексного використання водних ресурсів р. Дунай», де 

вперше згадується водогосподарський комплекс Дунай-Дніпро. Та лише в 1980-му, 

після запуску першої черги ДДЗС, рада міністрів СРСР приймає постанову про 

створення ВГК Дунай-Дніпро – складної в екологічному плані системи 

територіального перерозподілу стоку, що включає різнотипні водні об’єкти: Дунай, 

гирлові ділянки Дністра, Дніпра, Південного Бугу, солоні причорноморські лимани 

– Сасик, Хаджибейський, Тилігульський, Березанський та ділянки штучних 

водотоків між ними – відкриті канали та закриті водоводи (тунелі). Проєктовані на 

базі лиманів водосховища передбачалося використовувати для міжсезонного та 

міжрічного регулювання подачі води, оптимізації водного балансу й забезпечення 

надійності функціонування ВГК [34]. 

Схемою була запропонована можливість перекидання з Дунаю на Південь 

України (до Дніпра) до 23,6 км
3 

води щорічно. Нею мали зрошувати більше 4 млн 

га посушливих земель, а в перспективі – до 8,7 млн га в 2050 році [15, 35].  

Протягом 1980-х років розроблювалися ТЕО та екологічне обґрунтування 

проєкту, в якому брали участь біля 20 провідних наукових інститутів АН УРСР на 

чолі з Інститутом гідробіології [36].  

З точки зору впливу на довкілля було розроблено та оцінено 3 основних 

варіанти ВГК , які в тому числі відрізнялися участю в них Сасика: при першому 

варіанті канал проходив в південній частині Сасика та був відмежований від нього 
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дамбою, а регульований об’єм води (1 км
3
) мав закачуватися з водосховища 

насосною станцією; при другому траса ВГК також оминала Сасик і проходила по 

дамбі, що розділяла північну та південну частини водойми, причому вода з 

водосховища в канал надходила через отвір в дамбі. Лише в третьому (обраному) 

варіанті Сасик безпосередньо брав участь у транзиті стоку – вода з Дунаю мала 

надходити до південно-західної частини водойми, а виходити – в північно-східній 

по каналу, який би з’єднував Сасик з Нижньодністровським водосховищем. В 

проєкті ВГК було заплановано підвищення рівня води у водоймі так, щоб середні 

глибини складали 7,3 м. Це дозволило би регулювати біля 1 км
3 

води у створеному 

водосховищі, а також значно зменшило площу мілководь і обмежило вітровий 

вплив на скаламучування донних відкладів [9].  

За прогнозом в 2030 році згідно проєкту об’єм води в Сасику мав скласти 

1,7 км
3
. Навколо водосховища мали звести додаткові дамби до 30 км довжиною та 

висотою 11,5 м. Планувалося, що вже з 2000-го року новим ВГК на поля до Дніпра 

щороку буде надходити більше 16 км
3 

дунайської води. Загальна довжина водної 

артерії мала скласти біля 280 км, з яких 220 – в Одеській області [15, 35]. 

Цікаво, що можливо, саме ймовірна участь Сасика в третьому варіанті стала 

вирішальним фактором для його вибору. Це ж і поєднувало два проєкти – ДДЗС і 

ВГК та стало фатальним збігом для Сасика.  

І саме через невдачу з опрісненням водойми в складі зрошувальної системи 

наукове обґрунтування ВГК тривало майже 10 років. У 1987 році фінансування 

наукових досліджень припинилося, а науково-дослідні роботи «законсервували» на 

8-10 років. Та після розпаду СРСР до них вже не повернулися.  

 

1.3. Екологічні наслідки антропогенного перетворення водойми  

 

Екологічні проблеми носять антропоцентричний характер і завжди 

супроводжуються порушенням структури та функціонування природних 

систем  [37]. Екологічною проблемою стала й ситуація з перетворенням Сасика. 
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Аналіз різноманітних інформаційних джерел дозволив виділити наступні наслідки 

втручання в екосистему водойми: 

 зміна інтенсивності та характеру зовнішнього водообміну у водосховищі; 

 зміна гідрохімічних та гідрофізичних показників водних мас водосховища (в 

основному, мінералізації та прозорості води); 

 акумуляція забруднювальних речовин у біоті та донних відкладах сучасного 

водосховища; 

 втрата бальнеологічних ресурсів, а саме лікувальних властивостей пелоїдів 

лиману-озера, та зниження рекреаційної цінності території навколо водойми; 

 активізація абразійних процесів у результаті підвищення напірного рівня та 

переформування берегів, зокрема обміління та заростання південної частини; 

 структурні зміни в біоті  водойми, наприклад, суттєва зміна видового складу 

іхтіофауни та фітопланктону; 

 інтенсифікація процесу евтрофікації водойми. 

Усі перераховані наслідки антропогенного втручання характерні для сучасного 

періоду функціонування екосистеми водойми. Більшість з них детально розглянуті 

в наступних розділах роботи. Зауважимо, що зміни навколишнього природного 

середовища, викликані антропогенною діяльністю, в наш час стали визначальним 

фактором формування стану не тільки екосистем, а й соціально-економічної 

ситуації регіонів [37]. У випадку із перетворенням Сасика так і сталося.  

Будівництво ДДЗС спочатку позитивно вплинуло на економічний розвиток 

регіону – було створено нові робочі місця на будівництві дамби та каналу Дунай-

Сасик, а в колгоспах, де мали зрошувати поля, сподівалися на подвійний врожай. З 

1983 року на водоймі після опріснення відновлюється регулярний рибний 

промисел. Але поступово рибальство зменшується.   

Причинами були нестача природних нерестилищ для прісноводних видів; 

зниження численності риб, що заходили з Дунаю [38]; неефективне штучне 

зариблення та його фактичне припинення, а також ведення браконьєрського і 

тіньового рибного промислу (детальніше – розділ 5). Таким чином через 
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зменшення зайнятості населення екологічні проблеми водойми викликають 

соціальне напруження в регіоні.   

Окрім цього через підвищення рівня води у водосховищі активізувалися 

абразійні процеси вздовж західного берега. В 1990-х це призвело до підмивання 

старовинного кладовища, розташованого на схилах Сасика в с. Борисівка.  

Громадські активісти та деякі науковці [30, 39, 40] з сучасним станом 

екосистеми Сасика пов’язують також підвищення рівня захворюваності серед 

населення прибережних сіл Татарбунарського району.  

Погіршення рекреаційно-оздоровчого потенціалу регіону в певній мірі можна 

вважати ще одним економічним наслідком антропогенного перетворення Сасика. 

Щодо втрати бальнеологічних ресурсів Сасика у вигляді пелоїдів, то 

передбачається, що значну шкоду їм завдано не лише зміною мінералізації води у 

водоймі, а й накопиченням значної кількості небезпечних речовин та сполук, які 

надійшли з дунайською водою  [41]. 

 Окрім впливу власне на екосистему водойми її перетворення мало наслідки й 

для навколишніх територій. По-перше, через будівництво штучної дамби піщаний 

пересип (бар) між морем та Сасиком змінив свій природний розвиток. Він 

перетворився на типову притулену терасу, а на його морському краї виник пляж 

повного профілю [42]. По-друге, через будівництво каналу Дунай-Сасик було 

порушено гідрологічний режим Стенцівсько-Жебріянських плавнів (СЖП) – водно-

болотних угідь міжнародного значення, що входять до складу Дунайського 

біосферного заповідника (див. рис. 1.1). Третім наслідком застосування води з 

Сасика для іригації стало осолонцювання ґрунтів з ущільненням орного шару [43].

 В останні роки, після припинення інтенсивного зрошування водою з 

водосховища, агроекологічний стан земель ДДЗС визначається процесом 

самопливної неконтрольованої трансформації інтенсивної системи зрошуваного 

землеробства в екстенсивну.  

 

 

 



45 

 

Висновки до розділу 1. 
 

За походженням Сасик відноситься до причорноморських лиманів Дунай-

Дністровського межиріччя. Морфометричні характеристики та природний 

гідрологічний режим водойми обумовлені впливом комплексу фізико-географічних 

умов Північно-Західного узбережжя Чорного моря. 

Клімат регіону розташування водойми є помірно континентальним із 

недостатнім зволоженням. Опади розподіляються тут нерівномірно з певним 

зменшенням у бік моря. Вітровий режим досить мінливий – переважають північно-

східні, північні та південно-західні вітри швидкістю 1-10 м/с. 

На початку 1980-х років водойма зазнала істотного антропогенного впливу 

через поєднання каналом з річкою Дунай та створення дамби вздовж пересипу між 

Сасиком і морем. Сасик перетворився на водосховище у складі зрошувальної 

системи з функцією накопичення дунайської води. Одночасно за проєктом 

водогосподарського комплексу у водоймі мало регулюватися біля 1,0 км
3
 води, а 

транзитом проходити до 23,6 км
3
 води з р. Дунай. Але проєкт не було втілено.  

Наслідками перетворення водойми стала  зміна гідрологічного режиму, 

гідрохімічних і гідрофізичних показників водних мас, переформування берегової 

зони, втрата бальнеологічних ресурсів та структурні зміни в біоті.    

Основні положення розділу представлено в роботах автора [28, 33, 37, 41]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГО-ГІДРОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВОДОЙМ, ЩО 

ЗАЗНАЛИ АНТРОПОГЕННОГО ВТРУЧАННЯ 

 

2.1. Історія досліджень Сасика та лиманів Північно-Західного Причорномор’я 

 

Лимани Північно-Західного Причорномор’я як гарні місця для якірних стоянок 

вперше згадуються ще в роботах вчених Стародавньої Греції та візантійських 

мореплавців. В ХІІІ-ХV століттях вони з’являються в портоланах генуезьких і 

венеціанських купців, а також в польсько-литовських літописах [44, 45]. Але як 

предмет наукових досліджень водойми почали розглядатися лише в XVIII – на 

початку ХІХ століття. З цього часу інтерес до окремих екосистемних аспектів 

лиманів не згасав, хоч і проявлявся з певною періодичністю. Тому вчені [4, 44] в 

історії досліджень лиманів ПЗП на сьогодні умовно виділяють сім періодів. Тут 

коротко представимо основні  напрямки досліджень в кожному. 

Перший період (1794-1860 рр.) відзначається епізодичними визначеннями 

гідрохімічного складу води та донних відкладів, топографічним описом басейнів 

лиманів і гідрографічним описом прилеглої морської акваторії [4, 44, 46, 47].  

Другий період тривав з 1861 по 1892 рік і включав ряд експедицій на більшості 

лиманів, у результаті яких з’явилися дані з історії походження, геології та 

геоморфології, бальнеології, гідробіології та гідрохімії водойм. Також були 

організовані перші стаціонарні гідрометеорологічні спостереження Управлінням 

солепромислу [44]. В цей період вийшли друком наукові праці Б.де Марні (1869 р.), 

В.І. Шманкевича (1873 р.),  А. Браунера (1890 р.), А.О. Грима (1890 р.) та ін.  

В 1893 році при Новоросійському товаристві натуралістів було створено 

Комісію з дослідження лиманів, що обумовило початок третього періоду (1893-

1919 рр.). За програмою Комісії було розширено комплекс гідрохімічних 

досліджень в Північній групі лиманів [4, 44]. Одночасно значну увагу приділено 

вивченню лимано-лагун Дунай-Дністровського межиріччя. Так, В.О. Клер в 1911 та 

1912 роках опублікував праці [48, 49], де розглядалися літологічний та хімічний 
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склад пересипів і донних відкладів лиманів Тузлівської групи та Сасика. До цього в 

1895 році вийшли друком результати дослідження походження лиманів авторства 

М.О. Рудського та Н.А. Соколова, а в 1918-му робота Л.С. Берга [26] про географію 

Бессарабії, в якій представлено детальний опис використання ресурсів лиманів, 

зокрема Сасика, в господарській діяльності населення. Так, наприклад, в ній описано 

як ловили кефалевих, будуючи «гарди» в прорві, що з’єднувала Сасик з морем.  

Четвертий період (1920-1957 рр.) відзначився зниженням наукової активності 

протягом 1920-30-х років та під час воєнних дій в 1940-х, і значним її посиленням 

на початку 1950-х. В першій половині періоду узбережжя Дунай-Дністровського 

межиріччя відносилося до Румунії. Результати досліджень, що проводилися 

румунськими вченими, в основному, стосувалися використання лиманів для 

видобутку солі, вилову та розведення риби. Також проводилися гідрохімічні 

дослідження – наприклад, в роботі Н. Petrescu [50] наведено дані щодо солоності 

води Сасика. В 1928-му році опубліковано працю Е.С. Бурксера [51], де 

узагальнено інформацію (з 1851 року) щодо фізико-хімічного складу вод лиманів 

Будацький, Бурнас та Сасик. Гідрохімічні дослідження Сасика продовжились і 

пізніше – в 1945 році М. В. Товбіним, а наприкінці 1950-х – Я.І. Димитровим [52] 

та М.С. Ляліковим [53]. Також в першій половині періоду В.Д. Ласкаревим 

(1919 р.) проводилися геологічні дослідження морського узбережжя між Одеською 

затокою та дельтою Дунаю; І.К. Пачовський (1927 р.) досліджував рослинність на 

піщаних пересипах лиманів; А.В. Окул (1934 р.) вивчав гідробіологічні особливості 

водойм; а в роботі [54] представлено дані щодо коливань гідрологічних та 

гідробіологічних властивостей Одеських лиманів. 

У 1950-х Д.І. Скляруком [55, 56] лимани були обстежені для визначення 

запасів лікувальних грязей (пелоїдів), ропи та гідрохімічних характеристик 

лиманної води; С.Б. Грінбарт [57, 58] вивчав зообентос, а І.І. Погребняк [59] – 

рослинність лиманів. Гідробіологічні особливості Сасика в цей період розглядалися 

в працях М. С. Бурнашева та ін. [60, 61].  



48 

 

Найменше публікацій протягом перших чотирьох періодів було присвячено 

лиманам Дунай-Дністровського межиріччя, але в наступних періодах ситуація 

кардинально змінилася. 

П’ятий період (1958-1968 рр.) характеризується проведенням комплексних 

гідролого-гідрохімічних стаціонарних та експедиційних досліджень водойм [4]. 

Розвиток узбережжя розглядає в своїй роботі й І.Я. Яцко [62]. Я.І. Дмітрієв в цей 

час проводить дослідження розподілу та якості кормової бази для розведення 

кефалевих в морських лиманах Дунай-Дністровського межиріччя, гідрохімії та 

гідрології водойм, іхтіологічних особливостей, результати яких знаходять 

відображення в роботі [63]. Цій же тематиці присвячена робота В.І. Долгого [64].  

Особливості іхтіофауни в цей час вивчав Ф.С. Замбриборщ [65].  

Шостий період тривав з 1969 по 1990 роки і відзначився великою кількістю 

досліджень лиманів у зв’язку зі створенням Дунай-Дністровської зрошувальної 

системи, будівництвом порту в м. Іллічівськ (Чорноморськ) та проектуванням ВГК 

Дунай-Дніпро. В цей час значну увагу приділено дослідженням Дністровського 

лиману та Сасика, який зазнав найбільшого антропогенного впливу.  

Результати географічних та геологічних досліджень лиманів, зокрема Сасика, 

представлені в роботах М.Ш. Розенгурта [44], В.М. Воскобойнікова, Г.І. Швебса 

[2]. Матеріали досліджень пересипів водойм і суміжних абразійних берегів містять 

праці Ю.Д. Шуйського, Г. В. Вихованець, Ю.А. Амброза, П. Ф. Гожика, 

А.К. Гранової та інших. 

Результати комплексних досліджень, розробка екологічного обґрунтування та 

прогноз впливу будівництва ВГК Дунай-Дніпро на лимани та прилеглі до них 

території представлені в роботах В.Д. Романенка, О.П. Оксіюк [34, 66, 67], 

В.Д. Пономаренка [68, 69] та інших. Гідробіологічні, гідрохімічні та гідрологічні 

дослідження власне Сасика активно проводилися співробітниками Інституту 

гідробіології НАНУ та вченими інших установ. Так, гідробіологію водойми, а саме 

фітопланктон, вивчали О.І. Іванов [70-73], зоопланктон – Г.В. Парчук [74] та 

І.В. Меліян [75], зообентос – В.В. Поліщук [73, 76], Н.М. Степаненко [77], 

Т. А. Харченко та А.В. Ляшенко [78, 79], іхтіофауну – П.Г. Сухойван разом з 
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В.І. Могільченко [80-82], В.А. Ткаченко та О.М. Волошкевич [83, 84]; гідрохімічні 

властивості водних мас були предметом досліджень І.Г. Єнакі [73, 85] та 

П.М. Линника [86], донні відклади Сасика та інших лиманів вивчав Б.І. Новіков 

[87, 88], а гідрологічні фактори функціонування екосистеми водойми та прогноз їх 

можливих змін – В.М. Тімченко [89-91].  

На межі шостого і сьомого періодів у 1990-му році опубліковані дві наукові 

праці [3, 5], які містять актуальну і на сьогодні інформацію щодо різних аспектів 

існування екосистеми Сасика. Зокрема, в них вперше було прораховано 

енергетичний баланс екосистеми водосховища, представлено схеми циркуляції вод 

та узагальнено результати попередніх еколого-гідрологічних та гідробіологічних 

досліджень водойми. 

Сьомий період почався в 1991 році. У 1990-ті роки дослідження лиманів майже 

зупинились, а ті, що були, ґрунтувалися, в основному, на матеріалі, зібраному 

наприкінці 1980-х років. Лише на початку 2000-х  роботи відновилися і з′явилося 

багато наукових публікацій щодо гідрологічних та гідробіологічних особливостей 

лиманів, авторами яких, в основному, були вчені Інституту морської біології НАНУ 

(ОФ ІнБПМ НАНУ), ІПРЕЕД НАНУ, Одеського державного екологічного 

університету (ОДЕКУ) та Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова. 

Серед інших варто виділити узагальнюючу працю під редакцією Ю.П. Зайцева [17] 

та монографію Ю.Д. Шуйського [4]. Особливості гідрологічних режимів різних 

лиманів детально розглядаються в колективних працях вчених ОДЕКУ [12, 92]. 

Робота В.М. Тімченка [36] також містить численні дані щодо стану лиманів, в 

основному Сасика та Дністровського лиману. Історія перетворення Сасика та різні 

аспекти даної проблеми на основі аналізу проектних документів описані в роботі 

І.Т. Русєва [30]. 

 Питання про перспективи існування Сасика в останні десятиліття 

неодноразово обговорювалося в наукових, державних та громадських колах. На 

початку 2000-х років вирішення проблеми Сасика стало метою діяльності 

Татарбунарської районної екологічної громадської організації (ТРЕГО) 

«Відродження». В результаті роботи організації активно висвітлюється не лише 
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екологічний, а й соціально-економічний  аспект питання. Громадські активісти 

актуалізують проблему –пишуть листи до КМУ та ВРУ, піднімають питання в ЗМІ 

[93-96] та проводять екологічні акції серед мешканців прилеглих до водойми 

населених пунктів. Разом з громадськими активістами вивченням проблеми 

сучасного стану водойми почали займатися і науковці – дослідження екологічних 

та соціально-економічних наслідків перетворення були проведені в 2004 році 

вченими УкрНДІЕП [15] та ІПРЕЕД НАНУ [43]. 

В державних інституціях проблема існування водосховища також вже не раз 

обговорювалася. Так, в 2008 році в Одеській обласній державній адміністрації 

(ОДА) вирішено прийняти за основу позицію «про роздамбування водосховища 

Сасик» і до кінця 2009 року здійснити експертну оцінку та прогноз існування 

водойми після роздамбування [97]. В 2008 році з’явилася заява начальника 

обласного управління водного господарства про виключення водосховища зі 

складу ДДЗС внаслідок високого вмісту у воді натрію та кальцію [28]. 

У 2010 році згідно постанови КМУ при Міністерстві природних ресурсів було 

створено «Міжвідомчу комісію з вирішення питання доцільності ліквідації дамби 

на озері Сасик в Одеській області», яка своїм рішенням [98] визнала, що ситуація 

навколо Сасика «зумовлена комплексом соціально-економічних, політичних, 

екологічних проблем і потребує зваженого підходу до її вирішення на державному 

рівні та консолідації зусиль центральних і місцевих органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, наукових установ і громадських організацій». 

Були навіть встановлені терміни – до 30 травня 2011 року підготувати та 

представити КМУ пропозиції щодо вирішення питання.  

Востаннє питання Сасика підіймали в 2015 році. Розпорядженням Одеської 

обласної ради від 2 березня 2015 року № 74/2015–ОР було створено робочу групу 

«з метою недопущення негативних еколого-економічних наслідків перетворення 

екосистеми чорноморського лиману Сасик та реалізації прав місцевих громад на 

безпечне довкілля» [99]. З урахуванням рішення Одеської обласної ради від 30 

жовтня 2009 року № 956-V «Про розробку техніко-економічного обґрунтування 

реалізації проекту «Відновлення екосистеми морського лиману Сасик шляхом 
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будівництва з’єднувального каналу та реабілітація прилеглих територій», листа 

НАНУ від 19.03.2015 року № 9п/453-3 «Щодо питання доцільності з’єднання озера 

Сасик з Чорним морем» та узагальненого висновку ІПРЕЕД НАНУ стосовно 

недоцільності подальшого утримання озера Сасик в прісноводному стані та 

можливості його з’єднання з Чорним морем було прийняте рішення від 30 жовтня 

2015 року № 1454-VI «Про відновлення екосистеми морського лиману Сасик та 

реабілітації прилеглих територій». Як першочерговий захід передбачено у 2016 

році розробку першого етапу комплексного природоохоронного проєкту 

«Відновлення екосистеми морського лиману Сасик шляхом будівництва 

з’єднувального каналу та реабілітації прилеглих територій», а саме – проєкту 

будівництва з’єднувального каналу Сасик-Чорне море [99]. 

Станом на 2020 рік інформації про розробку проєкту немає, а будівництво 

каналу не є першочерговим пріоритетом, про що свідчить обласний бюджет.  

 

2.2. Міжнародний досвід спроб опріснення та відновлення водойм 

 

Водогосподарське проектування в Причорноморському регіоні визначило 

важливу проблему, яка полягає в оцінці екологічних наслідків відокремлення від 

моря солоних і солонуватоводних водойм та естуаріїв і перетворення їх у 

прісноводні водосховища. Багатогранність проблеми оцінки стану таких істотно 

змінених водних екосистем в повному об’ємі проявилася саме при спробі 

опріснення Сасика. На сьогодні водосховище є свого роду моделлю, на якій 

розробляються методи розрахунку та прогнозу багатьох аспектів гідрологічного, 

гідрохімічного та гідробіологічного режимів  штучно відокремлених від моря 

лиманів, естуаріїв та заток [36].  

Ситуація, що склалася навколо водосховища Сасик унікальна для України. 

Але в інших країнах також є різний досвід одамбування, опріснення та відновлення 

солоних і солонуватоводних водойм. Розглянемо деякі з них. 

У 1939 році на річці Західний Манич в Ростовській області Росії було створено 

Веселівське водосховище шляхом будівництва земляної дамби. Джерелом 
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накопичення солей в річці були засолені відклади другої тераси та заплави, а талі та 

дощові води змивали у водосховище солі навколишніх солончакових ґрунтів. Тому 

в перші роки існування загальна мінералізація води у водосховищі в середньому 

становила 7 г/дм
3
, а іноді сягала 20 г/дм

3
. Опріснення водойми почалося у 1948 році 

з надходженням кубанської води [100]. Вже в 1951 році мінералізація води біля 

греблі становила 1,95 г/дм
3
 замість 11 г/дм

3 
в 1948-му.  

На сьогодні Веселівське водосховище має площу 300 км
2
 та середні глибини 

2,5-3,0 м (максимальні до 7,5 м). Тут немає значних коливань рівня води, а на 

добові впливає вітер (згінно-нагінні коливання амплітудою до 0,5-0,7 м). 

Прозорість складає в середньому 0,25 м [101]. Мінералізація води коливається в 

межах до 2 г/дм
3
. На її підвищення значно вплинуло зменшення забору води з 

водосховища на зрошення в Азовській зрошувальній системі. Водообмін в 

основному контролюється штучно.  

Водойма включена до складу ВБУ міжнародного значення. Має екологічні 

проблеми, схожі на проблеми Сасика: абразійні береги висотою до 10 м, утворені 

при заповненні водосховища; надходження продуктів сільгоспхімії з навколишніх 

рисових чеків та полів; зменшення забору води на зрошення та зменшення 

водообміну. Проектів ренатуралізації на сьогодні немає.  

Наприкінці 1940-х років в штаті Флорида, США, почали розробляти проект 

великого прісноводного водосховища – озера Дір-Пойнт (Deer Point Lake) 

(рис. 2.1). Внаслідок швидкого росту туристичної галузі та промисловості 

(особливо паперової, яка потребувала значної кількості води) рівень підземних вод 

став знижуватися, а наприкінці 1950-х було виявлено засолення деяких свердловин. 

В регіоні не вистачало запасів прісної води, через що було прийнято рішення про 

створення великої водойми-накопичувача прісної води. У 1961 році північна 

частина Північної бухти (North Bay) була перекрита греблею, яку збудували в її 

найвужчій частині. 

До перекриття загальна мінералізація води в озері складала 11 г/дм
3
 [102]. 

Після наповнення водосховища наполовину (приблизно 19,7 млн м
3
) цей показник 

знизився до 7,4 г/дм
3
, а при повному заповнені – до 3,7 г/дм

3
 [103]. Кількість 
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хлоридів постійно 

зменшувалася і через рік 

солоність досягла 

значення 0,4 г/дм
3 

[102]. 

Протягом першого року 

існування середній час 

заповнення водосховища 

становив 21 добу [104]. 

Опріснення водойми 

стало можливим через 

відбір частини потоку чотирьох річок, які впадали в Північну бухту. Основним 

джерелом постачання прісної води стала річка Еконфіна (Econfina Creek), частка 

якої в загальному притоку складає від 57 до 79% [105]. Через це змінився приплив 

прісної води в Північну затоку, яка є солонуватоводним естуарієм.  

На сьогодні озеро Дір-Пойнт займає площу 18,5 км
2
 і має об’єм 39,5 млн м

3
, 

середні глибини 1,5-2 м.  Воно забезпечує приблизно 80% водопостачання округу 

Бей у Флориді, в тому числі й великого міста Панама-Сіті.  

Незабаром після будівництва греблі та наповнення водосховище почало 

заростати водяною рослинністю – зокрема, водоперицею колосистою (Myriophyllum 

spicatum). Для боротьби з цією рослиною в 1975 році водойма була зариблена 

амурським коропом, але це не мало успіху. Останнім часом водойма стала також 

заростати бакопою каролінською (Bacopa caroliniana) [103]. Для боротьби із 

заростанням почали спускати рівень водосховища приблизно на 1 м. 

З 1967 р. унікальність і цінність водойми було визначено на законодавчому 

рівні, виділено водозбір і заборонено в його межах певні види діяльності. У 1988 

році Дір-Пойнт було включено до списку пріоритетних водних об’єктів районного 

водного господарства Північно-західної Флориди (Northwest Florida Water 

Management District, NWFWMD) для поліпшення та управління поверхневими 

водами (the Surface Water Improvement and Management, SWIM). Тоді ж був 

розроблений план управління. У 1991 році почалися масштабні дослідження 

Рис. 2.1.  Схема розташування озера-водосховища 

Дір-Пойнт, США 
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водосховища, результати яких покладено в основу рекомендацій щодо управління 

водоймою, які спрямовані, перш за все, на місцеві плани землекористування та 

регулювання земельних відносин [103]. 

В результаті NWFWMD зосередила діяльність  на захисті водосховища через 

придбання землі в межах водозбірного басейну та вздовж річки Еконфіна. Також 

було прийнято на законодавчому рівні жорсткіші обмеження у господарській 

діяльності в межах водозбірного басейну озера.  

На сьогодні норми водозабору з озера складають 0,37 млн м
3
 на добу. До 2040 

року внаслідок збільшення населення округу, планується збільшити водозабір з 

водосховища, що не має вплинути на екосистему бухти. Через розвиток регіону 

наразі озеро Дір-Пойнт – ще й центр рекреації округу та штату [103]. 

Опріснення Дір-Пойнт і подальше управління його водними ресурсами може 

бути врахованим при розробці проектів подальшого існування водосховища 

Сасик [106].Тим більше, що ця водойма дуже схожа за походженням і 

геоморфологічними даними на Сасик. Відмінним є те, що гребля тут зроблена 

інакше, збережено з’єднання з бухтою та підтримується достатній водообмін (за 

день до озера надходить 2,27 млн м
3
 води, а в бухту скидається 0,19 млн м

3
). 

Найбільш схожими на Сасик за походженням, геоморфологічними 

характеристиками та екологічними проблемами є антропогенно перетворені лиман 

Ташаул (рум. Tașaul) та комплекс озер-лагун Разим-Синоє (рум. Razim (Razelm)- 

Sinoie), які розташовані в Румунії. З Сасиком їх розділяє дельта Дунаю, 

гідрологічний режим якої на сьогодні впливає на всі ці водойми.  

Причорноморський лиман-озеро Ташаул знаходиться поряд з румунським 

містом Неводарі (рис.2.2).  Опріснення водойми почалося ще в 1920-х роках задля 

потреб промисловості та іригації. У 1957-му році в м. Неводарі відкрили фабрику з 

виробництва суперфосфатів, яка використовувала воду з Ташаулу та забруднювала 

водойму скидами. В 1990-му році проведено її модернізацію,  внаслідок чого 

забруднення водної екосистеми зменшилося. Окрім цього в північній частині озера 

створили рибний інкубатор площею 67 га [107]. 
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В цілому внаслідок антропогенного 

втручання глибина озера збільшилася з 

1,5 до 4 м, площа водного дзеркала – з 

1200 до 2306 га, а площа  заростей 

очерету зменшилася з 300 до 55 га [108]. 

Як і Сасик, до перетворення Ташаул мав 

періодичний зв’язок з морем, тому 

солоність його вод іноді сягала значення 

26 г/дм
3
. Після антропогенного 

втручання вже в 1970-х роках вона стабілізувалася на рівні біля 1 г/дм
3
. Ташаул з 

солоного лиману перетворився на евтрофну прісноводну водойму з високим 

вмістом поживних речовин.На сьогодні біологічне різноманіття та кількість рибних 

ресурсів у водоймі зменшились. У 2003 році вода озера мала другий-третій клас 

якості за класифікацією Водно рамкової директиви (ВРД) ЄС [109]. Тому 

розроблено проєкт  з’єднання Ташаулу з морем, який не реалізовано через нестачу 

фінансування та невирішене питання про альтернативу використання озерної води 

в іригації та промисловості.  

Ще одним наочним прикладом спроби опріснення є комплекс озер-лагун 

Разим (Разельм) – Синоє (рис.2.3), що розташований між південною частиною 

дельти Дунаю та північно-західним узбережжям Чорного моря на території 

Румунії. З 1990-го року комплекс входить до складу румунського Біосферного 

заповідника «Дельта Дунаю». 

Загальна площа комплексу Разим-Синоє складає біля 1145 км
2
, з яких водойми 

займають 863 км
2
[110]. Це, як і Сасик, мілководні водойми – середня глибина 

Синоє складає 1,25 м при максимальній 2,5 м, а Разим – 2,0 при максимумі 3,5 м 

[111]. Походженням водойми комплексу схожі з лиманами Дунай-Дністровського 

межиріччя, окрім Сасика. Кліматичні умови тут також схожі на українську частину 

ПЗП – зокрема, випаровування з водної поврехні вдвічі перевищує кількість 

опадів [112].  

 

Рис. 2.2.  Схема лиман-озера Ташаул, 

Румунія 
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В цілому, водойми 

комплексу неоднорідні за 

морфометричними, 

гідрофізичними та 

гідрохімічними 

показниками, що пов’язано з 

різним ступенем впливу 

Дунаю та Чорного моря, а 

також нерівномірним 

антропогенним 

навантаженням. До ХІХ ст. 

природний зв’язок озера 

Разим з дунайським рукавом 

св. Георгія (рум. Sfintul-

Gheorghe) відбувався в його південній частині через острів Дранов. Зв’язок з морем 

існував в декількох місцях піщаної коси, де внаслідок штормів періодично 

утворювалися прорви і прорани. Переважно діючими були Гура Портіца (рум. Gura 

Portiţa) та Перебойна (рум. Periboina). Природньо більш опрісненим було озеро 

Разим, а Синоє відрізнялося підвищеною мінералізацією. 

Антропогенний вплив на комплекс полягав у втручанні в гідрологічний режим 

озер-лагун задля їх опріснення з метою використання для зрошення та рибництва. 

Втручання людини у функціонування водних екосистем тут було неодноразовим, 

тому виділяють [113] декілька етапів їх антропогенної трансформації – це початок 

ХХ століття (1905, 1912 та 1933 рр.), 1950-ті та 1960-1970 роки. Після 1990-го року 

активне антропогенне втручання припинилося через включення комплексу до 

біосферного заповідника. І лише у 2000 році втілено проєкт відновлення зв’язку 

лиману Синоє з морем.  

Перший етап трансформації водойм полягав у днопоглиблювальних роботах і 

перетворенні на штучні канали природних рукавів Дунават (рум. Dunăvăţ) та 

Дранов (рум. Cerneţ) задля валоризації рибних ресурсів [113]. 

Рис. 2.3.  Схема розташування комплексу озеро-лагун 

Разим (Разельм) – Синоє, Румунія 
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В 1950-му році з розробки першого плану комплексної організації озер 

починається другий етап трансформації комплексу, який полягав у будівництві 

нових каналів та серії ставків для риборозведення [114]. 

В 1970-х роках рибництво поступається іригації – опрісненими водами 

більшості з озер заплановано зрошувати біля 120 000 га, а розведення риби 

залишається пріоритетним лише в лимані Синоє [113]. 

У 1973 році головна прорва Гура Портіца була перекрита дамбою, а зовнішній 

бар, розташований на північ від неї, з’єднаний із земляною греблею. Наслідком 

цього стало зниження солоності вод Синоє, зменшення ерозії та активізація 

процесів седиментації в деяких районах водойми [115]. В цей час також будуються 

та одамбовуються канали II (пропускна здатність 40 м
3
/с) і V (до 200 м

3
/с; шлюзи) 

(див. рис. 2.5), які мають забезпечити інтенсифікацію водообміну між водоймами. З 

метою регулювання витоку води з Синоє в Чорне море в 1985 році на місці прорви 

Перебойна створено гідротехнічний вузол [113]. 

Перераховані вище заходи призвели до суттєвих змін гідрологічних, 

гідрохімічних та біологічних умов гідроекосистем комплексу. Найбільш цікавим 

прикладом зміни для порівняння із Сасиком є лиман Синоє.  

Наприкінці 1990-х років Синоє перетворився на високоевтрофну водойму, що 

характеризується: рівнем солоності до 1,32-1,75 г/дм
3
 (в природньому стані – 15-20 

г/дм
3
); зміненим гідрологічним режимом, де водообмін з морем та озером Разим 

контрольований, а рівень води залежить від водності Дунаю, посух та морських 

штормів; підвищеною каламутністю води, періодичним «цвітінням», майже 

повною заміною домінуючих видів у фауні з морських на прісноводні; збідненим 

біорізноманіттям і зменшенням валоризації виловів (рибних ресурсів).   

Перераховані екологічні проблеми водойми, як і у випадку із Сасиком, 

призвели до соціального напруження та наукових суперечок про перспективи 

існування водойми. Найбільше стурбували населення зміна видового складу 

іхтіофауни та зниження об’ємів виловів (рис.2.4). Якщо ще на початку 1950-х років 

у виловах домінували морські та евригалинні види, то в 1998-му році 67 % вилову 

складали три прісноводні види – карась, лящ та плотва [116].  
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Окрім цього екосистема водойми до початку 2000-х років відрізнялася 

настабільністю умов. Так, в 2000-му році через аномальну посуху відновлено 

водообмін з морем, а сполучення з озером Разим тимчасово припинено. Було 

відкрито шлюзований канал Едігіол (рум. Edighiol), що дозволив надходити воді з 

моря разом з кефалевими. Рівень в Синоє різко впав, а солоність підвищилася 

місцями до 0,4-6,0 г/дм
3
. Це призвело до «цвітіння» води і різкого зменшення 

кількості зоопланктону та зообентосу [116]. 

Екологічні проблеми водойми призвели до прийняття на національному рівні 

наступних управлінських рішень: змінити режим солоності лиману Синоє до 

початкових значень; забезпечити диверсифікацію та раціональне використання 

рибних ресурсів; ініціювати спеціальні дослідження сучасного стану реліктових 

видів, їх спільнот та біотопів з огляду на їх захист та збереження.  

При цьому спірним залишилося питання відновлення вихідного стану 

гідрохімічного режиму, так як максимальний вилов риби (при домінуванні 

карпоподібних, які не можуть витримати солоність вище 2-3 г/дм
3
) зареєстрований 

був при солоності 1,5-2 г/дм
3
; найцінніший прісноводний вид судак може досягати 

Рис. 2.4.  Динаміка змін середньорічних значень солоності води, г/дм
3
 та виловів 

риби, т в лимані Синоє  (згідно [116,117]) 
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максимальних рівнів при 1,5-2 г/дм
3
 (витримує до 6-8 г/дм

3
), а ось відновлення 

морських та евригалинних видів (зокрема, осетрових, камбаловидних, кефалевих, 

вугрових) потребує збільшення солоності води мінімум до 10 г/дм
3
.  

Задля захисту та раціонального використання рибних ресурсів розроблено 

план стійкого розвитку та комплексного управління прибережною зоною. В ньому 

запропоновано застосування біологічних фільтрів за участі двостулкових молюсків 

та запровадження в Синоє практики аквакультури з найбільш доступними і 

цінними видами [116]. 

В останні роки на водоймах комплексу проводяться ґрунтовні гідроекологічні 

дослідження, економічні дослідження щодо продажів риби та моніторинг умов 

вилову з метою запобігання браконьєрству. Станом на 2016 рік комплекс Разим-

Синоє та власне лиман Синоє знаходяться в умовах непоганого екологічного стану 

(англ. near good ecological condition) [110]. За даними натурних досліджень в 2008 

році солоність вод Синоє сягала значення 5,82 г/дм
3
 [111], а в 2016 р. вона 

змінювалась в межах 0,19-4,91 г/дм
3
 [110]. Найвище значення показника зазначено 

в зоні впливу каналу Едігіол, який в останні роки забезпечує водообмін з морем 

(рис. 2.5), на відміну від Перебойни (рис. 2.6), яка майже занесена піском. Як видно 

з рис.2.6 прорва була діючою лише навесні 2013 р., коли її розмило штормами. В 

свою чергу, канали ІІ та V в останні роки майже постійно відкриті і забезпечують 

надходження дунайської води для підтримки водообміну з водоймами комплексу. 

Розрахунковий період водообміну для лиману складає 300-400 діб і залежить, по-

перше, від штучного контролю надходження води з моря та Дунаю, а по-друге, від 

швидкості та напрямку вітру. Від впливу вітру залежить і розподіл солоності по 

акваторії водойми, яка, за даними моделювання, може змінюватися від 0 до 

15 г/дм
3
 [118]. 

Щодо інших гідрохімічних характеристик, то вміст розчиненого у воді кисню 

у 2008 році зазначено на рівні 8,23 мг/дм
3 

[111], а в 2016-му в середньому по 

акваторії складало 13,31 мг/дм
3 
(165 % забезпеченість) [110].  
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Даних щодо сучасного стану рибних ресурсів Синоє у відкритому доступі 

немає, але аналіз виловів по комплексу за 2003-2013 роки показав, що найбільший 

об’єм виловів в розмірі 5635 т зафіксовано в 2003 році з поступовим зменшенням 

до 2307 т в 2013 р. Наразі продовжується домінування карпоподібних на рівні 52% 

зі збільшенням частки камбалоподібних до 25-35% в останні роки [119]. 

Окрім рибництва останнім часом на прилеглих до лиману територіях активно 

розвивається туристична галузь. Це, по-перше, є вирішенням соціальної напруги, 

що склалася в регіоні через втрату робочих місць у рибному господарстві на 

лимані, але по-друге, є додатковим специфічним антропогенним навантаженням на 

водну екосистему, що потребує дослідження.  

Отже, можна вважати, що відновлення екосистеми лиману Синоє триває і 

може бути використано як приклад для вирішення проблеми Сасику [106]. 

Окрім Румунії досвід відновлення ВБУ та водних об’єктів є в Нідерландах, де 

на початку ХХ століття було проведено багато гідротехнічних заходів щодо 

опріснення (наприклад, затоки Зейдер Зее). На сьогодні ренатуралізація водних 

об’єктів тут є пріоритетом і становить інтегровану частину національної та 

Рис. 2.5.  Канал Едігіол: а) 2012 рік; б) 2013 рік; в) 2016 рік (фото - Google Earth Pro) 

а б в 

Рис. 2.6.  Перебойна : а) 2012 рік; б) 2013 рік; в) 2016 рік (фото - Google Earth Pro) 

а б в 
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регіональної політики. Досвід Нідерландів є показовим, але не в повній мірі 

підходить для використання в кліматичних умовах України. 

 Відновлення екосистем має місце і в Україні. В основному, це проєкти, 

направлені на роздамбування та ренатуралізацію островів та водних об’єктів 

дельти Дунаю, реалізовані на початку 2000-х років. Даний досвід прийнятний у 

випадку із Сасиком як приклад залучення міжнародного фінансування до 

вирішення локальних екологічних проблем. Останнім прикладом відновлення 

водної екосистеми в Україні є Куяльницький лиман, для якого реалізовано проєкт 

створення зв’язку з морем.  

 Отже, в різних країнах опріснені водойми в залежності від необхідності 

підтримуються в перетвореному стані або ж відновлюються шляхом зміни 

гідрологічного режиму до максимально можливого природного стану. Але 

ренатуралізація все ще залишається новим напрямком діяльності, так як потребує 

обґрунтованої оцінки стану екосистеми, наявності прогнозних моделей та значних 

капіталовкладень.   

 

2.3. Екогідрологічні дослідження як складова управління екосистемами 

істотно змінених водойм 

 

2.3.1. Ключові гідрологічні фактори та інтегральні показники 

функціонування водних екосистем 

 

Терміни «гідроекологія» та «екологічна гідрологія» часто вважаються 

ідентичними та взаємозамінними. Та якщо гідроекологія – це наука, яка вивчає 

водні екосистеми через призму співіснування гідробіонтів між собою і 

навколишнім середовищем в межах певної екосистеми [120]; то екологічна 

гідрологія – напрямок наук про Землю, що розглядає абіотичні чинники 

гідроекосистеми, їх взаємодію та особливості впливу на гідробіонтів [36]. Існують 

також інші визначення даних термінів [121-123], але в роботі керуємося саме 

наведеними.  
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Необхідно відзначити, що основні задачі екологічної гідрології схожі із 

задекларованими кроками та підходами ВРД щодо істотно змінених водних 

об’єктів, до яких на сьогодні відноситься водосховище Сасик. Так, екологічною 

метою ВРД є встановлення «максимального екологічного потенціалу» водойми та її 

доброго хімічного стану. Для цього необхідно виконати послідовно скринінг 

впливів, оцінку умов та визначення заходів щодо досягнення мети [124, 125]. 

Алгоритм дій з точки зору екологічної гідрології подібний з різницею лише в 

тому, що наголос робиться саме на ключових гідрологічних чинниках (факторах) 

функціонування гідроекосистеми. Їх визначення та оцінка є першим етапом 

дослідження, після чого вивчається характер і механізми впливу на абіотичну та 

біотичну складові гідроекосистеми. На підставі отриманих даних розробляються 

методи управління з метою регулювання відповідності гідроекосистеми цільовому 

водокористуванню або відтворення її природного стану. 

В екологічній гідрології на основі багатолітніх досліджень на різних водоймах 

України [3, 126-129] виділено декілька блоків особливо важливих абіотичних 

факторів, серед яких головними є зовнішній водообмін на основі водного балансу 

водойми; внутрішньоводоймові гідродинамічні процеси; деякі фізичні властивості 

водних мас та ґрунтів, зокрема термічний режим водойми, оптичні показники води, 

склад донних відкладів та інше (рис. 2.7) 

Перераховані вище фактори є основними, але для кожної конкретної водойми 

значущість вказаних характеристик є різною. Це залежить від генезису, розвитку, 

клімату, розташування, розмірів водного об’єкта. Нерівномірність відношення 

основних елементів добре проявляється навіть при порівнянні водойм України. 

Окрім того, в останнє століття можна стверджувати про антропоцентричність 

факторів, тобто залежність їх впливу в більшості випадків від характеру та 

інтенсивності антропогенного навантаження.  

Аналіз фізико-географічної характеристики регіону, історії розвитку, 

антропогенного впливу та попередніх досліджень дозволив виділити для Сасика, 

окрім основних факторів, значимість деяких гідрохімічних показників водних мас 

та особливостей перетворення берегів. 
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Отже, в даному дослідженні серед елементів гідрологічного режиму водойми 

особливу увагу було приділено розгляду водного балансу (ВБ), водообмінним та 

гідродинамічним процесам (динаміка рівня водної поверхні, характер течій, 

хвилювання та перемішування водних мас); серед гідрофізичних показників – 

температурному режиму, каламутності та оптичним властивостям (колір, відносна 

прозорість) водних мас; серед гідрохімічних показників – загальній мінералізації 

(солоності) води і вмісту розчиненого у воді кисню. Вони в деякій мірі є 

взаємозалежними та одночасно визначальними умовами формування екологічного 

стану (потенціалу) водойми в цілому. Окрім цього розглянуто вплив гідрологічного 

режиму на переформування берегів водосховища, розподіл донних відкладів та 

особливості життєдіяльності гідробіонтів, зокрема, фітопланктону, фітобентосу та 

іхтіофауни. 

Якщо для періоду становлення водосховища Сасик в літературі є певна 

інформація щодо зазначених факторів, то для етапу існування водойми до 

перетворення і для сучасного періоду дані переважно були розраховані або 

визначені під час натурних досліджень автором [7, 8, 10, 130-133].  

Рис. 2.7.  Основні абіотичні (гідрологічні) чинники функціонування екосистеми Сасика з 

точки зору екологічної гідрології 
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2.3.2. Матеріали та методичні аспекти дослідження  

 

На основі проведених досліджень автором розроблено періодизацію 

існування водойми –  виділено два основні етапи існування Сасика, межею яких є 

1979 рік (рік основного перетворення водойми). До цього про водойму в 

природному стані говоримо як про «лиман-озеро», після – як про перетворений 

водний об’єкт «водосховище» (рис. 2.8).  

Для запланованих екогідрологічних досліджень доцільно також врахувати 

природну особливість водойми – періодичний зв’язок з морем, який досить суттєво 

впливав на гідрологічний режим та функціонування гідроекосистеми в цілому. 

Поділ на періоди відокремлення та сполучення лиману-озера з морем вельми 

умовний. Відомо, що в 1947-1950-х рр. Сасик, в основному, не мав зв’язку з морем. 

Тому саме цей період вважаємо типовим. Хоча в літературі зазначаються й інші 

роки (наприклад, 1851 р. [44]) відсутності сполучення з морем. Але такі періоди 

часто тривали до року. В роботі [44] зазначено, що постійне сполучення з морем 

існувало з 1953 по 1971 рр. Для розрахунків умовно приймаємо даний період з 1951 

по 1978 рр. Період становлення у якості водосховища – 1979-1999 р., сучасний 

період – з 2000 (2001) р.  в залежності від наявних даних.  

Основні характеристики водойми за періодами надано в таблиці 2.1. Вони 

уточнені автором та прийняті для розрахунків водного балансу.  

 

Рис. 2.8.  Схема умовної періодизації існування водойми 
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Таблиця 2.1 

Вихідні дані для розрахунків елементів водного балансу водойми  

Вихідні дані для розрахунків 

Лиман-озеро Водосховище  

Період 

відокремлення 

від моря 

Період 

сполучення 

з морем 

Період 

становлення 

Сучасний 

період 

Роки 1947-1950 1951-1978 1979-1999 2000-2013/17 

Площа водойми, км
2
 180 208 210 206 

Об’єм, млн м
3
 352 415 517 479 

Довжина пересипу, м 11 000 
Об’єм при НПР  

(0,20 м БС), млн м
3
 

500 

Площа водозбору, км
2
 5550 

Об’єм при РМО  

(-1,0 м БС), млн м
3
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При аналізі рівневого режиму водойми в періоді становлення  водосховища 

виділено активну фазу перетворення (1978-1985 рр.), фазу використання водойми 

для іригації (1986-1994 рр.) та фазу стабілізації (1995-2000 рр.).  

За морфометричними характеристиками  традиційно водойму поділяють на 

північний (верхів’я) та південний (пониззя) райони, межею яких є звуження, 

розташоване ближче до північного краю. Аналізуючи власні дослідження за 

деякими гідрологічними та гідрофізичними показниками вважаємо доцільним в 

південному районі виокремлювати центральний [9, 134-136] (рис. 2.9). 

Збір матеріалу для проведення дослідження, в основному, проходив протягом 

2013-2019 років, але певні спостереження на водному об’єкті автором проводилися 

раніше, починаючи з 2004 р. Окрім водосховища Сасик іноді відбирали проби в 

каналі Дунай-Сасик (зокрема, на визначення загальної мінералізації, завислих у 

воді речовин); в скидному резервуарі (на визначення загальної мінералізації води); 

в Жебріянській бухті Чорного моря (загальна мінералізація, гідродинамічні 

процеси); тимчасових водоймах на Сасицькому пересипі, в джерелах підземних вод 

та колодязях вздовж узбережжя водойми, річок Когильник і Сарата (переважно, на 

визначення загальної мінералізації води).  

Всього за час досліджень було проведено більше 37 експедиційних виїздів. 

Опрацьовано дані 3 постійних моніторингових станцій ДГМО та Держводагенства. 
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Рис. 2.9.  Карта-схема районування (а) та 

розташування станцій досліджень (б) 

Комплексні повторні  

дослідження проводились на 17 

станціях на відкритій акваторії. 

На 2-х прибережних 

тимчасових станціях 

проводились повторні виміри 

добових змін показників. На 

понад 30 пунктах 

спостереження і відбір проб 

проводились разово або 

повторно (рис. 2.9, б). 

 За час досліджень було 

відібрано та опрацьовано 

порядка 900 проб на вміст 

розчиненого кисню у воді та 

БСК5, мінералізації води, 

вмісту хімічних сполук, 

фітопланктону, температури, каламутності, кольору та прозорості води, донних 

відкладів. В натурних умовах автором досліджувалися процеси перемішування, 

хвилювання, рівень водної поверхні та режим льодоставу. 

При натурних дослідженнях глибини вимірювали ехолотом Eagle Finder 2, станції 

фіксували GPS-навігатором Lowrence iFiner Н2О.  

Використані гідрологічні та екологічні методи досліджень та розрахунків описані 

нижче.  

Водний баланс. Незважаючи на те, що облік основних складових водного 

балансу водосховища Сасик має здійснюватися водогосподарськими організаціями, 

загальні воднобалансові розрахунки проводилися проєктними установами лише в 

окремі роки. Тому при визначенні складових ВБ на різних етапах існування 

водойми були використані наявна сучасна моніторингова та статистична 
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інформація, дані з доступних літературних та проектних джерел [2-5,19,137] та 

розрахункові методи. 

Ґрунтовий (підземний) стік можна визначати різноманітними методами. При 

відсутності даних постійних спостережень норму природного ґрунтового стоку 

розраховують за генетичним методом А.Н. Бефані (1957) [138]. 

Питання визначення потоку води в прорві між водоймою та морем є вельми 

специфічним і не має стандартної методики розрахунку. Результати схожих 

розрахунків для Березанського лиману представлені в роботі [139], а для 

Тузлівських лиманів – в роботі [12]. Результати модельних розрахунків водообміну 

Сасика в природному стані з морем та порівняння варіантів існування прорв 

шириною 100 та 300 м надано в роботах [140, 141].  

Водообмін між прибережною водоймою та морем може відбуватися внаслідок 

існування природної різниці рівнів водної поверхні, періодичної зміни рівня моря під 

впливом припливів та відпливів, або через неперіодичну зміну рівнів внаслідок вітрової 

дії на водні об’єкти. Приблизний рівень внаслідок приливів і відливів можна 

розраховувати за методами [142]. Так, в роботі [143] зазначено, що в п. Одеса середня 

величина приливів у сизигію складає 14 см, а в квадратуру 2,8 см, в п. Варна – 

відповідно 3,6 та 0,2 см. Тому для розрахунків приблизно приймемо, що в середньому 

величина приливів в Жебріянській бухті Чорного моря дорівнює 5 см за півдоби.  

Вітрові денівеляції рівня з боку моря представлені рівнянням [139]: 

ΔHв= 0,307(Kw+8)
2
-23,1,      (2.1) 

де ΔHв – зміна рівня водної поверхні за вказану одиницю часу, см; Kw – 

проекція вектора вітру на меридіан; w – усереднена за півдоби до і-того моменту 

швидкість вітру, м/с. 

Формулу (2.1) з деяким наближенням можна використати і для досліджуваної 

ділянки. Зміну рівня водойми в залежності від швидкості вітру визначаємо за 

формулою (3.6).  

Також швидкість вітрової течії (Vв.т., см/с), а відповідно за нею і витрату води, 

можна визначити за формулою Екмана [144, 145], що враховує усереднену за 

певний період швидкість вітру на висоті 10 м (w10, м/с) та географічну широту (φ,º): 
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𝑉в.т. =
0,0127∗𝑤10

sin|𝜑|
       (2.2) 

Об’єми надходження дунайської води, скиду в море та забору для іригації з 

водосховища розраховувалися за наявними статистичними даними 

водогосподарських організацій. 

Фільтрацію води через пересип (дамбу) між водоймою та морем можна 

наближено визначити, використовуючи закон Дарсі [121, 146]: 

𝑄 = 𝑘ф ∗ 𝜔 ∗
ℎ𝜔

𝑙
,      (2.3) 

де ω – поперечний переріз породи, м
2
; hω – втрати напору на ділянці довжиною 

l, яка дорівнює ширині пересипу і є шляхом фільтрації, м; kф – коефіцієнт 

фільтрації, який характеризує фільтраційні властивості ґрунту, м/добу. 

В нашому випадку коефіцієнт фільтрації дорівнює 50 м/добу, що є 

максимальним для пісків. Втрату напору (hω) можна визначити як різницю відмітки 

рівня водної поверхні моря біля пересипу (Нм, м БС) та рівня водойми (Нв, м БС): 

hω = ΔH = Нв - Hм        (2.4) 

Площа перерізу (ω) є добутком довжини ділянки, на якій здійснюється 

фільтрація (s, м), та висоти напірного фронту, який в свою чергу дорівнює різниці 

відмітки рівня водної поверхні моря біля пересипу (Нм, м БС) та середньої глибини 

водойми (hв, м БС). Отже, формула (2.3) з урахуванням (2.4) набуває вигляду: 

𝑊ф = 𝑘ф ∗
(ℎв−Нм)∗(𝐻в−𝐻м)∗𝑠

𝑙
      (2.5) 

В нашому випадку s – це довжина пересипу, яка не змінюється для 

досліджуваних періодів існування водойми (приблизно 11 000 м), середня глибина 

водойми прийнята на рівні -2,4 м БС, а середній рівень водної поверхні моря та водойми 

різний.  

Випаровування з водної поверхні визначається за різними методиками, в 

основі яких – формула Дельтона: 

E=ε0(e0-e200),     (2.6) 

де E – шар води, що випарувалася, мм/добу; ε0 – коефіцієнт, який залежить від 

швидкості вітру; e0 – тиск насиченої водяної пари, гПа; e200 – парціальний тиск 

водяної пари, гПа.  
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Автором проведено розрахунки за стандартною формулою ДГІ [147], яка 

враховує період, за який проводиться розрахунок (n, доба) та значення швидкості 

вітру на висоті 2 м над водною поверхнею (w200,м/с): 

E=0,14*n*(e0-e200)(1+0,72*w200)      (2.7) 

В даній формулі e0, мб, позначає середнє значення максимальної пружності 

водяної пари та враховує температуру поверхні води у водоймі. e200, мб – середнє 

значення пружності водяної пари (абсолютної вологості повітря) на висоті 2 м, яка 

при відсутності даних натурних спостережень розраховується за формулою: 

e200 = e’200 +(0,8*e0 – e’200)*М ,      (2.8) 

де e’200 – середня за розрахунковий період вологість повітря на найближчій 

континентальній станції, мб; e0 – максимальна пружність пари за цей інтервал часу, 

визначена за температурою водної поверхні у водоймі, мб; М – коефіцієнт 

трансформації, що враховує середню зміну вологості та температури повітря в 

залежності від розміру водойми (0,33). 

В свою чергу w2 при відсутності даних натурних спостережень визначається за 

швидкістю вітру за флюгером на найближчій метеостанції (wф, м/с): 

w2=К1*К2*К3* wф,      (2.9) 

де К1 – коефіцієнт, що враховує ступінь захисту метеорологічної станції на 

суші (К1 = 1);К2 – коефіцієнт, що враховує характер рельєфу в пункті 

спостереження (К2= 1); К3 – коефіцієнт, що враховує середню довжину розгону 

повітряного потоку над водоймою при різній захищеності (К3= 1). 

Для порівняння бул зроблені розрахунки за формулою Н.Н. Іванова [148]: 

E=0,0018*(100- f)*(25+t)
2
 ,     (2.10) 

де f – середньомісячне значення відносної вологості повітря; t – 

середньомісячна температура повітря, ºС. 

Вважаємо, що найбільш точні результати дає використання формули, 

запропонованої Шерешевським А. І., Синицькою Л.К. [149]: 

E=0,37*n*(e0-e200)(1+0,14*w200) ,    (2.11) 



70 

 

де e0– пружність водяної пари, яка насичує простір за даної температури 

води, мб; e200 – пружність водяної пари в повітрі на висоті 200 см на рівнем води, 

мб; w200,м/с – швидкість вітру на висоті 200 см; n – кількість днів у місяці. 

Після визначення шару випаровування (E, мм), розрахунок об’єму води, що 

випаровується з поверхні водойми в середньому за розрахунковий період 

(Wвип, млн м
3
), визначається наступним чином: 

 Wвип= 0,001*E*Fвод*k ,      (2.12) 

де Fвод – площа водної поверхні водойми (180-210 в залежності від 

періоду), км
2
; k – коефіцієнт, що враховує значення мінералізації води у водоймі 

згідно [12] (0,93-0,994 залежно від періоду).  

Водообмін. Від співвідношення складових ВБ, тобто від інтенсивності 

притоку та стоку води залежить зовнішній водообмін водойми. Саме водний баланс 

лежить в основі врахування водних мас, розчинених і завислих речовин, біогенних 

елементів та водних організмів у водоймі. Він же багато в чому визначає динаміку, 

яка є рушійною силою внутрішнього водообміну[10]. 

При оцінці інтенсивності зовнішнього водообміну в якості екологічно 

оптимальних показників найчастіше вживають коефіцієнт (Кв) та період (τ) 

водообміну. Коефіцієнт водообміну (Кпр) може визначатися за формулою 

С.В. Григорьєва [150-152] як відношення загального об’єму прибуткової частини 

ВБ (Wпр, млн м
3
) до середнього об’єму водойми (Vв, млн м

3
) за певний період; за 

формулою Л.І. Дубровіна [150-152] (Кст) як відношення об’єму витратної частини 

ВБ (стоку) (Wст, млн м
3
) до середнього об’єму водойми за певний період; або ж в 

середньому за формулою В.Н. Штефана [151, 152]: 

𝐾в =
𝑊пр+𝑊ст

2 𝑉в
      (2.13) 

Окрім зазначених вище параметрів для водойм, неоднорідних за 

морфологічними характеристиками, можна розраховувати коефіцієнт водообміну 

окремо для кожної ділянки водойми за формулою В.А. Знаменського [153]. 
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Період водообміну (τ, год/доба/рік) – це час, за який до водойми надходить 

та/або витікає з неї об’єм води, що дорівнює її середньому об’єму. Період 

водообміну є зворотною величиною до коефіцієнту водообміну: 

𝜏 =  
1

𝐾в
=

2 𝑉в

𝑊пр+𝑊ст
      (2.14) 

Для водосховищ, створених у руслах річок, заток, водойм з неоднорідними 

морфологічними характеристиками доцільно розраховувати запропонований 

Н.В. Пікушем [154] показник проточності. А для водойм, схожих на Сасик, 

відносно однорідних за морфометричними характеристиками, але води яких 

формуються за рахунок генетично різних водних мас, доцільно розраховувати 

коефіцієнт водооновлення (В). Він визначає частку «нової» води, що надійшла до 

водойми і залишилася в ній до кінця розрахункового періоду, по відношенню до 

всього об’єму [152]: 

𝐵 = 1 − (
𝑉0

𝑉к
)

1+
𝑊ст 𝑉к⁄

1−𝑉0 𝑉к⁄ ,     (2.15)  

 де V0, Vк – об’єм водойми на початку та в кінці розрахункового періоду, м
3
; 

Wст – стік з водойми за цей період, м
3
. 

Коефіцієнт водооновлення є важливим і використовується, наприклад, у 

формулі А.П. Браславського [155] для розрахунку мінералізації води у 

водосховищах. Встановлено, що внесок зовнішнього водообміну в процес 

водооновлення становить 82%. Але дана формула (2.15) не враховує інших 

важливих факторів – морфологічних характеристик водойми, інтенсивності 

внутрішньоводоймних динамічних процесів. Тому В.М. Тімченко [36] для 

дніпровських водосховищ запропонував визначати водооновлення з урахуванням 

процесів турбулентної дифузії: 

𝐵′ = 0,5𝑉−1(𝑉 + 𝑄пр𝑡 − 1,41𝑏ℎ√𝐾𝐿𝑡),   (2.16) 

де V – середній об’єм водойми, м
3
; Qпр – середня за розрахунковий період 

витрата води, що надходить до водойми, м
3
/с; t – тривалість розрахункового 

періоду, с; b, h – середня ширина та глибина водойми, м; KL – коефіцієнт 

горизонтальної дифузії, м
2
/с. 
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Рівневий режим. На водосховищах коливання рівня води обумовлені як 

природніми явищами (наприклад, вітровими згінно-нагінними денівеляціями, 

перекосом рівня під впливом різниці атмосферного тиску в різних частинах 

водойми, природною зміною стоку річок, що впадають у водойму), так і впливом 

роботи гідротехнічних споруд [131]. 

Стаціонарні спостереження за режимом рівнів води Сасика почалися в 1940 р. 

[19], але через воєнні дії  зупинилися. Розрізненні дані є лише за 1946-1953 рр. 

Постійні спостереження на гідрологічному посту в с. Борисівка Дунайською 

гідрометеорологічною обсерваторією починаються з 1981 р. після створення 

водосховища. За цими даними проаналізовано багаторічну та сезонну динаміку 

рівня водної поверхні водосховища під час становлення та у сучасний період. 

Денівеляції рівня водної поверхні водосховища впродовж року визначені за 

моніторинговими фактичними даними гідрометеорологічних спостережень. Для 

порівняння наближені денівеляції рівня (Δzв, м) розраховані за формулою 

Караушева [156] для малопроточної водойми довжиною L, м: 

∆𝑧в = (3 + 10 ∗ ℎ)10−8 𝐿

𝐻сер
∗ 𝑤ф

2 ∗ 𝑐𝑜𝑠 𝛼,     (2.17) 

де wф – швидкість вітру на найближчій метеостанції на висоті флюгера, м/с; 

Нсер – середня глибина водойми, м; h – висота хвилі, м; α – кут між напрямком вітру 

та віссю L. 

Натурні спостереження автора за коливаннями рівня води впродовж доби були 

проведені в 2013-2015 рр. в південно-західній частині водойми на тимчасово 

встановленому водомірному посту (станція 19) згідно методики [157]. Так як пост 

був тимчасовим, то рівень води є відносним і відповідає фактичній глибині в місці 

спостережень. Одночасно з дослідженням динаміки рівня проводилось визначення 

кількості завислих речовин та загальної мінералізації і температури води. 

Хвилі та їх елементи можна досліджувати за допомогою емпіричних і 

розрахункових методів. Основними елементами будь-яких хвиль є їх висота (h), 

довжина () та період коливання (). Для сейш також визначають кількість (n) і 

місцезнаходження вузлів та швидкість течії (wc). Сейшеві коливання відбуваються 
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вздовж певної вузлової лінії, положення котрої визначається лише формою 

котловини водойми [158]. 

Для визначення елементів стоячих хвиль використовують розрахункові методи 

Меріана, Дюбуа, Дефанта, Кристала, метод фізичного і математичного моделювання 

[159]. В даній роботі розрахунок періоду сейші (с) проведений за формулою Праудмена 

[160] (3.8), а результати розрахунку перевірені натурними дослідженнями. 

Розміри вітрових хвиль залежать від вітрового режиму, довжини розгону вітру 

(відстань від підвітреного берега до розрахункової точки), глибин і рельєфу водойми та 

конфігурації берегів. При цьому глибини водойми та обриси берегів впливають на 

хвилі переважно у прибережних ділянках, в районах мілководдя та біля островів [161]. 

Методи розрахунків статистичних та спектральних характеристик вітрових 

хвиль детально розглянуті в роботах [162, 163]. Розрахунки елементів вітрових 

хвиль можна проводити за формулами В. Г. Андреянова (3.9, 3.15), Н. Д. Шишова 

(3.16), Є.А. Дьякової (3.10), які були отримані за емпіричними даними; або за 

методами А.П. Браславського, Н.А. Лабзовського (3.11, 3.12, 3.17), що розроблені 

спеціально для водосховищ на основі врахування балансу хвильової енергії. В 

роботі проводились розрахунки за більшістю з представлених методів. 

Натурні дослідження хвильових процесів носять систематичний або 

періодичний характер і можуть здійснюватися або на стаціонарних гідрологічних 

постах, або на тимчасово встановлених. При дослідженнях можуть застосовуватися 

спеціальні акселерометричні буйкові хвилеграфи, що працюють за принципом 

акустичного ехолоту та хвилеграфи гідростатичного типу. При вимірюванні 

вітрового хвилювання звичайно визначаються середня та максимальна висота 

хвиль, середній період та довжина хвилі, частотний спектр хвилювання [162]. 

Висота та довжина хвиль можуть також вимірюватися за допомогою 

хвилемірів, хвилемірних віх, самописців рівня води, за допомогою проведення 

відео- та фотозйомки хвиль із використанням хвилемірної сітки або віхи. В наших 

дослідженнях використовувалися хвилемірні віхи, проводилась фото- та відео-

фіксація хвиль. Одночасно визначалася швидкість вітру над водною поверхнею.  
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Перемішування води є особливою умовою функціонування прибережних 

гідробіоценозів і тісно пов’язане з вітровим хвилюванням на мілководних ділянках 

водойм. Вплив перемішування на гідроекосистеми вивчали В.М. Тімченко [3, 36], 

В.І. Бєляєв [164], Н.А. Лабзовський [165], Н.Н. Філатов [158] та інші. 

Конвективне перемішування, що виникає при наявності значно 

стратифікованих водних мас без механічного впливу на них хвилювання, якщо і 

має місце у водосховищі, то дуже рідко і його вплив важко виокремити. У водоймі 

переважає велико- та дрібномасштабне турбулентне перемішування води. 

Перемішування можна вивчати за допомогою спеціальної апаратури, що 

вимірює зміну швидкості течій та гідрофізичні показники. Для визначення, 

наприклад, великомасштабної турбулентності у натурних умовах також 

використовують дискретні індикатори – пінопластові поплавки з прив’язаними 

«парашутами» [165, 166], для визначення дрібномасштабної – індикатори (трасери), 

а саме уранін або розчин перманганату калію [167]. 

Основними показниками перемішування є коефіцієнти вертикальної (Кz) та 

горизонтальної (KL) турбулентної дифузії. У водоймах при вирішенні більшості 

задач Кz можна приймати постійною величиною. А ось KL для певної водойми або її 

ділянки можна оцінити тільки при натурних дослідженнях.  

При вивченні великомасштабного перемішування використовують формулу: 

𝐾𝐿_𝑘 =
∆𝑙2

2∆𝑡
 ,       (2.18) 

де Δl – відстань між індикаторами, м; Δt – час, за який зафіксована Δl, с. 

У дослідженнях для роботи зосередились на вивченні дрібномасштабної 

турбулентності, коефіцієнт якої визначається за формулою: 

𝐾𝐿_д =
𝑟𝑚𝑎𝑥

2

4𝑡𝑚𝑎𝑥
        (2.19) 

де rmax – максимальний радіус плями індикатора, м; t – час, за який зафіксовано 

максимальний розмір, с. 

Наявність циркуляцій Ленгмюра вивчали в натурних умовах за різних 

гідрометеорологічних умов – за можливості вимірювали довжини та відстань між 

ними, а також застосовували фото- і відеофіксацію для визначення масштабів.  
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Течії у водоймі можливо вивчати шляхом натурних досліджень з 

використанням різноманітних приладів (наприклад, гідрометричними млинками, 

профілографами, дрифтерами), методів (наприклад, метод Пікуша [168]) та 

розрахунків, зокрема фізичним або математичним моделюванням. В екологічній 

гідрології при моделюванні вітрових і стокових течій значного поширення набув 

метод повних потоків [169], адаптований до малих глибин. Детальний розгляд 

методу надано в працях [3, 36, 169, 170]. Тут зупинимось лише на деяких його 

особливостях.  

Метод повних потоків надає можливість вивчити характер переміщення 

водних мас за заданих сталих умов. Значення функцій повних потоків у кінцевих 

точках по контуру водойми приймаються рівними нулю. На рідких межах, зокрема 

на ділянках, де відмічається водообмін (річки, канали, протоки), значення функцій 

відповідають значенням притоку чи стоку. Для встановлення кроку сітки 

(детальності) розрахунків слід враховувати реальні особливості берегової лінії та 

морфометрії водойми [170]. Окрім цього в якості вихідної інформації при 

моделюванні використовуються деякі гідрологічні дані (притік та стік води з 

водойми) і метеорологічні умови (напрямок та швидкість вітру) [7].  

Реалізується дана модель за допомогою програмного забезпечення на основі 

Microsoft Excel за допомогою макросу (мова програмування Visual Basic), що 

забезпечує виконання алгоритму розрахунків. Візуалізація результатів проводиться 

за допомогою програм Golden Software Surfer, CorelDRAW. Модель дає змогу 

вираховувати середні за глибиною швидкості течій при усталеній дії вітру заданого 

напрямку, швидкості течій у заданому шарі та вектори течій у вузлах сітки в 

залежності від її заданого кроку.  

Однією з перших водойм, для яких проводилося моделювання за описаним 

методом (але без використання сучасного програмного забезпечення), стало 

водосховище Сасик у період його становлення. Результати моделювання, 

проведеного для періоду становлення водосховища за проектними та прогнозними 

даними (для майбутнього ВГК), представлені в роботах В. М. Тімченка [3, 36, 91]. 

Тоді ж була виконана й верифікація моделі на водоймі. Порівняння розрахунків та 
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натурних досліджень показало, що різниця між ними не перевищує 1-2 см/с. 

Виміряні швидкості на окремих станціях у порівнянні з розрахованими векторами 

середньої за глибиною швидкості течії характеризуються дещо більшими 

абсолютними відхиленнями. Відносна похибка значень модулів течій складає в 

середньому 20-40%. Максимальне відхилення напрямку течії від розрахованого 

складає 60-90º. Однак розраховані дані про положення, розмір і характер основних 

циркуляційних зон підтвердились натурними дослідженнями, в тому числі автора.  

Температурний режим. Сучасний термічний режим водосховища Сасик 

вивчався за результатами власних експедиційних досліджень та матеріалами 

спостережень Дунайської гідрометобсерваторії. Експедиційне дослідження режиму 

проводилося шляхом термічних зйомок. Вимірювання температури здійснювалося 

стандартними водними термометрами 

Каламутність води і седиментаційний режим. Відбір проб на визначення 

концентрації завислих речовин у природних водах має проводитися з дотриманням 

вимог ДСТУ ISO 5667-15:2007 та стандартних методик [157, 171].  

Відбір води на визначення каламутності (концентрації завислих речовин) 

відбувається з шару води, який досліджується, за допомогою батометра у чистий 

скляний посуд об’ємом 3-5 дм
3
. Після цього проби маркують та фіксують 10 %-м 

розчином формаліну або хлороформу. Після відбору вода відстоюється протягом 2-

3 діб, а в окремих випадках відстоювання може проходити і довше. Після 

відстоювання освітлена частина проби зливається за допомогою сифону, а залишок 

(в середньому 10-15 мл) збовтується. Отриману суспензію або аналізують на 

седиментаційній установці для визначення фракційного складу зависі, або 

висушують протягом 2 годин при температурі 105-150
0
С і зважують висушений 

осад. Для визначення часток органічної та мінеральної частини зависі висушений 

осад прожарюють у фарфорових тиглях при температурі 450-550
0
С протягом 

1,5 годин.  

Окрім описаного методу опрацювання відібраних проб, для фільтрування проб 

води використовують паперові чи мембранні фільтри (прибор Купріна), а для 

визначення фракційного складу, окрім седиментаційної установки можна 
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використовувати фракціометр ГР-82 чи піпеточну установку ПІ-22 (так званий 

метод «піпетка-фракціометр») [157]. 

Оптичні властивості (колір і прозорість) Для визначення відносної 

прозорості води за стандартною методикою використовувався диск Секкі, а 

кольору води – шкала Фореля-Уле. Необхідно підкреслити, що кольоровість води, 

на відміну від кольору, визначається за біхроматною шкалою і виражається в 

градусах. Обидва показники – індикатори забарвлення води, але методики їх 

визначення є незіставними. 

Серед гідрохімічних показників визначали загальну мінералізацію води за 

допомогою кондуктометра TDS-метра та рефрактометра, розчинений у воді 

кисень титриметрично йодометричним методом Вінклера [157]. Аналіз 

складається з двох етапів: фіксації розчиненого кисню, яку проводили одразу після 

відбору проби та титрування, яке відбувалося в лабораторних умовах протягом 

доби після відбору проби. 

Концентрація розчиненого кисню є одним з найважливіших гідрохімічних 

показників, що впливають на діяльність гідробіонтів. Тому даний показник має 

визначені ГДК. Так, для водойм господарсько-питного та комунально-побутового 

водокористування його значення має бути більшим за 4 мг/дм
3
 у будь-яку пору 

року, а для водойм рибогосподарського призначення у літній період розчинений 

кисень має бути більшим за 6 мг/дм
3 
у літній період.   

Одночасно з визначенням розчинного кисню відбирали проби на визначення 

біологічного споживання кисню (БСК5) – показника органічного забруднення 

водних мас. Доведено, що чим більше у воді органічних речовин, тим більше 

кисню необхідно на їх окиснення, тому вищим є і показник.  

Величину БСК5 визначали за стандартною методикою [157]. Одночасно з 

відбором проби на визначення розчиненого кисню відбирали пробу в чисту 

склянку без пухірців повітря. В одній пробі визначали розчинений кисень, іншу – 

після інкубації в темряві протягом 5 діб без доступу повітря. 

Донні відклади є важливим фактором формування абіотичних умов, зокрема 

завислих у воді речовин. Відбір проб проводили за допомогою дночерпаків СДЧ-
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100 та ґрунтових трубок. Відібрані зразки розрізали і розміщували у бюкси. Після 

проводили визначення водно-фізичних властивостей донних відкладів згідно 

стандартних методик [157]. 

 

Висновки до розділу 2.  

Історія досліджень лиманів сягає початку ХІХ століття, але дані щодо Сасика 

фігурують в значно пізніших роботах. Основні гідроекологічні дослідження 

водойми проводились в 1980-х роках в рамках прогнозної оцінки впливу створення 

зрошувальної системи та водогосподарського комплексу Дунай-Дніпро. 

Проведена оцінка міжнародного досвіду дозволила визначити, що в 

міжнародній практиці є приклади як успішного використання опріснених водойм 

(зокрема, озеро Дір-Пойнт, США), так і спроби відновлення схожого на Сасик 

лиману Синоє (Румунія). При будь-якому варіанті існування водойм у різних 

країнах заходами щодо збереження їх екосистем є проведення екологічного 

моніторингу, визначення й затвердження на національному рівні пріоритетних 

напрямків управління та забезпечення достатнього контролю за господарською 

діяльністю в межах водоохоронної зони і прибережної захисної смуги. 

Для виконання досліджень була використана методологія екологічної 

гідрології з певним уточненням, а саме окрім основних блоків факторів доведено 

необхідність розгляду додатково деяких гідрохімічних показників водних мас та 

особливостей переформування берегів.  

На основі аналізу особливостей існування водойми, зокрема зміни 

воднобалансових характеристик та гідродинамічної активності водних мас, 

запропоновано умовну періодизацію існування водойми. На основі аналізу 

результатів досліджень за станціями спостережень уточнено районування водойми 

з виділенням трьох районів – північного, центрального та південного. Для певних 

розрахунків південний і центральний райони об’єднуємо в пониззя.  

Основні положення розділу представлено в роботах автора [7, 8, 10, 106, 130-

133, 172]. 
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РОЗДІЛ 3 

КЛЮЧОВІ ГІДРОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОСИСТЕМИ 

НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ІСНУВАННЯ ВОДОЙМИ 

 

3.1. Водний баланс і водообмін 

 

Деякі елементи  водного балансу та водообміну залежать від морфометричних 

характеристик водойми. Тому першим кроком для їх визначення при аналізі 

часової динаміки балансу є уточнення наявності або відсутності змін останніх.  

Об’єкт дослідження і в природному, і в перетвореному стані – неглибока 

водойма. Вказана в літературі максимальна глибина 3,2-3,3 м при відповідних 

рівнях водної поверхні для водосховища у період становлення підтверджується і на 

сьогодні даними попередніх досліджень [15] та власною батиметричною зйомкою 

(рис. 3.1, б). При цьому сучасна середня глибина водойми становить 2,1 м 

Рис. 3.1. Схема лиману-озера (а, [19]) та карта сучасного водосховища  (б, за даними 

батиметричних зйомок) в ізобатах, м  

а 
б 
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(в літературі – 1,9-2,0 м). Площа акваторії у порівнянні з періодом становлення 

водосховища дещо зменшилась з 208-210 км
2
 до 206 км

2
  (див. табл. 2.1) внаслідок 

переформування берегів, акумуляційних процесів та заростання ВВР. Максимальна 

довжина водойми становить, як і раніше 35 км при найбільшій ширині 11-12 км [2-

8, 173]. 

На рис. 3.2. представлено криві площ та об’ємів водосховища за даними 

сучасних натурних досліджень та нормативними розрахунками, якими керуються 

водогосподарські органи при експлуатації водойми.  

Рівняння водного балансу водойми в природному стані відповідає типовому 

для Причорноморських лиманів [12]. Під час існування прорв, тобто наявного 

сполучення з морем, воно мало вигляд: 

Wоп + Wп. с + Wгр ± Wлим-м – Wвип – Wф = ±Wак ,    (3.1) 

де ±Wак – акумуляція води у водоймі наприкінці розрахункового періоду 

(року), млн м
3
;Wоп – об’єм атмосферних опадів, які надходять на поверхню лиману; 

Wп. с. – об’єм води, що надходить поверхневим стоком (переважно за рахунок річок 

Рис. 3.2. Криві площ (1) та об’ємів (2) водойми на сучасному етапі за даними 

зйомки (а) та за проектними даними для водосховища (б) 

б 

а 

2 

1 

а 
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Когильник і Сарата); Wгр. – ґрунтовий або стік підземних вод; ±Wлим-м – об’єм води, 

що надходить до лиману або моря через періодично існуючі прорви; Wвип – об’єм 

води, що випаровується з водної поверхні; Wф – фільтрація в береги та через 

пересип. 

Під час відсутності зв’язку з морем мілководдя лиману-озера глибиною до 2 м 

пересихали, тому об’єм водойми міг зменшуватися до 300 млн м
3
, а площа – до 

150 км
2
. Рівняння водного балансу водойми для даного періоду дещо 

видозмінювалося:  

Wоп + Wп. с + Wгр  + Wф – Wвип = ±Wак       (3.2) 

Після перетворення на водосховище у період його становлення у рівнянні 

водного балансу з’являються нові складові:  

Wоп + Wк +Wп. с + Wгр  – Wм – Wзр – Wвип – Wф = ±Wак ,    (3.3) 

де Wк – об’єм води, що надходить до водосховища по каналу Дунай-Сасик; Wм 

– об’єм води, що скидається з водойми в море через шлюз-водоскид; Wзр – забір 

води з водосховища для зрошення.  

На сьогодні забір води для зрошення з водосховища офіційно припинено, тому 

остаточне рівняння набуло вигляду:  

Wоп + Wк +Wп. с + Wгр  – Wм – Wвип – Wф= ±Wак     (3.4) 

В табл. 3.1 представлено усереднені значення зазначених вище складових 

водного балансу Сасика на різних етапах його існування. Нижче зупинимось 

детальніше на особливостях їх розрахунків. 

Прибуткова частина. Опади. Надходження води з опадами є постійною 

складовою прибуткової частини водного балансу на різних етапах існування 

водойми. За даними 1891-1965 рр. [174, 175] (період відокремлення від моря) в 

середньому за рік з опадами до водойми надходило 83,8 млн м
3
 води. У наступні 

роки до 1978 р. (період сполучення з морем) [176] – в  середньому 95,5 млн м
3
 (92-

98 млн м
3
 за різними станціями). При цьому мінімальна кількість опадів (ст. 

Сарата) до 1978 року становила 305 мм при 80 %-й забезпеченості та 250 мм при 

95 %-й забезпеченості. Це відповідно 63,4 та 52 млн м
3
 у складі водного балансу 



82 

 

лиману-озера, що характеризує маловодний рік. Максимальна кількість опадів за 

даний період зафіксована в  1966 р. (ст. Приморське) – 911 мм, що відповідає 

189 млн м
3 
у природному ВБ водойми. 

Таблиця 3.1 

Усередненні складові водного балансу на різних етапах існування водойми 

Елементи водного балансу 

водойми 

Лиман-озеро Водосховище  

Період 

відокремлення 

від моря 

Період 

сполучення з 

морем 

Період 

становлення 

Сучасний 

період 

млн м
3 % 

млн 

м
3 % млн м

3 % 
млн 

м
3 % 

Прибуткова частина 

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

Поверхневий стік (рр. 

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

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

Притік морської води 

через прорву 
Wм-лим - - 142 46,9 - 0,0 - 0,0 

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

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

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

Витратна частина 

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

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

Стік в море через 

прорву 
Wлим-м - - 124 41,74 - - - - 

Скид в море через 

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

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

 

 

- 

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

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

 

В інших джерелах цифри трохи різняться. Так, згідно [2] з опадами до лиману-

озера надходило 93,6 млн м
3
 за рік, згідно [137] – 96,6 млн м

3
 води. Так чи інакше 

опади становили більше третини прибуткової частини ВБ лиману-озера. 

Після перетворення водойми  на водосховище у період становлення 

надходження води із опадами в середньому за рік зменшилося до 91,6 млн м
3
 згідно 
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наших розрахунків (71,0 млн м
3 

згідно [3]). Найменше було в 1994 р. – 50,4 млн м
3
, 

найбільше в 1997 р. – 135 млн м
3
.  

На сьогодні (2000-2015 рр.) в середньому за рік надходження води з опадами 

становить 95,9 млн м
3
. За метеоданими по ст. Сарата – 105 млн м

3
, але в своїх 

розрахунках враховували також інші джерела інформації за ст. Приморське і 

Вилкове [4, 23, 24]. В попередніх роботах автора [8, 10] кількість опадів у водному 

балансі водойми була усереднена та вказана в межах 93-96 млн м
3
. 

Сезонний розподіл опадів за час наявних метеоспостережень мало змінюється 

(рис. 3.3). У всі періоди існування водойми найбільше надходження води з опадами 

припадає на червень. Найменше – на березень та вересень, в період становлення 

водосховища – березень та жовтень, а на сьогодні – квітень та лютий. Звертає увагу 

збільшення останнім часом опадів у вересні, хоча до 1978 р. при 95 %-й 

забезпеченості опади могли бути відсутні в березні та з вересня по листопад. 

В сучасний період існування водойми (з 2000 р.) в теплий період року 

(квітень-жовтень) до водосховища надходить 67% (64,2 млн м
3
) середньорічного 

об’єму опадів, хоча раніше це було 58-64% (54-56,7 млн м
3
).  

Поверхневий стік у водному балансі водойми в основному представлений 

стоком річок Когильник і Сарата, водозбір яких займає 93 % площі водозбору 

Рис. 3.3. Середньомісячний об’єм надходження води (млн м
3
) із опадами до лиману-

озера в 1891-1965 рр. (1) та в період його постійного сполучення з морем (2), до 

водосховища у період становлення (3) та сучасний період (4) 
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Сасика. Їх природною особливістю є періодичне пересихання. Наприклад, в 1950 р. 

зафіксовано повну відсутність стоку р. Сарата. Найдовше пересихання Сарати 

складало 730 днів, а Когильника – 404 дні [19]. Через це в літературі зустрічаються 

досить розрізненні дані щодо стоку. Так, згідно [2, 4], на які автор посилається в 

публікації [8], надходження води з річками за рік складало 69,8 млн м
3
, періодично 

зменшуючись до 12,3 млн м
3
. При екологічному обґрунтуванні створення ВГК 

Дунай-Дніпро значення притоку річок становило 2-30 млн м
3
[137].  

В роботі [3] із посиланням на [19] зазначено, що середня витрата р. Сарата за 

1915-1948 рр. оцінювалася в 0,2-0,8 м
3
/с, а р. Когильник відповідно – 0,2 м

3
/с. При 

цьому природний стік річок за даними спостережень не перевищував 52 млн м
3
 на 

рік (за картою стоку), а весь притік поверхневих вод у лиман-озеро – 57-58 млн м
3
. 

Останні цифри найближчі до наших розрахунків, зроблених за статистичними 

даними [19]. За цим джерелом середня багаторічна витрата р. Сарата складає 

0,22 м
3
/с, а р. Когильник в гирловій ділянці 1,41 м

3
/с. Одночасно при 25 %-й 

забезпеченості (багатоводний рік) витрата Когильника зростає до 1,78, Сарати до 

0,28 м
3
/с, а при 95 %-й забезпеченості (маловодний рік) відповідно зменшується до 

0,3 та 0,044 м
3
/с. Такі витрати відповідають середньорічному стоку річок 

51,4 млн м
3
,що змінюється у маловодний рік до 10,9, а в багатоводний до 65 млн м

3
. 

В середині 1980-х років за рахунок підвищення скидних вод з полів зрошення 

та посилення ґрунтового живлення стік річок збільшився до 1,6-1,8 м
3
/с для р. 

Сарати та до 1,3-4,3 м
3
/с для р. Когильник [3].  За розрахунками та згідно [2, 5] 

середньорічний стік річок за 1980-1987 рр. (період становлення водосховища) склав 

126 млн м
3
 (від  53 до 209

  
млн м

3
 за рік), а згідно [3] – 115 млн м

3
. 

В сучасний період (2000-2014 рр.) стік річок становить  лише 6,3 % 

прибуткової частини ВБ водосховища. Найменше води до водосховища з 

поверхневим стоком надійшло в 2009 р. – 6,5 млн м
3 

за рік, а найбільше в 2013 р. – 

113 млн м
3
 (з вересневим паводком – 82 млн м

3
).  

Щодо сучасної сезонності поверхневого стоку (рис. 3.4), то вона протилежна 

сезонності опадів – так, в теплий період з річками надходить лише 35% стоку, а в 



85 

 

холодний – 65%. Багато років починаючи з травня стік річок вкладався у межі 

похибки розрахунків ВБ, тому приймався за 0.  

Ґрунтовий стік. Про існування доволі значного притоку ґрунтових вод до 

Сасика в природному стані свідчили місця на акваторії, які не замерзали взимку. За 

опитуванням місцевих жителів сконцентровані вони в північній та північно-східній 

частинах водойми. Додатковим показником є наявність колодязів у селах 

Татарбунарського району та невеликі джерела, які б’ють біля монастиря на 

північно-західному узбережжі водойми. Вони існують до сьогодні (рис.3.5).  

Рис. 3.4. Середньомісячний об’єм надходження води (млн м
3
) зі стоком річок 

Когильник і Сарата до водосховища в 2000-2014 рр. 

Рис. 3.5. Вихід підземних вод на поверхню у вигляді джерела на північно-західному 

узбережжі водосховища  (фото автора, 2013 р.) 
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Ці джерела є виходом на поверхню водоносного горизонту понтичних 

відкладів потужністю від 4-7 до 10 м. Його розвантаження також відбувається в 

долинах річок Когильник, Фонтанка, Нерушай та в чашу водосховища. 

Мінералізація вод становить 1-8 г/дм
3
 [177, 178]. 

На північно-східному березі Сасика ще в 1910-ті рр. за свідченнями місцевих 

жителів біля с. Лиман «били солонці й балкою до водойми тік струмок», якого на 

сьогодні немає. Це – прояв розвантаження водоносного горизонту еолово-

делювіальних лесовидних суглинків, який залягає на глибині від 2-3 до 20-25 м. 

Мінералізація ґрунтових вод горизонту становить 1-20 г/дм
3
 і більше. В 

прибережній західній частині водосховища ґрунтовий потік дренується 

понтичними вапняками [178]. 

Окрім зазначених горизонтів ґрунтові води представлені ще 

верхньосарматським водоносним горизонтом потужністю 0,5-2 м, що 

розташований на глибині до 175 м. Горизонт напірний і використовується у вигляді 

артезіанських свердловин. Вода має мінералізацію 1,2-5,2 г/дм
3
.  

Водоносний комплекс пліоцен-четвертинних відкладів також характерний для 

водозбору Сасика і поширений в межах терас. Горизонт безнапірний потужністю 

30-40 м. Джерела живлення – інфільтрація опадів та іригаційних вод 

Татарбунарської зрошувальної системи. За роки існування зрошення глибина 

залягання горизонту зменшилася, а хімічний склад вод і їх мінералізація зазнали 

деяких змін [177, 178]. Рівень води у свердловинах даного комплексу змінюється 

від 0,5 до 28,5 м, а мінералізація – від 1 до 117,5 г/дм
3
. У пробах підземних вод, що 

відбиралися на узбережжі Сасика [15], мінералізація залежить від глибини. З якої 

глибини вони потрапляють у водойму невідомо. Орієнтовно їх мінералізація може 

становити 40-75 г/дм
3
 [15]. Ця величина є важливою, так як саме притік ґрунтових 

вод став однією з причин унеможливлення опріснення водойми.   

Щодо визначення кількості ґрунтових вод у складі водного балансу Сасика як 

в природному, так і перетвореному стані, то в літературних джерелах зустрічаються 

значення від 0,5 до 15 млн м
3
 за рік [3, 15, 137]. Згідно розрахунків автора за 

методом А.Н. Бефані [138] норма природного ґрунтового стоку для Сасика в 
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природному стані становила 13,9 млн м
3
 води. Ці дані приймемо як основу для 

періоду з’єднання з морем.  

В 1980-1987 рр. об’єм ґрунтового стоку змінювався у межах  3,6-125 млн м
3
 за 

рік [5] і в середньому становив 46,7 млн м
3
. Це значення приймемо за типове для 

всього періоду становлення водосховища. Найбільший об’єм підземного стоку при 

цьому співпав з тривалими найменшими рівнями водойми при викачуванні з неї 

води та повторному наповненні водою з Дунаю (рис. 3.6). Кореляційний зв’язок 

(r = -0,83) між величинами можна описати формулою: 

W`гр = -111,4*Н + 25,981+ ζ ,    (3.5) 

де W`гр – орієнтовний об’єм ґрунтового стоку до водойми за рік, млн м
3
; Н – 

середньорічний рівень водної поверхні водойми (-1,2 - 0,2), м БС; ζ  - параметр, що 

звичайно дорівнює 0. 

Так як отримана модель значно спрощена і враховує лише один фактор, то при 

наявності даних може бути скорегована за параметром ζ , який включає вплив 

інших факторів (наприклад, кількість опадів на території,  вплив зміни рівня 

водоносних горизонтів на об’єм ґрунтового стоку, вплив антропогенного фактору, 

а саме зрошення, та інше). Діапазон зміни Н у виборці склав від -1,2 до 0,2 м БС 

(див. рис. 3.6). При вищому рівні водойми вважаємо, що притік ґрунтових вод 

стабілізується на рівні 0,5 млн м
3
 на рік.  

Рис. 3.6. Зв’язок складової ґрунтового стоку у водному балансі Сасика з рівнем 

водної поверхні водойми 
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 За формулою (3.5)  на сучасному етапі існування водосховища (середній 

рівень 0,16 м БС) об’єм ґрунтового стоку становить 9,2 млн м
3
. Це менше за 

розраховану норму стоку, але ймовірно через загальне падіння об’єму ґрунтового 

стоку на водозбірній площі водосховища, що підтверджує динаміка рівня в 

свердловині №151 (м. Арциз) (рис.3.7) та результати досліджень [179, 180]. На 

графіку видно, що якщо в період 1980-х років, за якими зроблено підрахунок, 

рівень горизонту становив приблизно 3,5 м, то на сьогодні він знизився до 4,5 м. 

В 1950-ті роки (при відсутності зв’язку з морем Сасика) рівень води в даній 

свердловині становив 2-2,5 м, тобто був вищий за сучасний на 2 м. В цей час рівень 

лиману-озера впав до -1,2 м БС (в середньому за 1946-52 рр. – 0,54 м БС). Це могло 

призвести до 6-разового збільшення об’єму надходження підземних вод за рік в 

даний період до 86,1 млн м
3
, що в той же час знаходиться в межах 1980-х рр.  

В попередніх публікаціях [8, 10] в питанні ґрунтового стоку орієнтувалися на 

наявні літературні та проектні джерела, тому деякі цифри в цій роботі уточнені.   

Притік та стік води з моря до лиману через прорви мав періодичний та 

динамічний характер, через що виокремлення періодів на етапі існування лиману-

озера досить умовне. В роботі [44] зазначається, що в Сасику навіть під час 

наявності зв’язку з морем щорічно існував період «штучної відшнуровки», який 

тривав з червня по жовтень. Але дане твердження є вірним для Тузлівських 

лиманів, де прорани були набагато меншими і легше регулювалися. В Сасику ж в 

Рис. 3.7. Середньорічні рівні підземних вод у свердловині №151 (водозбір 

водосховища Сасик)  [179]    
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період існування великої Кундуцької прорви її штучно не засипали, а максимум під 

час активної рибницької діяльності встановлювали «гарди». Періодичність 

діяльності проранів та прорви регулювалася лише природньо через зміну рівнів 

моря та лиману та впливу штормів з боку моря на піщаний пересип між ними [131]. 

В літературі зустрічаються вельми розрізнені дані як щодо розмірів прорв на 

пересипі між морем та Сасиком, так і їх роботи (табл.3.2.). Прорви та прорани 

постійно змінювали розмір та місце. Переважно вони утворювалися після сильних 

штормів навесні та восени. Наприклад, у 1958 р. пересип Сасика був розмитий під 

час весняного шторму на протязі майже 3 км (Кундуцька прорва) [44]. З цього часу 

по 1970-ті рр. відмічається наявність постійного зв’язку лиману-озера з морем 

через прорви та прорани шириною 300-500 м та довжиною 50-350 м.  

 

Таблиця 3.2 

Дані водообміну між лиманом-озером та морем згідно різних джерел 

Джерело інформації 

Ширина Глибина 
Швидкість 

течії 

Витрата 

води 

Річний 

об’єм 

Водо-

обмін 

b, м H, м V, м/с Q, м
3
/с 

± Wлим-м, 

млн м
3 

K 

Натурні 

дослідження [147] 
100-200 1-1,2 1 120-150 +43 (71) - 

[5, 6, 55] 300-500 - - - 
+49,5(66) 

-15 (-32,5) 
- 

Моделювання [170, 

171]  

100 

300 
3 

1,2-1,4 

0,8 
- - 

4,9/-4,4 

7/-6,3 

Результати 

розрахунків 
100 1 0,075 

+4,5 

-3,9 

+142 

-124 

0,33 

-0,29 

 

В серпні 1967 р. виміряна витрата води у прорві склала 120-150 м
3
/с при 

середній швидкості течії 1 м/с. За цими даними об’єм притоку води з моря мав 

становити біля 3800 млн м
3
 на рік, але при проектуванні ВГК ця складова водного 

балансу лиману-озера прийнята в розмірі 43-71 млн м
3
 [137].  

В роботах [2, 4] зазначено цифри, що вкладаються у зазначений проміжок – 

притік морських вод в середньому 49,5 млн м
3
 на рік (23,3% прибуткової частини 
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ВБ) та 66,0 млн м
3
 під час маловодного року  (38,4%) при коливаннях об’єму води в 

Сасику в межах 380-430 млн м
3
. При цьому можливий відтік лиманних вод – 

32,5 млн м
3
 (16,6%) в середньому за рік та 15,0 млн м

3
 (7,8%) у маловодний рік. 

З розповідей місцевих жителів в серпні 1975-76 рр. мала Кундуцька прорва 

мала ширину біля 50 м, глибину – біля 2 м, швидкість течії – до 1 м/с. 

Отже, розрахунок даного компоненту водного балансу ускладнений 

відсутністю достатніх достовірних вихідних даних. Тому для розрахунку 

приблизного об’єму умовно приймемо ширину прорви 100 м, глибину – 1 м (див. 

табл. 3.2). Також припустимо, що прорва діє цілий рік; її ширина не змінюється в 

часі через замулення чи розмив; на рівень моря в бухті не впливає стік води з 

водойми, що дає можливість використовувати дані натурних спостережень за його 

реальною динамікою; в потоці вода є однорідною за мінералізацією та 

температурою, тобто виключається вплив термогалинних факторів, а при 

відсутності вітрового впливу течії з моря та водойми розподіляються порівну по 

глибині. Схожі умови для моделювання також були визначені в роботах [140, 141]. 

Середню швидкість течії в прорві визначали за формулою (2.2) для 

середньорічної швидкості вітру 5 м/с. Вона на порядок менша за виміряну в 

натурних дослідженнях, але є прийнятною для розрахунків при наведених вище 

умовах. Різниця реальних рівнів моря та водойми у період існування зв’язку з 

морем становила за рік в середньому 5,0 см (див. табл. 3.3). Різницю рівнів за 

рахунок приливів і відливів прийнято на рівні 2,5 см (пів-доби – на 5 см).  

Для визначення розмірів згонів та нагонів з боку моря була використана 

формула (2.3) з урахуванням реальної рози вітрів. Реальна кількість днів у році з 

вітром – 270, з яких 173 триває нагон з моря. З урахуванням усіх умов за рік з моря 

до водойми надходило 142 млн м
3
. 

Можливі денівеляції рівня водної поверхні з боку водойми розраховувалися за 

визначеною автором формулою (3.7). З урахуванням вірогідності напрямку та 

швидкості вітрів, коефіцієнтів для згону-нагону та тривалості нагону з водойми 

(97 діб) визначено, що з водойми до моря при даних умовах в середньому за рік 

надходило 124 млн м
3
 води. 



91 

 

Надходження дунайської води в прибутковій частині та скидання води 

через шлюз-водоскид до моря у витратній частині водного балансу  стали 

найбільш вагомою зміною гідрологічного режиму при створенні водосховища.  

В 1980-1987 рр. (період становлення) притік води по каналу в середньому за 

рік становив 765 млн м
3
 при максимумі 1260 млн м

3
 в 1984 р. та мінімумі 

480 млн м
3
 в 1981 р. На сьогодні надходження дунайських вод до водосховища 

зменшилося і за 2001-2017 рр. становило у середньому 399 млн м
3
 з максимумом у 

2008 р. – 885 млн м
3
 та мінімумом у 2013 р. – 141 млн м

3
 (рис. 3.8). 

Кількість води, яка надходить до водойми по каналу та її скид залежать  від 

режиму рівнів водойми й річки Дунай та визначаються рішеннями Міжвідомчої 

комісії по Придунайських водосховищах (за даними до 2019 р). 

Аналіз внутрішньорічного розподілу деяких складових водного балансу за  

2001-2013 рр. показав, що найменше дунайської води, яка поступає по каналу, 

відмічається взимку, поступово збільшуючись у весняний період, сягає максимуму 

в червні та в серпні, але зменшується восени (рис.3.9). При цьому здебільшого 

шлюз на каналі відкритий під час перевищення рівня води в річці над рівнем у 

водосховищі в період весняного водопілля. В літній період у зв’язку з низьким 

рівнем у річці подача води по каналу почасти припиняється, тому відбувається 

поступове зниження рівня у водосховищі. Цьому сприяє активний скид води з 

Рис. 3.8. Динаміка притоку з р. Дунай по каналу та стік води з водосховища через 

шлюз-водоскид, млн м
3 
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водойми через морський шлюз-водоскид, який переважно працює в осінній період. 

Під час льодоставу водообмін не проводиться [131]. 

У період становлення водосховища в середньому за рік скид через шлюз у 

море становив 690 млн м
3
. В сучасний період за 2001-2017 рр. скид в море 

зменшився і становить 389 млн м
3
. Об’єм скиду тісно пов’язаний з надходженням 

води по каналу, тому граничні його значення припадають на ті ж роки.  

Забір води для іригації переважно відбувався в період становлення 

водосховища, коли в середньому становив 50 млн м
3
. В 1984 р. зафіксовано 

максимальний забір для зрошення з водойми – 86,6 млн м
3
 за рік.  

В сучасний період існування водосховища в 2001 та 2002 рр. забір на 

зрошення склав 1,6-2,5 млн м
3 

[15], але за статистичними даними Басейнового 

управління водних ресурсів річок Причорномор’я та нижнього Дунаю іригація 

водою з Сасика проводилась лише в 2004 та 2005 рр. (0,013 та 0,023 млн м
3
). Через 

невідповідність якості води водогосподарським вимогам забір на зрошення з 

водосховища припинився, а з 2008 р. водойму виключено зі складу ДДЗС [10, 29]. 

Фільтрація води через пересип (дамбу) між водоймою та морем є вельми 

незначною за об’ємом та більшу частину року направлена з водойми до моря. Лише 

під час довготривалого відокремлення лиману-озера, що призвело до пониження 

його рівня, фільтраційний потік відбувався у зворотному напрямку.  

Рис. 3.9. Внутрішньорічний розподіл притоку води (млн м
3
) по каналу Дунай-Сасик у 

водосховище та скиду з водойми самопливом через шлюз-водоскид в 2001-2013 рр. 
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Незважаючи на значні амплітуди рівня водної поверхні водойми протягом 

року (детальніше – розділ 3.2), в середньому рівні Сасика та моря в Жебріянській 

бухті різняться на 0,05- 0,2 м (табл.3.3). 

Як в природному стані, так і в сучасному, довжина пересипу між Сасиком і 

морем становить приблизно 11 км. За геологічною будовою пересип в середньому 

на рівні від 2 до -5 м БС складений з піску, а далі – з мулів та лесовидних порід. 

Тому для розрахунків об’єму фільтраційного потоку  коефіцієнт фільтрації 

прийнятий 50 м/добу.  

 

Таблиця 3.3 

Характеристика фільтраційного потоку через пересип між Сасиком і морем 

Період існування водойми 

Рівень 

водойми, 

м БС 

Рівень 

моря, м БС 

Ширина 

пересипу, 

м 

Результат розрахунку, млн м
3
 

за рік 

формула 

Дарсі 

програма 

«Дамба» 

Лиман-озеро відокремлене 

від моря 
-0,64 -0,43 375 -0,22 -0,30 

Лиман-озеро сполучне з 

морем 
-0,33 -0,38 215 0,10 0,08 

Водосховище у період 

становлення  
-0,02 -0,15 235 0,23 0,17 

Водосховище в сучасний 

період  
0,16 -0,04 800 0,12 0,26 

 

В літературі [3] можливий орієнтовний річний об’єм води, що фільтрується з 

водосховища в море, вказаний на рівні 0,5-0,9 млн м
3
. Це могло відповідати 

дійсності при стабільно високих рівнях водосховища, які планувалися при 

проектуванні ВГК.  

Результати розрахунків автора представлені в табл. 3.3. В них були враховані 

реальні дані щодо рівнів водної поверхні та динаміки зміни характеристик 

пересипу. В основі – закон (формула) Дарсі [121, 146]. Для порівняння 

використовували також програму «Дамба» (Windows-версія 01.1; 02.04.04; 

С.В. Смолич), розроблену за формулами Н.П. Розанова, М.Є. Альтовського [181-

183], в якій є можливість врахувати наявність утвореного після перетворення 
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водойми екрану із залізно-бетонних плит (дамби). Найбільша розбіжність в 

розрахунках – для сучасного періоду. За формулою Дарсі об’єм зменшився через 

збільшення ширини пересипу (шляху фільтрації), а за іншими розрахунками – 

збільшився через підвищення рівня водойми та збільшення напору.  

Після 1978 р. окрім піщаного пересипу водосховище від моря відокремлює 

земляна дамба з екраном з гравію, гранітних валунів та залізобетонних плит. 

Загальна її ширина становить 20 м, 10 з яких – екран з плит на земляній основі та 

ще 8-10 м – ґрунтова дорога. Дамба вища за природний рівень пересипу.  

Одночасно суцільна дамба стала відігравати роль «корінного схилу», а сам 

пересип перетворився на піщану терасу, яка постійно зазнає переробки з боку моря 

[4]. Місцями на пересипі утворилися тимчасові солоні «озера-депресії».  

В будь-якому випадку, об’єм фільтрації є незначним у водному балансі Сасика 

(0,08-0,26 млн м
3
) і складає до 0,1 % видаткової складової сучасного водного 

балансу за рік. В період згонів-нагонів за добу фільтрація може дуже різко 

зростати, але в цілому залишається в зазначених межах. Фільтрацією води з 

водосховища в інші береги можна знехтувати, бо окрім пересипу, всі береги 

складені з водоупорних порід – глини та суглинків (див. розділ 5). Зокрема, 

наприкінці 1980-х при реалізації проекту другої черги ДДЗС вздовж східного 

берега водосховища побудовано канал ГМК-2 та створено екран із залізобетонних 

плит (висота – 5 м, нахил – 60-90º). Це стало додатковою перепоною як для 

фільтрації води в береги, так і для розвантаження ґрунтових вод у водосховище.  

Випаровування з водної поверхні під час відсутності зв’язку водойми з 

морем в її природному стані було єдиною складовою витратної частини балансу, а 

при наявності зв’язку – становило більше половини. Після перетворення водойми у 

період становлення частка випаровування зменшилася до 17,4%, а на сьогодні 

становить 33,2% витратної частини ВБ (див. табл. 3.1). 

В літературі  [2, 3, 15] об’єм випаровування у ВБ  Сасика коливається в межах 

147-178,6 млн м
3
 на рік. На ці цифри орієнтувалася автор у роботах [8, 10, 132]. В 

даній роботі було зроблено розрахунки за декількома методиками та формулами 

(2.7-2.12), результати яких представлено в табл. 3.4.  
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Таблиця 3.4 

Об’єм води, що випаровується з водойми (Wвип, млн м
3
), згідно розрахунків та 

літературних даних 

    Результат розрахунку,  

млн м
3
 за рік  

Період  

існування водойми 

Формула ДГІ 

(2.7) 

Формула 

Іванова (2.10) 

Формула 

Шерешевського 

(2.11) 

Згідно 

[2, 12, 15] 

Лиман-озеро 

відокремлене від моря 
139,2 133,6 146,4 

178,6 

176,8 Лиман-озеро сполучене з 

морем 
164,3 157,7 172,8 

Водосховище у період 

становлення  
134,5 172,9 155,8 

157,7 

147 

Водосховище в сучасний 

період  
135,9 173,3 193,3 156,6

* 

* - за нормою 

За основу для балансових досліджень обрано результати, отримані при 

розрахунках за формулою (2.11). Були враховані  як динаміка значень вітру, 

відносної вологості та інших показників, так і зміна площі та мінералізації вод 

водойми. Найменше за рік випаровувалося води з поверхні лиману-озера при його 

відокремленні від моря (146,4 млн м
3
), а найбільше – в сучасний період 

(193,3 млн м
3
). 

Сезонність випаровування у всі періоди має однакову природню динаміку – 

найбільше  води випаровується в липні, а в зимові місяці випаровування майже 

відсутнє (рис. 3.10). На теплий період року (квітень-жовтень) на сьогодні припадає 

91,5% витрат води із випаровуванням, а в природному стані з Сасика за цей час 

випаровувалося 87% води з даної складової ВБ водойми. У порівнянні з природним 

станом, у сучасний період більше води випаровується з червня по жовтень, а з 

листопада по березень – менше. Особливо збільшилось випаровування у жовтні, 

що можна пов’язати зі зміною температури повітря. 

Отже, в цілому відсотковий розподіл складових витратної та прибуткової 

частини водного балансу водойми у порівнянні з її природним станом на сьогодні 

зазнав змін, обумовлених як природними факторами, так і безпосереднім 
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антропогенним втручанням у функціонування гідроекосистеми. Змінилися і об’єми 

надходження води, що вплинуло на показники водообміну водойми. 

Водообмін. На основі наведених даних щодо складових водного балансу 

можна скласти уявлення про характер зовнішнього водообміну водойми.   

Визначено середній коефіцієнт водообміну (Кв) для Сасика за формулою 

(2.13), враховуючи усереднені дані всіх складових ВБ для попередніх періодів 

існування водойми. Для 2001-2013 рр. дані розраховані з максимально можливою 

точністю для кожного з років, а для 2014-2017 рр. деякі усереднені. Розраховані 

також коефіцієнти водообміну за притоком (Кпр) і стоком (Кст) та період 

водообміну (τ, доба/рік) за формулою (2.14). Результати розрахунків для різних 

періодів представлені на рис. 3.11.  

Найменшим водообміном із середнім коефіцієнтом 0,52 характеризувався 

період лиману-озера, коли водойма була відокремлена від моря. В цей час вода у 

Сасику оновлювалася в середньому за 699 діб. При цьому Кпр перевищував Кст.  

Під час наявності зв’язку з морем період водообміну скорочувався до 505 діб, 

а Кв, Кст та Кпр мали майже однакові значення в межах 0,72-0,73. Найбільш 

проточною водойма була у період становлення водосховища – на початку 1980-х 

рр. середній коефіцієнт складав 2,24 рази за рік, а період дорівнював 163 доби [5], а 

Рис. 3.10. Внутрішньорічний розподіл об’єму випаровування води (млн м
3
) з водної 

поверхні лиману-озера в період відсутності зв’язку з морем (1), під час наявності 

сполучення (2), в період становлення водосховища (3) та в сучасний період (4) 
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за весь період Кв в середньому становив 1,86, а період водообміну – 196 діб. При 

цьому коефіцієнт за притоком був більшим за Кст. На сучасному етапі в 2001-

2013 рр. водообмін водосховища уповільнився у порівнянні з попереднім періодом 

– Кв становить 1,17, τ – 312 діб.  За останні роки (2014-2017 рр.) середнє значення 

Кв зменшилось до 0,84, а в цілому за період – до 1,13. Також тільки в сучасному 

періоді Кст перевищує значення Кпр.  

Слід додати, що від інтенсивності зовнішнього водообміну залежать процеси 

транзиту та акумуляції речовин у водоймі, тип лімногенезу, рівневий режим 

водойми та навіть біомаса планктонних спільнот. Так, збільшення Кпр може бути 

пов’язане зі збільшенням амплітуди коливання водної поверхні через накопичення 

води. Кст визначає розвиток внутрішньоводоймових процесів, пов’язаних з 

можливістю втримати  речовини, що надходять з водозбору. Чим вище значення 

Кст, тим інтенсивніше проходить транзит речовин через водойму [184]. 

Згідно класифікації Богословського [185] за інтенсивністю водоообміну Сасик 

у природному стані відносився до акумуляційно-транзитних водойм слабкої 

проточності (0,1< Кв< 1,0), а після перетворення на водосховище – до 

акумуляційно-транзитних водойм середньої проточності (1,0< Кв< 10).  

Рис. 3.11. Показники зовнішнього водообміну лиману-озера в період відсутності 

зв’язку з морем (1), під час наявності сполучення (2), в період становлення 

водосховища (3) та в сучасний період в 2001-2013 рр. (4) 
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Показники водообміну для сучасного етапу існування водосховища по роках 

представлені в табл. 3.5. В ній окрім зазначених вище вказано й коефіцієнт 

водооновлення (В), розрахований за формулою (2.15).  

 

Таблиця 3.5 

Показники зовнішнього водообміну водосховища Сасик за сучасний період 

(2001-2017 рр.) 

Роки 

Показник 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Кпр 0,98 0,83 0,65 0,74 0,84 1,42 1,57 2,01 1,27 

Кст 1,25 0,99 0,92 0,88 0,95 1,67 1,75 2,05 1,49 

Кв 1,11 0,91 0,79 0,81 0,90 1,55 1,66 2,03 1,38 

τ, доба 327 401 465 450 407 236 220 180 265 

В 0,71 0,65 0,56 0,57 0,66 0,81 0,83 0,87 0,75 

Роки 

Показник 
2010 2011 2012 2013 2014

*
 2015

*
 2016

*
 2017

*
 

 

Кпр 1,08 1,43 1,18 0,72 0,90 0,78 0,91 0,60 

Кст 1,24 1,85 1,19 0,88 1,01 0,96 0,84 0,69 

Кв 1,16 1,64 1,18 0,80 0,96 0,87 0,87 0,64 

τ, доба 315 222 309 454 382 419 418 568 

В 0,71 0,82 0,75 0,58 0,64 0,57 0,59 0,48 

* - деякі дані у розрахунках прийняті на рівні середніх багаторічних значень  

 

За останній час максимально проточним за усіма показниками водообміну 

водосховище було в 2008 році, що пов’язано з максимальним притоком води по 

каналу Дунай-Сасик та стоком води через шлюз-водоскид. Найменша інтенсивність 

водообміну спостерігалася в 2017 та 2003 роках (див. табл. 3.5). Протягом року 

характер зовнішнього водообміну також істотно змінюється – найбільша його 

інтенсивність звичайно відмічається з травня по серпень, а найменша – взимку [10]. 

За наявними даними автору вдалось встановити зв’язок для Сасика між 

показниками водооновлення (В) і середнім коефіцієнтом водообміну (Кв) (r = 0,98): 

В=0,346*ln(Кв)+0,6534      (3.6) 

Як вже було відзначено, зовнішній водообмін впливає і на 

внутрішньоводоймові процеси. Це обумовлено тим, що два основних джерела 
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різних за властивостями водних мас (канал та річки) впадають в різні райони  

водосховища, які виділяються за конфігурацією берегів і розподілом глибин. 

Північний район, що живлять річки, менший за площею та більш мілководний, ніж 

центральний і південний, які в цьому випадку об’єднані в пониззя. 

Водообмін між вказаними районами має важливе значення як з точки зору 

формування абіотичних умов водойми, так і для можливого використання її в 

господарській діяльності. 

Протягом безльодоставного періоду за добу з південного району в північний 

(разом з центральним) і назад переноситься в середньому 4,43 млн. м
3
 води. 

Аналізуючи матеріали  розрахунків за математичною моделлю [3, 7], можна прийти 

до висновку, що інтенсивність цього водообміну, за інших рівних умов, залежить 

від напрямку вітру (детальніше - далі). Вплив внутрішнього водообміну на 

формування умов функціонування екосистеми водосховища можна простежити за 

розподілом температури та прозорості води по акваторії (детальніше – розділ 4). 

 

3.2. Особливості гідродинамічних процесів у водоймі 

 

Одним з найважливіших елементів гідрологічного режиму будь-якої водойми є 

внутрішньоводоймові гідродинамічні процеси, що утворюються під впливом 

внутрішніх або зовнішніх факторів. Останні мають постійну (припливотворні сили, 

обертання Землі) або тимчасову (напруження тертя вітру, локальний 

термодинамічний обмін через поверхню водойми, стік річок) дію. Внутрішніми 

джерелами динамічних процесів є неоднорідності полів густини (бароклинність) 

разом з бароклинною та баротропною нестійкістю, а також вплив морфології дна та 

берегів [158]. Взаємодія зовнішніх і внутрішніх факторів призводить до 

формування складного спектру динаміки вод з деякими максимумами та 

визначають її стохастичний, ймовірнісний характер.  

Для Сасика вплив вітру на водну поверхню завжди був одним з основних 

джерел формування динамічних процесів, а саме згонів-нагонів рівня, вітрових і 
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стоячих хвиль, дрейфових і компенсаційних течій та інших явищ, кожному з яких 

притаманні певні масштаби і специфічні риси мінливості. 

 

3.2.1. Рівневий режим. Коротко- та довгострокові коливання водної поверхні 

  

Режим рівнів води є одним з найбільш важливих гідрологічних показників 

водних об’єктів. Річний хід рівня водної поверхні (статичні коливання рівня) 

відображає сезонні зміни об’єму водних мас, обумовлені динамікою складових 

водного балансу та регулюванням стоку, а динамічні, або короткострокові, 

коливання характеризують рух води у водоймі [130, 131].  

Дослідження динаміки рівня водної поверхні для Сасика є вельми важливим 

через вплив на умови життєдіяльності прибережних угруповань гідробіонтів та 

опосередкований  вплив на зміну загальної мінералізації води. Оцінка сучасного 

режиму рівнів також має бути однією з основних складових гідроекологічних 

досліджень при планованому з’єднанні водосховища з морем або при виборі будь-

якого іншого варіанту подальшого існування водойми. 

Середній багаторічний рівень водної поверхні лиману-озера Сасик складав -

0,31 м БС з розмахом коливань до 169 см [15, 130]. З 1945 по 1953 роки (період 

активних спостережень) рівень у водоймі знизився за різними джерелами 

інформації від  -0,38 до -0,42 м БС [2,19,15]. Одночасно згідно роботи [44] в період 

1946-1952 рр. середньорічне значення рівня становило біля -0,51 м БС. 

На рис.3.12 представлено хід рівня води в лимані-озері Сасик та в 

Жебріянській бухті за середньомісячними показниками. Тут добре 

прослідковується відповідність ходу рівнів у водоймі та в морі у період наявності їх 

зв’язку через прорву. В ці роки  (1946, 1951-52 рр.) середньорічне значення рівня 

води в Сасику склало -0,33 м БС, а рівень бухти становив лише  -0,38 м БС. Під час 

перекриття прорви середньорічний рівень водойми впав на 31 см до -0,64 м БС, а 

рівень води бухти при цьому складав -0,43 м БС. Отже, в природньому стані рівень 

Сасика  відносно моря був нестабільним.  
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В 1950-му р. зафіксовано найнижчий рівень за даний період (-1,2 м БС [44] або 

-1,28 м БС [2]) та найбільша амплітуда коливань (115 см), що, напевно, пов’язано із 

природним перекриттям проранів і прорви. Через таке падіння рівня води площа 

лиману-озера зменшувалася, а мінералізація води підвищувалася. Після 

відновлення проранів восени в 1951 р.  рівень лиману-озера був вищим за рівень 

моря, а різниця мінімального рівня водойми за рік з 1950 по 1951 склала 85 см.  

Річний хід рівня води Сасика в природньому стані за середньомісячними 

показниками представлено на рис. 3.13. Максимум рівня спостерігався навесні 

Рис. 3.13. Усереднений річний хід рівня лиману-озера Сасик за 1945-1953 рр. (1 – 

згідно даних  [19]; 2 – згідно  [15]) та за  1946-52 рр. (3 – згідно  [44]) 

Рис. 3.12. Внутрішньорічні коливання рівня води в лимані-озері Сасик (1) та в 

Жебріянській бухті Чорного моря по в/п «Приморське» (2) за період 1946-1952 рр. 

(згідно даних [44]) 



102 

 

одночасно з мінімальною амплітудою коливань. Восени, навпаки, амплітуда 

коливань була максимальною зі спадом рівня за різними джерелами від -0,54 до -

 0,64 м БС. У період відсутності сполучення з морем відзначалося щодобове 

поступове падіння рівня з весни до осені та різке його зростання при відновленні 

зв’язку. На ці статичні коливання рівня водної поверхні накладалися також 

денівеляції під час згонів і нагонів, особливо восени та взимку.  

Як вже було зазначено вище, при аналізі рівневого режиму водойми в періоді 

становлення водосховища за характером амплітуд коливання рівня виділено 

активну фазу реконструкції (1979-1985 рр.), фазу використання водойми для 

іригації (1986-1994 рр.) та фазу стабілізації (1995-2000 рр.) (рис. 3.14). 

Під час активної фази реконструкції (перетворення) водойми амплітуда 

коливань рівня в основному була більше 100 см, а в 1979-му та 1981-му роках 

досягла максимальних значень – 225 та 253 см відповідно (рис.3.14). Це – результат 

штучного викачування води в море в осінньо-зимовий період та заповнення чаші 

лиману-озера дунайською водою навесні. Лише на початку 1990-х рр. відзначається 

зменшення амплітуд та певна сталість річного ходу рівня води у водоймі (див. рис. 

3.14, 3.15). З 1995 по 2000 роки зафіксована найменша річна амплітуда  за час 

існування водосховища, що в середньому склала 46 см.  

 

Рис. 3.14. Амплітуди коливань рівня води Сасика (дані ДГМО, [2]) 
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Рис.3.15. Багаторічні коливання рівня водосховища Сасик (1), р. Дунай (2) 

та  Жебріянської бухти Чорного моря по в/п «Приморське» (3) (дані ДГМО, [5]) 

Рис. 3.16. Усереднені річні ходи рівня водосховища: за період 1978-1985 рр. 

(1), 1986-1994 рр. (2), 1995-2000 рр. (3), 2001-2012 рр. (4) та 1978-2012 рр. (5) 
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В зазначені роки рівень води в Сасику не опускався нижче відмітки 0,0 м БС 

(рис. 3.15). Можна припустити, що зменшення амплітуди (для порівняння в 1986-

1994 рр. – 76 см, а в 2001-2012 рр. – 57 см) стало можливим через припинення 

активної іригації водою з Сасику в літній період та зменшення роботи 

гідротехнічних споруд. З 2003 року амплітуда річних коливань рівня змінювалася 

від 38 до 79 см (див. рис. 3.14). 

Як було зазначено вище, з 1978 по 1985 роки проводилися основні заходи з 

опріснення водойми, тому річний хід рівня водосховища за даний період має певні 

особливості  (рис. 3.16).   В  цей час середньорічний рівень водної поверхні складав  

-0,36 м БС. Внаслідок штучного регулювання найнижчий  рівень води 

спостерігався взимку, а найвищий із різким підйом – в травні.  

В 1986-1994-х роках графік коливань рівня змінився: спад спостерігався двічі – 

в березні (0,03 м БС) та жовтні (-0,08 м БС), а максимальний підйом – в травні-

червні (0,25 та 0,3 м БС відповідно).  

З 1995 року до початку 2000-х середнє значення рівня води в Сасику було 

найбільшим серед представлених періодів і склало 0,25 м БС. Максимум рівня 

водної поверхні починався раніше – в квітні-червні та вирізнявся менше, ніж в 

попередні періоди. Високі рівні води в цей час трималися в першій половині року зі 

спадом у вересні до 0,13 м БС [131].   

Сучасний хід рівня води у водоймі характеризується зміщенням максимальних 

рівнів на березень-квітень (0,27-0,28 м БС), спрацюванням водосховища влітку та 

мінімальними рівнями води у вересні-жовтні (0,06 м БС). Середній рівень водної 

поверхні при цьому становить 0,16 м БС, що нижче, ніж у 1990-х роках. На фото з 

рис. 3.17. добре помітна зміна рівня на станції 18. 

На сьогодні рівень води у водосховищі регулюється штучно через роботу 

гідротехнічних споруд за рекомендаціями державної Міжвідомчої комісії і 

залежить від інтенсивності водообміну. Переважно рекомендований рівень 

становить 0,00-0,20 м БС [130, 131]. В цих межах знаходиться і середній 

багаторічний рівень водосховища за весь період спостережень (0,05 м БС).  
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Рис. 3.17. Рівень води у південно-західній частині водосховища Сасик: добова зміна 

рівня 12.08. 2013 р.:  а – о 10 год.; б – о 16 год.; сезонне падіння рівня: в – 10.05.2015 р.; г – 

28.08.2015 р. (фото автора) 

а б 

в г 

Рис. 3.18. Динаміка рівня води водосховища Сасик в 2011 та 2012 рр. за добовими 

показниками 
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Наслідком штучного регулювання є залежність сезонних коливань рівня води 

у водосховищі від змін стоку Дунаю. Цікавим є те, що сучасний хід рівнів Сасика 

відповідає також ходу рівнів у Жебріянській бухті Чорного моря (див. рис. 3.15). 

Можливим поясненням цього є вплив стоку Дунаю на динаміку рівня водної 

поверхні обох водних об’єктів, а також близькість їх розташування, яка обумовлює 

схожий вплив кліматичних факторів. Варто зазначити, що в останні роки рівень 

водосховища майже завжди підтримується на відмітках, вищих за середній рівень в 

бухті. Якщо рівень бухти з 1951 по 2013 рр. складає -0,19 м БС, що на 24 см нижче 

за багаторічний рівень Сасика, то за період 2001-12 років рівень бухти піднявся до  

-0,04 м БС, а рівень Сасика – до 0,16 м БС, скоротивши різницю до 20 см.  

Даний факт варто врахувати при аналізі та виборі варіанту подальшого 

існування Сасика. Навіть у випадку роздамбування можна буде підтримувати 

усталену в останні роки різницю рівнів між водосховищем та морем за рахунок 

роботи шлюзованого каналу. Якщо ж дозволити відкритий водообмін, це спровокує 

зменшення площі водойми та збільшення річної амплітуди коливань рівня Сасика. 

На сезонні коливання рівня водойми накладаються також короткострокові 

тривалістю від декількох діб до декількох годин. Так, на річних графіках рівнів 

води в 2011-2012 рр. (рис. 3.18) виділяються різкі падіння тривалістю 1-2 доби, 

згладжені при усередненні (див. рис. 3.15). Хід рівня в 2011 р. схожий на типовий 

для лиману-озера з поступовим падінням з весни до осені (див. рис. 3.13), а в 2012 – 

на усереднений хід рівня водосховища в сучасному стані (див. рис. 3.16, 4). 

Короткострокові коливання переважно обумовлені згінно-нагінними явищами. 

Пост спостережень ДГМО знаходиться в північно-західній частині водойми, тому 

відповідно згони тут можуть бути викликані дією вітру північно-західних, західних 

та північних румбів. Саме ці вітри є домінуючими протягом року та обумовлюють 

максимальні амплітуди коливання рівня водосховища (рис. 3.19, а). Наприклад, в 

2011 р. різкі падіння рівня з травня по жовтень на 14-31 см викликані дією вітрів 

зазначених румбів швидкістю 7-14 м/с (пориви до 20 м/с). В 2012 р. максимальна 

добова амплітуда склала 21 см, але випадків зниження на 10 см було більше. Згони 
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окрім зазначених напрямків були викликані північно-східним вітром. При цьому 

швидкість вітру коливалась в різні дні в межах 5-10 м/с.  

Тривалість згонів на водоймі становить одну-дві доби. При денівеляції рівня 

біля 10 см його відмітка повертається на попереднє значення вже наступної доби, а 

при більшій денівеляції – за декілька діб. 

На рис.3.19,б представлено розподіл фактичних та розрахункових значень 

денівеляцій рівня, отриманих за формулою (2.17). При розрахунках швидкість вітру 

дорівнювала фактичній. Максимальні розрахункові значення (30-21 см) майже 

співпадають з фактичними (31-21 см), але розподіл за напрямками вітру дещо 

відрізняється.  

Логічно припустити, що між денівеляціями рівня (ΔHв) та швидкостями вітру 

за добу (w, м/с), який їх викликав, буде прямий зв’язок. Для його визначення були 

обрані модульні значення амплітуд. Тіснота зв’язку між цими показниками для 

водосховища виявилася сильною (r=0,88, рис. 3.20): 

ΔHв= 1,9566*w+1,319     (3.7) 

Перекіс рівневої поверхні при звичних для даного регіону вітрах на різних 

частинах водосховища коливається в межах 5-10 см. Фактичні спостереження 

показали, що вказані в літературі найбільші денівеляції рівня (25-35 см) 

спостерігаються при вітрах не лише північного, а й північно-західного напрямку. 

Рис. 3.19. Повторюваність напрямків вітру в районі Сасика в 2011 р., % (а) та 

розподіл максимальних згінно-нагінних денівеляцій за напрямками вітру, см (б) за 

даними вимірів (1) та розрахунків (2) 

а б 
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Коливання рівня водної поверхні є досить вагомим фактором впливу на 

біотичні та абіотичні компоненти, що підтверджується спостереженнями та 

визначеними залежностями (див. рис. 4.26, 4.31). Наприклад, гідродинамічні 

процеси впливають на розподіл фітопланктону, а рівневий режим є важливим 

фактором для нересту риб. З коливанням рівня , зокрема, пов’язано і певна зміна 

мінеральної складової завислих у воді речовин на мілководдях водойми – так, 

короткострокове збільшення рівня, що нерідко позначає й збільшення хвилювання, 

обумовлює підвищення каламутності води. Це, наприклад, зафіксовано автором у 

червні 2014 року, коли з 12 до 18 години мінеральна частка зависей збільшилася в 

1,8 рази (з 16,9 до 29,87 мг/дм
3
), а амплітуда коливань з 4 см в першій половині дня 

до 16 см увечері. В травні 2015 р. мінеральна частка зависей зменшилася протягом 

доби в 4,2 рази при одночасному падінні рівня за добу до 6 см і затуханні дії 

північно-західного вітру.  

 

3.2.2. Хвильові процеси 

 

З короткостроковими коливаннями рівня водної поверхні тісно пов’язані 

хвильові процеси. Вид хвиль залежить від джерела впливу, особливостей 

стратифікації, характерних розмірів та форми водойми. В залежності від діючих 

сил хвилі поділяють на вільні (брижі, сейші) та вимушені (вітрові, припливні). 

Рис. 3.20. Залежність розмаху коливань рівня від швидкості вітру для 

водосховища Сасик за 2011 р. 
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Баротропними називаються хвилі, характеристики яких не залежать від 

температурної стратифікації та мають максимальну амплітуду на поверхні 

(поділяються на короткі ( ≤ Н) та довгі ( ≥ Н) хвилі «мілкої води»), а бароклинні 

(внутрішні) залежать від значення густини [158]. 

За багатьма гідрофізичними та гідрохімічними показниками (див. розділ 4) у 

водосховищі Сасик в його сучасному стані немає значної стратифікації по 

вертикалі, але водні маси різняться на певних ділянках водойми. Це, зокрема, є 

свідченням відсутності умов утворення внутрішніх хвиль. Тому зосередимось 

більше на сейшах і вітровому хвилюванні.  

Оскільки розміри і форма водойми, а також вітровий режим території у 

порівнянні з етапом існування лиману-озера не дуже змінилися, тому 

проаналізуємо переважно сучасний етап існування водойми. 

 Сейші є класичним прикладом стоячих періодичних коливань, які виникають 

у результаті накладення двох однакових зустрічних довгих хвиль. Причинами їх 

утворення на водоймі згідно [158, 159] є: 

 нерівномірний розподіл атмосферного тиску над акваторією та його 

періодична зміна (над акваторію Сасика через її велику площу таке явище 

відзначається часто);  

 різке підвищення/пониження рівня на деякій ділянці водойми (у південному 

районі водосховища це відбувається при відкритті шлюзів на каналі Дунай-Сасик); 

 дія вітру на водну поверхню (для всієї акваторії Сасика це – основне 

джерело гідродинамічних процесів); 

 сейсмічні коливання земної кори (водосховище знаходиться в найбільш 

сейсмічно-активній зоні України, де час від часу відбуваються землетруси); 

 спільна дія декількох факторів (наприклад, одночасна зміна рівня при 

наповненні водосховища та вплив вітру на водну поверхню). 

У багатьох водоймах сейші діють до 50% часу безльодоставного періоду і 

супроводжуються сейшевими течіями, які впливають на формування водних мас з 

особливими гідрофізичними та гідрохімічними характеристиками. Висота 
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сейшевих коливань рівня помітно збільшується зі збільшенням швидкості вітру, а 

при дії постійного вітру певного напрямку не залежить від задіяної площі акваторії. 

Зі зменшенням проміжку часу зростання швидкості вітру збільшується й висота 

сейшевих коливань. Одночасно вони можуть перевищувати згінно-нагінні 

коливання рівня вдвічі при слабких вітрах та в 3 рази при сильних (від 6 м/с) [159]. 

У широких озерах, до яких із певним наближенням можна віднести Сасик, 

окрім можливих повздовжніх стоячих коливань водної поверхні, спостерігаються 

також поперечні сейші з певною кількістю вузлів і з меншим значенням періоду  та 

амплітуди (комбінована сейша). Для розрахунку періоду сейш (с) у таких 

водоймах використовується формула Праудмена [160]: 

,     (3.8) 

де Н – глибина водойми, м; L – довжина осьової лінії водойми, м; B – ширина 

водойми, м; n –кількість вузлів сейши. 

Розрахований за формулою (3.8) за усередненими показниками період 

одновузлової сейші для всього водосховища Сасик становить приблизно 69 хв., для 

північного району він зменшується до 39 хв., для центрального та південного 

району однаковий – по 59 хв. Отже, попередньо можна стверджувати ймовірність 

виникнення сейшевих явищ у різних районах водосховища з періодом дії 40-70 хв.  

Автором були проведені натурні дослідження за коливанням рівня водної 

поверхні у межах доби на тимчасовій станції спостережень №18 (див. рис. 2.9), 

результати яких представлені зокрема в роботі [131].  

Амплітуда добових коливань рівня води під час усіх досліджень змінювалася 

від 3 до 16 см (рис. 3.21). Проаналізувавши хід рівня в різний час  можна заначити, 

що на водоймі переважає вітрове хвилювання. Щодо сейшевих явищ, то можна 

говорити про наявність комбінованих сейш. Так, наприклад, на графіку 1 рис 3.21 

(серпень) спостерігається підйом рівня води з 15 год 45 хв до 16 год 45 хв на 4 см 

(висота сейші) при відсутності вітрового хвилювання. Хоча в даний період над 

ділянкою, де проводились спостереження, було затишшя, але до цього відзначено 

хвилювання водної поверхні на відкритій акваторії саме під дією вітру.  
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На графіку 2 рис. 3.21 (жовтень) коливання рівня менш виражені – загальна їх 

амплітуда за час спостережень склала 3 см при реальній глибині мілководдя до 

0,2 м (відмічався загальний спад рівня води). Можна відзначити наявність малої за 

інтенсивністю сейші (висота 1,5 см) тривалістю приблизно з 9 год 30 хв до 10 год 

45 хв. Об 11 годині почався північний-північно-східний вітер (до 1-2 м/с), що на 

відкритій акваторії викликав появу  хвиль висотою до 5 см, довжиною – до 20 см, а 

амплітуда коливань рівня  збільшилось до 2 см. 

Коливання рівня водної поверхні на цій ділянці в червні 2014 р. (графік 3 

рис. 3.21) викликані переважно дією змінного вітру північного, північно-східного 

та східного напрямків різної швидкості. Лише з 12 год до 15 год 30 хв відмічалося 

затишшя, тому можна зробити припущення, що коливання рівня у цей час є 

комбінованими сейшами. Це підтверджує графік – у даний відрізок часу 

спостерігається два підвищення рівня тривалістю 75 хв та 90 хв і висотою 3 і 2 см.  

У травні 2015 р. (графік 4 рис. 3.21) вітрове хвилювання водної поверхні на 

відкритій акваторії досліджуваної ділянки південного району водосховища було 

практично відсутнє приблизно з 12 до 18 години. До цього спостерігався північний 

і північно-західний вітер, після – доволі сильний вітер східного напрямку. У 

Рис. 3.21. Добовий  хід рівня водної поверхні у південно-західній частині Сасика, 

см за даними натурних досліджень: 12.08.2013 р. (1), 30.10.2013 р (2),  7.06.2014 р. (3), 

10.05. 2015 р. (4) із виділеними періодами з мінімальним вітровим хвилюванням  
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безвітряний період можна виділити сейшу висотою до 3 см з періодом у 90 хв 

(12 год 45 хв – 14 год 15 хв). Приблизно о 16 годині була зафіксована інтенсивна 

течія від берега, що відобразилося у спаді рівня о 16 год 15 хв.  

Отже, зазначені сейши мали вітрове або комбіноване походження та були 

зафіксовані при відсутності явного впливу вітру на досліджуваній ділянці. Висота 

сейш на мілководді становила 1,5-4 см, зростала при появі або збільшенні 

швидкості вітру. Період сейшевих коливань складав приблизно 75-120 хвилин. 

Визначений діапазон вищий за розрахований за формулою Праудмена із 

використанням усереднених даних для водойми, але відповідає такому з 

урахуванням зміни реальної глибини на станції спостереження (78-131 хв).   

Затухання вільних сейшевих коливань відбувається переважно за рахунок 

донного та внутрішнього тертя, обумовленого фізичною в’язкістю. Для 

мілководної водойми, якою є Сасик, значною є доля саме донного тертя. Згідно 

[160] у випадку наявності даних щодо інтенсивності затухання хвильових коливань 

рівня можна розраховувати коефіцієнт турбулентного перемішування.  

Вітрове хвилювання серед усіх видів коливань водної поверхні є найбільш 

важливим для гідроекосистеми. Воно забезпечує міграцію речовин між дном та 

водними масами; впливає на локальний перерозподіл гідробіонтів по вертикалі; 

спричинює взмучування донних відкладів; посилює самоочисний потенціал 

водойми. Хвильове перемішування при умові досягнення дна стає вирішальним 

фактором функціонування донних біоценозів [186, 187], а також впливає на 

розподіл і життєдіяльність прибережних фітоценозів [36].  

У природному стані при наявності сполучення з морем вплив морського 

хвилювання на характер хвиль у лимані-озері Сасик був відчутний лише на 

обмеженій площі, де проходила трансформація і складалися особливі умови 

хвилеутворення. Як вже було зазначено вище, саме вплив штормових вітрів з боку 

моря восени та навесні призводив до власне появи сполучення з морем через 

утворення прорв і проранів. 

Вітри над Сасиком вельми часто змінюють напрям та інтенсивність, дуже 

швидко набирають сили і можуть різко зникати. На це впливає, зокрема, 
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приморське розташування водойми та значна площа її акваторії. Так, навіть дані 

щодо напрямку та сили вітру над водоймою  часто різняться з даними стаціонарної 

наземної станції метеоспостережень.  

Вітрове хвилювання на водосховищі швидко реагує на зміну характеристик 

вітру, що неодноразово було зафіксовано автором. Протягом доби в різних 

ділянках водойми спостерігалось як повне затишшя з майже відсутнім 

хвилюванням, так й утворення хвиль висотою до 100 см при дії вітру швидкістю 6-

7 м/с. За спостереженнями місцевих рибалок реакція водойми на відкритій 

акваторії на вітри більше ніж 5 м/с будь-якого напрямку, що часто спостерігаються 

восени, утворюється за 20-30 хвилин від початку дії вітру.  

За даними натурних досліджень 1980-х рр. [5] середня висота хвиль на 

водосховищі складає 20-40 см, довжина – 3-5 м, період – 1-2 с. Розрахункова 

максимальна висота хвиль (1%-а імовірність перевищення) дорівнює 1-1,5 м на 

відкритих ділянках та менше 1 м на прибережних мілководдях. 

За дослідженнями, проведеними автором, середня висота хвиль в різних 

частинах водосховища на відкритій акваторії складає 30 см, максимально 

зафіксована – 98 см. Довжина хвиль в середньому становить 170 см (максимально 

зафіксована – 420 см) при дії вітру в середньому 3,1 м/с (максимальний – 7,3 м/с).  

Як бачимо, власні дослідження підтверджуються спостереженнями, 

проведеними на початку становлення водосховища Сасик. Цікаво також порівняти 

результати натурних досліджень і розрахунку елементів вітрових хвиль за 

заданими умовами.  

Для розрахунку висоти хвиль обрано загальновідомі формули  

В.Г. Андреянова (3.9), Е. А. Дьякової (3.10) та Н. А. Лабзовського (3.11) 

      (3.9) 

      (3.10) 

,                    (3.11) 

де W – швидкість вітру, м/с; D – довжина розгону вітру, км; H – глибина водойми в 

розрахунковій точці, м; ε – крутість хвиль, що розраховується за формулою: 
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      (3.12) 

 Відомо, що формула (3.9) розроблена для меж розгону вітру від 3 до 30 км, 

швидкості вітру – від 5 до 15 м/с. Формула (3.10) розрахована за даними 

спостережень на Північному Каспії. На сьогодні переважно визначають елементи 

хвиль за номограмами, розробленими за методами Браславського та Лабзовського. 

Розрахунки за формулою (3.11) показують  певне завищення висоти хвиль на 

розгонах до 5 км та заниження висоти на більшій довжині розгону вітру [161]. 

Найбільш схожими між собою були дані розрахунків за формулами (3.9) і 

(3.11), але вони в деяких випадках значно різнилися з даними натурних досліджень 

(рис. 3.22). 

Аналізуючи формули, припустили, що висота хвиль на водосховищі (hv, м) 

певним чином залежить від швидкості та розгону вітру, який враховує напрямок 

його дії, та глибини водойми. Тому ввели коефіцієнт Kh : 

      (3.13) 

Рівняння  для розрахунку висоти вітрових хвиль на водосховищі Сасик 

(r=0,87)  набуло наступного вигляду: 

    (3.14) 

Рис. 3.22. Порівняння висоти вітрових хвиль (h, м), виміряних на відкритих 

ділянках водосховища Сасик, з результатами розрахунків 
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Введення глибини у рівняння вважаємо доцільним через мілководність 

водойми. Більше на розвиток хвиль впливає перепад глибин, але похилий рельєф 

дна Сасика дозволяє використовувати для уточнення і значення H.   

Розрахунки за формулою (3.14) для заданих умов також представлені на 

рис. 3.22. Їх результати в середньому на 12% перевищують результати натурних 

досліджень, а розрахунки за формулою (3.11) – на 29% занижують.   

В деяких дослідженнях для опису вітрового хвилювання окрім середньої 

висоти хвиль, використовують показник характерної (значимої) висоти хвиль (hs). 

Для Сасика за даними досліджень він склав приблизно 50 см. 

Довжину хвиль (, м) також досліджували в натурних умовах та для 

порівняння розраховували за формулами В.Г. Андреянова (3.15), Н.Д. Шишова 

(3.16), Н.А. Лабзовського (3.17): 

       (3.15) 

  ,       (3.16) 

де b – коефіцієнт, що при глибинах 2-4 м дорівнює 0,18; 

       (3.17) 

Порівняння розрахованих результатів з даними натурних спостережень 

представлено на рис. 3.23. Згідно розрахунків за заданих умов за формулою (3.15) 

середнє значення довжини хвиль мало складати 2,3 м, за формулою (3.16) – 1,01 м, 

за формулою (3.17) – 1,75 м. За натурними дослідженнями воно становить 1,7 м. В 

середньому розраховані за формулою (3.17) значення на 24% перевищують 

значення виміряного показника. Тобто для приблизного розрахунку довжини хвиль 

на відкритій акваторії водосховища можна використовувати в розрахунках 

формулу (3.17). 

Аналізуючи виміряні дані зазначимо, що довжини хвиль на водосховищі у 

більшій мірі залежать від дії вітру (r=0,78), ніж від довжини розгону (r=0,36).  
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Ще однією характеристикою вітрових хвиль є період хвилювання –  інтервал 

між послідовними перетинами хвильової поверхні середнього рівня однієї фази 

[158]. Розрахований для водосховища він складає 1-2 с.  

У подальшому цікаво детально дослідити в натурних умовах крутизну хвиль 

(ε) на водосховищі, тому що як іншими дослідниками [5], так і автором відзначено, 

що у порівнянні з іншими водоймами на Сасику хвилі більш круті та короткі.  

В мілководній зоні водойм спостерігається значна трансформація хвильового 

профілю, зокрема гребні хвиль стають гострішими, улоговини – більш плоскими. 

Саме мілководдя є особливою зоною максимального впливу вітрового хвилювання 

на гідроекосистему, тому що це – частина акваторії, де різко і сильно можуть 

змінюватися елементи водного режиму. Причому межі даної ділянки не є 

постійними. При інших рівних умовах вони змінюються під час коливань рівня і 

залежать від інтенсивності хвилювання [3]. 

В гідробіології часто мілководдям вважають акваторію з глибинами до 2 м, що 

є максимальною глибиною розвитку основного фітоценотичного прибережного 

комплексу  [188, 189]. В гідрологічних дослідженнях у залежності від показників 

хвилювання виділяють глибоководну зону, де дно майже не впливає на хвилювання 

(Н>/2); мілководну зону (/2>Н>Нкр), де дно впливає на розвиток хвиль; прибійну 

Рис. 3.23. Порівняння розрахованих довжин вітрових хвиль (, м) з даними 

натурних спостережень за хвилюванням, проведених на відкритій акваторії 

водосховища  
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зону (Н<Нкр), де проходить руйнування хвиль; приурізову, де хвилі переходять у 

потік накату [159]. В екологічній гідрології за критерій мілководності приймають 

відношення Н≥0,65’ [36], де ’ – середня довжина хвиль на глибині, або глибину 

розмиваючої дії хвиль 15 %-ї забезпеченості [190]. 

Якщо враховувати середню виміряну довжину хвиль, то межею мілководності 

для Сасика є глибина 0,85-1,1 м. А середня площа мілководь – приблизно 28 км
2
 

(13,6% площі водойми). Якщо ж вираховувати довжини хвиль при різних 

швидкостях вітру, то вже при 7 м/с (Н<2,7 м) більше 90% водосховища стає 

мілководним. 

Вітрове хвилювання на мілководдях також спостерігалося автором при 

дослідженнях добових коливань  рівня, описаних вище. На мілководді відмічається 

рефракція вітрових хвиль, поступове збільшення турбулізації вод по мірі 

наближення до берега, скаламучування донних відкладів і підвищення 

каламутності води при дії вітру швидкістю 3-4 м/с.  

Варто відзначити, що прибережні густі зарості ВВР зменшують хвилювання. 

Наприклад, одночасно на відкритій ділянці висота хвиль становила 20 см, а на межі 

заростей 12 см,  при висоті хвиль в 10-15 см амплітуда коливання рівня на межі 

заростей не перевищувала 3 см.  Нещільні зарості очерету на вузькому пляжі біля 

західного берега не гасили прибій, що виник при дії північно-східного вітру 

швидкістю 4 м/с.  Зарості зануреної вищої водної рослинності також впливають на 

перемішування води.  

 

3.2.3. Процеси перемішування водних мас 

 

Перемішування водних мас є одним з гідродинамічних процесів, який має 

значний вплив на формування умов функціонування гідроекосистеми, особливо на 

мілководдях. Воно впливає на вирівнювання гідрофізичних та гідрохімічних 

характеристик. Специфіку процесу варто досліджувати, наприклад, при змішуванні 

лиманних та морських вод у зонах їх взаємодії; при прогнозі міграції плям 

«цвітіння»; для визначення розподілу у водоймі домішок та забруднень, в тому 
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числі антропогенного характеру. Перемішування, викликане зокрема вітровим 

хвилюванням, сприяє вирівнюванню концентрації фітопланктону по вертикалі та 

завдяки цьому може знижувати або підвищувати інтенсивність фотосинтезу в 

клітинах водоростей. 

За принципом виникнення виділяють молекулярне та молярне перемішування. 

Останнє переважає за інтенсивністю і виникає через рух води, викликаний 

термічними (конвективне) або динамічними (турбулентне) причинами. 

Конвективне перемішування виникає внаслідок нестійкості термічної стратифікації 

і спостерігається на глибоких ділянках, або мілководдях, захищених від дії вітру і з 

відсутнім активним водообміном [3, 36].  Для екосистеми Сасика конвективне 

перемішування відокремити від динамічного дуже складно через, по-перше, майже 

відсутню вертикальну стратифікацію водних мас за температурою (див. розділ 4), а 

по-друге, постійну дію вітру на водну поверхню. Тому визначальним, особливо для 

прибережної частини водойми, є динамічне (турбулентне) перемішування. 

Турбулентне перемішування за площею впливу і причинами виникнення 

поділяють на велико- і дрібномасштабне. Перше, наприклад, може виникати у 

поверхневому шарі водних мас через нестійкість великомасштабних течій 

внаслідок активної зміни напрямку дії вітру на водну поверхню, що особливо 

характерно для Сасика. Масштаби явища можуть сягати сотень метрів і залежать, 

окрім іншого, від морфометрії водойми, швидкості вітру, хвилювання водної 

поверхні.  

Джерелами дрібномасштабної турбулентності водних мас можуть бути 

поверхневі хвилі, вихори Ленгмюра, коливання мікрокліматичного характеру. На 

мілководдях явище спостерігається як у поверхневому, так і в придонному шарах 

води, а також у зоні взаємодії вітрових течій з нерухомими ділянками або 

зворотними течіями.  Площа дії  явища може становити від 5-10 см і різнитися на 

відкритих ділянках та в прибережних заростях [191]. 

В даній роботі зосередились на вивченні дрібномасштабного перемішування 

шляхом проведення натурних досліджень із використанням дифундуючих 

індикаторів (трасерів). Визначався коефіцієнт горизонтальної турбулентної дифузії 
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(КL_д ) за формулою (2.19) та його залежність (рис. 3.24) від масштабу явища 

(розміру хмари індикатора). 

Згідно натурних досліджень масштаб перемішування на мілководдях 

водосховища становив 11-92 см. Найменші масштаби явища спостерігались у 

заростях очерету та на відкритій акваторії з глибиною до 0,2 м, де на швидкість 

розсіювання хмари індикатора впливало хвилювання водної поверхні і зворотна 

течія.  

За розрахунками значення коефіцієнта КL_д коливалося в межах 0,34-5,02 см
2
/с. 

Зв’язок між показниками дещо змінювався залежно від наявності впливу 

рослинності як за силою, так і за характером прояву (див. рис. 3.24).  

Для відкритих мілководь, яким притаманна трансформація гідродинамічних 

процесів та рефракція вітрових хвиль, залежність (r=0,82) коефіцієнта 

горизонтального перемішування від масштабу явища виражається рівнянням: 

КL_д = 0,0422×L+0,0635     (3.18) 

Для прибережних ділянок з наявними густими заростями ПВР (переважно, 

очерету) зв’язок показників трохи змінюється (R
2
= 0,74): 

КL_д = 0,0459×L
0,9855

     (3.19) 

Рис. 3.24. Значення коефіцієнта горизонтальної турбулентної дифузії (КL,  см
2
/с) при 

різних масштабах дії (L, см), отримані при натурних дослідженнях у водосховищі: 1 – 

на відкритих мілководдях; 2 – на мілководдях із зануреною рослинністю; 3 – на 

мілководдях, зарослих повітряно-водною рослинністю (ПВР) 
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Для мілководь із значними заростями зануреної рослинності залежність стає 

менш вираженою (r= 0,597): 

КL_д = 0,016×L+1,22       (3.20) 

За даними власних досліджень не підтвердилось зменшення в 10-100 разів 

значення КL_д  на ділянках, що заросли, у порівнянні з відкритою акваторією, що 

зазначено для заплавних водойм Дніпра [36]. У нашому випадку можна 

стверджувати про зменшення коефіцієнта в 1,5-2 рази. Більше, ніж наявність 

рослинності, на перемішування тут впливають вітрохвильові процеси. Але 

проведених натурних досліджень недостатньо для однозначного ствердження. 

Необхідно продовжувати спостереження на різних ділянках водойми. 

Одним з особливих видів перемішування водних мас є вихори Ленгмюра, що 

проявляються паралельними до напрямку дії вітру білими смугами піни на водній 

поверхні. При проведенні досліджень вихори Ленгмюра на Сасику були 

зафіксовані доволі часто (рис. 3.25). 

В роботі [36] вказано, що для водойм України вони найчастіше 

спостерігаються при швидкості вітру 6-15 м/с та за температури повітря, не нижчої 

за температуру води. Горизонтальний їх розмір (ширина між смугами конвергенції) 

звичайно складає 6-10 м, що приблизно дорівнює глибині водойми. Іноді розмір 

вихорів складає 3-5 м при невеликій швидкості вітру. Саме останній варіант більш 

характерний для водосховища Сасик.  

На водосховищі автором неодноразово спостерігалися вихори розміром 1-3 м, 

що були перпендикулярні вітровим хвилям, але паралельні напрямку дії вітру, 

швидкістю від 3 м/с. Спостерігалися вони лише в теплий період року.  

Часто смуги мають неоднаковий розмір, а в залежності від впливу вітру та 

його швидкості змінюється і відстань між ними навіть протягом доби. В 

основному,  смуги з’являються через деякий час після встановлення напрямку дії 

вітру (одна-дві години). При посиленні вітру (більше 10 м/с) спостерігалася 

деформація смуг у так звані Y-переходи, які дослідниками відзначаються на різних 

водоймах [192].  
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Певна трансформація вітрових смуг відзначена автором біля західного берега 

водосховища (рис. 3.25,а). Так, зокрема різке зменшення глибини у прибережній 

смузі та особливості конфігурації берега призводять до значного відхилення смуг 

від напрямку вітру на мілководді. 

Відомо, що перемішування, яке супроводжує вихори Ленгмюра, за 

інтенсивністю може в декілька разів перевищувати вітрове. Значення 

горизонтальної швидкості течій у смугах конвергенції (опускання) можуть сягати 

10, вертикальної – 4-8 см/с [158]. Цей вид перемішування значно впливає на 

формування абіотичних умов розвитку та власне розподіл по акваторії планктонних 

організмів. У смугах конвергенції відзначається накопичення біогенних речовин, 

фітопланктону, бактерій та інших пасивних гідробіонтів. Вихори також сприяють 

посиленню процесу фотосинтезу через транспортування з глибинних горизонтів у 

фотичний шар поживних речовин [36].  Для водосховища Сасик через постійну дію 

вітру на водну поверхню вихори Ленгмюра є особливо важливим фактором 

гідрологічного режиму і вимагають подальшого активного дослідження.  

 

 

 

 

Рис. 3.25. Трансформація вихорів Ленгмюра на прибережному мілководді (а) та 

вигляд вітрових смуг на відкритій акваторії (б), фото автора 2014-2015 рр. 

а б 
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3.2.4. Характеристика течій  

 

У порівнянні з коливанням рівня, хвилюванням та перемішуванням, течії є 

більш масштабним гідродинамічним процесом, тому можуть впливати на 

перерозподіл по акваторії розчинних і завислих речовин, тепла, а також на процеси 

самоочищення і життєдіяльність гідробіонтів. 

Для будь-якої водойми течії зручно розрізняти: за масштабом прояву; 

джерелом формування (вітрові, стокові, хвильові, бароградієнтні, густинні 

(конвективні), інерційні; вздовжберегові, розривні); локалізацією (поверхневі, 

придонні, глибинні); за характером і формою переміщення (циркуляційні, 

прямолінійні); за фізико-хімічними властивостями (теплі, холодні) та інше [36, 

159]. Інтенсивність впливу кожного з видів течій для окремої гідроекосистеми 

визначається особливостями гідрологічного режиму водойми, морфометричними 

характеристиками та її розташуванням. Найчастіше особливо важливими для 

функціонування гідробіонтів є стокові та вітрові течії. 

Автором дисертаційної роботи було здійснено моделювання режиму течій за 

методом повних потоків, адаптованим до малих глибин, [3, 36, 169, 170] за 

розрахованими усередненими даними водного балансу для періодів відокремлення 

і сполучення з морем на етапі існування лиману-озера Сасик та для сучасного 

періоду існування водосховища за оновленими даними водного балансу. Для 

моделювання течій водосховища використовували дані останньої батиметричної 

зйомки водойми, для лиману-озера враховували зміну площі акваторії та об’єму 

води. Окрім цього проведено деякі натурні виміри швидкості течій. 

На основі проведених досліджень можна стверджувати, що для 

гідроекосистеми Сасика основним фактором впливу є саме вітрові течії, які часто 

на порядок перевищують стокові. Для різних періодів існування водойми характер 

переміщення водних мас під дією вітру залишається схожим (рис. 3.26-3.28), 

змінюється переважно їх інтенсивність (витрати води) та швидкості течій.  

Над акваторією водойми переважаючими напрямками вітрів є меридіональні – 

північний та південний, а також північно-західний та північно-східний. 
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Середньомісячна швидкість вітру складає 3,2-5,8 м/с, а середньорічна – 4,0-5,0 м/с. 

Тому моделювання переміщення водних мас по акваторії провели для умов 

постійної дії вітру швидкістю 5,0 м/с та для порівняння 10,0 м/с. Треба зазначити, 

що представлені на рисунках ізолінії функції повних потоків вказують на 

інтегральний (сумарний по глибині) напрямок переміщення водних мас, а їх 

густота пропорційна інтенсивності цього переміщення [3]. 

Через розташування водойми логічно припустити, що найбільш інтенсивне 

переміщення водних мас по акваторії відповідає саме дії вітрів меридіональних 

напрямків. Це підтвердили і результати моделювання (табл. 3.7).  

Аналізуючи схеми циркуляцій та дані з таблиці 3.7 можна стверджувати, що 

зміна середньорічних значень притоку та стоку у водоймі відіграє значно меншу 

роль, ніж зміна швидкості і напрямку вітру. Так, при дії північного вітру середньої 

швидкості (5,0 м/с) на водоймі формуються дві приблизно однакові циркуляційні 

зони (на сході – антициклональна, на заході – циклональна), що займають майже 

всю акваторію. Їх максимальна інтенсивність становить 90-110 м
3
/с. При цьому для 

відокремленого лиману-озера максимальні швидкості течій складали до 9,0 см/с, 

при наявності зв’язку з морем – до 10 см/с, а у сучасному водосховищі – до 

10,4 см/с. Межі значень показника характерні для південного і центрального 

районів водойми, а у північному вони в середньому менші на 2-3 см/с.  

Вищі швидкості спостерігаються в кілометровій прибережній ділянці 

циклональної зони вздовж західного берега, де, скоріш за все, обумовлені 

гідроморфологією та особливостями берегової смуги. Найменші – у центральній 

частині водойми на межі циркуляцій. На глибині 1 м значення швидкостей 

зменшуються до 0,15-4,2 cм/с. Причому найвищі спостерігаються в північному 

районі водойми, а найнижчі – вздовж західного та східного берегів.  

Виникнення двох циркуляцій обумовлене взаємодією вітрових і 

компенсаційних течій. Нагон дрейфовими течіями водних мас у південну частину 

водосховища створює зворотні до напрямку дії вітру похили водної поверхні. Тому 

тут формується компенсаційна течія.  
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Рис. 3.26. Характеристика течій водойми (результати моделювання) при відсутності дії вітру та при дії вітру швидкістю 5 м/с для 

лиману-озера в період відсутності сполучення з морем 
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Рис. 3.27. Характеристика течій водойми (результати моделювання) при відсутності дії вітру та при дії вітру швидкістю 5 м/с для 

лиману-озера в період наявності сполучення з морем 
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Рис. 3.28. Характеристика течій водойми (результати моделювання) при відсутності дії вітру та при дії вітру швидкістю 5 м/с 

для сучасного етапу існування водосховища 
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Таблиця 3.7 

Розраховані швидкості течій (усереднені за глибиною) для водойми за різних 

умов їх формування  

Умови розрахунків 
Стокові 

течії, см/с 

Вітрові та стокові течії, см/с 

Північний 

вітер,  

Південний 

вітер 

Східний 

вітер 

Західний 

вітер 
Лиман-озеро при відсутності 

сполучення з морем (vвітру 5 м/с) 
0,01-0,06 2,51-9,0 2,51-9,0 2,53-8,0 2,53-7,98 

Лиман-озеро при сполученні з 

морем (vвітру 5 м/с) 
0,01-0,14 2,5-9,93 2,5-9,91 2,46-7,72 2,49-8,04 

Водосховище. Сучасний період: 

осереднені дані ВБ 

- vвітру 5 м/с 

- vвітру 10 м/с 

0-0,78 
2,47-10,4 2,47-10,3 2,38-8,03 2,39-8,45 

4,95-20,7 4,95-20,6 4,78-16,7 4,78-16,9 

Водосховище при відсутності 

стоку через шлюз (vвітру 5 м/с) 
0,01-0,75 2,48-10,3 2,47-10,4 2,39-8,42 2,39-8,46 

Водосховище при відсутності 

притоку по каналу та стоку 

через шлюз (vвітру 5 м/с) 
0-0,04 2,47-10,35 2,48-10,35 2,38-8,12 2,39-8,38 

 

У міру переміщення компенсаційного потоку на північ відбувається його розподіл 

– частина по нижніх горизонтах проникає в північний район, частина – замикає 

системи циркуляційних вихорів [91, 193]. Як видно з рис. 3.28, перед і після коси 

Попова при дії північного вітру є окремі замкнені циркуляції. 

При дії постійного вітру південного напрямку спостерігається подібна, але 

зворотна картина: на сході – циклональна, на заході – антициклональна зони. При 

цьому вздовж прибережних зон відзначаються однонаправлені потоки, напрямок 

руху яких визначає напрямок дії вітру та конфігурація берегів. При дії південного 

вітру в північному районі є замкнена західна циркуляція, обумовлена наявністю 

Іскопотської коси на шляху руху водних мас.  

Треба відзначити, що поверхневий шар води в цілому рухається зі 

швидкостями, які часто на порядок перевищують середні по вертикалі значення.  

Під час впливу широтних вітрів на акваторії Сасика виділяються три окремі 

циркуляційні зони, що приблизно відповідають трьом районам водосховища. За 

інтенсивністю найбільшою є циркуляція південного району – до 90 м
3
/с, в 

центральному районі – до 70 м
3
/с, в північному – до 50 м

3
/с. Швидкості течій в 

центральному та південному районі при таких вітрах становлять 2,38-8,45 см/с, в 
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північному – 2,64-6,63 см/с [7]. Найбільш інтенсивно по акваторії водойми 

переміщуються поверхневі шари – їх швидкості сягають 18-20 см/с.  Але вже на 

глибині 0,5 м на вітрову течію впливає компенсаційний потік. Необхідно зазначити 

також, що при широтних вітрах водообмін між районами майже не відбувається. 

Збільшення швидкості вітру до 10 м/с обумовлює й підвищення майже вдвічі 

середніх швидкостей течій на водоймі (див. табл. 3.7). 

Щодо стокових течій, то на сьогодні дуже малий об’єм притоку і стоку 

визначає майже їх відсутність – так, їх середня швидкість у різні періоди не 

перевищує 0,8 см/с, а витрати води в циркуляціях – 15 м
3
/с.   

Під час існування лиману відокремлено від моря стокові течії формувалися 

переважно завдяки річкам 

Когильник і Сарата, середня 

витрата яких становила 

1,63 м
3
/с. Стокові течії були 

маловираженими і 

спостерігалися переважно в 

північному районі на акваторії 

площею до 20 км
2
, а їх 

швидкість не перевищувала 0,06 

см/с. Вони існували у 

поверхневому шарі, зникаючи 

до глибини 1 м. 

Під час сполучення 

водойми з морем при 

відсутності дії вітру на водну 

поверхню морська вода могла 

поширюватися виключно в 

південно-східній частині 

водойми на площі до 30 км
2
. 

При цьому більшу частину 

Рис. 3.29. Схеми циркуляцій вод (результати 

моделювання) за відсутності дії вітру на водосховище 

за відсутності притоку по каналу і закритому шлюзі-

водоскиді (а) та при середній витраті каналу і 

закритому шлюзі-водоскиду (б) 

а б 
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південного і центрального районів займала циклональна циркуляційна зона. Води 

річок поширювалися, в основному, в північній частині водосховища.  

У сучасному водосховищі поширення дунайської води по акваторії залежить 

від роботи гідротехнічних споруд та дії вітру. Під час відсутності вітрового впливу 

за умови одночасної роботи каналу та шлюзу-водоскиду дунайська вода 

поширюється переважно південним районом водосховища (див. рис. 3.28). При 

умові роботи каналу та закритого шлюзу-водоскиду (рис. 3.29,б) дунайська вода 

може поширюватися південним та центральним районом. При відсутності притоку 

по каналу і роботи шлюза надходження річкових вод формує малу за інтенсивністю 

циклональну циркуляцію, майже ідентичну до періоду закритого лиману-озера.   

При дії вітру на водну поверхню дунайська та води річок беруть участь у 

загальному переміщенні водних мас, так як через дуже малу швидкість стокових 

течій їх вплив на характер переміщення нівелюється (у межах похибки). 

 

Висновки до розділу 3. 

В результаті досліджень отримано рівняння водного балансу для різних 

періодів існування водойми та оцінено воднобалансові складові. Визначено, що 

сучасні зміни обумовлені зменшенням стоку річок, ґрунтових  вод та об’єму опадів. 

Надходження води по каналу Дунай-Сасик у період становлення в середньому 

становило 765 млн м
3
 на рік, в останні десятиліття – 399 млн м

3
 на рік. У витратній 

частині балансу збільшилась частка випаровування. 

Розраховано сезонність деяких складових водного балансу: надходження води 

по каналу сягає максимуму в червні та серпні, а найменшим є взимку. Притік річок 

є максимально можливим в зимові місяці. Випаровування збільшується з 

підвищенням температури, тому вище в теплий період року.  

Визначено, що останніми роками інтенсивність водообміну знизилася, а період 

– збільшився з 196 діб, характерних для періоду становлення, до 312 діб. В 

природному стані під час відсутності зв’язку з морем період водообміну становив 

699 діб. Встановлено зв’язок для водойми між показниками водооновлення (В) та 

середнім коефіцієнтом водообміну (Кв) (r = 0,98). 
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Дослідження показали, що в природному стані середні за рік амплітуди 

коливання рівня води в Сасику сягали 169 см, середній багаторічний рівень складав 

-0,31 м БС. Середній рівень води з початку існування водосховища становить 

0,05 м БС з розмахом коливань 36-253 см. Найменшими річними амплітудами 

вирізняється фаза стабілізації, а максимальними – фаза перетворення. На сьогодні 

рівневий режим підтримується штучно роботою гідротехнічних споруд. 

Визначено, що вплив вітру є основним фактором гідродинамічних процесів на 

всіх етапах існування водойми. Максимальні вітрові денівеляції (21-31 см) 

викликають домінуючі вітри північного та північно-західного напрямку.  

Встановлено зв’язок між денівеляціями рівня (ΔHв) та швидкостями вітру за 

добу (w, м/с) (r=0,88). 

Проведені дослідження показали, що на водосховищі хвилювання формується 

в умовах просторих та мілководних акваторій майже при постійній дії вітру на 

водну поверхню. В більшій мірі розвиток хвиль лімітує швидкість та напрямок дії 

вітру, а не довжина розгону хвиль. Визначено, що середня висота вітрових хвиль на 

відкритій акваторії складає 30 см, максимально зафіксована – 98 см. Довжина 

хвиль в середньому становить 170 см. Висота зафіксованих сейшевих хвиль на 

мілководді становила 1,5-4 см, зростала при появі або збільшенні швидкості вітру. 

Період сейшевих коливань складав 75-120 хвилин. 

В залежності від вітрового хвилювання з екогідрологічної точки зору 

мілководдям вважається до 14% площі водойми, при сильних вітрах – до 90%. 

За розрахунками значення коефіцієнта КL_д коливалося в межах 0,34-5,02 см
2
/с.  

Визначено, що для Сасика вихори Ленгмюра є особливо важливим фактором 

гідрологічного режиму.  

Згідно результатів математичного моделювання визначено, що поширення 

дунайської води по акваторії залежить від роботи гідротехнічних споруд та дії 

вітру. Максимальний водообмін між районами водойми відбувається при дії 

меридіональних вітрів, а стокові течії при середніх витратах каналу і річок 

відіграють малу роль у внутрішньоводоймовій динаміці.  

Основні положення розділу викладено в працях автора [7,8,10, 29, 130, 131, 193]. 
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РОЗДІЛ 4 

ГІДРОФІЗИЧНІ ТА ГІДРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНИХ МАС, ЩО 

ВПЛИВАЮТЬ НА ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ВОДОЙМИ 

 

4.1. Гідрофізичні характеристики 

 

В умовах сповільненого водообміну в Сасику, незважаючи на інтенсивне 

перемішування, трансформація вод, що надходять до водосховища, є досить 

слабкою. Це обумовлює формування в різних ділянках водойми контрастних за 

властивостями водних мас. Для визначення цих контрастів можна використовувати 

деякі гідрофізичні характеристики, а саме температуру, кількість завислих речовин 

(ЗР) та оптичні властивості води. До останніх відносяться прозорість і колір.  

Актуальність включення зазначених характеристик до комплексної оцінки 

гідроекосистем водних об’єктів України підтверджена дослідженнями науковців [3, 

36, 9, 127-129]. Гідрофізичні властивості води – це інтегровані характеристики, 

обумовлені комплексом гідрологічних факторів.  Вони відрізняються особливістю 

впливу для кожної окремої водойми [9]. Для Сасика важливо не лише визначити 

основні чинники формування гідрофізичних характеристик, а й прослідкувати їх 

динаміку внаслідок перетворення водойми. 

 

4.1.1. Особливості температурного режиму 

 

Особливості термічного (температурного) режиму визначають основні 

гідрохімічні, гідрофізичні та гідробіологічні процеси у водоймі. Температуру 

можна розглядати також як показник гідрологічних процесів, оскільки її 

просторовий розподіл характеризує структуру водної товщі.  В свою чергу на 

розподіл температури води впливають морфологія водойми, зовнішній водообмін, 

внутрішньоводоймова динаміка та метеорологічні умови [136].  

За термічними класифікаціями Хатчінсона [160] та Тихомирова [194] Сасик 

можна віднести до категорії димектичних водойм. В деякій мірі у природному стані 
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Рис. 4.1. Динаміка температури повітря та температури поверхневого шару води 

(
0
С)  водосховища Сасик (згідно даних ДГМО та [4, 23]) 

Сасик можна було віднести також до екзогенних мероміктичних водойм, так як у 

формуванні густинної стратифікації тут брав участь окрім термодинамічного, 

процес надходження ззовні різних за мінералізацією водних мас. Але за даними [3]  

у період становлення водосховища ознак хемоклину у водоймі не виявлено. У 

сучасний період під час досліджень автора його також не зафіксовано.  

Своєрідність термічного режиму водойми обумовлена його формуванням в 

умовах теплого клімату із середньорічною температурою повітря 9,5-13,8 °С. При 

цьому середньорічна температура води у водосховищі Сасик за 1981-2012 рр. 

склала 10,6-13,2 °С. Влітку ж вода може прогріватися до 25-30 °С. 

Багаторічна динаміка зміни температури поверхневого шару води у водоймі 

тісно пов’язана зі зміною температури повітря (рис. 4.1). Тому тренд підвищення 

середньорічної температури повітря, що спостерігається зокрема і для даної 

території, відповідає зростанню температури води в Сасику.  

Отже, порівнюючи річний хід температури води у лимані-озері та водосховищі 

необхідно брати до уваги й вплив глобального потепління клімату. За даними  [195] 

на території України практично кожного року відзначається 8-10 місяців, що мають 

додатні відхилення температури повітря від кліматичної норми.  
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Як видно з рис.4.2 максимальна середньомісячна температура води в лимані-

озері навіть в теплий рік не перевищувала 21 °С. Цікаво, що різниця між 

температурами води в річках Когильник і Сарата з Сасиком в цей період становила 

1-5° (див. рис. 4.2,а). Після перетворення у період становлення середньомісячна 

температура води у водосховищі сягала вже 23-24°С, а в останні десятиліття – 25-

26°С (див. рис. 4.2,б). Скоріш за все це – результат змін клімату, а не втручання 

людини власне у функціонування гідроекосистеми, оскільки збільшення глибини та 

активне регулювання водообміну в перші роки після перетворення мали б  

призвести до зменшення прогрівання водної товщі.  

Більш детально річний хід температури води за середньодобовими значеннями 

у 2011-12 роках представлено на рис. 4.3. Окрім вираженого тренду сезонного 

зростання або падіння температури, варті уваги значні градієнти добових змін. Так, 

у 2011 році (холодний рік) максимальне зниження температури спостерігалося в 

червні і склало 5,8° (за три доби 10°), а найбільше зростання за добу (3,5°) 

відбулося в травні. В 2012 році градієнти збільшились – максимальне добове 

падіння склало 6,8° в травні, а підвищення – 4,5° на початку листопада. 

Як і в більшості водойм України термічний цикл Сасику  складається з 

типових сезонів (періодів) (див. рис. 4.3): весняного нагрівання (І), літнього 

Рис. 4.2. Хід температури води в лимані-озері Сасик в теплий (а,1) та холодний  

(а, 2) роки [5], в річках Когильник та Сарата (а, 3)  до 1978 р. [19], в період становлення 

водосховища (холодний рік – б,1; теплий рік – б,2) [5], в сучасний період (холодний рік, 

2003 – б,3; теплий рік, 2010 – б,4) та усереднено для водосховища за 1981-2012 рр. (б,5)  



134 

 

Рис. 4.3. Основні сезони термічного циклу (I-V за текстом) та динаміка 

температури води (
0
С, середньодобові показники) в північному районі водосховища Сасик 

на сучасному етапі (2011-2012 рр.) 

нагрівання (ІІ), осіннього охолодження (ІІІ), зимового охолодження (IV) та 

льодоставу (V). На сьогодні дати їх переходів змінилися, але в цілому 

характеристика – ні. 

Період весняного нагрівання (І) може починатися ще при льодоставі з моменту 

переходу теплового балансу через 0,2°С і триває до моменту досягнення водою 

температури максимальної густини при 4°С [196]. В природному стані, скоріш за 

все, дати переходу температури води через 0,2°С у Сасика та річок Когильник і 

Сарата наступали одночасно 4-5 березня [19], а вже в третій декаді місяця 

відбувався перехід температури через 4°С. В останнє десятиліття дати змістилися 

на 12-16 березня (див. рис. 4.3). Основне джерело надходження тепла у водні маси 

в цей період – короткохвильова сонячна радіація.  

Наступний – період літнього нагрівання (ІІ), який є досить довготривалим. 

Підвищення температури води проходить порівняно швидко, і вже в другій декаді 

квітня вона перевищує 10°С. Та розподіл показника по акваторії може бути 

нерівномірним з діапазоном до 3°, що залежить, зокрема, від гідродинамічних 

процесів і роботи гідротехнічних споруд (приклад наведено в [5]). 
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При експедиційних дослідженнях, проведених автором  в першій декаді травня 

2014 року (рис. 4.4),  поверхневий шар води у водосховищі був прогрітий до 15-

17,5 °С. Максимальні температури відзначалися в зонах антициклональних 

циркуляцій при дії північно-східного вітру. Одночасно значення температури води 

в придонному шарі коливалися від 15,6 до 17,8 °С. На більшій частині акваторії 

спостерігалася слабка зворотна стратифікація (градієнт температур складав 0,1-

0,6°). Це було пов’язано з коливаннями температури повітря на момент досліджень 

– вдень вона досягала 19,8 °С, а вночі знижувалася до 1,2 °С. Ще один фактор 

впливу – надходження навесні значної кількості дунайської води [136]. 

Влітку підвищення температури  води уповільнюється (до 1,5-2,5°), а 

максимальне прогрівання водної товщі обумовлюється зростанням температури 

повітря і спостерігається наприкінці липня – початку серпня. Як правило, чітко 

вираженої стратифікації в цей час не спостерігається. Та незначні градієнти 

відзначаються часто. Це характерно для верхніх шарів, де в короткострокові 

безвітряні періоди вода може прогрітися на 0,5-1,0° вище загальної водної маси.  

Основним фактором формування термічних відмінностей залишаються 

гідродинамічні процеси. Тому й аномалії розподілу температури води по акваторії 

приурочені до систем циркуляційних коловоротів. Переніс вод дрейфовими 

течіями може викликати деяке зміщення та деформацію зон аномалій температури 

з районів їх формування. Також при розвитку циркуляцій Ленгмюра плями 

аномалій можуть приймати форму смуг, витягнутих за напрямом дії вітру[5]. 

При проведенні досліджень в серпні 2013 р. температура води на поверхні 

водойми змінювалася від 23 до 24,8 °С, а в придонному шарі – від 23 до 24,3 °С 

(див. рис. 4.4). На більшій частині акваторії під час спостережень переважала 

гомотермія, а різниця температур поверхневого і придонного шарів не 

перевищувала 0,1°С. Максимальна температура та незначна стратифікація 

спостерігалися лише в найбільш глибокому центральному районі водосховища. 

Така аномалія в розподілі температур пояснюється специфічним характером 

циркуляції вод при меридіональних вітрах (на момент зйомки – північний та 

північно-західний) та непостійною роботою гідротехнічних споруд. 
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Рис. 4.4. Розподіл температури води, ºС, по акваторії водосховища у сучасний період 

за даними натурних досліджень: а – літо 2013 р; б – осінь 2013 р.; в – літо 2014 р.; г – весна 

2014 р. 

а б 

в 
г 
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На відміну від 2013 дослідження влітку 2014 р. проводилися під час роботи 

каналу і шлюзу-водоскиду. Температура повітря була вищою, тому поверхневий 

шар води прогрівся до 24-27,6°С, а придонний – до 24-27,2°С.  Максимальна 

температура спостерігалася у центральному та південному районах водосховища, 

найнижча – вздовж східного берега. Такі термічні відмінності, очевидно, пов’язані 

з дією на поверхню водойми східного вітру. 

Вже з середини серпня починається осіннє охолодження води (ІІІ) (дати 

початку 8-17 серпня (див. рис. 4.3). В даний період окрім турбулентного проходить 

конвективне перемішування водних мас по вертикалі, тому майже по всій акваторії 

спостерігається стадія осінньої гомотермії. В період осіннього охолодження зйомка 

проводилась на початку листопада 2013 р. В цей час по всій акваторії температура 

води змінювалася в діапазоні 12,8-13,5°С, при чому на більшій частині 

спостерігалася гомотермія,а градієнт вертикального розподілу не перевищував 0,2°. 

На момент досліджень гідротехнічні споруди не працювали, тому фактором 

розподілу температури по акваторії став вплив південного вітру. Через це 

максимальне значення показника було зафіксовано в північному районі, а 

мінімальне – на мілководді в південному [136].  

Наприкінці сезону осіннього охолодження падіння температури 

пришвидшується. Так, в 2018 р. при проведенні натурних досліджень в  південно-

Рис. 4.5. Зниження температури повітря та води, 
0
С, наприкінці сезону осіннього 

охолодження в південно-східній частині водосховища (листопад 2018 р.) 
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східній частині водойми (станція 19, див. рис. 2.9) відзначено падіння максимально 

зафіксованої за добу температури води з 12,2 (09.11) до 5,7 °С (15.11)  (рис. 4.5). За 

цей час температура повітря знизилась майже на 10°.  

Сезон зимового охолодження (ІV) є відносно коротким і наступає після 

переходу температури води через 4°С (дати: 17 листопада – 4 грудня). Звичайно 

триває сезон до кінця грудня-початку січня і закінчується на момент виникнення 

льодового покриву (період льодоставу). До цього часу вода охолоджується по всій 

глибині майже до 0 °С  [136]. 

В період льодоставу (V) збільшення товщини льодового покриву відбувається 

внаслідок його теплообміну з атмосферним повітрям та водою при від’ємному 

балансі тепла [197].  Характеристика льодоставу лиману-озера в природному стані 

в літературі не зустрічалася, але за даними опитувань місцевих жителів лиман 

замерзав кожного року, а лід з нього використовувався в «лєдніках» до середини 

літа для зберігання риби. За даними [19] відомі дати настання льодоставу для річок 

Когильник і Сарата (гирло) в період до 1978 р.: середня дата – 30 листопада, рання 

дата – 16 листопада, пізня – 18 січня. Скресання та повне очищення річок в 

середньому проходило до 14 березня, раннє – 18 лютого, пізнє – 28 березня. На 

сьогодні дати льодоставу змістилися, а тривалість періоду – зменшилася.  

В 1980-х роках при становленні водосховища період льодоставу відрізнявся 

нестійкістю та тривав від 6 до 80 діб. В цей час у водоймі відзначається слабка 

зворотна стратифікація, обумовлена надходженням тепла від ложа водойми та 

частково з ґрунтовими водами на фоні слабкої внутрішньоводоймової динаміки [5].  

На сьогодні під час м’яких зим на водосховищі льоду майже не буває – тут 

відзначаються вузькі забереги, які не переростають в припай, і тим більше в 

суцільний лід. На початку 2011 р. (див. рис. 4.3)  льодостав  тривав по 10 днів і 

переривався підвищенням температури води до 3-4,5°С. У 2012 р. основна частина 

сезону припала на лютий місяць. В ці роки льодовий покрив тримався 36-39 діб.  

Треба зазначити, що моніторингові дані характеризують північний район 

водосховища, де льодостав завжди триває довше, ніж на більшій частині акваторії 

водойми.  Так, в 2014 р. лід на водосховищі спостерігався в січні, а в лютому 
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суцільним льодом було покрито лише верхів’я водойми. В південній частині біля 

станції 18 ширина льоду від кромки берега сягала 100-150 м (рис. 4.6,а), а біля 

станції 19 акваторія була вільною (рис. 4.6,б). На початку 2019 р. короткий 

льодостав тривав дві перші декади січня. В цей час товщина льоду біля східного 

берега водосховища становила 15 см (рис. 4.6,в).  

Як і в більшості водойм, встановлення льодоставу пов’язано з інтенсивним 

похолоданням після появи льодових явищ, тому може тривати від декількох діб до 

декількох тижнів. При стійких морозах  льодостав розвивається одночасно по всій 

акваторії. Від погодних умов залежать і характеристики льоду – наприклад, вплив 

вітру на водну поверхню при замерзанні спричиняє виникнення неоднорідної 

(горбкуватої) структури льодового покриву (рис. 4.6, г,д).  

На водосховищі також часто спостерігаються льодові тороси, які мають місце 

як взимку (рис. 4.7,б), так і навесні при скресанні (рис. 4.7,а). Вони утворюються 

Рис. 4.7. Особливості періоду льодоставу на водосховищі Сасик: а – забереги в 

південній частині водосховища (станція №18, 26.02.2014 р.); б – відсутність льоду на станції 

№19 (26.02.2014 р.); в, г, д – товщина, структура льоду та загальний вигляд льодоставу 

(станція №19, 16.01.2019 р.)  (фото автора) 

а 

д г в 

б 
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при різкому підвищенні температури повітря та при довгостроковій дії сильного 

вітру (часто північного та північно-західного напрямків).  Саме такі умови сприяли 

утворенню торосів (рис. 4.7,б).  Декілька днів до цього відбулося різке потепління 

та вплив північного вітру (7 м/с), а з 17 грудня 2016 р. – різке похолодання, що і 

сприяло утворенню даних явищ. 

Окрім сезонних, у водосховищі відзначаються відчутні добові коливання 

температури води.  Спостереження за ними проводилися автором на мілководді в 

південній частині водосховища (станція 18). Найбільша амплітуда коливань склала 

5,6° і була зафіксована в травні (від 16,2 до 21,8°С) та червні (від 21,2 до 26,8°С). В 

серпні  діапазон скоротився до 4,4° (від 24,2 до 28,5 °С), а наприкінці жовтня – до 

2,6° (13,2°С-15,8°С). Мінімальні значення майже завжди (окрім червня) 

спостерігалися вранці, а максимальні – о 16 або 18 годині (рис.4.8) 

Як зазначалося вище, окрім погодних умов на температурний режим водойми 

впливають і інші фактори. Так, необхідно виокремити наявну відмінність 

температури води на мілководді, яку формують особливі умови надходження 

сонячної радіації, характеристика заростання ВВР та тип донних відкладів. Дане 

питання для різних водойм частково розкрите в наукових працях [198-201].     

Рис. 4.7. Льодові тороси на водосховищі: а – біля гирла каналу Дунай-Сасик навесні 

2005 р. (фото з архіву автора); б – біля південно-східного берега в грудні 2016 р. (фото з 

мережі Facebook) 

   

а б 
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При дослідженнях добової динаміки температури води на водосховищі Сасик 

на станції 18 відзначено, що в серпні 2013 р. вранці температура води на мілководді 

у заростях очерету була на 0,4° нижча за температуру води на більш глибокій 

відкритій ділянці.  При дослідженнях в жовтні о 14 годині на точці спостережень 

температура води складала 15,6 °С, а на мілководді біля берега – 16,1°С, причому о 

18 годині (темно) – 15,2°С та 15,4°С відповідно. Тобто градієнт за добу становив 

0,2-0,6°. Влітку така відмінність може становити 0,5-1,0°.  

Отже, як і інші водойми Північно-Західного Причорномор’я, водосховище 

Сасик характеризується гарною теплозабезпеченістю, а термічний режим його 

тісно пов'язаний з впливом погодних умов. Формування температурних полів по 

акваторії також багато в чому визначається горизонтальною циркуляцією вод, яка, 

в свою чергу, залежить від напряму та швидкості вітру.  

 

4.1.2. Седиментаційний режим 

 

Визначення кількості завислих у воді речовин є обов’язковим компонентом 

моніторингових досліджень будь-якого водотоку або водойми. Саме кількість 

зависей, їх фракційний склад, часова і просторова динаміка мають визначальний 

Рис. 4.8. Добові коливання температури води, °С, у південній частині водосховища 

Сасик: 1 – 30.102013; 2 – 10.05.2015;  3 – 07.06.2013; 4 – 12.08.2013 р. 
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вплив не лише на абіотичні фактори, а й на біотичну складову 

гідроекосистем [202].  

Основними факторами формування кількості завислих у воді речовин 

(каламутності) для Сасика у природному стані були: надходження зависей зі 

стоком річок Когильник і Сарата; скаламучування донних відкладів; переробка 

берегів; седиментація завислих речовин та продукування органічної речовини. 

Після перетворення на водосховище основним фактором стало надходження 

завислих речовин із дунайською водою та активізація абразійних процесів 

внаслідок підвищення рівня водойми. 

Ще під час проєктування та вибору траси ВГК одним з актуальних питань 

став прогноз стану седиментаційного режиму водойми у випадку вибору 

транзитного (третього) варіанту перерозподілу стоку Дунаю (див. розділ 1).  Він 

передбачав, що весь перенаправлений об’єм стоку (за незначним виключенням 

частини для місцевого водокористування) буде перетинати Сасик до наступної 

ділянки комплексу [89, 137]. За даним (обраним) варіантом у гідроекосистему ВГК 

Дунай-Дніпро мало надходити щорічно 16 км
3 

дунайської води [68], а з нею біля 

2,73 млн т зависей, з яких 85%  мулистих частинок (0,005-0,15 мм) та 15% дрібного 

піску (до 1,0 мм).  

Згідно з даними експедиційних досліджень у 1980-х рр. за умови надходження 

дунайської води до водойми у зоні, дотичній до місця впадіння каналу, звичайно 

спостерігалися найбільші значення каламутності води (100-180 г/м
3
). При 

відсутності дії вітру вже за 5-7 км показник знижувався до 40-50 г/м
3
. В іншій 

частині акваторії восени та навесні кількість завислих речовин становила 10-

20 г/м
3
. Влітку через підвищений вміст органічної речовини показник перевищував 

30-40 г/м
3
 [3, 5]. Відзначено також, що по всій акваторії водойми питомий вміст 

мінеральної частки в придонному шарі був вищий, ніж в поверхневому на 20-30%. 

Щодо сезонності зміни кількості завислих речовин, то як в період становлення, 

так і в сучасний період існування водосховища, на різних постах спостережень 

найменший показник відзначається взимку (табл. 4.1).  Це обумовлено, по-перше, 

мінімізацією біопродуктивності екосистеми водойми, внаслідок чого зменшується 
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органічна складова завислих речовин. По-друге, в холодний період року переважно 

відсутнє надходження дунайської води до водосховища, а під час льодоставу 

зменшується потрапляння до складу зависей матеріалу абразії берегів та 

скаламучування з дна. 

 

Таблиця 4.1 

 Динаміка кількості завислих речовин у воді Сасику, г/м
3 

                                           Сезон року 

Досліджувана ділянка 
Весна Літо Осінь Зима 

Північний район водойми (с. Борисівка)
1
: 

- період становлення (1987-1999 рр.) 

- сучасний період (2001-2013 рр.) 

58,8 

92,64 

52,58 

112,5 

51,97 

76,90 

43,55 

36,82 

Північний район водойми (с. Трапівка)
2
: 

 - сучасний період (2011-2018 рр.) 
80,25 79,33 90,71 56,13 

Канал Дунай-Сасик, гирло
 
(2013-2018 рр.)

 2   
53,33 83,17 45,63 29,50 

Вся акваторія водосховища
 
(2013-2014 рр) 

3
 111 49,01 42,83 - 

1
 – моніторингові дані Дунайської гідрометеорологічної обсерваторії; 

2
 – дані Лабораторії 

моніторингу вод та ґрунтів Одеського ОВР; 
3
 – власні натурні дослідження автора 

 

В період становлення постійні спостереження за складом води проводилися 

лише в північному районі водосховища. За цей час значення показника завислих у 

воді речовин змінювалися в межах від 10 до 176 г/м
3
. Максимальне з середньосезонних 

значень припадає на весну і складає 58,8 г/м
3
 (див. табл.4.1). Це можна пояснити тим, 

що в даний період штучно підтримувався регульований водообмін, при якому 

заповнення водосховища дунайською водою часто відбувалося  навесні.  

В сучасний період на цьому ж посту максимальне з середньосезонних 

значень припадає вже на літній сезон (112,5 г/м
3
) і воно майже вдвічі більше за 

максимальне значення попереднього періоду Межі коливань показника в ці роки 

також збільшуються і складають від 10 до 365 г/м
3 
.  

За даними моніторингу на іншому посту в с. Трапівка в останні роки 

максимальне середнє значення показника характерне для осіннього сезону 

(90,71 г/м
3
). Діапазон коливань показника в північному районі за ці роки 

зменшився і становить 14-224 г/м
3
. В цей же час в гирлі каналу Дунай-Сасик 

найбільше з середньосезонних значень показника спостерігається влітку і складає 
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83,17 г/м
3
. Це пояснюється максимально зафіксованим значенням показника влітку 

2013 р. (315 г/м
3
), в інші ж роки (2014-2018 рр.) більше завислих речовин визначено 

навесні, коли відбувається надходження дунайської води.  

За дослідженнями автора в 2013-2014 рр. максимальне середнє значення по всій 

акваторії водойми спостерігалося навесні (111 г/м
3
), що пов’язано з активним 

наповненням водойми дунайською водою під час спостережень [202]. Окрім цього 

варто відзначити значний відсоток органічної частки зависей в цей сезон (табл. 4.2).  

 

Таблиця 4.2 

 Середньосезонні концентрації завислих у воді речовин (г/м
3
) за районами 

водосховища Сасик  

Сезон Літо 2013 Осінь 2013 Весна 2014 Літо 2014 

Показники 

 

Район  

Міне-

ральна 

частка 

Орга-

нічна 

частка 

Міне-

ральна 

частка 

Орга-

нічна 

частка 

Міне-

ральна 

частка 

Орга-

нічна 

частка 

Міне-

ральна 

частка 

Орга-

нічна 

частка 

Північний 19,33 12,93 37,03 14,13 15,80 83,10 8,49 26,62 

Центральний 22,75 13,30 21,49 23,26 56,06 27,89 52,76 54,28 

Південний 25,61 15,52 11,56 19,72 119,98 51,12 18,44 17,12 

Водосховище 

(діапазон) 

14,5-

40,1 

6,93-

20,33 

0,23-

51,77 

7,37-

44,3 

15,8-

180,9 

13,37-

83,1 

3,63-

184,8 

5,07-

104,5 

 

Діапазон зміни показника під час проведення власних спостережень в 2013-

2015 рр. на різних станціях становив  21,1-335,27 г/м
3
. Майже завжди відзначалося 

домінування мінеральної частки. Органічна складова завислих речовин переважала 

у північному районі навесні та влітку 2014 р. під час роботи каналу, а в 

центральному та південному районах – восени 2013 р. при відсутності 

надходження дунайської води (див. табл.4.2). Сезонний розподіл, характерний для 

районів водойми, підтверджується й даними з окремих станцій (рис. 4.9). Так, на 

станції 5 (див. рис. 2.9), що знаходиться навпроти впадіння каналу, найбільше 

значення каламутності (224,37 г/м
3
) зафіксовано навесні 2014 р. при наповненні 

водосховища. При цьому 80,6% завислих речовин становила мінеральна частка. На 

станції №8, що знаходиться в південно-східній частині акваторії навпроти шлюзу-

водоскиду, в усі досліджувані сезони переважала мінеральна складова зависей, а 
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Рис. 4.10. Добова динаміка кількості завислих речовин у південному районі 

водосховища: а – 07.06.2014 р.; б – 10.05.2015 р.  

а б 

Рис. 4.9. Сезонна зміна кількості завислих речовин по акваторії за даними 

натурних спостережень 2013-2014 рр. 

влітку 2014 р.відзначено 87,3% органіки. На станції №13 північного району 

найбільше значення (98,9 г/м
3
) зафіксоване навесні 2014 р. і 84 % в його складі – 

органічна частка.  Різниця між станціями №15 та №16 скоріш за все обумовлена 

більшим вмістом на станції №15 продуктів розмиву берегів та скаламучування. Так 

значення показника на станції №15 влітку 2014 р. на 95% складає мінеральна 

частка, коли в цей же час на станції №16 переважає органічна частка (90,1%).  

Окрім сезонних коливань та зміни показника в різних частинах водойми, 

кількість завислих у воді речовин може змінюватися і протягом доби. Часто ці 

коливання досить незначні (рис. 4.10, а), але іноді вагомі. Так, в травні 2015 р. на 

станції 18 (1 км від гирла каналу) вранці при дії північно-західного вітру кількість 
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завислих речовин становила 335,27 г/м
3
, о 12 год. при штилі зменшилась до 

123,27  г/м
3
, а ввечері о 18 год. складала 80,53 г/м

3
 (рис. 4.10, б). При цьому 

органічна частка завислих речовин становила від 17,6 до 80,53 г/м
3 
[202]. Одночасні 

коливання рівня водної поверхні зазначені вище (див. розділ 3).  

Отже, седиментаційний режим водосховища Сасик характеризується 

нестабільністю та неоднорідністю вмісту завислих у воді речовин в часі та по 

акваторії, що пояснюється одночасним впливом різноманітних факторів. В останні 

роки відзначено збільшення органічної частки у зависях Сасика та зміщення за 

сезонами середнього багаторічного максимуму показника. 

 

4.1.3. Оптичні властивості водних мас 

 

Колір води – відносно стійка характеристика, що відображає зв’язок між 

фізико-географічними особливостями басейну та режимом водойми [203], а також 

оцінює кількість розчинених у воді речовин. Саме колір дозволяє наочно виділяти 

різні за екологічними особливостями водні маси, а прозорість – опосередковано 

судити про їх переміщення [204]. На прозорість води в різних водоймах впливає 

багато факторів, а саме кількість завислих речовин (каламутність), кольоровість і 

турбулентне перемішування, глибина водойми, її розмір та інтенсивність розвитку 

гідробіологічних процесів.  

Найбільш поширена прозорість води в лимані-озері Сасик до утворення 

водосховища становила 0,7-0,9, а максимальна – 1,2 м. Це – одне з найменших 

значень показника серед усіх лиманів ПЗП. Водні маси водойми на той час, в 

основному, мали жовтий колір (XV-XVI). Основними причинами цього були: 

значна площа мілководь з глинистими мулами, які легко скаламучуються; значний 

розвиток фітопланктону внаслідок гарного прогрівання мілководь; постійні 

гідродинамічні процеси під дією вітрів різних напрямків; активні абразійні процеси 

через значні коливання рівня та дію вітрового хвилювання, що викликало 

підвищення каламутності і зниження прозорості води в прибережній смузі.  
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У період становлення водосховища визначальним фактором формування 

оптичних властивостей водних мас стало надходження дунайської води. В 

комплексі з іншими чинниками це спричинило не лише підвищення каламутності, а 

й збільшення контрастності вод на різних ділянках водойми та в часі [3, 5, 90]. 

Якщо в цілому по водосховищу в даний період диск Секкі було видно до глибини 

0,1-0,5 м [3], то, наприклад, у серпні 1985 р. діапазон значень прозорості складав 

0,1-1,3 м, а у вересні цього ж року – 0,05-0,9 м [5]. Мінімальні значення показника 

спостерігалися в центральній частині водойми, максимальні – в південно-східній.  

Так, влітку 1986 року в північному районі прозорість води (за диском Секкі) 

складала 0,30 м, а в південному – 0,37 м. Відрізнялися й інші оптичні показники, 

пов’язані з прозорістю. Наприклад, показник ослаблення сонячного світла в 

діапазоні ФАР в південному районі був дещо меншим, ніж в північному (7,44 проти 

10,5). Тому й потужність фотичного шару тут була більша (0,77 проти 0,37 м) [5]. 

Колір води у водосховищі в період становлення змінювався від зеленувато-

жовтого (ХІІІ) до жовтувато-коричневого (ХІХ-ХХ). Як і прозорість, забарвлення 

водних мас багато в чому визначається внутрішньоводоймовою динамікою. Можна 

лише відзначити, що світліші відтінки були зафіксовані в центральній частині 

водосховища, а темніші – в північній (верхів’я водойми). Це пояснюється 

надходженням забарвлених органічних речовин зі стоком річок та інтенсивним 

скаламучуванням донних відкладів мілководної північної частини водойми.  

На жаль порівняння матеріалів ДГМО з визначеними автором у натурних 

умовах є некоректним через використання різних методик, тому аналізуємо їх 

окремо. На рис. 4.11 видно, що найбільшою прозорістю води відзначалися 2002-

2004 роки. Тоді середня прозорість по шрифту склала 0,26 м, а максимальна – 

0,31 м. З 2005 року значення показника зменшилося і лише взимку та влітку 2006 р. 

перевищувало позначку 0,15 м. Щодо сезонності зміни показника, то найбільшою 

прозорістю вода частіше відзначається взимку, а найменшою – восени (рис. 4.12). 

В 2013-2014 роках автором проводилися дослідження оптичних показників 

водних мас водосховища по всій його акваторії в різні сезони (рис. 4.13, 4.14), 

представлені в [9, 135]. За цей період прозорість води змінювалася в широкому 
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діапазоні – від 0,20 до 0,85 м. Чітких закономірностей розподілу показника на 

окремих станціях в різні сезони року не було виявлено, але помічена певна 

схожість оптичних властивостей водних мас за районами водосховища (табл. 4.3). 

 

Таблиця 4.3 

Оптичні показники водних мас за умовними районами водосховища Сасик 

               Сезон 

 

 Район 

водосховища 

Літо 2013 р. Осінь 2013 р. Весна 2014 р. Літо 2014 р. 

Прозо-

рість, м 
Колір 

Прозо-

рість, м 
Колір 

Прозо-

рість, м 
Колір 

Прозо-

рість, м 
Колір 

Північний 

(верхів’я) 

(станції№11-14) 

0,50 
XV-

XIX 
0,43 

XV- 

XVI 
0,25 

XIV- 

XVII 
0,39 

XIII-

XVII 

Центральний 

(станції № 8-

10,15-17) 

0,58 
XV-

XVII 
0,47 

XV- 

XVI 
0,26 

XV- 

XVIII 
0,47 

XIV- 

XV 

Південний  

(станції №1-7) 
0,64 

XII-

XVIII 
0,50 

XII-

XVI 
0,26 

XIV- 

XVII 
0,44 

XIII-

XVII 

Водосховище 0,59 
XII- 

XIX 
0,47 

XII-

XVI 
0,26 

XIV- 

XVIII 
0,44 

XIII-

XVII 

 

Влітку 2013 року  при відсутності  надходження дунайської води та дії 

північного і північно-західного вітрів середня прозорість води в Сасику складала 

0,59  м при максимумі 0,85 м та мінімумі 0,45 м. Найпрозорішою була вода на 

трьох станціях південного та одній станції центрального району.  

Рис. 4.11. Значення прозорості води по 

шрифту в північному районі водосховища 

Сасик  за 2002-2013 рр. (за даними ДГМО) 

Рис. 4.12. Сезонні зміни прозорості води 

по шрифту в північному районі водойми за 

2002-2013 рр. (за даними ДГМО) 
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Рис. 4.13 Розподіл прозорості води, м  у водосховищі Сасик: а – літо (06.08.2013 р.); б – 

осінь (02.11.2013 р.); в – весна (08.05.2014 р.); г – літо (06.08.2014 р.). 
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Восени 2013 року середнє значення показника прозорості зменшилося до 

0,47 м. Навесні 2014 року спостерігалася найнижча за період досліджень прозорість 

води – 0,26 м, яка була характерною для всіх районів водойми. Таку умовну 

однорідність можна пояснити впливом надходження великої кількості води з 

Дунаю. Влітку 2014 року середня прозорість була нижчою, ніж влітку та восени 

2013 року, і склала 0,44 м. На відміну від попередніх спостережень, серед районів 

найбільшим значенням показника характеризувався центральний. Це було 

обумовлено роботою каналу та вищою у порівнянні з попереднім роком 

температурою повітря, що призвело до більшого розвитку фітопланктону. 

На відміну від сезонної зміни показників, визначеної за даними ДГМО 

(рис. 4.12), найменша середня прозорість по акваторії водосховища автором була 

зафіксована навесні, а найвища – влітку. Це підтверджує комплексність впливу 

різноманітних факторів на оптичні показники водних мас та нестійкість їх прояву. 

Різниця між граничними значеннями прозорості води, виміряними майже 

одночасно на різних станціях по акваторії водойми, як і характеристика відтінків 

забарвлення води, свідчить про неоднорідність водних мас. Найбільшою вона була 

під час досліджень влітку 2013 року і склала 0,40 м, восени 2013 року  та влітку 

2014 зменшилася до 0,25 м, а навесні 2013 року – до 0,10 м [9, 135]. 

В період досліджень найменш прозорою вода була в північному районі Сасика 

(верхів’я). При відсутності надходження дунайської води більшою прозорістю 

відрізнявся південний район, а під час роботи каналу – центральний (див. табл. 4.3). 

Схожий розподіл показника по акваторії водойми був відзначений ще в період 

становлення водосховища [5]. 

За весь час проведення досліджень колір води Сасика змінювався від 

жовтувато-зеленого (XII номер стандартної шкали кольору) до жовтувато-

коричневого (XIX) з домінуванням жовтого (XV-XVI) (рис.4.14; 4.15). Це майже 

відповідає діапазону значень показника у період становлення (ХІІІ-ХХ). 

Серед досліджуваних сезонів 2013-2014 рр. максимальним діапазоном 

відтінків кольору відзначилася сасицька вода влітку 2013 р. (див. рис. 4.15).  
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Рис. 4.14.  Розподіл кольору води у водосховищі Сасик: а – літо (06.08.2013 р.); б – осінь 

(02.11.2013 р.); в – весна (08.05.2014 р.); г – літо (06.08.2014 р.) 
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Найчастіше зустрічалися коричнювато-жовтий (XVII, XVIII) та жовтий (XV) 

кольори. Вони були характерними для всього центрального, а також для крайніх 

станцій північного та південного районів водосховища. 

Восени 2013 р. кольорова гамма водних мас зменшилася до трьох відтінків, 

серед яких значно виділявся жовтий (XV, XVI). Він зустрічався на більшій частині 

акваторії водойми, і лише на чотирьох станціях північного району було відзначено 

жовтувато-зелений (XII) та зеленувато-жовтий (XIII, XIV) кольори. 

Навесні 2014 р. домінуючим кольором залишався жовтий (XV, XVI), а також 

часто зустрічався коричнювато-жовтий (XVII, XVIII). Зеленувато-жовтим  (XIV) 

відтінком відрізнялася вода лише на двох крайніх з півдня та півночі станціях, для 

яких характерною була висока температура води та близькість ВВР. 

Влітку 2014 р. діапазон коливань відтінків кольору води зменшився у 

порівнянні з літом 2013. Домінував жовтий (XV- XVІ), а також часто зустрічався 

зеленувато-жовтий (XIII, XIV) колір, який є індикатором розвитку фітопланктону. 

Сезонність зміни та розрізненість по акваторії водосховища відтінків кольору 

води свідчать про різноманіття причин, що його обумовлюють, а також про малу 

трансформацію вод річок і каналу, які надходять до водойми.  

Досить цікавим є аналіз можливого взаємозв’язку між досліджуваними 

показниками у водосховищі. Логічно припустити, що зі збільшенням прозорості 

Рис. 4.15. Частота виявлення кольору води у водосховищі Сасик: а – літо 

(06.08. 2013 р.); б – осінь (02.11.2013 р.); в – весна (08.05.2014 р.); г – літо 

(06.08.2014 р.) 
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вода набуває світлішого (ближчого до блакитного) кольору. Наприклад, таку 

зворотну залежність було виявлено для водосховищ Дніпровського каскаду 

(Nк=144-61×П, R
2
=0,66) [203] та озера Байкал (lgNк=1,55-0,71×lgП, R

2
=0,79) [155].  

За дослідженнями автора [9], в деякі сезони у водосховищі зеленуватий 

відтінок мала вода на станціях з вищою за середню прозорістю. Але певної 

достовірної залежності не було виявлено через значну розрізненість забарвлення і 

невеликий діапазон значень прозорості води по станціях. Лише навесні 2014 року 

при мінімальних значеннях прозорості та кількості відтінків кольору води 

визначено слабку залежність між цими показниками (П=0,57-0,02×Nк, r=-0,77) 

(рис. 4.16). В цей період водосховище наповнювалося дунайською водою, що 

обумовило більшу за звичайну однорідність водних мас та мінімізувало вплив 

інших значущих факторів.  

Під час натурних досліджень одночасно були зроблені й проміри водойми, 

тому можна визначити залежність прозорості від глибини. В різні сезони 

спостереження проводилися на одних й тих самих станціях, але через неоднакову 

наповненість водойми вони відзначалися різними глибинами. Влітку 2013 та 

навесні 2014 р.  прозорість води не корелювала з глибиною, а восени 2013 та влітку 

2014 р. визначена непевна залежність між показниками (П=0,219+0,118×h, r=0,74; 

П=0,196+0,121×h, r=0,75) (рис. 4.17). Тобто зі збільшенням глибини збільшується і 

прозорість води, що логічно, хоча не завжди відповідає дійсності.  

Рис. 4.16. Зв’язок прозорості з кольором води навесні 2014 р. (за даними натурних 

досліджень) 
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На оптичні властивості водних мас впливають погодні умови, а саме вітер та 

сонячна радіація. На водосховищі Сасик не було проведено достатню кількість 

спостережень для визначення залежності між швидкістю вітру та прозорістю, але 

вона є характерною для багатьох водойм. Наприклад, на Рибінському водосховищі 

при дії вітру, швидкість якого перевищує 10-12 м/с, прозорість води зменшується 

через скаламучення мінеральних часток ґрунту та збільшення кількості триптону. В 

умовах штормової погоди прозорість в центральній частині водойми знижується 

вдвічі [204]. Щодо водосховища Сасик, то неодноразово зазначалося, що саме 

вітровий вплив тут обумовлює ступінь та особливості гідродинамічної активності 

водних мас, а це безпосередньо визначає їх оптичні властивості. 

Сонячна радіація більше впливає на колір води – її знебарвлення під дією 

сонячного світла пов'язано з процесом коагуляції забарвлених органічних сполук, 

що знаходяться у воді в колоїдному стані. З іншого боку, на поширення у воді 

променевої енергії сонця впливає прозорість. На каскаді Дніпровських водосховищ 

встановлено [203], що при постійній висоті Сонця глибина проникнення сонячної 

радіації збільшується зі зростанням прозорості. В свою чергу показник 

вертикального послаблення світла має зворотню залежність із глибиною видимості 

диска Секкі [3, 203, 204].  

Відомості про прозорість є важливим аргументом для прогнозу якості та 

біопродуктивності водойми. Тому важливо визначити співвідношення між цим 

показником та його визначальними чинниками, основним з яких є кількість 

Рис. 4.17. Залежність прозорості води від глибини у водосховищі Сасик: а – осінь 

(02.11.2013 р.); б – літо (06.08.2014 р.) 
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завислих у воді речовин (ρ, г/м
3
). Загальновідоме зворотнє співвідношення між 

цими характеристиками, яке є особливим для кожної водойми [3]. 

Для водосховища Сасик залежність між показниками була визначена за 

багаторічними осередненими даними ДГМО (П=1,78×ρ
-0,648

, R
2
=0,67) (рис. 4.18). 

Восени та навесні зв'язок сильніший за середній, а взимку – слабший. 

 Окрім загальної кількості завислих у воді речовин, на прозорість і колір води 

впливає їх склад, зокрема вміст органічної речовини (Q, %). Так, при однакових 

концентраціях завислих речовин більшому вмісту органічної складової відповідає 

більша прозорість води.  На багатьох водоймах виявлено, що ця закономірність 

зберігається при будь-яких умовах (П=1,90*ρ
-0,513

*10
0,006Q

, R
2
=0,78) [205]. У 

водосховищі Сасик не вдалося виявити таку кореляційну залежність. 

Щодо впливу каламутності води на її колір, то зі збільшенням кількості 

завислих речовин забарвлення води стає темнішим (жовте чи коричнювато-жовте). 

Але кореляційно достовірного зв’язку між цими показниками для водосховища не  

виявлено, тому що більший вплив на забарвлення води мають розчинені в ній 

речовини – сполуки гумінових та фульвокислот. Також колір води влітку та навесні 

може змінюватися на більш зелений (вищий номер по шкалі) при концентрації 

планктону, але в дуже невеликих межах. Процес відмирання фітопланктону восени 

на цих показниках майже не відображається.  

Рис. 4.18. Зв’язок прозорості води водосховища, виміряної по шрифту, з 

кількістю завислих речовин  
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Вплив фітопланктону на прозорість води залежить від погодних умов. 

Наприклад, під час штилю водорості концентруються в поверхневому шарі, 

зменшуючи значення прозорості, а хвилювання розподіляє їх більш рівномірно. 

Прозорість води також опосередковано пов'язана з коефіцієнтом 

вертикального послаблення швидкості фотосинтезу, так як обидва показники 

залежать від середньої каламутності води. Так, у водосховищі і прозорість, і 

коефіцієнт вертикального послаблення швидкості фотосинтезу в середньому в 2-3 

рази нижчі за аналогічні показники в річці Дунай [206]. Визначено також, що 

глибина евфотичної зони водосховища поступово збільшується при віддаленні від 

гирла каналу Дунай-Сасик. 

За прозорістю також можна судити про трофічний статус водойми, а саме 

визначати індекс трофності за Р. Карлсоном [207]. Наприклад, в літній період 2013 

року у водосховищі Сасик він дорівнював 67,6, влітку 2014 року – 71,8, восени – 

70,9, а навесні складав 79,4. Тобто в будь-яку пору року водосховище відноситься 

до гіпертрофних водойм (значення індексу більше 60). 

 

4.2. Гідрохімічні показники 

 

4.2.1. Кисневий режим 

 

Інформативним показником стану гідроекосистеми та якості води будь-якої 

водойми є її кисневий режим. Він залежить від гідрофізичних умов, що визначають 

швидкість надходження кисню у воду з атмосфери, а також в значній мірі 

впливають на інтенсивність фотосинтезу та швидкість використання кисню 

донними відкладами [208].  

Вміст розчиненого кисню у воді лиману-озера Сасик за даними 1967-1969, 

1978-1979 рр. [85, 137] за сезонами та по акваторії коливався у межах 3,9-21,2 

мг/дм
3
 (43-150% насичення киснем відповідно). При  цьому, як видно з табл. 4.4, 

максимальний вміст РК та насичення киснем води по всій акваторії водойми 

спостерігалися взимку. Це було обумовлено активним перемішуванням водних мас 
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внаслідок дії вітру на водну поверхню (атмосферна аерація), природнім 

зменшенням використання кисню гідробіонтами та малою тривалістю льодоставу. 

Влітку насичення киснем води сягало зимового рівня (до 144%) при меншій 

концентрації РК (до 12,5 мг/дм
3
) внаслідок доброго прогрівання водних мас та 

інтенсифікації процесів фотосинтезу особливо фітопланктоном, біомаса якого 

місцями сягала 7,1-11,4 мг/дм
3
 [85, 137, 209]. 

 

Таблиця 4.4 

Кисневий режим лиману Сасик (згідно [85]) 

Досліджувана 

ділянка 
Показники Весна Літо Осінь Зима 

Південний р-н  

(ст.4-10*) 

О2, мг/дм
3 

9,1-10,3 3,9-12,5 7,7-9,7 8,5-13,5 

Насичення,% 82-93 49-144 74-91 59-100 

Центральний р-н  

(ст. 11-25*) 

О2, мг/дм
3 

8,4-11,2 4,2-10,3 6,7-10,6 14,6-21,2 

Насичення,% 79-98 47-113 68-102 100-144 

Північний р-н 

 (ст. 26-28*) 

О2, мг/дм
3 

9,0-14,7 6,2-12,5 7,2-9,9 13,5-21,2 

Насичення,% 84-138 70-142 64-97 92-150 

*
 – станції спостережень згідно [85] 

 

Щодо розподілу по акваторії, то майже завжди найбільша концентрація РК 

відзначалася в північному (верхів’я) та центральному районах лиману-озера. При 

цьому тут був найбільшим і діапазон значень. Лише влітку найвищою 

контрастністю вод за концентрацією кисню відзначався південний район водойми.  

Окрім зазначених вище факторів на газовий режим водних мас лиману 

впливали також значні коливання температури при надходженні морської води та 

скаламучуванні донних відкладів, що призводило до збільшення затрат кисню на 

окиснення органічної речовини [85]. Останній фактор став домінуючим під час 

перетворення водойми, коли виникло порушення газового режиму та значне 

зменшення вмісту РК через спрацювання та наповнення водосховища. 

У період становлення в північному районі водойми концентрація розчиненого 

кисню коливалася в межах 0,78-14,8 мг/дм
3 

(9,5-114 % насичення) (табл. 4.5). 

Найменші значення були зафіксовані в липні 1996 та 1997 рр. за даними 

моніторингу поста спостережень в с. Трапівка. В цей же час за даними поста 
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спостережень в с. Борисівка вміст кисню у воді був в рази вищим (7,24-

7,96 мг/дм
3
). Така розбіжність може свідчити або про недостовірність даних одного 

з постів спостережень, або ж про можливу наявність постійних застійних зон, які 

були зафіксовані автором біля ГНС-2 також у 2018 р. 

Щодо сезонності зміни концентрації РК, то в середньому найвищою 

концентрація РК була взимку, поступово зменшуючись влітку і знов підвищуючись 

восени. При цьому більше насичення води киснем відзначено влітку (в середньому 

88,6%), а менше – взимку (77,14%) (див. табл. 4.5). 

Значення біологічного споживання кисню (БСК5) коливалося в межах 0,43-

7,83 мг/дм
3
 за даними поста в с. Борисівка та 0,39-3,51 мг/дм

3 
за даними поста в 

с. Трапівка. В середньому більшим показник був восени, а найменшим – взимку. 

Дані моніторингу поста в гирлі каналу Дунай-Сасик за 1994-1998 рр. схожі з 

сезонним розподілом концентрації РК за даними поста в с. Борисівка. Найбільшою 

є розбіжність літніх проб, що схоже із розподілом вмісту кисню у воді в лимані, 

коли в південній частині водойми також було менше РК.  

В сучасний період за даними станції спостережень в с. Борисівка вміст кисню 

у воді зменшився влітку та навесні у порівнянні з періодом становлення. При цьому 

насичення киснем води в усі сезони, окрім осені, збільшилось.   

Межі коливання БСК5 за даними цієї станції  в сучасний період збільшились 

(1,16-9,53 мг/дм
3
), а середньорічне значення змінилося з 2,6 до 3,6 мг/дм

3 
у 

порівнянні з періодом становлення водосховища.  

На станції в с. Трапівка концентрація РК значно зменшилася навесні (з 8,57 до 

5,78 мг/дм
3
), але збільшилася влітку (з 4,8 до 5,38 мг/дм

3
). Тут також БСК5 найвище 

влітку, а середнє за рік у порівнянні з попереднім періодом збільшилося з 1,5 до 

2,96 мг/дм
3
. Та все ж залишилося меншим за значення показника в аналогічний 

період на станції в с. Борисівка. Схожа ситуація спостерігається і в місці впадіння 

каналу Дунай-Сасик – тут також зменшився вміст РК у воді, а значення БСК5  

збільшилося в середньому на одиницю. Як видно з даних моніторингу, є певна 

динаміка показників в часі, але вони в повній мірі не відображають контрастність 

вод по акваторії, яку видно навіть з різниці даних з моніторингових станцій.   
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Таблиця 4.5 

Показники газового режиму водосховища за моніторинговими даними
 

Досліджувана ділянка Показники Весна Літо Осінь Зима 

Північний район водойми  

(с. Борисівка): 

- період становлення 

(1987-2000 рр.) 

 

 

- сучасний період  

(2001-2013 рр.) 

О2, мг/дм
3 7,99-12,3 

9,7 

6,17-10,6 

7,85 

6,38-11,4 

8,99 

7,39-14,8 

10,97 

Насичення, 

% 

69-100 

83,9 

66-114 

88,6 

63-100 

84,6 

53,0-104 

77,14 

БСК5, 

мг/дм
3
 

0,43-5,14 

2,48 

1,12-5,09 

2,99 

0,58-7,83 

3,04 

0,44-3,74 

2,15 

О2, мг/дм
3
 

6,27-11,6 

9,74 

6,27-9,63 

7,69 

7,18-10,7 

8,66 

6,83-13,4 

11,06 

Насичення, 

% 

62-104 

85,1 

76,0-120 

90,15 

67,0-106 

80,9 

52,0-95,0 

77,9 

БСК5, 

мг/дм
3
 

1,88-6,07 

3,74 

1,28-8,23 

3,94 

1,19-9,53 

3,57 

1,16-5,87 

3,09 

Північний район водойми  

(с. Трапівка): 

- період становлення 

(1994-1998 рр.) 

 - сучасний період  

(2005-2017 рр.) 

 

О2, мг/дм
3
 

5,85-10,01 

8,57 

0,78-8,19 

4,80 
- 

4,55-13,86 

9,75 

БСК5, 

мг/дм
3 

0,56-2,03 

1,01 

0,78-2,73 

1,76 
- 

0,39-3,51 

1,74 

О2, мг/дм
3
 

2,1-8,6 

5,78 

2,64- 8,93 

5,38 

3,0-11,09 

6,93 

5,47- 14,7 

9,36 

БСК5, 

мг/дм
3 

0,61-6,40 

2,88 

1,8-7,75 

3,17 

1,0-6,7 

3,04 

0,65-4,14 

2,77 

Канал Дунай-Сасик, гирло: 

- період становлення 

(1994-1998 рр.) 

 

 - сучасний період  

(2013-2017 рр.) 

 

О2, мг/дм
3
 

7,67-9,78 

9,13 

4,16-8,45 

6,81 
- 

5,20-14,5 

10,48 

БСК5, 

мг/дм
3 

1,04- 3,12 

1,86 

0,26- 2,39 

1,30 
- 

0,52- 3,25 

1,99 

О2, мг/дм
3
 

2,98- 10,5 

6,87 

2,5- 10,0 

6,14 

4,55- 10,0 

7,45 

6,27- 15,8 

9,36 

БСК5, 

мг/дм
3 

1,6- 3,3 

2,27 

1,6- 4,5 

3,07 

1,2- 3,4 

2,69 

1,25- 4,15 

2,82 

Примітка: тут і в табл. 4.6  над рискою – межі показника, під рискою – середнє значення  

 

Лише у вересні 2004 р. науковцями [15] були проведені експедиційні 

гідрохімічні дослідження на 8 станціях по акваторії. Значення показника РК по 

акваторії змінювалося в межах 8,9-12,3 мг/дм
3 

(в середньому – 10,8 мг/дм
3
). 

Найменше значення зафіксовано в крайній північній точці спостережень, 

найбільше – крайній південній. По районах водойми розподіл був аналогічним: в 
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північному районі середній вміст кисню склав 10,4 мг/дм
3
, в центральному – 

11,04 мг/дм
3
, в південному – 11,06 мг/дм

3
.  

За даними власних експедиційних досліджень 2013-2014 рр. в різні сезони 

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

(табл. 4.6). Найбільший діапазон коливання показника по акваторії відзначився 

влітку 2014 р, найменший – взимку.  В усіх районах водойми менші значення 

показника спостерігались влітку, збільшувались восени та навесні з вищими 

взимку. Такий розподіл підтверджується моніторинговими даними (див. табл. 4.5 і 

4.6). Насичення води киснем, навпаки, найбільше влітку. Середнє значення більше 

в південному районі влітку та навесні, а восени – в північному. 

 

Таблиця 4.6 

Показники газового режиму водосховища Сасик в сучасний період за 

експедиційними даними 2013-2014 рр.
 

Досліджувана ділянка Показники Весна Літо Осінь Зима 

Південний район 

 

О2, мг/дм
3 8,58-10,37 

9,28 

6,14-10,24 

8,23 

8,06-8,51 

8,27 

12,2-13,3 

12,86 

Насичення, % 
68,3-84,3 

75,10 

72,3-101,4 

88,11 

59,7-62,8 

61,04 

65,4-71,8 

69,38 

БСК5, мг/дм
3
 

2,50-3,58 

3,04 

6,53-7,94 

7,47 

1,73-2,43 

2,18 
- 

Центральний район  

О2, мг/дм
3 7,81-9,09 

8,70 

6,14-8,19 

7,18 

8,13-8,70 

8,38 
- 

Насичення, % 
60,6-72,0 

68,81 

61,7-99,4 

77,95 

60,2-64,4 

62,14 
- 

БСК5, мг/дм
3
 

1,79-2,69 

2,35 

6,08-7,30 

6,65 
- - 

Північний район 

О2, мг/дм
3 8,45-9,60 

9,09 

6,40-7,74 

7,15 

7,94-9,22 

8,54 
- 

Насичення, % 
67,3-76,9 

72,73 

69,0-84,2 

76,13 

59,3-68,6 

63,61 
- 

БСК5, мг/дм
3
 

2,69-3,58 

3,14 

5,63-7,17 

6,54 
3,26 - 
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Необхідно зазначити, що верхні та нижні межі показника зустрічаються рідко 

та локально. За прогнозами [34] після створення водосховища виникнення кисневої 

стратифікації мало бути малоймовірним у період весняної гомотермії з березня по 

травень, а в зимові місяці можливе виникнення дефіциту кисню. Але під час 

власних досліджень [173, 210] визначено, що на сьогодні взимку дефіцит кисню не 

відзначається. Гомооксигенія для більшості станцій спостерігалася автором восени 

(листопад 2013 р.), а навесні (травень 2014 р.) на деяких станціях по всій акваторії 

водойми зустрічалася незначна зворотна стратифікація. 

Зміну насичення води киснем по глибині, пов’язану з температурною 

стратифікацією, на обраних станціях по акваторії представлено на рис. 4.19. 

Як видно з графіків, в південному районі водосховища (станції 1-7) на більш 

мілководних станціях 2 та 3 найбільша стратифікація за насиченням РК 

спостерігалася влітку 2014 р., що може пояснюватися гарним прогріванням водних 

мас. На більш глибоких станціях 7 та 6 цього району різниця між шарами в даний 

час набагато менша, а ось навесні навпаки – збільшується. На станціях 

спостережень центрального району водойми влітку та навесні різниця між 

поверхневим та придонним шарами була більш помітною. Навесні – зворотна 

стратифікація, влітку – пряма. В північному районі, особливо на станції 13, майже в 

усі досліджувані сезони різниця між насиченням поверхневого та придонного 

шарів складала 4-23 %.  

Значення показника БСК5 по акваторії коливалися в незначній мірі, більше – 

по сезонах (див. табл. 4.6). (межі 1,73-7,94 мг/дм
3
). Восени та навесні більшим 

значенням показника характеризувався північний район, влітку – південний. 

Динаміка показника по обраних станціях представлена на рис. 4.20. Слід 

відзначити, що на відміну від показника вмісту РК, значення БСК5 влітку на 

станціях змінювалося не так сильно.  

Окрім дослідження розподілу концентрації РК по акваторії проводились 

спостереження за добовим ходом вмісту кисню та БСК5 в південній частині 

водойми (рис.4.21, 4.22). За увесь час спостережень при аналізі  добової  зміни 

вміст  кисню  в  пробах  коливався  в  межах 4,1-12,7 мг/дм
3 
(51,3-161 % насичення).  
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Рис. 4.19. Насичення води киснем, % по районах водосховища (південний район: ст. 

3, 2, 7,6; центральний р-н: ст. 8,17,9,15; північний р-н: ст. 11, 15) та по сезонам: 1 – весна 

2014 р.; 2 – літо 2013 р.; 3 – літо 2014 р.; 4 – осінь 2013 р. 

Рис. 4.20. Динаміка показника БСК
5
 по районам водойми: південний (ст.4), 

центральний (ст. 8,16,10), північний (ст. 14,12) 
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Найбільшим діапазоном коливання показника відзначився червень (7,42-12,7 

мг/дм
3
), найменшим – жовтень (9,22-10,4 мг/дм

3
). В усі сезони вища концентрація 

кисню спостерігалась о 16 год, а нижча – вранці або увечері. Лише в серпні з 10 до 

12 години виникло різке зменшення вмісту РК у воді (до 4,1 мг/дм
3
), причиною 

якого можливо стало активне скаламучування донних відкладів, через що були 

активізовані процеси окиснення. Показово, що в цей же час відзначалося суттєве 

зниження рівня води, викликане вітровим згоном [210]. 

На рис. 4.22 представлена добова динаміка показника БСК5  в травні та червні. 

Межі коливання показника під час спостережень склали 2,82-5,31 мг/дм
3
 , діапазон 

коливання приблизно однаковий. Максимальне добове значення обидва рази 

спостерігалися увечері, а мінімальне в травні зранку, а в червні – о 14 год.  

Як вже було зазначено вище, на вміст розчиненого кисню впливає багато факторів. 

Одним з них є кількість завислих у воді речовин, яка у мілководних ділянках водойми 

значно залежить від скаламучування донних відкладів. Саме для мілководної частини 

північного району Сасика за моніторинговими даними станції в с. Трапівка було 

визначено певну залежність (R
2
=0,52) між цими показниками (рис. 4.23). Вона 

Рис. 4.21. Добові коливання концентрації 

розчиненого кисню, мгО2/дм
3
, в південній 

частині водосховища: 1 – 10.05.2015; 2 – 

12.08.2013; 3 – 07.06.2014; 4 – 30.10.2013 р. 

Рис. 4.22. Добові коливання БСК5, 

мг/дм
3
, у південній частині водосховища 

Сасик за даними натурних спостережень 
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характерна переважно для осінньо-зимового сезону. 

 Під час власних експедиційних досліджень 2013-2014 рр. одночасно з 

гідрохімічними та гідрофізичними показниками були відібрані проби 

фітопланктону, що надало можливість визначити певні закономірності. Вміст 

кисню та показники розвитку фітопланктону по акваторії водойми не мають 

кореляційного зв’язку, а між БСК5 та біомасою і чисельністю фітопланктону 

визначено слабку та середню залежність  (R
2
=0,34та R

2
=0,5 відповідно) (рис. 4.24). 

 

Рис. 4.23. Залежність вмісту розчиненого кисню, мг О2/дм
3
, від кількості завислих у 

воді речовин в північній частині водосховища в осінньо-зимовий період за моніторинговими 

даними станції в с. Трапівка (1995-2018 рр.) 

Рис. 4.24. Залежність БСК5, мг О2/дм
3
, від чисельності, тис. кл/дм

3
 (а) та біомаси, 

мг/дм
3
 (б) фітопланктону у водосховищі Сасик у весняно-літній період за експедиційними 

даними 2013-2014 рр. 

Показники розвитку фітопланктону люб’язно надані О. П. Білоус в межах спільної роботи [132]  

 

а б 
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4.2.2. Мінералізація води  та її розподіл у водосховищі 

 

З початку досліджень водойми загальна мінералізація (сухий залишок, сума 

іонів) та солоність (вміст іонів Cl
-
) води були основними показниками 

гідрохімічного режиму, що вивчалися. Саме на зміну мінералізації води були 

направлені основні заходи при перетворенні лиману-озера на водосховище. Та як в 

природному, так і в перетвореному стані для екосистеми Сасика вміст солей у воді 

залишається лімітуючим фактором. 

Вивчення гідрохімічного складу води було складовою багатьох 

гідроекологічних досліджень лиману-озера. Найбільш повно викладені вони в 

роботах [85, 211], тому тут зупинимось лише на основних аспектах.  

В природньому стані солоність води в лимані-озері змінювалася в досить 

значних межах. Найвищий показник зафіксовано в 1851 р. Е. С. Бурксером [51] – 

концентрація солі у воді склала 290 г/кг. Та внаслідок періодичного відновлення 

зв’язку з морем солоність (вміст іонів Cl
-
) води у лимані постійно коливалася і 

мінімально складала 4266 мг/дм
3
 .  

В останні десятиліття існування водойми в неперетвореному стані (1968-

1978 рр.) загальна мінералізація води коливалася в межах 2,39-18,2 г/дм
3
. 

Мінімальні значення спостерігалися локально в північному районі біля гирл річок в 

період піку весняного водопілля. В цей час мінералізація води знижувалася на 

більшій частині акваторії (окрім пониззя) в середньому до 10-12 г/дм
3
 (табл. 4.7).   

Найбільші за рік значення (13,2-17,6 г/дм
3
) відзначалися під час літньої межені 

та зимового льодоставу [85, 211]. Зміна середньосезонних значень мінералізації 

води в цілому схожа зі зміною ектремальних – по всій акваторії найбільшим 

показником характеризувалася вода взимку (15,48-16,4 г/дм
3
), найменшим – в 

північному та центральному районах навесні (8,32-12,32 г/дм
3
), а в південному – 

влітку (14,53 г/дм
3
).  Навіть більшими за сезонні могли бути зміни мінералізації 

води під впливом згінно-нагінних явищ. Так, у квітні 1969 р. на одній станції 

мінералізація протягом тижня збільшилася вдвічі – з 4,8 до 8,3 г/дм
3 
. 
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 Таблиця 4.7 

Сезонні зміни мінералізації та солоності води Сасика 
 

Досліджувана ділянка Показники Весна Літо Осінь Зима 

Лиман-озеро (1967-69, 

1978-79 рр.)
1 

: 

- північний район 

 

 

- центральний район 

 

 

 

-південний район 

 

 

Cl
-
, мг/дм

3
 4266 8254 7252 8570 

Ʃi, г/дм
3 2,39-12,0 

8,32 

14,4-16,7 

15,25 

12,1-15,1 

14,0 

12,7-16,8 

15,48 

Cl
-
, мг/дм

3
 6532 8094 8129 8589 

Ʃi, г/дм
3 9,1-14,6 

12,32 

13,3-17,0 

15,10 

14,8-15,5 

15,24 

13,1-17,6 

15,67 

Cl
-
, мг/дм

3
 8232 7668 8124 9720 

Ʃi, г/дм
3 12,8-15,7 

15,0 

13,2-16,2 

14,53 

14,1-16,0 

15,32 

15,1-17,1 

16,4 

Північний район водойми  

(с. Борисівка)
2
: 

- період становлення 

(1987-2000 рр.) 

- cучасний період  

(2001-2013 рр.) 

Cl
-
, мг/дм

3
 

86,3-716 

471 

73,1-594 

464 

217-950 

622 

217-748 

560 

Ʃi, г/дм
3 1,15-2,87 

1,96 

1,37-2,45 

1,92 

1,92-3,45 

2,25 

0,75-2,58 

1,85 

Cl
-
, мг/дм

3
 

244,6-589 

462 

353,4-686 

478 

356-751,6 

506 

212,8-707 

496 

Ʃi, г/дм
3 1,29-2,44 

1,75 

1,47-2,53 

1,73 

1,33-2,93 

1,93 

0,96-2,53 

1,70 

Північний район водойми  

(с. Трапівка)
2
: 

- період становлення 

(1994-1998 рр.) 

 - сучасний період  

(2005-2017 рр.) 

Cl
-
, мг/дм

3
 

399-753 

559 

373-647 

524 
- 

51-744 

422 

469,3-2552 

1649 

324,3-2025 

1340 

576-3280 

1520 

576-2102 

1264 

Канал Дунай-Сасик, 

гирло
2
: 

- період становлення 

(1994-1998 рр.) 

 - сучасний період  

(2001-2007 рр. – Cl
-
 ) 

(2013-2017 рр. – Ʃi ) 

Cl
-
, мг/дм

3
 

53-328 

113 

44-89 

59,8 
- 

25-266 

79,5 

Ʃi, г/дм
3 0,44-1,30 

0,64 
- 

0,38-1,39 

0,63 
- 

Cl
-
, мг/дм

3
 

35,5-501 

132 

26,6-239 

110 

53,2-718 

328 

17,7- 301,3 

160 

Ʃi, г/дм
3 0,30-1,10 

0,50 
- 

0,28- 0,50 

0,38 
- 

Водосховище (2011, 2014-

2015, 2018-2019 рр.)
3
: 

- північний район 

- центральний район 

- південний район 

Ʃi, г/дм
3
 

2,29-2,54 

2,38 

2,22-2,35 

2,27 
- - 

1,78- 2,19 

2,07 

2,02-2,33 

2,22 
- - 

1,54-2,21 

2,11 

0,30-2,30 

1,85 

1,33-2,21 

1,72 
1,62 

Примітка: 
1
- згідно [85,211]; 

2
- моніторингові дані; 

3
- дані власних експедиційних 

досліджень. 
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В 1968-1978 рр. по акваторії лиману в цілому більші значення мінералізації 

води були в південному районі (в середньому 15,3 г/дм
3
), менші в центральному 

(14,6 г/дм
3
) та північному (13,3 г/дм

3
). По вертикалі, переважно, стратифікації вод 

за мінералізацією не було – різниця значень часто не перевищувала 0,1-0,8 г/дм
3
, 

хоча в цей же час у поверхневих шарах прибережної частини Чорного моря 

мінералізація води була дещо нижчою, а в придонних – вищою. 

Окрім річкових та морських вод на гідрохімічний режим Сасика впливали 

засолені сульфатами донні відклади та надходження мінералізованих (зі значним 

вмістом сульфатів) ґрунтових вод. Це підтверджується як даними 1968-69 рр. [85, 

212], так і більш сучасними дослідженнями [15]. Згідно з першими в колодязях, які 

розташовані вздовж берега північного району водойми (с. Борисівка, с. Трапівка) 

загальна мінералізація коливалася в межах 3,88-5,68 г/дм
3 

при вмісті іонів Cl
- 

в 

кількості 639-1491 мг/дм
3
 та SO4

2-
 - 1450-2515 мг/дм

3
. Тобто в підземних водах 

відносний вміст сульфатів був у середньому в 5 разів більший, ніж у воді лиману. 

За даними 2008 р. мінералізація підземних вод у свердловинах з встановленим 

рівнем на глибині 0,5-28,5 м складала в середньому 22,8 г/дм
3 

(1,0-117,5 г/дм
3
) при 

співвідношенні Cl
-
/SO4

2- 
 від 0,26 до 23,8. При власних дослідженнях автора в 

серпні 2018 р. вода з колодязя біля с. Лиман мала мінералізацію 0,512 г/дм
3
 (вміст 

Cl
- 
 - 0,367 г/дм

3
). 

Вплив донних відкладів на сольовий склад водних мас водойми також мав 

особливий характер, що найбільше проявилося у період активного перетворення 

(розсолення водойми). За даними [87] запаси іонів Cl
-
 в піщанистих та глинистих 

мулах лиману-озера Сасик складали 137 тис. т, а розрахункова концентрація хлор-

іонів тут складала 321 мг/дм
3
 за рахунок надходження з активного шару донних 

відкладів, та 2040 мг/дм
3
 в придонному шарі водних мас при відсутності 

перемішування вод. Цікаво, що на сольовий склад донних відкладів впливає і 

рівневий режим водойми – так при осушуванні значних площ мулів виникає 

капілярний потік солоних порових вод, швидкість якого за лабораторними 

дослідженнями [213] становить 7-8 мм/добу. Тому протягом місяця на осушеній 

ділянці опріснений шар мулів в 20-25 см знову буде насичений солями. 
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Швидкість надходження хлор-іонів у воду з донних відкладів Сасика складає 

7,1-17,0 мг/дм
3
 за добу в перші 50 діб та 0,7-3,3 мг/дм

3
 за добу в перші 130 діб при 

проведенні експериментального дослідження [85]. В період розсолення водойми 

вміст Cl
- 
 у відкладах зменшився з 8157 мг/дм

3
 в 1979 р. до 393 мг/дм

3
 в 1983 р.  

Отже, основними факторами впливу на мінералізацію та солоність вод Сасика 

в природному стані були періодичність надходження морських вод, локальність і 

сезонність впливу річкових вод, сольовий склад донних відкладів та ґрунтових вод, 

а також в значній мірі гідродинаміка водних мас (перемішування та переміщення) 

під впливом згінно-нагінних вітрових явищ. Мінералізація вод лиману-озера була 

схожою з морською  як кількісно (в середньому 14-15 г/дм
3
), так і складом іонів. 

За розрахунками [85] після першого наповнення чаші лиману дунайською 

водою мінералізація води мала зменшитися з 16,0 до 8,9 г/дм
3
, після другого 

відкачування вод – збільшитися знов до 12,0 г/дм
3
 (за натурними даними – в 

середньому 11,0 г/дм
3
), після другого наповнення – зменшитися до 3,7 г/дм

3
, після 

третього відкачування – знов піднятися лише до 4,2 г/дм
3
, а після останнього 

наповнення – не перевищувати 2,0 г/дм
3
. В подальшому – стабілізуватися на рівні 

до 1,0 г/дм
3
. Основні заходи зі спрацювання рівня до -1,8 мБС та наповнення 

водойми поводилися протягом 1979-1982 рр.   

В наступні роки деяка стабілізація показників солоності та мінералізації 

відзначається лише наприкінці періоду становлення водосховища (рис. 4.25). В 

останні десятиліття за моніторинговими даними поста спостережень в північному 

районі водойми спостерігаються більші коливання мінералізації протягом року (у 

межах 0,96-2,93 г/дм
3
). За моніторинговими даними поста спостережень в 

с. Трапівка солоність води в останні роки в середньому збільшилася втричі у 

порівнянні з 1990-ми. Це може бути пов’язано зі збільшенням річної амплітуди 

коливання рівня водосховища. 

В літературі підкреслюється вірогідний зворотній зв’язок рівня водойми із 

солоністю (загальною мінералізацією) води [5, 15, 44]. Тобто при зниженні рівня 

протягом року об’єм води у водоймі зменшується, а випаровування збільшується, 

підвищуючи концентрацію солей у воді. При цьому також збільшується їх 
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надходження з високомінералізованими ґрунтовими водами. При аналізі багаторічних 

щоквартальних даних ДГМО зазначеної залежності не було виявлено. Але автором 

визначено середній за силою зв’язок між амплітудою коливання рівня водної поверхні 

та діапазоном коливання загальної мінералізації за рік (y= 47,143e
0,0446x

, R
2
=0,41) 

(рис. 4.26). На сьогодні по акваторії водойми спостерігається змішування вод трьох 

типів: гідрокарбонатно-кальцієвих (дунайська вода), сульфатно-натрієвих (води р. 

Когильник і Сарата) та хлоридно-натрієвих (ґрунтові води) [214, 215].  

 

Рис. 4.25. Динаміка коливання показника загальної мінералізації (1) та солоності (2) 

в північному районі водосховища за квартальними моніторинговими даними ДГМО 

Рис. 4.26. Залежність діапазону коливання загальної мінералізації води (Ʃ
і
, мг/дм

3
) 

від амплітуди коливання рівня водної поверхні, см за рік в північній частині водосховища 

за моніторинговими даними ДГМО (1986-2013 рр.) 



170 

 

Якщо надходження річкових вод до лиману-озера сприяло зниженню 

мінералізації його водних мас, то у водосховищі воно її підвищує. Так, наприклад, 

при дослідженнях 2004 р. [15] мінералізація по акваторії водойми коливалася в 

межах 1,62-1,94 г/дм
3
, а в річках Когильник і Сарата в той же час цей показник 

складав 3,84 та 4,9 г/дм
3 

відповідно. При цьому вміст іонів Cl
-
 в Сасику складав 

610-660 мг/дм
3
, а в річках 480 та 1200 мг/дм

3
.  

Вплив мінералізованих річкових вод на північну частину водосховища в 

динаміці можна побачити на рис. 4.27. Тут представлені моніторингові дані за 

квітень та вересень 1991-2008 рр. поливної води з водосховища, що 

використовувалася для іригації в ДДЗС.   

Як видно з графіка вода в гирлі каналу повторює динаміку мінералізації 

дунайської води (біля шлюзу каналу) за виключенням декількох підвищень до 1,1-

1,39 г/дм
3
. Це могло бути викликано тривалою дією вітрів північно-західного 

напрямку, які викликали нагони.  Тобто воду з каналу, в основному, можна 

використовувати для іригації. Вода Сасика на станціях моніторингу біля НСВ в 

середньому за час спостережень мала мінералізацію 1,48 г/дм
3
, біля ГНС-2 

(с.Трапівка) – 1,78 г/дм
3
, а зі зрошувального каналу біля ГНС-3 – 1,96 г/дм

3
. 

Рис. 4.27. Динаміка загальної мінералізації поливної води ДДЗС з водосховища та 

каналу Дунай-Сасик за моніторинговими даними: 1 – шлюз каналу Дунай-Сасик; 2 – гирло 

каналу Дунай-Сасик; 3 – НСВ; 4 – ГНС-2 ДДЗС; 5 – ГНС-3 ДДЗС (зрошувальний канал) 
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Рис. 4.28. Розподіл загальної мінералізації води, г/дм
3
, по акваторії водойми під час 

власних експедиційних досліджень 2014-2018 рр. 



172 

 

Треба також відзначити, що за цими даними максимальні значення мінералізації 

біля ГНС-2  в основному спостерігалися у вересні після літньої межені.  

За власними експедиційними даними значної сезонності розподілу показника 

мінералізації не виявлено. В період досліджень 2011-2019 рр. показник коливався в 

межах 0,30-2,54 г/дм
3
 (рис. 4.28).   

Характер розподілу по акваторії показника у порівнянні з лиманом-озером 

змінився на протилежний: максимальні середні значення спостерігалися в 

північному районі, мінімальні – в південному та центральному. В каналі Дунай-

Сасик мінералізація складала 0,25-0,28 г/дм
3
. 

Зміна загальної мінералізації води за сезонами в південно-східній частині 

водойми на станції 19 представлена на рис. 4.29. За період спостережень показник 

коливався тут у межах 1,33-2,36 г/дм
3
. В середньому більші значення відзначалися 

навесні та влітку, менші – восени та взимку. За тиждень восени 2018 р. (09.11-

15.11) на даній станції мінералізація коливалася у межах 1,95-2,21 г/дм
3
. Найбільша 

добова амплітуда коливання показника склала 0,15 г/дм
3
.  На іншому тимчасовому 

посту спостережень (станція 18) в південній частині водойми максимальна добова 

амплітуда коливання мінералізації була більшою – 0,30 г/дм
3
 (влітку 2014 р.) 

(рис. 4.30). В середньому влітку 2014 р. тут мінералізація склала 0,40 г/дм
3
, а 

навесні 2015 р. – 1,57 г/дм
3
. 

Рис. 4.29. Сезонність зміни загальної 

мінералізації води, г/дм
3
, на станції 19 за 

даними власних спостережень 

Рис. 4.30 Добові коливання мінералізації 

води 07.06.2014 р. (1), 10.05.2015 р. (2) на 

станції 18 та 09.11.2018 р. (3) на станції 19 
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При вивченні добової зміни показника також підтвердилася наявність  

середнього кореляційного зв’язку між внутрішньодобовими змінами загальної 

мінералізації поверхневого шару води та коливанням рівня водної поверхні, 

вираженим фактичною глибиною (R
2
=0,67) (рис. 4.31). В даному випадку через 

близькість розташування тимчасового поста спостережень до гирла каналу Дунай-

Сасик, зміна мінералізації води, як і коливання рівня, могли бути спровокованими 

переміщенням водних мас під дією вітрів різних напрямків [130]. 

 

Висновки до розділу  4. 

При проведенні досліджень визначено, що важливими для формування 

екологічного стану водойми гідрофізичними характеристиками є температурний, 

седиментаційний режим водойми та оптичні властивості водних мас, 

гідрохімічними – вміст розчиненого у воді кисню та мінералізаці води. Через 

неповну трансформацію водних мас, що надходять до водойми, відзначається певна 

неоднорідність показників по акваторії водойми. Також вони мають виражену 

сезонність та природно під дією різних факторів змінюються протягом доби.  

Визначено, що своєрідність термічного режиму водойми обумовлена 

формуванням в умовах теплого клімату. Якщо максимальна середньомісячна 

температура води в лимані-озері навіть в теплий рік не перевищувала 21 °С, то у 

період становлення водосховища вона сягала 23-24°С, а в останні десятиліття – 25-

Рис. 4.31. Зв’язок загальної мінералізації води, г/дм
3
, зі зміною рівня (глибини, см) в 

південно-західній прибережній частині водосховища 
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26°С. Це можна пояснити більше не впливом антропогенного перетворення, а 

загальнокліматичними змінами. 

Автором в термічному циклі водойми виділено 5 типових сезонів (періодів), 

дати переходів яких на сьогодні змістилися. Найбільші зміни відбулися в сезоні 

льодоставу, який під час м’яких зим може бути майже відсутнім.  

Максимально зафіксована добова зміна температури у водоймі склала 5,6º. 

Зміни температури по акваторії, зокрема, залежать від гідродинамічних процесів. 

Визначено, що особливістю седиментаційного режиму сучасного 

водосховища є  нестабільність та неоднорідність вмісту завислих у воді речовин в 

часі та по акваторії. В період становлення водосховища у північному районі 

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

моніторинговими даними межі коливання збільшились до 10-365 г/м
3
, за даними 

натурних досліджень по акваторії – 21,1-335,3 г/м
3
. В останні роки відзначено 

збільшення органічної частки у зависях водосховища та зміщення за сезонами 

середнього багаторічного максимуму показника. При активному надходженні 

дунайської води до водойми в зависях збільшується мінеральна частка. На 

мілководді зафіксовано добове чотирьохкратне зниження кількості завислих 

речовин через вплив гідродинамічних процесів. 

За даними власних експедиційних досліджень в різні сезони вміст РК по 

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

доби на прибережній станції – в межах 4,1-12,7 мг/дм
3 

(51,3-161 % насичення). В 

усіх районах водойми значення показника по сезонах зростало у порядку – літо, 

осінь, весна, зима, що збігається з моніторинговими даними. 

Визначено, що для лиману-озера характерною була прозорість в межах 0,7-0,9, 

а максимальна – 1,2 м. При цьому переважав  жовтий колір води (XV-XVI). В 

період досліджень прозорість води становила 0,2-0,85 м. Найменш прозорою вода 

була в північному районі Сасика. При відсутності дунайської води більшою 

прозорістю відрізнявся південний район, а під час роботи каналу – центральний. 

При цьому колір води змінювався від жовтувато-зеленого (ХІІ) до жовтувато-

коричневого (XIX) з домінуванням жовтого (XV-XVI). 
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Мінералізація води була визначальним фактором формування умов 

функціонування екосистеми лиману-озера в природному стані. Аналіз 

ретроспективних даних показав, що в останні десятиліття існування лиману-озера 

(1968-1978 рр.) мінералізація води коливалася в межах 2,39-18,2 г/дм
3
. По акваторії 

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

відповідно). Мінімальні значення спостерігалися локально в північному районі 

навесні, найвищі – по акваторії під час літньої межені та зимового льодоставу. 

На сьогодні при проведенні натурних спостережень діапазон показника 

становив 0,3-2,54 г/дм
3
. За багаторічними моніторинговими даними верхня межа 

значення вища, а за даними поста спостережень в північному районі  в останні роки 

мінералізація води збільшилася втричі у порівнянні з 1990-ми. Найбільша добова 

амплітуда коливання показника  під час натурних спостережень – 0,15 г/дм
3
.   

При аналізі багаторічних моніторингових та даних натурних спостережень 

автором визначено деякі зв’язки між зміною екогідрологічних факторів, наприклад, 

між прозорістю і кольором води, прозорістю води і глибиною, прозорістю води та 

кількістю завислих у воді речовин, між мінералізацією води та амплітудою рівня 

водної поверхні та інші. 

Основні положення розділу викладено в працях автора [9, 135, 136, 202, 210, 215]. 
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РОЗДІЛ 5 

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ГІДРОЛОГІЧНИХ ЧИННИКІВ НА  

ЕКОСИСТЕМУ ВОДОЙМИ  

 

5.1. Вплив гідрологічного режиму на процеси переформування берегової зони 

 

Абразія – це процес руйнування берегів водойм під впливом різноманітних 

факторів. За причиною виникнення розрізняють механічну, термічну та хімічну 

абразію. Найбільш поширеним і небезпечним для порід є механічне руйнування 

берегів під гідродинамічним впливом водних мас, швидкість якого сягає декількох 

десятків метрів на рік.  

Саме після антропогенного втручання процеси абразії берегів Сасика 

активізувалися, що викликало загострення соціальної проблеми навколо стану 

водойми (див. розділ 1). Але ще до перетворення на водосховище для Сасика було 

характерним руйнування схилів західного (правого) та східного (лівого) берегів. 

Про це свідчать як опитування місцевих жителів, так і літературні дані [18, 216]. 

Активній абразії сприяла літологія берегів, які переважно складені лесами, 

лесоподібники суглинками, глинами та пісками, податливими до розмивання. 

За даними [18] протяжність абразійно-обвальних процесів на західному березі 

лиману складала 26,0 км, а на східному – 17,5 км, що становило відповідно 81,2 та 

76,1 % берегової лінії (табл. 5.1). В роботі [216] виокремлено наявність підтипів 

активного і відмерлого кліфів. Активний кліф лиману-озера відзначався урвистістю 

(78-85º), місцями лише у верхній частині схилу. Повсякчас зустрічались 

хвилеприбійні ніші та гроти у підошві берегового обриву, складеного щільними 

глинами. Найбільші з них мали довжину 5,0 м, висоту над урізом води – до 1,5 м і 

заглиблювались у товщу глин на 2-2,5 м. Залежно від висоти берегів виділявся 

низький кліф (до 5 м), середньовисокий (5-10 м) та високий (понад 10 м), які 

відповідно мали протяжність 18 км, 12 км і 7 км [216]. Таким чином, загальна 

довжина абразійних берегів лиману-озера наприкінці 1960-х років складала 37 км, а 

наприкінці 1970-х – 43,5 км.  
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Таблиця 5.1 

Характеристика абразійних процесів на берегах водойми 

Берег водойми 

Загальна 

довжина 

берега, 

км 

Абразія відсутня 
Абразійно-обвальні 

процеси 
Одамбований берег 

Протяжність Протяжність Протяжність 

км % км % км % 

Лиман-озеро
1 

Правий (західний) 

берег
 

32,0 6,0 18,8 26,0 81,2 - - 

Лівий (східний) 

берег
 23,0 5,5 23,9 17,5 76,1 - - 

Водосховище
2 

Правий берег: 

- активний кліф 

- відмерлий кліф 

35,4 

 

 

9,7 

 

 

27,4 

 

 

25,7 

13,9 

11,8 

 

72,6 

39,3 

33,3 

- 

 

- 

 

Лівий берег 25,1 4,8 19,1 - - 20,3 80,9 

Примітка: 
1
- згідно [18], 

2
 – згідно власних досліджень 2009-2019 рр. 

 

б а 

в г 

Рис. 5.1. Яри на лівому березі лиману-озера в 1960-х рр. (а) [216], сучасний вигляд 

одамбованого східного берега водосховища (б) (фото автора, 2018 р.), яри на правому березі 

водосховища (в, г) (фото автора, 2013 р.) 
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Під час існування Сасика в природному стані правий та лівий його береги 

прорізували численні, відносно короткі яри, утворені на місці обвалених ділянок 

прибережного плато (рис. 5.1, а). Розвитку ярів вздовж лівого берега, крім того, 

сприяли залишки траншей часів війни. Деякі з них мали  довжину до 35-50 м, 

глибину – до 8-10 м [154]. На сьогодні майже весь лівий (східний) берег 

одамбований (20,3 км) (рис. 5.1, б), а вихід ярів до водосховища перерізаний 

каналом ГМК. Тому узбережжя як на рис. 5.1,а вже не існує. На правому 

(західному) березі яри лишились в невеликій кількості у верхів’ї водойми 

(рис. 5.1, в, г). Подекуди вони заповненні сміттям (рис. 5.1, в).  

Загальна довжина сучасних берегів Сасика у порівнянні з попереднім періодом 

має незначні зміни (див. табл. 5.1). При цьому внаслідок одамбування лівого берега 

протяжність абразійних процесів зменшилася майже вдвічі – до 25,7 км. На 

сьогодні абродовано 73% лише правого берега, з яких 13,9 км схильні до 

руйнування під гідродинамічним впливом водних мас. Інші ж 11,8 км берега можна 

віднести до відмерлого кліфу або такого, що руйнується від водної ерозії чи 

хімічної абразії, а від впливу водойми захищений косами,  заростями вищої водяної 

рослинності або штучно намитими пляжами. До цього підтипу відноситься значна 

частина правого берега водосховища вище місця впадіння каналу Дунай-Сасик.   

Максимально зафіксована автором висота абразійного берега становить 11  м 

(рис. 5.2, б), кут схилу складає майже 90
0
, крайка берега подекуди зовсім не 

укріплена рослинністю, що визначає схильність до водної ерозії та дефляції [217]. 

Абразійні процеси характеризуються сезонністю. Взимку берегові схили та 

пляжі деякий час «законсервовані» припаєм. При цьому вертикальні «голі» стінки 

кліфу зазнають значного впливу вітру. Навесні та восени спостерігається 

активізація обвалів через інтенсивні опади та видування ґрунту влітку (рис. 5.2, а).  

Характер процесу берегової абразії після створення водосховища не змінився. 

Так, поступове осідання лесового блоку відбувається по тріщинах, що знаходяться 

найчастіше на відстані 0,2-4,0 м від верхнього краю кліфу. При відокремленні від 

основної товщі утворюється так зване відторгнення (відторженці), які 

обвалюючись у водойму, утворюють тимчасові миси язикоподібної форми.  
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Через часті обвали верхня крайка кліфа має нерівну форму. Нижня третина 

берегового обриву в багатьох місцях вкрита нестійким осипом під кутом 45-60º. 

Осипи часто зливаються, утворюючи псевдотераси (тимчасові пляжі) [216].  

Саме обвали та осипи, накопичуючись влітку, формують шлейф пухких 

нагромаджень, що розмиваються під час підвищення рівня води у водоймі та під 

впливом сильних штормів восени.  

Швидкість абразійних процесів на берегах Сасика місцями сягає до 1 м 

щороку. Її прискорює також те, що на деяких ділянках сільськогосподарські угіддя 

оброблюються упритул (від 3 до 45 м) до крайки берега без дотримання 

прибережної захисної смуги. Також вздовж берега часто є ґрунтові дороги, активне 

використання яких навантажує лесові породи та інтенсифікує обвали.  

Рис. 5.2. Активний високий кліф західного берега водосховища: а – обвали восени, б 

– осипи та тимчасовий пляж вздовж кліфу влітку; в – мертвий кліф, залишки лісосмуги та 

зарості ВВР на правому березі вище місця впадіння каналу Дунай-Сасик; г – мертвий кліф 

із залишками поховань та штучний пляж біля с. Глибоке  

б а 

в г 
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Певні заходи з обмеження берегової абразії на водосховищі мали місце. Так, 

на початку 1990-х рр. було розроблено проєкт водоохоронної зони частини 

західного берега водойми [218], який передбачав створення лісосмуги шириною 

20 м. Проєкт було втілено,  але менш ніж за 20 років берегова лінія відійшла на 30 

м, майже повністю знищивши лісосмугу та польову дорогу вздовж неї (рис. 5.2, в). 

На сьогодні на даному відрізку берега існує невисокий відмерлий кліф, який 

природно захищений повітряно-водної рослинності. 

Окрім цього для водосховища багато років діє заборона вивезення 

черепашника та піску, тому в деяких місцях саме на новоутворених пляжах і 

матеріалах осипів утворилися «чаплаки» рослинності, що захищають берегові 

схили від гідродинамічного руйнування.  

Окрім лівого берега, який одамбували для протидії абразійним процесам, 

спеціальних заходів було запроваджено в с. Глибоке, де водосховище в 1990-х рр. 

підмило козацьке кладовище. Наразі берег біля кладовища укріплено, але 

продовжується вітрова ерозія берегового схилу (рис. 5.2, г). 

На противагу абразійним процесам на сьогодні досить розвинутими є 

акумулятивні форми, представлені пляжами, косами, пересипом та дельтою річок. 

Весь північний берег водосховища – це водно-болотні угіддя, утворені наносами 

Сарати та Когильника, які тут являють собою складну систему рукавів і проток 

(рис. 5.3, а). Дельта річок заглиблюється у водойму на 1-3 км, а загальна площа 

заростей ПВР разом з піщано-мулистими островами та косами між водотоками 

становить біля 8,6 км
2
. 

В природньому стані Сасик від моря був відокремлений пересипом (частина 

загального бару), який з одного боку поєднувався з урочищем Волчек і 

Жебріянською косою, а з іншого – пересипом Тузлівської групи лиманів. Пересип 

був найбільшою акумулятивною формою лиману. Його довжина складала біля 

11 км, а ширина коливалася в межах 75-330 м (в середньому – 215 м). Висота над 

рівнем моря становила в 1978 р. 1,2-3,2 м (в середньому – 1,7 м) [4, 219]. Як було 

вже зазначено вище повсякчас біля східного краю пересипу утворювалися протоки-

прорви, які поступово зміщувалися на південний захід.  
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Широкий пляж (до 45 м) в природному стані був поєднаний з еоловою грядою. 

В тильній частині чітко виділялася низька засолена та заболочена поверхня – 

лиманна зона, де берегова лінія вирівнювалася шляхом гідрогенного перероблення 

піщано-черепашкових конусів виносу штормового потоку. Особливість пересипу – 

його локалізація на ділянці розвантаження вздовжберегового північно-західного 

потоку наносів з боку Чорного моря. Черепашкові наноси тримають крутий 

підводний схил, а слабкі еолові процеси призвели до низької поверхні 

акумулятивної форми. Така морфологія пересипу обумовлює розвиток особливого 

ландшафту, що є основою так званих «осередкових водно-болотних угідь» [4]. 

Після штучного відокремлення Сасика від моря і будівництва суцільної дамби, 

Рис. 5.3. Акумулятивні берегові форми: а – дельта річок Когильник і Сарата (фото 

НПП «Тузлівські лимани»), б – пересип з боку моря з тимчасовими водоймами в червні; в – 

дамба між морем та водоймою та пляж з боку водосховища біля східного краю;  г – частина 

Іскопотської коси; д – коса Маленька (всі фото автора 2013-2018 рр.) 

б а 

в 

г 

д 
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вона стала відігравати роль корінного схилу, а сам пересип перетворився на пляж 

повного профілю, що піддається переробці з боку моря [4]. 

На сьогодні ширина пересипу коливається в межах 500-1000 м (в середньому 

800 м). Від західного краю (урочище «Волчек») до середини пересипу вздовж 

останнього десятиліття утворилася постійна неглибока водойма. Під час осінньо-

зимових штормів або через інтенсивні опади навесні тут з’являються тимчасові 

солоні неглибокі водойми у заглибленнях пересипу (рис. 5.2, б; 5.3, б). За час 

існування дамби  відбулося певне переформування берега і  з боку водосховища –  

обміління прибережної зони та утворення подекуди пляжів з піщано-черепашкових 

наносів, в основному, по краях дамби. В багатьох місцях утворилися виокремленні 

«чаплаки» рослинності з домінуванням очерету. Найбільше новоутворення – 

«Кучерявий» – гострокінцева коса шириною до 200 м, площею біля 10 000 м
2
, на 

якій розмістився рибальський причал. 

Гострокінцеві коси – ще одні притаманні Сасику вільні берегові акумулятивні 

форми, які збільшуються з боку водойми. На сьогодні виділяються Шаганська, 

Попова, Маленька коси зі східного (лівого) берега водосховища та Іскопотська коса 

з протилежного правого берега (рис. 5.3, г, д). Коси Іскопотська та Попова 

відносяться до «парних» – таких, що збільшуються  в напрямку одна до одної. 

Наприкінці 1960-х рр. Іскопотська коса мала довжину 2,0 км, Попова – 1,5 км, а 

звуження акваторії між ними становило 2,75 км [216]. На сьогодні відстань між 

ними збільшилася до 3,3 км, а довжина кіс зменшилася до 1,6 та 1,0 км відповідно. 

Обидві коси заросли ПВР та обрамлені пляжами. Вони слугують місцем існування 

орнітофауни.  

В роботі [216] відзначена наявність  у північному районі лиману-озера ще двох 

невеликих кіс, розташованих одна проти одної завдовжки 0,25-0,50 км (місце 

розташування ГНС-2). За свідченнями місцевих жителів при найнижчому рівні 

лиману-озера в природному стані їх поєднувала ґрунтова дорога. 

Окрім парних існують поодинокі коси – наприклад, Шаганська та Маленька. В 

період існування лиману-озера на їх поверхні чітко визначались паралельні вали з 

піщано-черепашкових наносів висотою 0,5-1,5 м. На сьогодні Шаганська коса 
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повністю зайнята ПВР та обрамлена черепашковим пляжем, а Маленька 

збільшується у бік берега. 

В природному стані найбільшою була Катранська коса (2,5 км), що активно 

росла від південно-східного краю водойми в бік протоки між Сасиком та 

Джантейським лиманом. Від її основного тіла відокремлювалися вузькі піщано-

мулисті пасма та стрілки, орієнтовані на південний схід [216]. При створенні 

водосховища протоку між лиманами засипали, поєднавши Катранську косу з 

пересипом, та одамбували. А на її початку створили штучне з’єднання водойм 

через НСВ та шлюз-водоскид (див. рис. 1.1).  

Найменшими примкнутими акумулятивними формами є тимчасові та постійні 

пляжі, характеристики яких не змінилися з лиманного періоду водойми (рис. 5.3,в). 

Зокрема тимчасові пляжі формуються перед високими абразійними берегами й 

складаються з кінцівок злитих осипів та намитих водоростей. Вони розмиваються 

під час штормів або затоплюються при підвищенні рівня. В природному стані 

Сасика найбільша смуга постійного пляжу довжиною до 9 км простягалася вздовж 

південно-західного берега водойми. Ширина цієї ділянки змінювалася  від 7,0 м на 

півночі до 40 м на півдні [216]. Вздовж пляжу існувало кілька піщано-

черепашкових пасм, які були розділені між собою смугами води. 

На сьогодні майже вся частина берегової зони вздовж правого берега 

водосховища на південь від місця впадіння каналу Дунай-Сасик до приблизно 

1,5 км дамби (пересипу) вкрита вищою водяною рослинністю. Протягом ще 1,5-

2,0 км далі від урочища Волчек зарості ПВР зустрічаються окремими великими 

«чапликами».  Площа заростей в південно-західному «куті» складає біля 0,76 км
2
, а 

їх ширина становить від 50 до 500 м. Тобто майже за 50 років ширина пляжу тут 

збільшилася більше ніж в 10 разів. Цьому сприяла як природна морфологія берегів 

водойми, так і антропогенна зміна, яка в такому випадку проявилася у збільшенні 

надходження мулистих частинок разом з дунайською водою та зменшенні в даному  

місці течії через зміну гідродинаміки. Активізації акумулятивних процесів сприяла 

й заборона вивезення з берегів водосховища черепашника, який раніше місцеві 

жителі активно використовували у побуті [217]. 
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5.2. Особливості формування та розподілу донних відкладів 

 

Формування лиманів ПЗП почалося близько 11-12 тис. років тому. За цей час 

чаші лиманів заповнилися відкладами, верхній шар яких формувався протягом 

останньої тисячі років. Так, чаша лиману-озера Сасик на 61% об’єму заповнена 

муловими відкладами, утвореними за участі морських вод [220, 87].  На 

формування складу донних відкладів (ДВ) впливає комплекс різноманітних 

факторів, що визначають загальну структуру товщі, об’єм теригенного та 

біогенного матеріалу, який надходив до водойми та брав участь у накопиченні 

осадів. У більшості причорноморських лиманів є спільні риси розподілу ДВ за 

фракційним складом по акваторії [18]. Так, відносно грубі за механічним складом 

осади (черепашки та пісок) акумулюються на ділянках підвищеної гідродинамічної 

активності, до яких відносяться прибережі відмілини, підводні схили кіс і барів, 

верхів’я лиманів (дельти річок). Глинистий матеріал осідає на підводному схилі 

поза зонами активної взаємодії хвиль і течій з ДВ, а тонкодисперсні частки 

залишаються в найбільш глибоководних ділянках водойми. В результаті можуть 

сформуватися зони, які дещо різняться за фракційним (гранулометричним) складом 

відкладів. Межі зон також залежать від глибоководності, площі водойми, її 

захищеності від впливу вітру та інше. 

У природному стані мули займали 86,6 % площі дна Сасика. Піски різного 

ступеню замулення переважали лише вздовж дельти річок і берегової лінії. 

Особливість усіх типів донних відкладів Сасика – домішка черепашника. 

Після перетворення водойми розподіл донних відкладів мало змінився, лише 

на ділянці біля гирла каналу утворився конус седиментації, складений замуленим 

піском та піщанистим мулом [5]. В 1980-х рр. проводилися дослідження щодо 

визначення даного конуса. Дослідження автора в 2013-2014 рр., в основному, мали 

на меті вивчення розподілу ДВ по акваторії водосховища, визначення їх деяких 

водно-фізичних властивостей (вологість, пористість, об’ємна маса скелета) і 

кількості органічної речовини (втрати при прожарюванні - ВПП) (табл.5.2).   
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Таблиця 5.2 

Водно-фізичні властивості донних відкладів водосховища Сасик в сучасному періоді існування 

Станції 
Час 

відбору 

Шар 

відбору, 

см 

Глибина 

відбору, 

м 

Водно-фізичні властивості Органічна 

речовина 

(ВПП), % 

Тип донних відкладів Вологість, 

% 

Пористість, 

% 

Об’ємна маса 

скелета, г/см
3
 

1 02.11.2013 0-10 1,2 21,7 21,5 1,20 1,11 Пісок глинистий з черепашками 

2 02.11.2013 0-10 2,3 80,0 60,4 1,36 5,17 Чорний та сірий мул глинистий 

3 
06.08.2014 0-2 

1,7 
54,2 37,8 1,08 3,14 Чорний мул піщанистий з черепашками 

02.11.2013 0-10 49,4 58,5 1,77 2,82 Чорний мул піщанистий 

4 
06.08.2014 0-5 1,6 25,9 31,5 1,53 6,18 Глина замулена 

02.11.2013 0-10 1,9 70,4 53,5 1,29 4,62 Глина замулена 

5 
06.08.2014  0-5 2,1 32,4 44,6 1,82 14,5 Глина замулена 

02.11.2013 0-10 2,0 107,4 79,8 1,54 4,72 Глина замулена 

6 
06.08.2014 0-5 

2,5 
70,1 61,0 1,48 7,21 Пісок замулений з черепашками 

02.11.2013 0-10 95,6 67,3 1,38 18,9 Сірий мул піщанистий 

7 
06.08.2014 0-5 

2,3 
46,4 46,1 1,46 22,2 Сірий мул з домішками черепашок 

02.11.2013 0-10 172,2 65,1 1,03 9,30 Сірий мул глинистий 

8 06.08.2014 0-5 2,4 96,1 69,6 1,42 10,3 Сірий мул піщанистий з черепашками 

9 06.08.2014 0-3,5 2,8 153,0 83,1 1,37 10,2 Сірий мул піщанистий з черепашками 

10 
06.08.2014 0-5 2,1 85,2 70,4 1,53 10,7 Сірий мул з домішками черепашок 

06.08.2013 0-10 2,3 122,8 76,2 1,38 10,5 Чорний мул глинистий 

11 
06.08.2014 0-5 2,3 101,4 72,9 1,45 7,61 Сірий мул з черепашками 

06.08.2013 0-10 2,1 165,7 83,6 1,34 8,94 Сірий мул глинистий 

12 
06.08.2014 0-5 1,1 33,9 44,8 1,77 1,60 Пісок замулений 

06.08.2013 0-10 0,8 48,5 32,3 0,99 2,30 Черепашки, пісок мулистий 

13 
06.08.2014  0-5 1,7 30,9 40,7 1,73 9,02 Черепашки, піщанистий мул 

06.08.2013 0-10 1,5 120,6 76,4 1,40 9,82 Сірий мул піщанистий з черепашками 

14 06.08.2014 0-4 2,1 110,7 59,7 1,14 30,0 Сірий мул глинистий з черепашками 

15 
06.08.2014 0-5 2,0 91,0 76,9 1,61 5,48 Чорний та сірий мул глинистий 

06.08.2013 0-10 2,1 141,6 64,2 1,10 10,0 Чорний мул глинистий 

16 06.08.2013 0-10 2,8 202,0 86,0 1,29 13,5 Чорний мул з домішками черепашок 

17 
06.08.2014 0-5 2,8 92,7 68,0 1,41 10,2 Чорний та сірий мул з черепашками 

06.08.2013 0-10 2,7 166,0 69,3 1,11 10,4 Чорний мул глинистий 
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 Результати власних досліджень підтвердили закономірність зонування 

донних відкладів: пісок зі значними домішками черепашок у водосховищі 

зустрічається в 100-200-метровій вздовжбереговій смузі, а по акваторії – на 

глибинах до 1,0-1,5 м, особливо в північній частині біля дельти річок. На глибинах 

до 2,0 м зустрічається піщанистий мул, а глибше – мул глинистий або замулена 

глина залежно від локальних умов формування відкладів. За даними [5] в мулах 

Сасика вміст часток розміром понад 0,5 мм рідко перевищує 5 %.  

Розподіл ДВ за глибиною (як похідної від хвильової диференціації) відображає 

й закономірний розподіл деяких фізичних властивостей відкладів. Наприклад, 

накопичення мулів призводить до ущільнення нижніх шарів, при цьому 

поверхневий внаслідок безпосереднього контакту з водними масами зберігає 

відносно рідку консистенцію.  

Вологість є одним з найважливіших властивостей донних відкладів. Під час 

досліджень по акваторії водосховища значення показника коливалось в межах 21,7-

202,0 %. Найбільшою вона була на одній зі станцій центрального району, 

найменшою – на станції 1, де переважав пісок з черепашками. В середньому в 

південному районі вологість ДВ становила 68,8%, в північному – 87,4 %, в 

центральному – 127,8 %. Такий розподіл є цілком природнім і також залежить від 

фракційного складу відкладів. Як і зазначено в роботі [221] низькі значення 

вологості характерні для мілководних ділянок, де домінує крупнозернистий 

Рис. 5.4. Зміна вологості, % (а) та пористості, % (б)  донних відкладів по акваторії 

водосховища в залежності від глибини водойми на станції відбору проб, м (згідно 

досліджень автора 2013-2014 рр.) 

а б 
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матеріал, а найбільші – для глибоководних частин. За результатами досліджень 

автора для Сасика визначена саме зазначена закономірність (R
2
=0,43) (рис. 5.4, а). 

Одночасно із збільшенням товщі ДВ їх вологість має знижуватися в процесі 

діагенезу  внаслідок ущільнення, про що згадувалося вище.  

Як і вологість, із глибиною водойми збільшується пористість відкладів 

(R
2
=0,57) (рис. 5.4, б), яка також залежить від їх гранулометричного складу. По 

акваторії водосховища значення показника коливається в межах 21,5-86,0 % (див. 

табл. 5.2), а розподіл за районами схожий із показником вологості: в південному – 

52,3 %, у північному – 58,6 %, в центральному – 73,7 %.  

Об’ємна маса скелета не суттєво впливає на щільність пухких донних 

відкладів при їх вологості понад 75 %, тобто на основній частині акумулятивної 

зони [221]. Однак цей показник також є важливим. Цікаво, що за даними 

досліджень 1981 р., проведених лише в південній мілководній частині 

водосховища, наявний зв’язок об’ємної маси скелета та вологості відкладів (R
2
=0,8) 

(рис. 5.5, а), а за даними власних досліджень по всій акваторії – достовірний 

взаємозв’язок відсутній, хоча визначена тенденція прослідковується (рис. 5.5, б). Скоріш 

за все, це також пов’язано з більш однорідним складом відкладів у першому випадку.  

 Згідно власних досліджень об’ємна маса скелета ДВ по акваторії водосховища 

становить 0,99-1,82 г/см
3
, при цьому в південному районі в середньому 1,41 г/см

3
, у 

північному – 1,40 г/см
3
, в центральному – 1,36 г/см

3
. 

Рис. 5.5. Вологість та об’ємна маса скелета донних відкладів у південній частині 

водосховища в період становлення (а - квітень 1981 р.) та по акваторії водойми в різні 

сезони 2013-2014 рр. (б) 

а б 
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Вміст органічного матеріалу в донних відкладах визначався за показником 

ВПП, який на час досліджень у водосховищі змінювався від 1,11 до 30%.  В 

середньому у південному районі  величина ВПП становила 8,32 %, у північному – 

9,90 %, в центральному – 10,14 %.   

Цікаво, що при дослідженнях 1981 р. у період активного становлення 

водосховища у південній його частині вміст органічної складової у відкладах 

становив лише 1,13-4,21 %. Аналіз товщі відкладів, проведений на деяких станціях, 

показав, що вміст органічної речовини переважно зменшується до глибини ДВ 

приблизно 60 см, а глибше – може зростати, як на одній зі станцій, яка на момент 

відбору проб була осушеною ділянкою (рис. 5.6).    

Необхідно зазначити, що формування відкладів Сасика в умовах 

довгострокового впливу морських вод призвело до акумуляції в їх складі значних 

запасів солей морського генезису, що й до сьогодні впливає на мінералізацію води у 

водосховищі (див. розділ 4.2.2). Згідно неопублікованих результатів досліджень, 

проведених на початку існування водосховища, збільшення вмісту хлорид-іонів у 

донних відкладах корелює з їх заляганням у товщі відкладів  (r=0,89) (рис. 5.7). Це 

підтверджує припущення вчених про формування мінералізації водних мас у водоймі.  

 

Рис. 5.7. Вміст Cl-іонів у донних 

відкладах в залежності від глибини відбору 

проб у південній частині водосховища в 

період становлення (квітень 1981 р.)  

Рис. 5.6. Вміст органічної речовини у 

донних відкладах в залежності від глибини 

відбору проб у період становлення (1981 р.):   

1 – біля к. Маленька (осушена ділянка); 2 – 

біля НСВ; 3 – 760 м від гирла каналу (біля 

ст.5); 4 – 100 м від дамби (навпроти ст. 2) 
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5.3. Аспекти впливу деяких абіотичних факторів на поширення фітопланктону, 

фітобентосу та заростання водойми   

 

Будь-який водний об’єкт є середовищем існування гідробіонтів, тому всі 

важливі гідрологічні чинники в комплексі з іншими факторами впливають в цілому 

на стан екосистеми, або ж на певну групу гідробіонтів. Серед біологічних 

складових гідроекосистеми для вивчення реакції на зміну факторів середовища 

показовим і зручним об’єктом дослідження є фітопланктон. Водорості – основа 

трофічної піраміди і перша ланка продукування органічної речовини, що 

використовує наявні у водоймі біогенні сполуки. Таким чином фітопланктон реагує 

на зміну гідрохімічних показників. Гідрологічні фактори (водообмін, 

перемішування, течії), в основному, визначають розподіл фітопланктону по 

акваторії водного об’єкта. Можлива неоднорідність (стратифікація) водних мас за 

деякими гідрофізичними показниками (наприклад, температура) також призводить 

до зміни видового складу, чисельності або біомаси фітопланктону в часі та/або по 

акваторії водойми. Саме ці характеристики розвитку фітопланктону 

використовуються під час біоіндикації – методу інтегрального оцінювання 

комплексного впливу екологічно важливих факторів у водоймі. В основі методу – 

окремі екологічні вподобання кожного виду водоростей в градієнті параметрів їх 

середовища існування [222].  

Для визначення впливу деяких гідрологічних факторів на стан фітопланктону 

у водосховищі відбір проб фітопланктону в різні періоди 2013-2014 рр. на станціях 

по акваторії водойми відбувався одночасно з визначенням інших гідрологічних 

чинників. Дані щодо стану фітопланктону водойми до перетворення отримані з 

літературних джерел попередніх років [5, 70,72,206, 223]. 

Фітопланктон лиману-озера був представлений 231 видом (252 в.в.т.) 

водоростей згідно з дослідженнями 1967-1970 рр. [5, 72, 223].  Основна їх частина 

належала до морських форм (63%). Впродовж року більшу частину часу у 

фітопланктоні переважали діатомові (Bacillariophyta) водорості. Зелені та евгленові 

переважно зустрічалися в північному районі водойми  [72]. 
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Як і видовий склад, розподіл біомаси та чисельності фітопланктону по 

акваторії лиману-озера відрізнялися мозаїчністю. Середні значення показника 

біомаси в 1967-1970 рр. коливалися в межах 0,08-3,2 мг/дм
3
, а максимальні 

становили 0,9-23,6 мг/дм
3
. Середня чисельність фітопланктону по акваторії 

лиману-озера в різні сезони року становила  96,5-5708,8 тис. кл./дм
3
  [72, 223] 

(рис. 5.8).  

Під час активної фази перетворення водойми в 1978-1979 рр. фітопланктон 

суттєво змінився. По-перше, видовий склад зменшився майже в 3,5 рази – до 67 

видів (71 в.в.т.). По-друге, відокремлення від моря, зменшення глибин, заповнення 

водойми дунайською водою призвели до повного зникнення планктонних 

водоростей у центральному районі.  Неприродно низький розвиток у літньо-осінній 

період планктону був пов’язаний зі штучним викачуванням води.  

Вже з 1980-го р. фітопланктон водосховища збагатився за видами. Влітку 

домінували зелені водорості.  Найбільші зміни сталися у складі ціанобактерій, які в 

1983-1987 рр. в літніх пробах склали майже 98 % біомаси фітопланктону. В ці роки 

видовий склад включав 233 види (268 в.в.т.), біомаса фітопланктону влітку 

коливалася в межах  9,2-17,4 мг/дм
3
, чисельність - 79236-451557 тис. кл./дм

3
 [5].   

Рис. 5.8. Багаторічна та сезонна зміна біомаси (B, мг/дм
3
; зелений колір – літо) і 

чисельності (N, тис. кл/ дм
3
) фітопланктону Сасика (1967-1983 рр. – згідно [83, 210], 1986-

1987 рр. – [5], 2004 р. – [15],  2013-2014 – неопубліковані дані спільних досліджень [132] 
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У 1980-х рр. вперше на водосховищі зафіксовано явище «цвітіння», що 

викликане активним розвитком представників Cyanophyta. За масовістю та 

широтою поширення у водосховищі влітку  одне з провідних місць  у складі синьо-

зелених водоростей належало видам роду  Anabaena [224]. Спостерігалося воно або 

по всій акваторії водойми, або точково в північному та центральному районах.  

«Цвітіння» води на водосховищі відмічалося і у 2000-х роках  [15, 214, 224]. 

Так, у  літніх пробах 2000-го р. виявлено лише 74 види фітопланктону, з яких 

майже 99% – ціанобактерії, а 0,5% – діатомові водорості. Інтенсивне «цвітіння» 

води у західній (біля  с.  Глибоке) та південно-східній частинах водосховища було 

зафіксоване автором у серпні 2008 р. [224]. В липні-серпні 2009 р. на великій площі 

акваторії в південній та південно-західній частинах (особливо біля впадіння каналу 

Дунай-Сасик) також зафіксовано поширення зелених та діатомових водоростей, 

плям «цвітіння» води, яке було менш інтенсивним, ніж у 2008 р. 

За нашими дослідженнями 2013-2014 рр. фітопланктон водосховища 

представлений 207 видами (215 в.в.т.) [173, 225-228]. У порівнянні з даними 

початку 2000-х рр. вдвічі збільшилося різноманіття діатомових водоростей, більше 

стало зелених та дінофітових, знайдено представників Charophyta. У порівнянні з 

фітопланктоном лиману-озера кількість діатомових зменшилася вдвічі, а зелених 

водоростей стало більше. 

По акваторії водосховища на станціях  кількість видів змінювалася від 49 до 

80. На розподіл видів, окрім іншого, впливають й гідрологічні чинники.  

За період досліджень чисельність фітопланктону варіювала в межах від 14 955 

до 360 645 тис. кл./дм
3
, в середньому по акваторії від 27 476 до 171468 тис. кл./дм

3
, 

а біомаса фітопланктону – від 1,82 до 8,20 мг /дм
3
 (в середньому по акваторії 3,23-

4,6 мг /дм
3
) [212,215]. Нерівномірний розподіл показників розвитку фітопланктону 

дозволяє зробити висновок про вплив різноманітних абіотичних чинників. 

Сезонні зміни біомаси фітопланктону представлені в табл. 5.3. Слід  

відзначити, що в серпні 2013 р.  по всій акваторії водойми, за винятком деяких 

станцій (ст. 4, 13, 15, 16),  домінували зелені водорості [134, 229, 230]. На  вказаних 

вище станціях переважали ціанобактерії (рис. 5.9).  
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Таблиця 5.3 

Сезонні зміни біомаси фітопланктону водосховища Сасик в 2013-2014 рр. 
 

Досліджувана 

ділянка 
Bacillario-

phyta 

Chloro-

phyta 
Cyanophyta 

Eugleno-

phyta 
Charophyta Dinophyta 

Chryso-

phyta 

Xantho-

phyta 

Загальна 

біомаса* 

Літо 2013 

Північний район 0,67 1,64 0,51 0,105 0,31 0,03 - 0,011 
3,27 

1,95-4,51 

Центральний 

район 0,91 1,88 1,22 0,005 0,47 - 0,001 - 
4,49 

2,56-8,20 

Південний район 
1,20 1,79 0,87 - 0,78 - - 0,002 

4,64 

3,40-6,55 

Осінь 2013 

Північний район 0,59 1,12 0,82 0,12 0,29 - - - 
2,94 

2,63-3,26 

Центральний 

район 0,50 1,08 1,01 0,002 0,21 - - - 
2,79 

1,82-3,50 

Південний район 
0,71 1,64 1,60 0,07 0,76 - - - 

4,78 

3,67-6,37 

Весна 2014 

Північний район 0,96 1,33 0,27 0,005 0,15 - - - 
2,72 

2,24-3,53 

Центральний 

район 0,85 1,91 0,30 0,004 0,27 0,02 - - 
3,35 

2,50-4,70 

Південний район 
0,85 1,89 0,45 0,03 0,19 - - 0,001 

3,42 

3,18-3,90 

Літо 2014 

Північний район 0,38 1,18 2,34 0,02 0,12 - - - 
4,04 

2,52-6,18 

Центральний 

район 0,78 0,94 2,79 0,02 0,05 0,05 - - 
4,63 

3,46-6,55 

Південний район 
0,62 1,28 2,82 0,025 0,10 0,035 - - 

4,89 

3,31-7,53 

Примітка: * - над рискою середнє значення по району водосховища, під рискою – межі показника біомаси, мг/дм
3 



Середня по водоймі біомаса становила 4,27 мг /дм
3
, максимальна – 8,2 (ст. 15), 

мінімальна – 1,95 мг/дм
3
 (ст. 13) (табл. 5.3).  

  Збільшення кількості зелених водоростей спостерігається на ділянках 

безпосереднього впливу річок Когильник і Сарата в північному районі та каналу 

Дунай-Сасик у південному.   

Збільшення ціанобактерій на мілководдях пояснюється їх достатнім 

прогріванням, а пік збільшення їх у центральному районі водойми ще раз 

підтверджує вплив гідрологічних факторів, а саме специфічного характеру 

циркуляцій та переміщення водних мас під дією вітру [225, 228]. 

Середнє значення біомаси по акваторії становило 4,6 мг/дм
3
, коливаючись у 

межах 2,52 (ст.13) – 7,53 (ст.4). Якщо біомаса фітопланктону влітку і 2013, і 

2014 рр. була приблизно однакова, то чисельність фітопланктону у 2014 р. значно 

зросла (рис. 5.18,б).  Так, у 2013 році чисельність фітопланктону коливалась від 14 

955 тис. кл./дм
3
 (ст. 6) до 126 075 тис. кл./дм

3
 (ст. 16), а в 2014 році від 80 810 тис. 

кл./дм
3 
(ст. 13) до 360 645 тис. кл./дм

3
 (ст. 8) [134, 226, 228]. 

В обидва роки суттєве значення у складі комплексу видів-домінантів за 

чисельністю мали Cyanophyta. Проте, порівнюючи два роки досліджень, виявлено 

незначну зміну домінуючих видів. Можна припустити, що причиною даного 

явища слугував вплив абіотичних факторів. По-перше, при виконанні досліджень 

у 2013 р. було відсутнє надходження дунайської води до водосховища, на відміну 

від 2014 р. По-друге, вища температура повітря у 2014 р. обумовила й збільшення 

температури поверхневого шару води у водоймі: в серпні 2013 р. по акваторії 

діапазон температур становив 23,0-24,8 ºС, а у 2014 році – 24,0-27,6 ºС. 

Щодо впливу абіотичних чинників на показники розвитку фітопланктону, то 

встановлена пряма залежність між температурою води (ºС) та чисельністю 

фітопланктону (тис. кл./ дм
3
) в різні сезони року протягом періоду досліджень 

майже на всіх станціях (окрім ст. 3)  південного району (r = 0,46-0,99). В 

північному та центральному районах зв’язок між показниками був значно 

меншим: r = 0,48-0,65 (ст.13)  та r = 0,44-0,89 (ст.16) відповідно (рис. 5.10, а).  
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Рис. 5.9. Порівняльний аналіз біомаси (а) та чисельності (б) фітопланктону 

водосховища влітку 2013 та 2014 рр.  

а 

б 
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Рис. 5.10. Залежності чисельності фітопланктону (тис. кл/ дм
3
) від температури води 

(ºС) на окремих станціях (а), зв’язок середніх по районах показників температури води (ºС) з 

біомасою фітопланктону (мг/дм
3
) у різні сезони (б) та прозорості (см) із чисельністю 

фітопланктону (тис. кл/ дм
3
) влітку 2013 та 2014 рр. (в) 

а 

б 

в 
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Зв’язок температури води з біомасою фітопланктону за даними різних сезонів 

і станцій відбору проб слабший. Проявився він більше для усереднених значень 

показників по районах водойми (r = 0,59; рис. 5.10, б).  

Прозорість води не мала вираженого зв’язку з розвитком фітопланктону. 

Зворотну залежність визначено лише для усереднених за районами водойми значень 

показників літнього сезону (r = - 0,74; рис. 5.10, в). Це можна пояснити тим, що при 

відборі проб навесні прозорість води визначалася переважно станом дунайської 

води, що заповнила водосховище, а восени показники фітопланктону більше 

залежали від інших факторів, зокрема температури та значної гідродинамічної 

активності водних мас. 

Окрім видового складу та кількісних показників фітопланктону, була 

проаналізована наявність у водоймі певних видів-індикаторів. Одночасний відбір 

проб разом з визначенням деяких абіотичних показників дозволив зробити 

висновки про стан гідроекосистеми у період дослідження. Основні результати 

роботи представлені в працях  [173, 132, 226, 231]. 

Щодо впливу температурного фактора, то є можливість порівняти дані 

фактичних вимірювань температури води з результатами біоіндикації. Вони 

представлені на картах (рис. 5.11), що створені за допомогою програми Statistica 

12.0 на основі GIS-координат станцій та даних натурних досліджень влітку 2013 р. 

 Так, для даного періоду характерне домінування по всій акваторії видів-

індикаторів помірного температурного режиму (19 видів) (рис. 5.20, в). Найбільше 

евритермних видів (широкого спектра коливань показника) зустрічалося у 

північному районі біля гирла річок та у південному – біля місця впадіння каналу. 

Це можна пояснити тим, що саме вказані ділянки є зоною найбільшого впливу 

сформованих поза Сасиком водних мас, що є додатковим фактором впливу. 

Найвища концентрація теплолюбних видів фітопланктону спостерігалася вздовж 

прибережної частини водосховища (рис. 5.11,  г), де вода може швидше і сильніше 

нагріватися та часто захищена заростями ВВР від впливу перемішування і хвиль. 

Хоча згідно з вимірюваннями (рис. 5.11, а) найвища температура води в даний 



197 

 

 

період спостерігалася в центральному районі водойми. Це аномально, але 

пояснюється циркуляцією вод під впливом меридіональних вітрів та накладанням 

природної добової зміни температури води. Тому для кращого розуміння 

функціонування гідроекосистеми треба аналізувати одночасно і фактичні дані 

натурних вимірів абіотичного показника, і результати біоіндикації, що показують 

більш пролонгований вплив абіотичних факторів. 

Водночас у фітопланктоні водосховища знайдено 77 індикаторів солоності 

води, в складі яких є як олігогалоби (галофіли, індиференти та галофоби; 

солоність 0-5‰), так і мезогалоби (5-20‰). Переважають індиферентні види, як і в 

1980-х рр. [5, 72]. Менше розвиваються галофіли, на всіх станціях в малій 

Рис. 5.11. Статистично сформовані поверхневі карти  фактично виміряної 

температури води (а; від вищої (24,0ºС, червоний колір) до нижчої (20,5ºС, зелений колір)); 

розподілу  евритермних (б), видів-індикаторів помірного температурного режиму (в), 

теплолюбних видів (г) фітопланктону по акваторії водосховища влітку 2013 р. [226] 

 

б 

в 

а 
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кількості зустрічаються галофоби, а ось мезогалоби – лише на двох станціях в 

південному районі Сасика (ст. 3, 5). Це нехарактерний розподіл. Гідрохімічні 

дослідження підтвердили, що загальна мінералізація на цих станціях нижча, ніж в 

інших районах водойми. Схожі розбіжності в результатах біоіндикації отримані в 

дослідженнях [232], де пояснюються впливом часткового пересихання 

мілководної зарослої літоралі, що може сприяти розвитку мезогалобів.  

Отже, у водосховищі Сасик переважання видів-індикаторів певних груп 

характерно для всієї акваторії, але від станції до станції зустрічаються види, які 

обумовлюють неоднорідність деяких абіотичних умов. Зміна відбувається з 

півночі на південь і зі сходу на південний захід. Тому доцільно оцінювати 

екологічний стан даної водойми не за окремими станціями, а по районах. 

Дослідження показали, що дані вимірювань деяких показників (температура, 

кисень, солоність) по станціях не завжди збігаються з даними біоіндикації. 

Можливо, це обумовлено особливостями гідродинамічних процесів. 

На відміну від фітопланктону окремо фітобентос водойми не вивчався 

раніше. Але характерні для бентосу форми зустрічалися у пробах фітопланктону. 

Тому в 2018 році були відібрані проби фітобентосу, результати аналізу яких 

опубліковані в праці [233]. Тут зупинимось лише на деяких моментах. 

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

діатомових водоростей. У водосховищі влітку 2018 р. відзначено деякі рідкісні 

морські та прісноводні види, а 4 види діатомових зареєстровані на території 

України вперше. 

По відношенню до солоності домінували повсюдно індиферентні види (0,5-

0,9 ‰). Серед галофобів зустрічалося тільки два види – один з яких лише на 

станціях біля НСВ, де мінералізація води була максимальною серед станцій – 

2,31 г/дм
3
, та місця впадіння каналу Дунай-Сасик – єдиної станції, де вода мала 

мінералізацію менше 2 г/дм
3 

(0,5 г/дм
3
). Галофіли (10 видів) та мезогалоби (8 

видів) зустрічалися переважно вздовж дамби на південному узбережжі водойми та 
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на крайніх північних станціях. Підвищення тут мінералізації підтверджується й 

гідрохімічними дослідженнями.  

Біоіндикація за розвитком фітобентосу переважно підтвердила дані щодо 

класу води, які були отримані в ході досліджень фітопланктону в 2013-2014 рр. На 

станціях вздовж південного узбережжя та в північному районі водосховища – ІІІ 

клас якості води. На станціях вздовж лівого берега водойми у центральному 

районі – клас якості покращився до І та ІІ. Можливо, це пов’язано із локальним 

впливом гідрологічних чинників через те, що дані станції знаходяться в просвітах 

між заростями ВВР і не мали значного впливу хвилювання. 

Щодо макрофітів, то антропогенне перетворення водойми вплинуло як на 

видовий склад, так і на поширення зануреної та повітряно-водяної рослинності 

(ПВР). В лимані-озері існували лише 11 видів макрофітів. Площа заростання 

водойми складала біля 60 км
2
, з них площа, зайнята ВВР, – 39,1 км

2
 [5]. Зокрема, у 

заростанні північного району водойми основну роль відігравали асоціації ульви 

латук  (Ulva lactuca L.) і камки малої (Zostera noltii Hor.).  

Під час перетворення водойми були штучно створені особливі умови 

існування для рослинності, а саме засолені донні відклади, майже прісна вода, 

неприродна зміна рівня і пересихання великих площ. При цьому залишилась 

несприятлива для заростання значна гідродинамічна активність водних мас та 

активні абразійні процеси на узбережжі. Це все призвело до зміни рослинності. 

По-перше, з рослинних асоціацій зникли види-мезогалоби та галофіли, по-друге, 

зменшилися площі заростання (в 1980-х рр. приблизно 0,93 км
2
). 

Для фітоценозів водосховища стали характерними поширення очеретів 

уздовж більшої частини узбережжя та майже повна відсутність зануреної 

рослинності. Вздовж східного берега лише на деяких ділянках відзначалося 

заростання вузької смуги очерету. Найбільше різноманіття макрофітів 

спостерігалося на ділянці між каналом та дамбою, яка на той час була зайнята 

рослинністю на 50-60 % [5]. 
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Рис. 5.12.  Занурена рослинність водосховища Сасик: рдесник гребінчастий (а) 

та пронизанолистий (б) на станції 18, серпень 2013 р.; заростання гирла каналу 

Дунай-Сасик (в) та вплив зменшення рівня на занурену рослинність (г), ст. 18, 

серпень 2015 р.; асоціація рдесників з мілководної частини біля ст. 2 (д, червень 2014 

р.) та обростання субстрату вздовж дамби (е), серпень 2018 р. (фото автора)  
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З  початку 2000-х рр. автором спостерігається інтенсивне збільшення площ 

заростання вздовж дамби на південному березі водойми переважно очеретом 

звичайним. Таке ж спостереження зроблено й дослідниками [38] із висновком про 

те, що це може «свідчити про подальше опріснення водойми». Хоча дані наших 

гідрохімічних аналізів показують тут постійний рівень мінералізації в середньому 

близько 1-2 г/дм
3
.  

На сьогодні (2010-2020 рр.) в прибережній частині вздовж дамби також 

розширилася територія зарослів рдесників (рис. 5.12, а, б), які змінюються 

окремими ділянками ВВР з домінуванням очерету звичайного.  

На ділянці навпроти станції 2 у червні 2014 р. нам зустрілась асоціація 

рдесника пронизанолистого та рдесника гребінчастого (рис. 5.12, д). Асоціації 

зануреної рослинності поширюються приблизно до глибини 0,8 м, а ширина 

заростання становить в різних місцях 5-20 м. Далі по дамбі також зустрічається 

обростання каміння зеленими нитчастими водоростями (рис. 5.12, е). Всього у 

водосховищі на сьогодні наявні18 видів макрофітів.  

Вздовж східного берега, більша частина якого одамбована, смуга ВВР 

шириною 2-5 м уривчаста, представлена переважно очеретом (рис. 5.13, б). 

Різноманіття макрофітів характерне тільки для кіс та відшнурованих ними 

невеликих водойм.  

Вздовж абразійного західного берега у порівнянні з даними 1980-х рр. площа 

заростання збільшилася внаслідок розширення наявних ще на той час ділянок 

ПВР, а також утворення нових «чапликів». Значно заросла частина вздовж 

західного узбережжя від одамбованого гирла каналу протягом 2 км, де ширина 

смуги заростей складає 50-120 м (рис. 5.12, а). 

На сьогодні (2019-2020 рр.)  майже вся частина берегової зони вздовж 

правого берега водосховища на південь від місця впадіння каналу Дунай-Сасик до 

приблизно 1,5 км дамби (пересипу) вкрита заростями ПВР. Смуга зануреної 

рослинності спостерігається безпосередньо в гирлі каналу (рис. 5.12, в) та лише в 

декількох місцях, де ПВР поступається на мілині заростям рдесників, шириною до 
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10-15 м (наприклад, біля ст. 18). Тут вони розвиваються в літній період в умовах 

захищеності від активного гідродинамічного впливу. Але, наприклад, значні зміни 

рівня води, що викликають осушення мілководь негативно впливають на асоціації 

рослинності (рис. 5.12, г). Одночасно занурена рослинність адсорбує на собі деяку 

кількість завислих речовин, насичує воду киснем, а зарості ПВР впливають на 

гідродинамічну активність водних мас та температурний режим прибережної зони. 

Протягом ще 1,5-2,0 км далі від урочища Волчек зарості ПВР зустрічаються 

окремими великими «чапликами».  Їх площа в південно-західному «куті» складає 

біля 0,76 км
2
, а ширина – від 50 до 500 м. Тут також одні з найбільш різноманітних 

Рис. 5.13.  Поширення вищої водної рослинності вздовж західного (а, серпень 

2013 р.), східного (б, серпень 2018 р.) берегів у північному районі та вздовж дамби між 

водосховищем і морем (в, серпень 2018 р.); випалювання заростей ПВР (г) (фото автора) 

а б 

г 
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за видами асоціацій макрофітів, які зустрічаються у маленьких, майже 

відшнурованих заростями водоймах. На даній ділянці автору зустрічалися 

одиничні екземпляри сусака зонтичного (Butomus umbellatus L.) та значна 

кількість рогозу вузьколистого.  

Майже за 50 років ширина пляжу тут збільшилася в 10 разів. Цьому сприяла 

як природна морфологія берегів водойми, так і антропогенна зміна, яка 

проявилася у збільшенні надходження мулистих частинок разом з дунайською 

водою та зменшенні в даному місці течії через зміну гідродинаміки. Серед іншого 

дану територію на початку 2000-х декілька разів штучно випалювали (рис. 5.13, г), 

що також вплинуло на фітоценотичний склад угрупувань вищої водної 

рослинності та характер заростання.  

Отже, в цілому площа, зайнята макрофітами у водосховищі на сьогодні 

складає приблизно 11,05 км
2
 (5,4% загальної площі акваторії). У порівнянні з 

1980-ми роками вона збільшилася на порядок. Хоча прогнозовано водосховище 

мало зарости до 1% площі [5]. Та для рибогосподарського використання водойми 

таке велике водосховище має заростати не менше, ніж на 10% [234], тому 

значення ВВР Сасика як нерестовища та продуцента первинної продукції 

залишається недостатнім.  

Слід відзначити, що спостереження за заростанням макрофітами є важливим  

не лише для визначення самоочисного потенціалу водойми та об’ємів 

продуктивності біоценозів, а й для характеристики поширення явища «цвітіння» 

води у водосховищі. В основному, ділянки водойм, які заросли макрофітами, не 

«цвітуть». Це можна пояснити, по-перше, конкуренцією за біогенні речовини, які 

поглинаються ними в більшій кількості. По-друге, впливом метаболітів, що мають 

чітко виражену альгецидну активність на Anabaena sp. [235]. По-третє, макрофіти 

в процесі фотосинтезу насичують воду киснем, а також затіняють шари води, що 

створює некомфортні умови для життєдіяльності ціанобактерій [224]. 
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5.4. Вплив зміни водообміну та інших абіотичних факторів на 

рибопродуктивність і видовий склад іхтіофауни водойми  

 

Одним з найбільш суттєвих впливів перетворення Сасика не лише з 

екологічної, а з економічної та соціальної точок зору мало на іхтіофауну водойми. 

В лимані мешкало 52 види та підвиди риб, з яких 27 – морських, 10 – 

прісноводних, 7 – різноводних, 6 – прохідних та 2 солоноватоводних [5, 60, 65, 80, 

82]. У порівнянні з іншими лиманами проєктованого ВГК Дунай-Дніпро 

іхтіофауна водойми відрізнялася більшим біорізноманіттям за родинами (усього – 

26) [34].  Промислове значення мали  кефалеві (3 види), бички (8 видів), глоса та 

атерина.  

Рибний промисел, який почався на Сасику із середини ХІХ століття (див. 

також розділ 1.2),  мав свої особливості й відзначався нестабільністю виловів. Для 

успішного кефалевого господарства (саме кефалеві були основним об’єктом 

промислу) необхідна наявність вільного зв’язку водойми із морем навесні для 

заходу молоді риб, ізоляція водойми влітку у період нагулу та контрольований 

зв’язок з морем восени під час активного вилову. На початку ХХ ст. середньорічні 

вилови кефалі змінювалися від 0,10 т в 1913р. до 0,49 т в 1911 р., глоси – від 0,20 т 

Рис. 5.14. Структура промислових виловів риби в лимані-озері Сасик в 1950-1970-х рр. 

(за статистичними даними УДАРГОО) 
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(1913 р.) до 0,25 т. (1911 р.) [225]. В 1930-40 рр., коли Південна Бессарабія 

входила до складу Румунії, на водоймі проводилися регулярне зариблення, 

систематичні роботи з укріплення пересипу та підтримання функціональності 

каналів і прірв. В цей період середньорічний вилов кефалі був найбільшим із 

зафіксованих і склав 120,5 т, коливаючись у межах 2,3-336,8 т на рік [236].  

Як видно з рис. 5.20 і в 1950-ті рр. основу виловів складали кефалеві. Але вже 

в 1960-х рр. поступово кефаль повністю зникла з промислових виловів, 

поступившись  дешевшим бичкам та атерині, яка до кінця 1970-х рр. була 

найбільш масовим видом (максимальний вилов у 1970 р. склав 1717 т).  Звичайно 

на об’єми промислового вилову риби суттєво впливали його організація та 

знаряддя лову. Але нестабільність природних факторів особливо у період 

існування лиману-озера також мала місце.   

Аналіз структури виловів (див. рис. 5.14) і динаміки рибопродуктивності 

водойми (рис. 5.15) показав, що найбільша рибопродуктивність 14,1 кг/га, що 

забезпечена виловом кефалі, відзначена в 1951 р. Це може бути пов’язано із 

відновленням вільного зв’язку з морем наприкінці 1950 р. , коли амплітуда рівня 

водної поверхні склала 115 см (див. розділ 3). Надходження молоді кефалевих 

Рис. 5.15. Динаміка рибопродуктивності водойми як лиману-озера (1950-1979 рр.), на 

етапі становлення (1981-1999 рр.) та сучасному етапі водосховища (2004-2016 рр.)  
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разом з морською водою дозволило в наступні роки тримати об’єми виловів на 

рівні 13,7-295,2 т на рік. Наприкінці 1958 року утворилася велика Кундуцька 

прорва, після чого зв’язок з морем майже не переривався. Це відобразилося на 

виловах риби – загальна рибопродуктивність збільшилася, сягнувши максимуму в 

1970 р. (85,3 кг/га), але майже 96 % виловів склала атерина.   

Окрім водообміну для кефалевих важливим є температурний режим і 

мінералізація водних мас. Саме через сильніше прогрівання води у лимані, ніж у 

морі, кефаль сюди заходила на нагул, але зимувати у водоймі не могла, оскільки  

дорослі особини в більшості не переносять охолодження води до 2-4 ºС [237]. До 

речі, на сьогодні  у водоймі середньомісячна температура води вища, ніж у 

природному стані. Кефаль може існувати при мінералізації води 0-35 г/дм
3
, але 

оптимальною є вище 10 г/дм
3
. Для заходження кефалі з моря достатньо каналів 

шириною до 10 м, а для підвищення можливості зимувати у водоймі створюють 

штучні зимувальні ями, вкриті на зиму очеретовими матами [237]. 

Після перетворення водойми та масового вилову риби в 1978-1979 рр. 

структура іхтіофауни зазнала змін: зникли усі морські та більшість прохідних риб. 

Натомість з 10 до 30 збільшилась кількість прісноводних видів (переважно родини 

Рис. 5.16. Структура промислових виловів на водосховищі Сасик протягом 1981-

2016 рр. (за статистичними даними УДАРГОО) 
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коропових та окуневих). Видове різноманіття іхтіофауни водойми в 1980-х рр. 

скоротилося лише на 3 види, але кількість родин зменшилася вдвічі [5]. 

З 1983 року у водоймі відновлено промислове рибальство. Об’єм виловів зріс, 

завдяки чому рибопродуктивність водойми у перше десятиліття після 

перетворення в середньому за рік становила 32,5 кг/га. Очікувано змінилась й 

структура уловів – масово в них зустрічалося не більше 10 видів риб, при чому 

80 % складали лящ, короп, карась, судак та окунь (рис. 5.16).   

За типом харчування дорослих особин в іхтіофауні водойми переважали 

бентофаги, а за особливостями екології розмноження – фітофіли (рис. 5.17), для 

яких особливо важливим є наявність площ заростання ВВР. Саме через 

недостатню площу природних нерестовищ з початку існування водосховища 

наголошувалось на необхідності зариблення водойми [83, 84, 238], яке в 1980-х рр. 

проводилось в об’ємі приблизно 0,6 млн особин товстолобиків та 0,8 млн  коропів 

на рік (рис. 5.18). 

Через перебудову біоценозу в цілому на друге місце в іхтіофауні в даний 

період вийшли хижаки, хоча природних умов для їх розмноження у водоймі також 

було недостатньо. Це підтверджує сучасний розподіл іхтіофауни, де хижаків в 

уловах є лише 5,5%, а на першому місці – планктонофаги, якими активно 

зариблювали водосховище і у 2000-ні рр. 

Окрім зариблення серед важливих заходів для рибництва виділяли створення 

штучних умов для розмноження судака, перенесення основного виловлювання 

риби на осінь та встановлення рибозагороджувачів на каналі та водозаборах [84].  

В 1990-х рр. рибопродуктивність знизилася до 22,4 кг/га на рік (див. рис. 

5.21), що може пояснюватися стабілізацією екосистеми, але більше – активним 

незареєстрованим браконьєрським промислом, який привів до перевилову 

маточного стада. На цьому наголошують й в роботі [43]. У 2004 р. з метою 

підвищення рибопродуктивності водойми було введено в дію «Режим 

рибогосподарчої експлуатації спеціалізованого товарного рибного господарства 

(СТРГ) водосховища Сасик» [239]. 
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Рис. 5.17. Розподіл риб у промислових виловах за екологією розмноження (а) та типом 

харчування дорослих особин (б) у водосховищі під час становлення та у сучасний період  

 

а 

б 

1981-1989  рр.                                                          2004-2016 рр. рр. 

 

Рис. 5.18. Об’єми та структура зариблення, загальний вилов промислових рибних 

ресурсів у водосховищі протягом 1982-2007 рр. (за даними УДАРГОО) 
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В цей час  рибопродуктивність водойми знову підвищилася до рівня 1980-х рр. 

і склала 32,7 кг/га. При тому, що на більшій частині верхів’я водойми 

промисловий вилов риби заборонили через встановлення природоохоронного 

режиму. Періодично переважно навесні та влітку заборона на виловлювання 

встановлюється й на всій акваторії.  Як видно з рис. 5.22 структура промислових 

виловів в останні роки також змінилася – від 40 до 94% вилову становить 

малоцінний карась, до 45% – товстолоб. В 2017 р. режим СТРГ перестав діяти.  

Отже, перетворення водойми кардинально вплинуло на стан іхтіофауни. 

Надалі серед гідрологічних факторів найбільший вплив на рибопродуктивність 

Рис. 5.20. Зв’язок між рибопродуктивністю водойми (кг/га на рік) й об’ємом 

надходження води по каналу Дунай-Сасик (млн м
3
 на рік) у період становлення (а) та на 

сучасному етапі існування водосховища (б) 

 

а б 

Рис. 5.19. Зв’язок між рибопродуктивністю водойми (кг/га на рік) і амплітудою 

коливання рівня водної поверхні (см на рік) в 1981-1991 рр.(а) та 1981-2012 рр.(б) 

а б 
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водойми мали рівневий режим через його значну нестабільність у період 

становлення водосховища (рис. 5.19) та зовнішній водообмін, а саме надходження 

води по каналу Дунай-Сасик (рис. 5.20). 

Зв’язок між амплітудою коливання рівня водної поверхні та 

рибопродуктивністю більш виражений для першого десятиліття після 

перетворення водойми (R
2
=0,62, рис. 5.19, а). Це пов’язано з природним 

зменшенням вилову при «промиванні» водойми, коли спостерігалися максимальні 

коливання рівня. Подальший зв’язок може бути пояснений тим, що на коливання 

рівня впливає об’єм надходження води по каналу та річках разом з біогенними 

речовинами та власне з представниками іхтіофауни. Окрім цього амплітуда рівня 

залежить й від гідродинамічної активності водних мас протягом року, що впливає 

як безпосередньо на стан рибних ресурсів, так і на можливість їх видобування. 

Безпосередньо від рівня водної поверхні водосховища залежить нерест 

фітофільних риб – так дуже важливим є одночасне підняття рівня води та 

підвищення температури наприкінці квітня – на початку травня. Тому особливо 

для розвитку маточних стад промислових риб у водоймі необхідно виключити 

зменшення рівня в нерестовий період і максимально його підвищити взимку.  

Ще на початку 1990-х років вчені відзначали [240], що заростання каналу 

Дунай-Сасик позитивно впливає на відтворення ляща у водоймі. В цілому, саме 

надходження дунайської води відіграло визначальну роль у формуванні 

іхтіофауни водосховища [240]. Окрім впливу каналу як місця нересту та 

міграційного шляху, можливий вплив на рибопродуктивність водойми становить 

характер водообміну. Виявлено слабкий зв’язок між рибопродуктивністю та 

об’ємом надходження дунайської води, який пояснюється попередніми умовами. 

Характер залежності різниться для 1980-х років (R
2
=0,32, рис. 5.20, а) та сучасного 

періоду (R
2
=0,32, рис. 5.20, б)  через встановлення рибозагороджувачів на шлюзі 

каналу, більш сталого режиму роботи шлюзів, а також зміни видового складу 

іхтіофауни та власне промислових виловів.  
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Висновки до розділу 5. 

В ході досліджень підтверджено, що зміна гідрологічного режиму 

безпосередньо вплинула на процеси формування берегів, донних відкладів та 

гідробіоценоз водойми.  

Процеси переформування берегів, які активізувалися в період становлення 

водосховища, в останні десятиліття сповільнились. Одамбування берегів змінило 

їх природний розвиток. На сьогодні відзначається наявність майже 14 км активних 

абразійних кліфів висотою до 11 м. Основними акумулятивними формами на 

водоймі залишились дельти річок, пересип, коси та пляжі. На їх розвиток також 

впливає регулювання гідрологічного режиму водойми. 

Оцінка донних відкладів підтвердила закономірність їх розподілу. Виявлено, 

що вологість донних відкладів по акваторії знаходиться в межах 21,7-202,0 %. В 

південному районі показник складав 68,8%, в північному – 87,4 %, в центральному 

– 127,8 %. По акваторії водосховища значення пористості становило 21,5-86,0 %, а 

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

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

від глибини відбору проб. 

Перетворення водойми вплинуло на видовий склад фітопланктону, 

фітобентосу, макрофітів та іхтіофауни. Підтверджено, що для  кращого результату 

при використанні методу біоіндикації слід одночасно аналізувати результати 

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

факторами. Тобто, застосовувати методологію екологічної гідрології. 

Виявлено, що поширення макрофітів тісно пов’язано з процесами 

переформування берегів. Останнім часом площа заростання водойми збільшилась 

до 5,4% акваторії.  

Підтверджено, що зміна характеру надходження води вплинула на видовий 

склад іхтіофауни та в цілому на рибопродуктивність. 

Основні положення розділу викладено в роботах  [133, 134, 173,224-231, 233]. 
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РОЗДІЛ 6 

РЕГУЛЮВАННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОСИСТЕМИ ТА ОЦІНКА 

АНТРОПОГЕННОГО ВПЛИВУ НА ГІДРОЛОГІЧНИЙ РЕЖИМ ВОДОЙМИ 

 

 Особливим завданням екологічної гідрології є розробка науково 

обґрунтованих методів управління станом водних екосистем, їх 

біопродуктивністю та якістю водного середовища шляхом регулювання 

гідрологічних процесів [172]. Вирішенню завдання передує визначення й оцінка 

важливих факторів гідрологічного режиму, вивчення їх взаємодії та впливу на 

біоценоз, що було проведено в попередніх розділах роботи. Тут зупинимось на 

особливостях методичного підходу вибору та розрахунку інтегрального показника 

стану як першого кроку управління. Наступними є визначення й оцінка 

застосування певних заходів регулювання еколого-гідрологічних умов, розгляд 

стану екосистеми за ймовірних варіантів використання водойми.  

 

6.1. Методичні аспекти визначення інтегрального показника стану 

антропогенно перетвореної водойми 

 

6.1.1. Алгоритм вибору показника для водної екосистеми 

 

Зі збільшенням антропогенного навантаження на водні об’єкти зростає 

необхідність використання науково обґрунтованих та дружніх до гідроекосистем 

методів управління. Одночасно імплементація вимог Водної Рамкової та інших 

директив ЄС [124, 125], які пропагують екосистемний підхід до оцінки потенціалу 

істотно змінених водних об’єктів, актуалізує пошук і використання інтегральних 

показників. Серед них можна виокремити комплексні (екологічні й гідробіологічні 

індекси) та індивідуальні. До останніх відносяться конкретні параметри стану 

водного середовища – переважно гідрохімічні та гідрофізичні характеристики, які 
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визначаються в натурних умовах, є досить інформативними та можуть 

використовуватися і як складові при комплексних дослідженнях.  

При вирішенні прогнозних завдань управління водоймами через достатню 

інформативність та відносну легкість розрахунків часто використовуються 

індивідуальні показники, а саме концентрація у воді легкоокислюваної органічної 

речовини (за БСК), вміст розчиненого кисню (О2), загальна мінералізація води, 

вміст завислих речовин, тепломісткість водних мас та інші [36, 172, 241-243]. 

 Вибір оптимального показника в кожному конкретному випадку спирається 

на екологічний закон лімітуючого фактору. Наявність спостережень за фактором 

впливу або обраним показником також є пріоритетною вимогою. Тому логічно, 

що, наприклад, для водойм-охолоджувачів електростанцій лімітуючим фактором 

існування техноекосистеми стане теплове забруднення, а інтегральним 

показником – динаміка тепломісткості водних мас. Водночас для істотно змінених 

водойм урбанізованих територій або великих водосховищ для прогнозних завдань 

доцільніше оцінювати динаміку БСК та вмісту кисню [172, 241, 242]. 

Для водосховища Сасик як інтегральні показники можуть виступати загальна 

мінералізація води, вміст завислих речовин або оптичні властивості водних мас. 

Спираючись на попередні дослідження визначено, що надходження дунайської 

води стало вирішальним фактором формування сучасного екологічного стану 

водойми. Оскільки дунайська вода відзначається підвищеною каламутністю, в 

даній роботі інтегральним показником обрано вміст та динаміку завислих у воді 

речовин, а саме їх мінеральної складової.  

В натурних умовах концентрація завислих речовин визначається згідно з 

стандартними методиками (див. розділ 2). Для розв’язання управлінських задач 

доцільно використовувати розрахункові способи, а саме метод моделювання, що 

передбачає визначення балансу обраного показника у водному об’єкті при 

врахуванні гідрологічних характеристик водойми. Таким чином балансовий метод 

дозволяє врахувати особливості водного режиму та зменшити кількість натурних 

досліджень, але потребує певного наближення та спрощення. 
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6.1.2. Концептуальна модель розрахунку зміни мінеральної складової 

завислих у воді речовин 

 

Балансовий метод дозволяє вирішувати управлінські завдання визначенням 

зміни інтегрального показника в умовно прийнятому елементарному об’ємі при 

його переміщенні за визначений час на певній (n-ній) ділянці або ж по всій 

водоймі. В такому випадку баланс показника буде виглядати як  

С0 + ∆𝐶𝑛 − С𝑛 = 0,   ∆𝐶𝑛 = С𝑛 − С0   (6.1) 

де С0 – значення показника на початку умовної ділянки; Сn – значення 

показника в кінці умовної ділянки; ∆ Сn – зміна показника на даній ділянці; n – 

кількість ділянок у водоймі. 

Для такого розрахунку Сасик достатньо ділити не на 3 райони, а на 2 – 

північний (2) та пониззя (1), що об’єднує центральний і південний райони.  

Але через різницю гідроморфологічних та гідрологічних факторів в загальній 

зміні показника для водойми необхідно застосувати коефіцієнт значущісті, що 

враховує час перебування води на n-ній ділянці (τn, доба); стік (𝑊𝑛) або об’єм (𝑉𝑛) 

об’єм n-ної ділянки в м
3
 в залежності від поставлених завдань моделювання; 

загальний об’єм водойми  Vn, м
3
.  

Основними факторами впливу на мінеральну частину завислих у воді речовин 

є водообміні процеси, абразія берегів, скаламучування донних відкладів та 

седиментація завислих речовин. Тому зміну концентрації показника в кожній з 

ділянок водойми можна представити рівнянням 

∆С1 = ∆𝐶Дун − ∆𝐶шл + ∆𝐶сед1
+ ∆𝐶бер1

+ ∆𝐶д.в.1 − ∆𝐶1−2 + ∆𝐶2−1,     (6.2) 

∆С2 = ∆𝐶1−2 + ∆𝐶сед_2 + ∆𝐶бер_2 + ∆𝐶д.в_2 + ∆𝐶р − ∆𝐶2−1,    

де ∆𝐶Дун – зміна показника внаслідок  надходження води з р. Дунай по 

каналу; ∆𝐶р – зміна показника внаслідок надходження води з річок Когильник та 

Сарата; ∆𝐶шл – зміна показника внаслідок скиду води з Сасика через шлюз-

самоскид в море; ∆𝐶сед_𝑛 – зміна показника внаслідок седиментації завислих 

речовин в n-ній ділянці; ∆𝐶бер._𝑛 – зміна показника внаслідок  абразійних 
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берегових процесів на n-ній ділянці водойми; ∆𝐶д.в._𝑛 – зміна показника через 

скаламучування донних відкладів на мілководдях в n-ній ділянці водойми; 

∆𝐶(𝑛−1)−𝑛−(𝑛+1) – зміна показника внаслідок притоку-відтоку в n-ну ділянку 

водойми з попередньої чи в наступну. Приймемо, що  

∆Сст_1 = ∆𝐶Дун − ∆𝐶шл − ∆𝐶1−2 + ∆𝐶2−1,              (6.3) 

∆Сст_2 = ∆𝐶1−2 − ∆𝐶2−1 + ∆𝐶р,      

де ∆𝐶ст_𝑛 – зміна показника внаслідок процесів водообміну. 

Загальне розрахункове рівняння (модель) буде мати наступний вигляд: 

∆С = ∑
𝜏𝑛𝑊𝑛

𝑉в

𝑛
1 (∆Сст𝑛

+ ∆𝐶бер.𝑛 + ∆𝐶д.в.𝑛 − ∆𝐶сед𝑛
) =  𝜏1

𝑉1

𝑉в
(∆Сст1

+ ∆𝐶бер.1 +

+∆𝐶д.в.1 − ∆𝐶сед1
) + 𝜏2

𝑉2

𝑉в
(∆Сст2

+ ∆𝐶бер2
+ ∆𝐶д.в.2 − ∆𝐶сед.2)       (6.4)      

 При розрахунку використовували проєктні характеристики водосховища. 

Концентрації завислих речовин або прийняті за літературними даними, або за 

даними натурних досліджень при умовах, наближених до модельних (табл. 6.1) 

Модельними умовами вважаємо максимальний притік по каналу (100 м
3
/с) з 

одночасним стоком через шлюз-водоскид, максимальний притік річок в сучасному 

стані (0,3 м
3
/с) та середній водообмін між частинами водойми (4,43 м

3
/с). 

Вплив водообміну на зміну інтегрального показника можна визначити, 

враховуючи розраховані середньорічні показники водного балансу водойми та 

виміряні в натурних умовах дані щодо концентрації завислих у воді речовин. 

∆Сст_1 =
𝑊Дун

𝑉1
𝐶Дун −

𝑊шл

𝑉1
𝐶1 −

𝑊1−2

𝑉1
𝐶1 +

𝑊2−1

𝑉1
𝐶2,              (6.5)  

∆Сст_2 =
𝑊р

𝑉2
𝐶р +

𝑊1−2

𝑉2
𝐶1 −

𝑊2−1

𝑉2
𝐶2,   

де  𝐶𝑛 – кількість завислих речовин (мінеральна частина) у воді n-ної ділянки 

водосховища, г/м
3
; 𝐶Дун - кількість мінеральної зависі у дунайській воді, що 

надходить до водосховища по каналу, г/м
3
; 𝐶р - кількість зависі у воді річок 

Когильник та Сарата, які впадають у водойму г/м
3
; 𝑊Дун,р,(𝑛−1)−𝑛−(𝑛+1) – притік на 

n-ну ділянку з каналу Дунай-Сасик, річок Когильник і Сарата, з попередньої чи 
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наступної ділянок водосховища, м
3
/добу; 𝑉𝑛 – умовно розрахований об’єм n-ної 

ділянки водосховища, м
3
. 

Як показують розрахунки (табл. 6.4), саме дану складову можна змінювати, 

регулюючи роботу гідротехнічних споруд, в тому числі розмежовуючи її в часі. 

Так, значення ∆Сст_1 змінюється майже втричі при однаковій витраті каналу 

(100 м
3
/с) при умові наявності або відсутності стоку через шлюз.  

 

Таблиця 6.1 

Дані щодо гідрологічного режиму водосховища, використані для розрахунків 

в моделі 

Розрахунок переформування берегів Значення каламутності води (С), г/м
3
 

Складові 
Пониззя 

(1) 

Північний 

район (2) 
Складові 

Загаль-

на 

Мінер. 

частка 

Середня висота активних 

абразійних кліфів, м 
8 6,5 

Вода р. Дунай  [246] 

1985-2002рр. 

1971-2002 рр. 

 

142 

174 

 

127 

Протяжність абразійного 

берега, м 
9200 4800 

Вода річок Когильник 

і Сарата 
165 149 

Коефіцієнт розмивності 

порід, м
3
/кДж 

0,001 
Вода 1 району біля 

шлюзу 
95,1 71,6 

Середня багаторічна 

енергія хвилювання, тис. 

кДж 

114,79 60,27 
Вода 1 району біля 

межі районів 

78,6-

98,8 

42,7-65,2 

(54) 

Середня швидкість вітру, за якої 

визначалась висота хвиль, м/с 
5 Вода 2 району 98,9 15,8 

 

Внесок переформування берегів можна вирахувати, визначивши кількість 

матеріалу, який надходить до води водосховища внаслідок переробки берегів за 

методом Є. Г. Качугіна [244, 245], в основі якого – емпірична формула: 

𝑄 = 𝐸 × 𝐾𝑝 × 𝐾б × 𝑡в,                  (6.6)  

де Q – кількість розмитої породи берега за час t, роки  на 1 м довжини берега, м
3
; 

E – середня енергія хвилювання води у даному пункті; Кр – коефіцієнт розмивності 

порід (0,001 м
3
/кДж); Kб – коефіцієнт, який враховує висоту берега hб (Kб = С*hб= 0,004 

hб); t – час розмиву, роки; в – показник швидкості припинення розмиву (0,7). 
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За розрахунком надходження зависей за рахунок абразії – 41,3 тис. т на рік. 

Питання розрахунку впливу скаламучування донних відкладів та 

седиментації зависей розглядалося в роботах [36, 247, 248].  Середня 

каламутність води внаслідок скаламучування донних відкладів може визначатися 

за методом А. В. Караушева за формулою:  

𝑆взм ≅ 0,15
𝑁

ℎ
(|𝑈∆| + |�̅�∆орб|) 2 ,       (6.7) 

де h – глибина, м; |𝑈∆| - абсолютна величина швидкості течії біля дна, м/с; 

|�̅�∆орб| – середнє абсолютне значення поздовжньої складової орбітальної 

швидкості біля дна, м/с; 𝑛 – загальне число фракції зависей; N – безрозмірне 

характеристичне число турбулентного потоку, яке розраховується за формулою: 

𝑁 =
С(0,7×С+6)

𝑔
,        (6.8) 

де 𝑔 – прискорення сили тяжіння, м
2
/с; С – коефіцієнт Шезі, який оцінює 

опір середовища.  

З представлених у водоймі ґрунтів найбільш схильні до скаламучування 

мули глинисті. Це також підтверджує фракційний склад мінеральної частини 

зависей Сасика (табл. 6.2). 

 

 Таблиця 6.2 

Фракційний склад мінеральних завислих речовин води Сасика, Дунаю та 

каналу Дунай-Сасик і значення критичної швидкості для кожної з фракцій  

Складові Розмір, мм 

% вмісту 
Vкр при hсер 

до 2,5 м, 

м/с [89] 

Гідравлічна 

крупність 

(ω), м/с 

в-ще 

Сасик 

[3] 

р. Дунай 

[248] 

канал 

Дунай-

Сасик [248] 

Глинисті 

частки 

0,0015-

0,005 
7 10 5 0,073  

Дрібний мул 0,005-0,015 25 18 26 0,073-0,09 0,000066 

Середній мул 0,015-0,05 36 35 33 0,09-0,135 0,00070 

Крупний мул 0,05-0,15 32 21 28 0,135-0,204 0,00663 

Дрібний пісок 0,15-0,5 - 16 8 0,204-0,300 0,03440 

 



218 

 

 

Швидкість придонної течії можна визначати за формулою [247]: 

|𝑈∆| = 0,14 × 𝑉0(6,15 −
ℎ

𝜆
),      (6.9) 

де λ –середня довжина вітрових хвиль, м;  𝑉0 – середня по вертикалі 

розрахована швидкість потоку, яка є сумою вітрових та стокових течій, м/с. 

Середню швидкість розраховуємо за допомогою методу повних потоків для 

модельних умов: для північного району – 0,043 м/с, для південного району – 

0,041 м/с, в середньому по водосховищу – 0,041 м/с.  

Середнє абсолютне значення повздовжньої складової орбітальної швидкості 

біля дна вираховується за формулою [100] : 

 |�̅�∆орб| =
2ℎхв

𝜏×𝑠ℎ
2𝜋ℎ

𝜆

),      (6.10) 

де  ℎхв – висота хвилі, м; 𝜏 – період вітрової хвилі, с; λ – довжина вітрової хвилі, м; 

sh – гіперболічний синус. 

Скаламучування донних відкладів відбувається у випадку, коли швидкість 

придонних течій більша за критичну швидкість [249] : 

𝑉кр = 𝑙𝑔
8,8ℎ

𝑘∆
√

2𝑔(𝛾1−𝛾)𝑘∆
′

1,75𝛾
,       (6.11) 

де h – глибина, м; 𝑘∆ - крупність часток, що визначають шорсткість дна, мм; 

𝑘∆
′  – крупність часток, стійкість яких перевіряється, мм; 𝛾1 і 𝛾 – відповідно питома 

вага частинок і води.  

При зіставленні середніх значень розрахованих швидкостей течій із 

критичними значеннями швидкості, можна визначити межі процесів 

скаламучування та седиментації. 

В роботі [89] для водосховища Сасик зазначено, що розрахунок критичних 

швидкостей для глибини водойми до 2,5 м для зазначеного діапазону крупності 

завислих речовин – діаметром 0,005-1,0 мм – показує, що дана умова зберігається 

тут при середніх швидкостях течії, які дорівнюють чи менші за 0,073 м/с (див. 

табл. 6.2). Це відповідає дії вітру середньої швидкості в 5 м/с (до 5,7 м/с). Отже, в 

такому випадку всі завислі речовини будуть брати участь у процесі седиментації. 
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Подібні умови виконуються в 62% випадків, що підтверджує крива забезпеченості 

вітрів у даному районі.   

Також відомо, що деякий час навіть частки, які мають седиментувати, 

знаходяться у завислому стані. Відстань, на яку встигає переміститися частка в 

потоці, перш ніж опуститися на дно, прямо порційна середній по вертикалі 

швидкості потоку (𝑉0) та його глибині (h), а також зворотно пропорційна 

швидкості падіння даної частки, якій часто дорівнює їх гідравлічна крупність (ω). 

 

Таблиця 6.3 

Розрахункові значення відстані седиментації завислих часток  

Складові 

Відстань, S, м Додаткові дані 

Пониззя 

(1) 

Північний 

район (2) 
Характеристики 

Пониззя 

(1) 

Північний 

 район (2) 

Глинисті частки - - Довжина районів, м 19600 9300 

Дрібний мул 1391,52 912,12 Середня глибина, м 2,24 1,4 

Середній мул 131,20 86,00 Середня швидкість, м/с 0,041 0,043 

Крупний мул 13,85 9,08    

Дрібний пісок 2,67 1,75 

  

Отже, знаючи максимальну довжину кожного з районів перевіримо відстань, 

на якій будуть осідати кожна з представлених у зависях частинок (табл. 6.3). З 

таблиці 6.3 видно, що найбільша відстань є меншою за довжину районів. Отже, всі 

фракції зависі у водосховищі будуть  седиментувати у зазначених 62% випадків. 

Як видно з результатів розрахунків (див. табл. 6.4) седиментація переважає в 

пониззі, що включає південний і центральний райони. Це підтверджують і натурні 

дослідження (див. розділ 4), оскільки при наявності надходження води по каналу 

при близьких до максимально реальних витрат найбільше значення мінеральної 

частки завислих речовин спостерігалося саме в південному районі, а в 

центральному районі – концентрація показника зменшувалася. При зменшенні 

витрат каналу або повній відсутності надходження дунайської води значення 

показника в цих районах зменшується, а в північному може збільшуватися. 
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Таблиця 6.4 

Результати розрахунків складових ΔС (г/м
3
 за добу) за модельних умов для 

водосховища на сучасному етапі існування  

Фактори впливу Пониззя Північний р-н 

Водообмін  ΔСст 0,795 (2,25)* 2,505 

Переформування берегів  ΔСбер 0,217 0,280 

Скаламучування донних відкладів  ΔСд.в. 0,370 0,365 

Седиментація зависей ΔСсед - 9,17 - 2,68 

Разом ΔСв -6,57 (-5,34) * ΔС1,2 -7,79 (-6,34)* 0,466 
Примітка: * - при відсутності стоку через шлюз-водоскид 

Отже, в цілому для водосховища за добу за заданих умов при впливі згаданих 

факторів значення мінеральної складової завислих речовин може зменшуватися  

на 5-6 г/м
3
. Ця величина є розрахунковою та при натурних дослідженнях може 

нівелюватися внаслідок частої зміни напрямку та швидкості вітру, а також через 

роботу гідротехнічних споруд. Отримана концептуальна модель вірна для 

мінеральної частини і не враховує фактори, що впливають на органічну складову 

завислих у воді речовин. 

Для точнішого оцінювання балансу завислих речовин необхідні додаткові 

дослідження. Однак алгоритм розрахунків може бути використаний і при інших 

умовах, яких потребуватимуть управлінські задачі. Також балансовий метод може 

стати основою для розроблення методів управління і прогнозування стану 

екосистем водойм. 

 

6.2. Заходи щодо регулювання сучасного стану водосховища      

 

Оцінка стану гідроекосистеми водойми на різних етапах її існування 

підтвердила визначальну роль зміни гідрологічних чинників.  У природному стані 

Сасик не мав постійного гідрологічного режиму, що визначало особливості 

гідробіоценозу. У порівнянні з періодом становлення на сьогодні екосистема 

водосховища більш стабільна, але характерною її рисою є мозаїчність показників, 

що підтверджують екогідрологічні та біологічні дослідження.  
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Подальше існування водосховища у сучасному стані є найбільш ймовірним 

варіантом, так як потребує найменших капіталовкладень і для сучасної екосистеми 

водойми є менш травматичним. Але без штучного регулювання гідрологічного 

режиму і певних заходів щодо його підтримки і покращення,  евтрофікація 

водойми  пришвидшиться.   

На рис. 6.1 представлено запропоновані автором локальні заходи для 

підтримання та покращення виділених екогідрологічних чинників і загального 

стану екосистеми водойми. Кожен з них є пріоритетним для певної ділянки 

водойми, тому нижче їх коротко охарактеризуємо.  

Швидке збільшення об’єму надходження води з метою підвищення рівня або 

інтенсифікації водообміну можливо шляхом збільшення витрат каналу 

одночасним відкриттям всіх затворів шлюзу. Аналізуючи роботу головного 

шлюзу каналу Дунай-Сасик, видно, що частіше канал працює з підняттям в 

Рис. 6.1. Локальні заходи для підтримання та покращення сучасного стану 

екосистеми водосховища 
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середньому 2 з 4 затворів із витратою води 20-50 м
3
/с при реально максимальній 

витраті 100 м
3
/с. Тому в залежності від умов (рівень річки Дунай, метеорологічні 

умови та інше) та необхідності швидке регулювання гідрологічного режиму 

водойми можливе таким чином. 

Проєктна потужність каналу становить 250 м
3
/с, що більше реальної 

максимальної в 2,5 рази, а середньої реальної майже в 20 разів. На сьогодні 

досягнення такої витрати неможливо через заростання і замулення каналу, 

особливо в місці його впадіння у водосховище. Тому для збільшення реального 

об’єму надходження води до водойми необхідно провести меліоративні роботи з 

розчищення каналу. 

Особливим заходом з мінімізальними витратами  та втручанням в екосистему 

є запровадження «пульсаційного» режиму подачі дунайської води в літній період 

із розмежуванням в часі роботи каналу і шлюзу-водоскиду. Як видно зі схем 

циркуляцій вод (див. розділ 3) при одночасній роботі згаданих гідротехнічних 

споруд основна маса дунайської води залишається в південному районі 

водосховища. І збільшення витрат каналу веде лише до збільшення швидкості та 

витрат стокових течій. Вплив вітру меридіонального напрямку часто збільшує 

площу розповсюдження водних мас, але при широтних вітрах такого не 

відбувається.  

У випадку роботи каналу при закритому шлюзі-водоскиді навіть при 

мінімальних витратах дунайські водні маси можуть розповсюджуватися і в 

центральному районі, і навіть сягати північного. При дії вітрів середньої 

швидкості (5 м/с) і середній витраті каналу (12,6 м
3
/с) дунайська вода надійде до 

північного району (до дельти річок) за 14 діб, при збільшенні витрати каналу до 

100 м
3
/с – за 8,5 діб. При цьому збільшення рівня в першому випадку слід 

очікувати до 7 см, в другому – до 35 см.  

Тому в літній період доцільніше не просто запускати дунайську воду 

каналом, а хоча б декілька раз за теплий сезон  робити почергову роботу каналу і 

шлюзу-водоскиду. Через підвищення рівня можна очікувати активізацію 
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абразійних процесів, але через малий період впливу і при виконанні 

берегозахисних заходів вплив не буде визначальним. А ось вплив на мілководдя та 

дельти річок матиме значний позитивний ефект. Таким чином буде регулюватися 

не лише водообмін, а й мінералізація води й інші показники.  

На сьогодні канал працює на наповнення водосховища в межах його рівня 

0,00-0,20 мБС, переважно надходження води з Дунаю триває більше місяця. Дуже 

часто робота каналу співпадає з роботою шлюзу-водоскиду.  

Опосередкований вплив на водообмін водосховища та інші гідроекологічні 

показники також можливий шляхом розчищення русел річок Когильник і Сарата 

від заростей і сміття, а дельти – від дамб та насипів.  Як вже було зазначено, на 

сьогодні витрати річок є меншими, ніж під час існування Сасика в природному 

стані. Одним з факторів цього є зарегулювання русел і розорювання земель на їх 

водозбірній площі. Також є місця, що повністю заросли ПВР, а саме очеретом.  

Особливою проблемою є також одамбування річок, а особливо їх дельт, що 

безпосередньо поєднані з водосховищем. Одамбування впливає не лише на 

зменшення надходження води до водойми, а й навпаки – перешкоджає 

надходженню води з Сасика до річок під час вітрових нагонів. Так, для вирішення 

даної проблеми на початку 2020 р. було реалізовано ініціативу «Dam Removal 

Europe (DRE)» за партнерства WWF, Rewilding Europe [250], в рамках якої 

ліквідовано насипи та дамби на 10 ділянках (рис. 6.2). 

Окремим комплексом заходів можна вважати ті, що направлені на охорону, 

збереження та захист берегової зони водосховища. Нагадаємо, що у водоймі є як 

абразійний, так і акумулятивний тип берегів. Переважно, заходи мають бути 

спрямовані на попередження і протидію абразійним процесам, які спостерігаються 

на 14 км активних кліфів. Водночас швидке обміління водойми в деяких місцях 

дозволяє локально відновити заборонений раніше забір черепашнику на пляжах у 

обґрунтованих розмірах для використання в традиційній господарській діяльності. 

Організаційні заходи потребують найменшого фінансового забезпечення, але 

від того не менш дієві. Серед них актуальними для водосховища є встановлення 
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меж прибережної захисної смуги із винесенням в натуру та перенесення на деяких 

ділянках меж сільськогосподарських земель і ґрунтових доріг. 

 Навколо водних об’єктів, в тому числі водосховищ, в межах водоохоронних 

зон видiляють земельнi ділянки під прибережні захисні смуги (ПЗС),  де  

встановлено  більш суворий режим  господарської діяльності, ніж на решті 

водоохоронної зони [251]. Внутрішньою межею ПЗС є меженний рівень води у 

водоймі, а зовнішньою – рубіж найбільш  інтенсивного розвитку несприятливих 

процесів взаємовпливу водойми та берега [252, 253]. 

 Мінімальні  розміри  ПЗС  встановлюють навколо водойми відповідно до 

розмірів, зазначених у законодавстві [1, 251]. Для водосховищ ПЗС становить 100 

м із збільшенням до 200 при умові, що крутість схилів перевищує 3º.  При цьому 

вздовж морів, морських заток та лиманів її розмір становить не менше 2 км від 

урізу води. Тобто якби Сасик не втратив статусу лиману, ПЗС мала би бути на 

порядок вищою.  

Рис. 6.2. Ліквідація дамб і насипів на рр. Когильник і Сарата в рамках 

ініціативи «Dam Removal Europe (DRE)» за партнерства WWF, Rewilding Europe 

(фото [250]) 
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 Такий підхід навіть при деякій гнучкості все  ж  страждає  умовністю  і  не  

враховує  таких  важливих  природних  чинників,  як  рельєф місцевості, 

гранулометричний склад ґрунту тощо.  В роботі [252] запропоновано  інший  

розрахунок  визначення  оптимальної  ширини  ПЗС, який вважаємо доцільним. В 

такому випадку розрахована ширина прибережної смуги становить 277,4 м. 

Зовнішня межа прибережної смуги має бути винесена в натуру та закріплена 

знаками з відповідною інформацією, згідно з затвердженими нормативами. Наразі 

дані вимоги не виконані. 

Проведення інших берегозахисних заходів вимагає фінансування. Серед них 

можна запропонувати насадження лісосмуг та берегоукріплюючої рослинності, 

террасування схилів, а також утворення штучних пляжів, яке можливо, 

наприклад, з використанням екобунів.   

Одним з дієвих заходів є створення нової та відродження старої лісосмуги. Її 

ширина має складати не менше 15 м. Автором була побудована блок-схема 

берегозахисних заходів з виділеними ярусами рослинності, що виконують 

берегозакріплювальні функції (рис. 6.3).  

Створення штучних пляжів – важлива ланка заходів берегоукріплення. І 

найкращим рішенням є сприяння природному намиву ґрунту, зокрема шляхом 

Рис. 6.3. Блок-схема берегозахисних заходів 
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створення так званих «екобунів» - хвилерізів, утворених з природних матеріалів. 

Декілька років тому в НПП «Тузлівські лимани»  провели вельми вдалу спробу 

укріплення берега лиману Бурнас таким чином [254] (рис. 6.4). 

Окрім заходів, направлених на регулювання гідрологічного режиму водойми 

та захисту берегової зони, дуже важливими є заходи з покращення загального 

стану гідроекосистеми та окремих її біотичних компонентів.  Зокрема можна 

виділити комплекс заходів з підтримання стану іхтіофауни водосховища.   

Особливо важливим для стану екосистеми при подальших дослідженнях 

також є вивчення шляхів мінімізації джерел забруднення не лише на берегах 

водосховища, а й на водозбірній площі річок Когильник і Сарата. 

Отже, існування водосховища у сучасному стані можливо покращити 

комплексом природоохоронних заходів. Таким чином можна не лише покращити 

стан екосистеми водосховища, а й знизити соціальну напругу в навколишніх 

населених пунктах.     

 

6.3. Зміна гідрологічного режиму при ймовірних варіантах використання 

водосховища 

 

Альтернативою сучасному стану є з’єднання водосховища з морем. Але вибір 

варіанту зв’язку залежить від пріоритету сфери використання водойми у 

Рис. 6.4. Створення екобунів (хвилерізів) з природних матеріалів для намиву 

ґрунту, лиман Бурнас, 2017 р. (фото [254]) 
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майбутньому. Це може бути розвиток рибного господарства [78,255], 

транспортного комплексу [256-260], рекреаційно-туристичної [261, 262] або 

природоохоронної галузей [30, 40].  

Кожен з варіантів є більш прийнятним для певної сфери господарства і може 

стати поштовхом для активізації економічного життя регіону. Кожен з них 

потребує суттєвих фінансових затрат. Варто також зазначити, що в будь-якому 

випадку повної реабілітації водойми не відбудеться [258-260]. 

 

6.3.1. Варіанти максимально можливої ренатуралізації водойми 

 

Ренатуралізація (відновлення) будь-якої водойми або ВБУ може бути 

представлена термінами, які показують різноманітні сторони процесу, а саме 

«реставрація» (повернення ключових абіотичних компонентів і процесів), 

«відтворення» (повернення тільки ключових абіотичних процесів) та 

«реабілітація» (повернення ключових біотичних компонентів) [263]. Кожен з 

термінів характеризує повернення деградованих у результаті антропогенного 

впливу водних екосистем у початковий чи наближений до природного стан. 

Для водосховища Сасик повна реставрація є майже неможливою через значну 

антропогену зміну не лише гідрологічного режиму, а й рельєфу. Тому під 

максимальною ренатуралізацією розуміємо відтворення.  

Найбільш наближеним до природного є варіант подальшого існування 

водойми при перекритті каналу Дунай-Сасик, демонтажі шлюзу-водоскиду та 

частковому відновленні пересипу із широким (від 100 до 300 м) неукріпленим та 

незарегульованим прораном. В роботі [140] зазначено, що при існуванні прорану 

шириною 100 м розрахунковий коефіцієнт водообміну Кпр = 4,9, Кст = -4,4, при 

ширині 300 м - Кпр = 7, Кст= -6,3. Але за нашими розрахунками в середньому для 

природного стану водойми навіть у період наявності сполучення з морем 

коефіцієнти водообміну не перевищували 0,75 (див. розділ 3).  
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При цьому треба враховувати, що на сьогодні зменшився стік річок і 

ґрунтових вод, але збільшився об’єм випаровування з поверхні водойми. Тому 

можливе замулення або занесення прорану без антропогенного регулювання 

призведе до більш стрімкого падіння рівня води та підвищення мінералізації. А 

таке занесення дуже ймовірно може статися протягом 5-10 років, що показує 

приклад штучно створеного таким чином прорану на лиманах в НПП «Тузлівські 

лимани». Цьому сприятиме й перетворення пересипу вздовж Сасику, так як 

створена дамба і останнім часом природне закріплення берега рослинністю, 

зокрема й деревами,  буде перешкоджати природній міграції прорви.  

При цьому для екосистеми, особливо для іхтіофауни водойми, такий варіант 

розвитку буде гіршим, ніж сучасний стан, через встановлення непостійного 

гідрологічного режиму та підвищення загальної мінералізації води [255].  

Одним з варіантів відтворення є відновлення зв’язку з морем шляхом 

створення декількох з’єднувальних каналів, що будуть відкриватися переважно 

навесні та восени для забезпечення заходу мігруючих морських риб. Цей варіант є 

максимально наближеним до природних умов існування водойми в 1940-х роках 

при активному використанні її в якості місця нагулу кефалевих. Як вже було 

описано вище (див. розділ 5), проблемою для ведення кефалевого господарства у 

водоймі на той час була неконтрольована можливість виникнення проранів і вихід 

через них риби в море. На сьогодні завдяки дамбі ця проблема вирішена.  

Для заходу кефалі у водойму достатньо каналів шириною до 10 м при глибині 

1-2 м. Для підтримання водообміну при періодичній їх роботі такого об’єму води 

буде недостатньо. Тому як варіант можна розглядати створення двох каналів на 

кінцях пересипу (традиційні місця найбільших прорв) з почерговою або 

одночасною роботою. Але для підтримання водообміну рекомендовано не 

перекривати повністю канал Дунай-Сасик і регулювати його діяльність на рівні 

сучасних середньорічних значень витрат (12,5 м
3
/с) за необхідності зниження 

рівня води у р. Дунай під час повеней або при значному пониженні рівня води у 

водоймі влітку. В даному випадку мозаїчність водних мас буде більшою, ніж в 
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природному стані, але таким чином вдасться регулювати середню мінералізацію 

води на нижчому рівні – приблизно до 5-10 г/дм
3
.  

Що стосується режиму течій, то поширення морських вод незалежно від 

роботи каналу Дунай-Сасик переважно відбуватиметься в південному районі. При 

заданих умовах циркуляції вод особливо не зміняться, а швидкості течій за 

відсутності дії вітру складатимуть  до 0,75 см/с, а при дії вітру швидкістю 5 м/с – 

до 8,4-10,4 см/с. 

Щодо перемішування морських та внутрішніх водних мас водойми, то, 

вірогідно, переважатиме неповне перемішування, в якому братиме участь лише 

частина морських вод через вплив, зокрема, припливів і відпливів.  

Згідно рішення Одеської обласної ради  2015 року [99] на сьогодні має бути 

розроблено проєкт роздамбування водойми. Однак аналіз результатів власних 

екогідрологічних досліджень показав, що доцільність з’єднання водойми з морем є 

менш обґрунтованою, ніж необхідність підтримування водообміну та реалізації 

перерахованих вище заходів щодо покращення сучасного стану водойми.  

 

6.3.2. Використання водосховища як елемента суднового ходу 

 

Інтенсифікація українського судноплавства на р. Дунай на початку 2000-х рр. 

призвела до необхідності утворення нового глибоководного суднового ходу 

(ГСХ). Після оцінки 9 альтернативних варіантів будівництва було обрано варіант 

каналу через гирло Бистре, яке знаходиться в зоні суворого заповідного режиму 

Дунайського біосферного заповідника. В 2003 р. почалася реалізація проєкту.  

Одним з альтернативних варіантів було будівництво штучного каналу зі 

шлюзом від Соломонова рукава Дунаю до водосховища Сасик (рис. 6.5, а), 

розроблений  В.М. Тімченко [256]. В його південній частині може бути створений 

аванпорт, поєднаний з морем. Реалізація даного проєкту могла б стати важелем 

економічного розвитку регіону. А з екогідрологічної точки зору він цікавий через 

можливий вплив на екосистему водосховища. Запроєктовані характеристики 
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каналу  представлено в роботах [256, 257], тому тут зупинимось на власних 

напрацюваннях щодо можливого удосконалення даного варіанту (рис. 6.5, б).  

Згідно представленої схеми довжина каналу складає 13 км, середня ширина – 

110 м (по верху – 160 м), глибина – 8,4 м, площа водної поверхні – 2,08 км
2
, об’єм 

– 17,5 млн м
3
. Регулювання гідрологічного режиму передбачено шлюзом (довжина 

300 м, шириною 37 м, глибина 8,4 м, об’єм – 0,093 млн м
3
), розташованим у 

верхній частині каналу [257]. Водний баланс каналу буде визначатися переважно 

притоком води з Дунаю, атмосферними опадами, випаровуванням з водної 

поверхні, надходженням ґрунтових вод і водообміном з акваторією порту. 

Перевагою впровадження даного варіанту є зменшення антропогенного 

навантаження на заповідну зону ДБЗ та власне вплив на гідрологічний режим 

дельти Дунаю. Але будівництво додаткового штучного водотоку згідно 

Рис. 6.5. Карто-схеми використання водосховища у складі суднового ходу: а – 

варіант, представлений в [256]: 1 – діючий канал по г. Бистре, 2 – канал Соломонов 

рукав – Жебріянська бухта, 3 – канал Дунай-Сасик-Чорне море; б – варіант, 

представлений автором 

а 
б 
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картосхеми рис. 6.5,а через населений пункт (с. Приморське) та 

сільськогосподарські землі, які на сьогодні знаходяться в приватному 

користуванні, буде мати соціальний спротив населення. Також новий канал 

додатково перетинатиме частину Стенцовсько-Жебріянських плавнів, водообмін 

яких вже порушено існуючим каналом Дунай-Сасик. Ця територія також входить 

до складу біосферного заповідника і має міжнародний статус Рамсарських ВБУ.  

Окрім цього нерегульований вихід дунайської води через аванпорт до моря буде 

мати негативний вплив на екосистему Жебріянської бухти. До речі, тут 

гідродинамічні процеси та вздовжбереговий потік наносів через деякий час 

спровокують необхідність днопоглиблювальних робіт для підходу суден. Ще 

одним нюансом є близькість рекреаційної зони. 

Через відокремлення певної акваторії для створення аванпорту даний 

варіант матиме вплив і на екосистему водосховища. Але окрім цього незрозуміло 

як в даному випадку буде працювати існуючий канал Дунай-Сасик, від чого 

залежатиме гідрологічний режим водойми.  

Максимально врахувавши недоліки варіанту автором було дещо 

удосконалено дану пропозицію (рис. 6.5, б). Так, зменшити вплив на заповідні 

водно-болотні угіддя можна використавши в якості суднового ходу існуючий 

канал Дунай-Сасик. На сьогодні його довжина становить близько 14 км, ширина 

по верху – 60-90 м. Тому необхідно буде вдвічі розширити канал, використавши 

вибраний матеріал для створення ґрунтової основи дамби аванпорту. Також канал 

необхідно буде поглибити для досягнення проєктної глибини 8,4 м. В такому 

випадку площа водної поверхні збільшиться до 2,24 км
2
, об’єм – до 18,8 млн м

3
. 

Це призведе до незначної зміни представлених в оригінальній пропозиції [256] 

складових водного балансу.  

В південному районі водосховища необхідно буде відокремити прибережну 

акваторію площею приблизно 14,2 км
2
. Наразі тут її середня глибина становить 

менше 1 м. Тому необхідно буде провести днопоглиблювальні роботи для 

збільшення середньої глибини акваторії приблизно до 6,8 м.  Прибережну частину 
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акваторії доцільно буде закріпити та використовувати в якості марини для стоянки 

яхт та катерів. Дамбу  висотою до 2 м над рівнем водної поверхні (в цілому до 

10 м) доцільно буде створювати з матеріалу, отриманого зокрема після 

днопоглиблювальних робіт, закріпивши її екраном. З боку водосховища слід 

очікувати активного руйнування дамби, тому можна запроектувати штучні пляжі з 

використанням черепашнику з даної території.  

Для поєднання аванпорту з морем в пересипу доцільно створити укріплений 

канал шириною 500-800 м,  а також в Жебріянській бухті побудувати насипну 

дамбу-хвилеріз довжиною до 1-1,5 км для зменшення занесення  підходу для 

суден. Також тут мають бути проведені днопоглиблювальні роботи.  

Окремим питанням постає передбачення сполучення відокремлених таким 

чином населених пунктів та перенесення насосної станції з існуючого каналу, яка 

забезпечує подачу води до с. Приморське та в рекреаційну зону.  

Щодо Сасику, то в такому випадку для водойми виникає необхідність 

відновлення зв’язку з морем, що можна буде зробити, утворивши один або 

декілька регульованих каналів в місці традиційного існування великої Кундуцької 

прорви. Доцільним також буде демонтаж екрану дамби на певному відрізку. В 

такому випадку еколого-гідрологічні характеристики водойми зміняться за 

варіантом, описаним вище.  

Отже, на сьогодні через роботу існуючого ГСХ  варіант створення 

суднового ходу Дунай-Сасик-Чорне море є мінімально ймовірним. Але у випадку 

активного розвитку прилеглих до водосховища територій у найближчі десятиліття 

як варіант можна розглядати і комплексний розвиток транспортної галузі.   

 

6.3.3. Ймовірний вплив на екосистему водойми при розвитку рекреаційно-

туристичної галузі  

 

Туристична галузь є однією з найбільш рентабельних в світі, але в Україні 

вона розвинута недостатньо. Хоча географічне положення і природно-рекреаційні 
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ресурси забезпечили країні туристичну привабливість. В свою чергу 

Причорноморський туристичний субрегіон, до якого відносяться прилеглі до 

водосховища Сасик території, є перспективним у плані розвитку рекреаційного, 

спортивного та екотуризму. Тому час від часу з’являються проєкти розбудови 

існуючих та створення нових рекреаційних зон, які певним чином можуть 

впливати на екологічний стан водних екосистем регіону. 

На початку 2010-х рр. після чергового рішення про роздамбування 

водосховища Сасик було представлено проєкт туристично-курортного комплексу 

«Геліополіс (Аладін)», який передбачав створення марини (пристані) у 

водосховищі [261]. Загальна вартість проєкту за цінами 2012 р. становила 170 млн 

євро. Місце розташування комплексу – на Сасицькому пересипі (приблизно на 

місці існування аванпорту з рис. 6.5,б). Таким чином було представлено один з 

варіантів роздамбування водосховища.  

Проєкт курорту «Дунайя» (рис. 6.6,б) набув широкого розголосу в 2020 р., і 

передбачає будівництво на Сасицькому пересипі. Приблизна вартість проєкту – 

2,5 млрд доларів [262]. Проєкт не передбачає безпосереднього впливу на 

водосховище Сасик, але збільшене таким чином антропогенне навантаження  на 

прибережну територію водойми відобразиться на гідрологічному режимі та 

екологічному стані водойми. Зокрема треба очікувати збільшення органічного 

забруднення водойми, «цвітіння» води, підвищення мінералізації води; збільшення 

амплітуди коливання рівня водної поверхні, можливе зменшення або припинення 

надходження дунайської води через її забір для водоспоживання; можлива також 

зміна конфігурації берега і в результаті поява застійних зон та інше. 

На думку автора представлені проєкти не є найкращим рішенням для 

регіону. На даній території краще розвивати екотуризм, орієнтуючись на 

відродження традиційних промислів (риболовство та інше) та особливості 

природних ресурсів території. Даний напрямок розвитку буде більш органічним 

для території, велика площа якої є заповідною. В такому випадку розвиток регіону 

проходитиме з мінімізацією антропогенного навантаження на водні екосистеми. 
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Тому можна говорити про привабливість даної території для розвитку 

рекреаційно-туристичної галузі та актуальність досліджень екологічного стану 

водойми при реалізації будь-якого з проєктів. Цікаво також продовжувати 

вивчення міжнародних аналогів, зокрема впливу розвитку курорту Мамая в 

Румунії на гідрологічний режим та екосистему озера Сіут-Гріоль.  

 

Висновки до розділу 6 

Підтверджено, що для управління водними екосистемами істотно змінених 

водних об’єктів необхідно дотримуватися методичних аспектів вибору 

інтегральних показників. Для водосховища Сасик в його сучасному стані 

обґрунтовано доцільність вибору як показника зміну мінеральної частини 

завислих у воді речовин. На основі моніторингових даних і результатів натурних 

досліджень розроблено концептуальну модель зміни показника з використанням 

балансового методу. Згідно моделі розраховано, що в північному районі 

водосховища сумарна дія екогідрологічних факторів збільшує кількість завислих у 

воді речовин за добу на 0,5 г/м
3
, в центральному та південному районі –  зменшує 

показник  на 6,3-7,8 г/м
3 
. 

На основі аналізу сучасного стану водної екосистеми Сасика розроблено 

комплекс локальних заходів, направлених на покращення гідрологічного режиму 

та загального екологічного стану водойми, а також регулювання формування 

берегової зони. 

 В результаті вивчення ймовірних варіантів використання водосховища Сасик 

в призмі тенденцій економічно-соціального розвитку регіону запропоновано 

уточнення розглянутих проєктів з точки зору екологічної гідрології та екології.  

Деякі положення розділу 6 представлено в працях [172, 241, 258-260]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. На основі аналізу ретроспективних і моніторингових даних з урахуванням  

визначального антропогенного впливу на гідрологічний режим в існуванні 

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

існування як водосховища (з 1979 р.).  Перший етап поділено на періоди: 

відокремлення від моря (1947-1950 рр.), сполучення з морем (1951-1978 рр.); етап 

водосховища – на період становлення (1979-2000 р.) з фазами активного 

перетворення, іригації та стабілізації і сучасний період (з 2001 р.). Встановлено, 

що в природному стані водойма мала неоднорідні умови і показники водних мас. 

На сьогодні водосховище Сасик є антропогенно перетвореним водним об’єктом, 

формування екологічного стану якого залежить від режиму роботи гідротехнічних 

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

2. Визначено, що найбільш подібними аналогами водосховища Сасик за 

характером антропогенного втручання у функціонування гідроекосистеми є 

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

водозабезпечення населення і промисловості, та комплекс озер Разим-Синоє 

(Румунія), які  мають відновлене регульоване сполучення з морем і перетворене 

сполучення з р. Дунай. Стан екосистеми перетворених солонуватоводних водойм 

залежить від регулювання їх гідрологічного режиму та дотримання пріоритетних 

напрямків управління.  

3. Для проведення досліджень використано методологію екологічної 

гідрології. Визначено, що основними абіотичними чинниками формування стану 

екосистеми водойми на всіх етапах її існування є інтенсивність зовнішнього 

водообміну, гідродинамічні процеси, гідрофізичні властивості водних мас і 

донних відкладів, а також гідрохімічні показники води та переформування 

берегової зони. Проведено аналіз і порівняння зміни кожного чинника для різних 

періодів існування та за визначеними районами водойми. 
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4. Згідно з розрахунками сучасний період водосховища у порівнянні з 

періодом становлення характеризується зменшенням частки поверхневого та 

ґрунтового стоку, збільшенням об’єму опадів у прибутковій частині водного 

балансу, у витратній – збільшенням частки випаровування. Відзначено зменшення 

надходження дунайської води з 765 до 399 млн м
3
 на рік. Найменшою 

інтенсивністю водообміну характеризувався період відсутності зв’язку з морем 

лиману-озера (період водообміну 699 діб), найбільшою – період становлення 

водосховища (196 діб). Внутрішній водообмін між районами водойми 

забезпечується переміщенням водних мас при дії меридіональних вітрів. 

Визначальними є вітрові течії зі швидкостями 2,4-10,4 см/с, стокові течії не 

перевищують 0,8 см/с. Висота вітрових хвиль становить в середньому 30 см, 

довжина – 170 см. Висота зафіксованих сейшевих хвиль – 1,5-4 см, період – 75-120 

хв. Амплітуда річних коливань рівня – 36-253 см.  Середній рівень водосховища 

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

 5. Визначено, що максимальні середньомісячні температури води у 

водосховищі в останнє десятиліття підвищились на 4-5º у порівнянні з лиманом-

озером, дати переходів сезонів термічного режиму змістилися. Зафіксований 

діапазон зміни показника завислих у воді речовин – 21,1-335,27 г/м
3
; прозорості 

води – 0,2-0,85 м; кольору води – від жовтувато-зеленого (XII) до жовтувато-

коричневого (XIX) з домінуванням жовтого (XV-XVI).  

Під час натурних досліджень вміст розчиненого кисню по акваторії становив 

6,14-13,31 мг/дм
3
 (59,3-101,4 % насичення), на прибережній станції – 4,1-

12,7 мг/дм
3 

(51,3-161 % насичення), загальна мінералізація води змінювалася від 

0,30 до 2,54 г/дм
3
. Для більшості показників характерна багаторічна і сезонна 

динаміка,  неоднорідний розподіл по акваторії, незначна зміна по вертикалі. 

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

домішкою черепашок. Їх особливістю є збільшення засоленості з глибиною 

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

86,0 %. 
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Характер переформування берегів у порівнянні з періодом становлення 

водосховища менш активний. Інтенсивні абразійні процеси поширені на 14 км 

західного берега водойми, вздовж інших переважають акумулятивні форми.  

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

та середнім коефіцієнтом водообміну, коефіцієнтом горизонтальної турбулентної 

дифузії та масштабом явища, удосконалено рівняння  для розрахунку висоти 

вітрових хвиль. Виявлено залежності між  добовими денівеляціями рівня та 

швидкістю вітру (r=0,88); прозорістю води та кількістю завислих речовин 

(R
2
=0,67); прозорістю та кольором води (r=-0,77); коливанням загальної 

мінералізації води та амплітудою рівня (R
2
=0,41); пористістю донних відкладів і 

глибиною (R
2
=0,57).  

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

гідродинамічні процеси, інтенсивність водообміну, седиментаційний та 

температурний режим. Визначальним фактором функціонування гідроекосистеми 

залишається загальна мінералізація води, значення якої на більшій частині 

акваторії водосховища перевищує критерій прісноводності. Під час натурних 

досліджень також обґрунтовано перевагу комплексного використання методів 

біоіндикації (на прикладі фітопланктону і фітобентосу) та методології екологічної 

гідрології.  

9. Адаптовано концептуальну модель оцінки сучасного стану екосистеми за 

інтегральним показником, за який в роботі прийнято зміну мінеральної частки 

завислих у воді речовин. Визначено основні фактори впливу на динаміку 

показника (водообмінні процеси, переформування берегів, скаламучення донних 

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

що вплив факторів у північному районі водойми призводить до збільшення 

показника, в центральному та південному районах – до зменшення. 

10. Розроблено комплекс заходів для покращення стану екосистеми 

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

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

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

Сарата, роздамбування їх дельти. Окрім цього запропоновано впровадження 

комплексу берегозахисних заходів, регулювання рівневого режиму водойми в 

нерестовий період та мінімізацію джерел забруднення на водозбірній площі.  
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