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2.3.2. Характеристика впливу на екологію 

Гідротехнічне будівництво, яке проводиться в усіх державах світу для задоволення зростаючих 
потреб населення, промисловості, сільського господарства у воді, впливає на водні об’єкти. Воно 
призводить не тільки до позитивних, але й до негативних наслідків, які завдають непоправної 
шкоди водним екосистемам, порушують їх природні умови, погіршують якість води, знижують 
біопродуктивність. 

Основні фактори, які впливають на водні об’єкти при гідротехнічному будівництві, є водний 
режим, гідродинамічні та морфометричні характеристики, термічний режим, а також об’єм та 
вміст різних речовин, що надходять з водами, які охолоджують теплові та атомні енергооб’єкти. 
Вони діють на абіотичні параметри та біоту водних екосистем, викликаючи гідрофізичні, 
гідрохімічні та гідробіологічні зміни, дуже впливаючи на процеси, що визначають  якість води та 
біопродуктивність. 

Наслідки впливу гідротехнічного будівництва на екосистеми водних об’єктів можна поділити на 
такі групи: 

А. Морфометричні параметри: 

•         зміна окреслення та протягу берегової лінії; 

•         перерозподіл глибин; 

•         зміна площі водного дзеркала. 

Б. Гідрофізичні параметри: 

•         збільшення та зменшення водності; 

•         перерозподіл водного стоку в часі та просторі; 

•         зміна швидкості течії; 

•         зміна гідродинамічного режиму по вертикалі та площі акваторії; 

•         зміна водообміну; 

•         зміна термічного режиму. 

В. Гідрохімічні параметри: 

•         зміна загальної мінералізації та іонового вмісту; 

•         зміна газового (кисневого) режиму; 

•         збільшення вмісту органічних та біогенних речовин; 
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•         зменшення вмісту таких біогенних речовин, як фосфор та залізо, за рахунок седиментації. 

Г. Токсикоекологічні та радіоекологічні параметри: 

•         збільшення вмісту важких металів, пестицидів, радіонуклідів; 

•         зміна режиму трансформації та міграції токсикантів в екосистемах; 

•         збільшення індексів біотестів. 

Д. Гідробіологічні та біопродуктивні параметри: 

•         зміна складу флори та фауни гідробіонтів; 

•         зникнення рідкісних та цікавих видів; 

•         зменшення кількості (майже до повного зникнення) важливих господарських видів; 

•         розвиток шкідливих видів, які викликають біологічні перешкоди, захворювання 
промислових тварин та людини; 

•         зміна складу гідробіоценозів; 

•         деградація суспільств гідробіонтів; 

•         зменшення біопродуктивності; 

•         погіршення рибогосподарського використання водних об’єктів: умов нересту цінних видів 
риб, їх кормової бази, розмірів та складу промислових стад; 

•         збільшення біологічного забруднення; 

•         поява “цвітіння” води, обростання схилів каналів, заростання та заболочування водоймищ 
та водотоків; 

•         погіршення умов деструкції органічної речовини та самоочищення; 

•         порушення балансу продукційно-деструкційних процесів. 

Е. Параметри якості води: 

•         зміна загальної мінералізації та іонового вмісту; 

•         зниження вмісту розчиненого кисню; 

•         збільшення мутності, концентрації завислих речовин; 
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•         збільшення РН; 

•         збільшення концентрації органічної речовини; 

•         поява багатої біомаси фітопланктону (“цвітіння” води); 

•         погіршення бактеріологічних показників – загальної чисельності, сапрофітних бактерій, 
бактерій групи кишкової палички; 

•         наявність фенолів, що утворюються при розкладанні фітогенного органічного матеріалу; 

•         збільшення гідробіологічних індексів; 

•         збільшення кольоровості води; 

•         поява токсинів синьо-зелених водоростей. 

  

Характер та ступінь впливу гідротехнічного будівництва в різних водних об’єктах різні. Штучне 
регулювання русла річок впливає на їх водний режим як вище, так і нижче греблі; змінюється 
об’єм стоку, його розподіл в часі, швидкість течії, розподіл потоку за поперечним та повздовжнім 
профілем водного об’єкту. 

Ці зміни гідрофізичних та морфометричних факторів дуже впливають на структурно-
функціональні характеристики суспільств гідробіонтів, процеси біологічного самоочищення та 
забруднення, що призводить до зміни показників якості води, біопродуктивності, а виходячи з 
цього, – і умов господарського використання річок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


