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выявления роли внесения минеральных удобрений и  видов выращиваемых 

культур в денитрификационные и метанобразующие процессы в южных 

черноземах, которые преобладают в регионе Нижнего Днестра. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ВОД В ВОДОЙМИЩАХ НИЖНЬОГО ДНІСТРА 
ПО ЧИСЕЛЬНОСТІ БАКТЕРІОПЛАНКТОНУ 

Н.В. Ковальова, В.І. Медінець 

Одеський національний університет ім. І.І.Мечникова, Одеса 

Антропогенне навантаження в регіоні Нижнього Дністра, що зростає з 
кожним роком в першу чергу, сприяє збільшенню мікробіологічного 
забруднення. Регіональним центром інтегрованого моніторингу і екологічних 
досліджень Одеського національного університету ім. И.И.Мечникова, 
починаючі з 2003 року, проводяться щорічні комплексні дослідження водоймищ 
Нижнього Дністра, в яких окремий розділ присвячений одному з важливіших 
показників екологічного стану вод - бактеріопланктону.  

Наведено програму досліджень 2009 р., які охоплювали наступні водні 
об’єкти: Кучурганське водосховище, річки Дністер і Турунчук, озера Біле, 
Свине і Тудорово, а також Дністровський лиман. Аналіз середніх значень 
чисельності бактеріопланктону показав, що води більшості досліджених 
водоймищ (окрім Дністровського лиману), можна віднести до класу «евтрофні» 
природні води, які за ступенем чистоти віднесені до категорії «слабо 
забруднені» (чисельність бактерій 2,6-5,0 млн.кл/мл) і «помірно забруднені» 
(5,1-7,0 млн.кл/мл). Проте на окремих ділянках річок та озер вміст бактерій 
досягав рівня «політрофних» і «гіпертрофних» природних вод, які за ступенем 
чистоти відносяться до категорій «брудні» і «дуже брудні». В першу чергу це 
відноситься до верхів'я Кучурганського водосховища, де вміст бактерій сягав 
10,5 млн.кл/мл. 

Виявлено, що найвища середня чисельність бактеріопланктону, в 
порівнянні з іншими дослідженими водоймищами, визначена у водах 
Дністровського лиману. По трофності його води віднесені до класу 
«політрофні» і по ступеню чистоти до категорії «брудні». Проте особливу увагу 
звертає на себе південно-східне узбережжя лиману від м. Овідіополь до 
Кароліно-Бугазу, де чисельність бактерій була найбільш високою і досягала 
категорії «дуже брудні» природні води. Така ж сама якість вод визначена в 
Карагольській затоці. 

Зроблено висновок, що за вмістом бактеріопланктону в найбільш 
критичному стані знаходиться південно-східна частина Дністровського лиману 
від м. Овідіополь до Кароліно-Бугазської коси, що підтверджується і іншими 
нашими дослідженнями. 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ  НИТРИФИКАЦИИ И МИНЕРАЛИЗАЦИИ АЗОТА В 

ЧЕРНОЗЕМАХ ЮЖНЫХ РАЙОНА НИЖНЕГО ДНЕСТРА 
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