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ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ ВОДОЙМ БАСЕЙНУ РІЧКИ 
ГНИЛОП’ЯТЬ БЕРДИЧІВЩИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ 

ДВОСТУЛКОВИХ МОЛЮСКІВ

Анотація. Розглянуто природно-географічні умови території 
басейну ріки Гнилоп 'ять, яка має протяжність близько 99 км. В 
останні роки екологічний стан водойм її басейну погіршується. 
Зважаючи на це, дослідження прісноводних двостулкових молюсків, 
котрі є видами фільтраторами та сприяють очищенню водойм, стає 
особливо актуальним.

Ключові слова: Бердичівщина, Гнилоп ’ять, двостулкові молюски, 
популяційні характеристики, екологічна ситуація.
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Вступ. Бердичівський район розташований на півночі У 
займає південну частину Житомирської області. Територ,- 
Бердичева і Бердичівського району відноситься до іст 
географічної області Правобережної України, перебуваючи на 
Волині і Поділля. Місцевість має нерозгалужену водну систем;, 
протікають річки Гнилоп’ять, Гнилоп’ятка, Коднянка, Гуйва, Те гем 
а також є багато струмків, всі річки відносяться до басейн}
Тетерів [9].

Виклад основного матеріалу. Найбільш відомою річкою 
Бердичів є Гнилоп’ять, яка відноситься до малих річок України, 
початок в сусідній Вінницькій обл. і впадає в річку 7
Житомирської обл. Гнилоп’ять протікає по території двох _____
Бердичівського та Житомирського, є правою притокою річки Тетег^" 
протяжність річки становить приблизно 99 кілометрів. Д 
р. Гнилоп’ять, що є найкрупнішою формою рельєфу в Бердичів:^ 
довкіллі й головною природною віссю міста, ще за доби ра 
середньовіччя була визначальним чинником розселення. Вздовж 
виникали поселення, городища, замки[6].

Ріка Гнилоп’ять поділяє місто на дві частини: правобереж- ■ 
лівобережну. Природною особливістю місцевості Є Л ІВ И Й  ПОЛОГІШ  

та підвищений правий. Якщо правобережжя міста являє 
піднесене плато, активно перерізане у декількох місцях прит. • 
р. Гнилоп’ять (притоками та струмками), балками та ярам; 
лівобережжю притаманний більш спокійний рівнинний хар 
рельєфу місцевості. Річка Гнилоп’ять має живописний, звивист 
характер з чергуванням розширених та вузьких ділянок. Р: 
нерозгалужене. Долина р. Гнилоп’ять асиметрична, дно долини 
характерний плавний похил у північному напрямі. У правобер 
(підвищеній) частині міста пологі схили перемежаються діляг 
крутосхилів. Дана ландшафтна особливість вважається природ- 
передумовою виникнення міста.

У заплавах р. Гнилоп’яті подекуди збереглися ділянки, гз» 
характеризуються значним біорізноманітгям. Природні компде* 
прибережних ділянок р. Гнилоп'ять належать до історич
ландшафтів, сформованих протягом .тисячоліть, і потребуючі 
збереження.

Однак, в останні роки стан водойми погіршується, 
пояснюється, в першу чергу, низьким потенціалом самоочище
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Потрібно взяти до уваги і вигідне фіз 
географічне положення міста, які у 
умови для розвитку багатогалузевого сіть 
промисловості в досліджуваному районі. Цей ф а п  
великої кількості скидів у водойму та її приток, л  ■ 
сфери, так і від промислових підприємств та місцевих 
така ситуація і зумовила необхідність у досліджеяиі 
двостулкових молюсків (Mollusca: Bivalvia) у річці Гнил п'ять 
приток. Прісноводні молюски є чутливими індикаторами об'єктів« 
навколишнього середовища та потребують детального досліджвІИ 
якісного та кількісного характеру [6].

Сьогодні основними учасниками водогосподарського комплексу 
басейну річки Гнилоп’ять та її приток є підприємства: виробничі 
управління житлово-комунальних та водоканалізаційних господарств 
(ТОВ «Комплекс екологічних споруд» міста Бердичева), 
машинобудування (завод «Прогрес» та підпорядкований йому 
санаторій «Пролісок»), ТОВ «Бердичівський хлібозавод», ПрАТ 
«Дніпровуд», автотранспортні підприємства, підприємства рибного 
господарства та агропромислового комплексу.

Варто відмітити, що деякі з них скидають зворотні води категорії 
«забруднені без очистки» прямісінько у водні об’єкти в межах басейну 
не санкціоновано у великих обсягах [2]. Не зважаючи на спад 
економіки регіону, зменшення обсягів виробництва, все ж існує 
проблема скидання недостатньо-очищених зворотних вод. Так, 
кількість забруднюючих речовин, що скидаються зі стічними водами, 
збільшується, не дивлячись на зменшення кількості самих стоків. 
Подекуди вода у водоймах зовсім стала непридатною для життя. Гостро 
постало питання розуміння ступеня деградації природніх водойм та їх 
відновлення до нормального стану. У багатьох випадках зрозуміти 
якою була водойма до трансформації її людиною дозволяє лише аналіз 
музейних експонатів та нечисленних літературних даних [1, с. 4: 5. 
с 10].

Не варто забувати і про гідроекологічний режим річки 
Гнилоп’ять, на який особливо вплинула її зарегульованість [7]. По всій 
довжині річки створено безліч ставків та побудовано близько 10 
гребель з водосховищами, однак технічний стан більшості з них 
потребує реконструкції. З них 7 знаходиться на території 
Бердичівського району.
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Нами у 2019-2020 рр. проведене еколого-фауніст^ 
дослідження прісноводних малакоценозів водойм Гнилог J 
Гнилоп’ятка, Гуйва. У водоймах Гнилоп’ять та її притока-« 
літературними даними [10] поширені представники двостулк і 
молюсків (Mollusca, Bivalvia) двох родин: перлівницеві (Unionida;- і 
кулькові (Pisidiidae). Вони є природними фільтраторами воші 
об’єктів, тому відіграють істотну роль у біологічному очищені водо| 
[1]. Перлівницеві — великі представники двостулкових МОЛЮСЯ 

водойм та водотоків, а кулькові — найдрібніші представники 
останні роки спостерігається збіднення видового складу двостулк с ы 
молюсків, а саме зниження чисельності та щільності поселеї 
популяцій даних представників, зникнення деяких видів у регіонах. : 
вони були помічені ще 15-20 років тому [10]. Тому вини», 
необхідність дослідження якісного та кількісного характеру видов;: 
розмаїття м’якунів на Бердичівщині.

При цьому перлівницеві (Unionidae) за результатами дослідже 
були виявлені у п’яти пунктах та представлені чотирьс « 
аборигенними видами: Unio pictorum Linnaeus, 1758, U. tumi.; 
Philipsson, 1788, Anodonta anatina Linnaeus, 1758, A. cygnea Linnaei 
1758 [4; 8], a кулькові роду Sphaerium було виявлено лише у да 
пунктах. При цьому помічено було такі види: S. rivicola (Lama-, 
1818), S. nitidum (Clessin, 1876). Найбільш кількісно S. rivicc 
представлений в p. Гнилоп’ятка (с. Рея), щільність поселення станов;: 
23-57 екз/м2 та S. nitidum в p. Гнилоп’ятка (с. Мирославка), щільніє 
котрого склала 9-14 екз/м2. Можливо, такі не значні знахід 
пояснюються їх дуже малими розмірами чи тим, що збори проводил;- 
лише в прибережній зоні. Представники інших родин у водоймі на 
помічені не були. В р. Гуйва виявлено U. pictorum, U. tumidus, 
anatina, A. cygnea, щільність населення склала 2-5 екз/м2. 
р. Гнилоп’ять було знайдено U. pictorum та A. anatina в кількості 2 
екз/м2, таким чином, можна констатувати дуже не високі показнг 
частоти трапляння та щільності населення молюсків.

Одним із обмежуючих чинників, які визначають можливії 
існування двостулкових молюсків Unionidae та Sphaerium у водойм 
є швидкість течії. Ці тварини віддають перевагу умовам швидкісні 
оліготипу: вони здебільшого оселяються на ділянках зі швидкістю те 
до 0,1 м/с.
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Аналіз результатів збору показав, що в басейні Гнилоп’яті в 
межах Бердичева найнижча частота трапляння м’якунів. Якість води у 
деяких місцях існування цих тварин може бути оцінена як задовільна 
(третій рівень), через зарегулювання стоку вона стала 
слабкопроточною, що спричинило несприятливий кисневий режим для 
існування м’якунів і призвело до скорочення придатних для їх 
існування місць [3].

Висновок. Отже, актуальність проведення екологічної оцінки 
стану басейну річки Гнилоп’ять не викликає сумнівів. Це є необхідним 
для подальшої розробки та прийняття рішень щодо подолання 
негативних наслідків екологічної ситуації, організації 
природоохоронної діяльності, що сприятиме поліпшенню не лише 
якості води у річці, а й покращить стан регіону в цілому.
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