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Ukrainian Monitoring System since 1995 

The Ukrainian network has 16 stations.  
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Ukrainian Monitoring System (Plan) 

111 станцій (надано до Мінприроди в лютому 2014) 
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Ukrainian Monitoring System since 1995 

80 Станцій (надано до Мінприроди в травні 20-14) 
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Ukrainian Monitoring System 

Stations categories: 
 1st rank – stations with sea water and bottom sediments 

(BS) and biota sampling for determination of the full 
complex of standard hydrophysical, hydrochemical and 
hydrobiological characteristic and pollution substances in 
water, BS and  biota; 

 2nd rank - stations with sea water sampling for 
determination of standard hydrochemical characteristic 
and pollutant substances in water; 

 3rd rank - stations with sea water sampling for 
determination of standard hydrochemical characteristic 
for investigation of euthrophication and hypoxia 
problems. 



6 

Задачі експедиційних досліджень 

 вивчення просторової мінливості гідрологічної структури вод і 
умов вертикального турбулентного масо - і теплообміну; 

 вивчення просторової мінливості вмісту біогенних елементів у 
водній товщі в зонах можливого розвитку евтрофікації і гіпоксії 
вод та районування акваторій за ступенем трофності; 

 вивчення просторової мінливості структурних і продукційних 
параметрів гідробіологічних спільнот (фіто - , зоопланктону, 
бентосу) у різних районах Чорного моря; 

 вивчення стану забруднення морського середовища токсичними 
речовинами, а також оцінка біологічних ефектів забруднення; 

 дослідження гранулометричного складу ґрунтів і оцінка якості 
донних відкладень; 

 дослідження процесів реседиментації донних відкладів та 
ареалів їх розповсюдження. 
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Гідрофізичні спостереження  

 - Дискретні вимірювання температури і солоності морської води на 
горизонтах 0, 5, 10, 20, 30, 50, 100 м, придонний і в шарі термоклину, з 
використанням термометрів ТГ і солеміра ГМ-65, і за допомогою 
комплексу "Катран" (АКВАСТАНДАРТ), з отриманням профілів 
розподілу температури і солоності від поверхні до дна; 

 - Вимірювання прозорості води за допомогою диска білого (Д ) у світлий 
час доби при хвилюванні моря не більше 4 -х балів; 

 - Відбір проб води на стандартних горизонтах 0, 5, 10, 20, 30, 50, 100 м, 
придонний і в шарі термоклину для визначення розчиненого кисню і рН; 

 - Відбір проб води на горизонтах 0 м і придонний для аналізу біогенних 
елементів; 

 - Відбір проб води 5л батометром Ніскина з горизонтів 0 м і нижня межа 
фотичного шару для гідробіологічних аналізів ; 

 - Відбір проб води 10л батометром Ніскина з поверхневого горизонту 
для аналізу забруднюючих речовин. 
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Гідрохімічні дослідження  

 станції 1-ої категорії - кисень, сірководень (за 
наявності), рН, амонійний азот, нітрити, нітрати, 
фосфати, кремній, Робщ., Nобщ., зависла у воді 
речовина на поверхневому і придонному горизонтах, 
кисень і рН на всіх стандартних горизонтах на всіх 
станціях; 

 станції 2-ої, 3-ої категорії - кисень, сірководень (за 
наявності), рН, фосфати, кремній на горизонтах 
поверхневий і придонний, а кисень і рН на всіх 
стандартних горизонтах на всіх станціях; 
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Гідробіологічні спостереження  
 - Відбір і консервація проб води об'ємом 2 л з фотичного шару 

(горизонти 0м і нижня межа фотичного шару за результатами 
вимірювання прозорості по диску Секкі) для дослідження 
фітопланктону в береговій лабораторії; 

 - Облов зоопланктону , малої сіткою Джеді в шарі 0 - дно і консервація 
проб для подальшого визначення в береговій лабораторії його видової 
різноманітності та кількісного складу; 

 - Відбір проб мейо- і макрозообентосу, проведення консервації проб 
для обробки в береговій лабораторії; 

 - Відбір і консервація проб мікрофітобентосу для подальшого 
визначення в береговій лабораторії його видового і кількісного складу; 

 - Відбір і заморожування проб макрофітобентосу (в морозильній камері 
при температурі мінус 18-20 оС) для подальшої їх обробки в береговій 
лабораторії; 

 - Відбір проб води з горизонту 0 м на станціях 1 -го розряду в світлий 
час доби з 6 до 11 і з 15 до 21 годин для визначення фотосинтетичних 
пігментів , фільтрація проби через фільтр СІНПОР - 45 мкм і зберігання 
фільтрів в морозильній камері при температурі мінус 18–20 оС, для 
подальшої обробки в береговій лабораторії. 

 Відбір проб придонної води виконується в 1 л скляні бутилі з 
герметичними кришками, а поверхневої води – в пластикові каністри, 
загальним об’ємом 40 л на станціях 1-го розряду для подальшого 
біотестування її якості в умовах берегової лабораторії. 
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Геоекологічні спостереження  

 Роботи включають відбір проб донних опадів донним 
черпаком "Океан-0,25". 

 Після підйому проби проводиться польовий опис 
опадів і їх літологічні характеристики, проводиться 
оцінка наявності процесів реседіментаціі донних 
відкладень 

 Проба ґрунту (масою не менше 300 г) упаковується в 
герметичний поліетиленовий пакет для подальшого 
визначення гранулометричного складу в береговій 
лабораторії.  
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Гідрометеорологічні 

спостереження  

 На всіх станціях виконуються 

визначення напряму та швидкості вітру, 

хмарності, а також спостереження за 

хвилюванням (візуально - напрямок та 

висота хвиль).  
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Дослідження забруднення 
морського середовища (вода)  

 Відбір проб води з горизонту 0 м на забруднюючі речовини 
(сума нафтових вуглеводнів, хлорорганічні пестициди, 
поліхлоровані біфеніли, органічний вуглець, токсичні метали) 
проводиться на станціях 1-ої та 2-ї категорій. 

 Відбір проб води з придонного горизонту на індикаторні 
поліцикличні ароматичні вуглеводні (ПАВ) виконується на 
станціях в районах газових родовищ. 

 Загальний обсяг проби води на забруднюючі речовини 
становить 10 л , в тому числі: 0,125 л - на важкі метали, 1,875 л - 
на С орг. і ПАВ, 3 л - на суму нафтових вуглеводнів, 5 л - на 
хлорорганічні сполуки. Після відбору проби води розливаються 
в підготовлену в береговій лабораторії посуд. Проби води на 
важкі метали консервують на судні для проведення подальшого 
аналізу в береговій лабораторії  
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Дослідження забруднення морського 

середовища (Д/В) 
 Відбір проб донних відкладень на забруднюючі речовини (сума НУ та 

індивідуальні ПАВ, хлорорганічні пестициди (ХОП), поліхлоровані 
біфеніли (ПХБ), феноли, органічний вуглець (Сорг.) і токсичні метали) 
проводиться на станціях 1-ої категорії. 

 Проба донних відкладень відбирається з верхнього 5 см шару і після 
відбору гомогенізується і ділиться дерев'яним шпателем на три 
частини: 

 Одна частина призначена для аналізу важких металів і упаковується в 
пластмасовий контейнер; 

 Друга частина призначена для визначення вмісту органічних 
забруднюючих речовин і упаковується в алюмінієву фольгу; 

 Маса донних відкладень для хімічних аналізів ЗР повинна становити не 
менше 100-200 г. Упаковані проби зберігають у морозильній камері при 
температурі мінус 18-20°С. 

 Третя частина донних відкладень призначена для визначення 
гранулометричного складу і упаковується в герметичний 
поліетиленовий пакет  

 На тих станціях, де в донних відкладеннях присутній макрозообентос 
(мідії і т.і., філофора), проводиться їх відбір для подальшого аналізу 
вмісту забруднюючих речовин. 
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Обробка матеріалів 

спостережень і звітність  
 Первинна обробка і технічний контроль отриманих матеріалів проводяться в 

рейсі згідно вимогам нормативних і регламентуючих документів для відповідних 
видів спостережень. 

 В тижневий строк після рейсу начальник експедиції представляє первинні 
матеріали і робочі журнали, які передаються в лабораторії, які курирують 
відповідні роботи, в 3-х денний термін після рейсу та оформлюються 
супровідними документами. 

 Послідуюча обробка матеріалів стандартних гідрофізичних і гідрохімічних 
спостережень виконується після експедиції у відповідних лабораторіях і, після 
обробки програмою «Океан» в тижневий строк представляються на електронних 
носіях у відділ інформаційного забезпечення, у відділ наукових досліджень 
морського середовища і прибережної полоси та відповідальному виконавцю 
робіт. Спеціальні види спостережень проводяться відповідно до методик, які 
прийняті в УкрНЦЕМ, 

 Дані спеціальних спостережень (хімічне забруднення, гідробіологія, геоекологія), 
які потребують обробки в берегових лабораторіях, повинні бути представлені на 
електронних носіях у відділ інформаційного забезпечення наукових досліджень 
не пізніше 3-х місяців після завершення експедиції. 
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Recommendations for Modification of BSIMAP:  

Optimistic and Realistic Scenarios   
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Status (waters) 

 According to the BSIMAP requirements, the media in the 
Black Sea, which are object to monitoring, include water, 
sediment and biota. The List of monitoring parameters is 
divided into 2 major groups: mandatory and optional. 

 For seawater the number of required parameters is 18 
(including 2-hydrological, 11 - hydrochemical, 4 - trace 
metals, and only one - TPHs, as a representative of 
organic pollutants) 

 In the table 1 below presented the list of parameters 
which should  be as mandatory 



Table 1. List of BSIMAP parameters for 

marine waters monitoring  

Parameters Optional 

Hydrochemistry 

Total Suspended Solids, 

(mg/l) 
+ 

Transparency according 

Secci disk, (m) 
+ 

Heavy Metals 

Zinc Zn, (μg/l) + 

Cobalt Co, (μg/l) + 

Arsenic As, (μg/l) + 

Nickel Ni, (μg/l) + 

Chromium Cr, (μg/l) + 
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Table 1. List of BSIMAP parameters for 

marine waters monitoring 

Pesticides 

DDT (ng/l) + 

DDD (ng/l) + 

DDE (ng/l) + 

DDT total, (ng/l) + 

α-HCH, alpha-

hexachlorocyclohexane, (ng/l) 
+ 

β-HCH, (ng/l) + 

γ-HCH, lindane, γ-

hexachlorocyclohexane, (ng/l) 
+ 

HCH total, (ng/l) + 

hexachlorobenzene, (ng/l) + 

heptachlor, (ng/l) + 

PCBs 

PCBs total, (ng/l) + 
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Status (sediments) 
 For sediments (Table 2) the required parameters are: 

description of sediment according to the EEA classification 
(yet does not indicate a mandatory implementation of 
granulometric analysis) and determination of the 
concentration of only a few mandatory parameters - TPHs 
and Phenols, and trace metals (Cd, Pb, Ni, and Hg). 

 This is in non-compliance with the present scientific 
understanding of pollution level evaluation needs and 
practices elsewhere employed. The sea-bed sediments are 
depositing environment and their chemical  

 composition does best reflect long-term impacts of natural 
and anthropogenic pressures on the sea. In this relation, 
surveys of characteristics of spatial distribution of pollutants in 
sea-bed sediments is a priority of a high scientific and 
practical importance while tracing anthropogenic loading on 
areas at risk  

 In the table 1 below presented the list of parameters which 
should  be as mandatory 
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Table 1. List of BSIMAP parameters for 

marine waters monitoring 

PAHs 

Naphtalene, (ng/l) + 

Acenaphthylene, (ng/l) + 

Fluorene, (ng/l) + 

Acenaphthene, (ng/l) + 

Phenanthrene, (ng/l) + 

Anthracene, (ng/l) + 

Fluoranthene, (ng/l) + 

Pyrene, (ng/l) + 

Benzo(a)anthracene, (ng/l) + 

Chrysene, (ng/l) + 

Benzo(b)fluoranthrene, (ng/l) + 

Benzo(k)fluoranthrene, (ng/l) + 

Benzo(a)pyrene, (ng/l) + 

Dibenzo(a,h)anthracene, (ng/l) + 

Indeno(1,2,3cd)pyrene, (ng/l) + 

Benzo(g,h,i)perylene, (ng/l) + 

+ 
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Table 2. List of BSIMAP parameters for 

marine sediments 

Parameters Mandatory Optional 

description of bottom sediments (EEA 

classification)   + 

M - Mud 
+ 

FS - Fine Sand 
+ 

MS - Middle Sand 
+ 

CS - Coarse Sand 
+ 

 G - Gravel 
+ 

 % of different size classes in total weight of BS 
+ 

Total Organic Carbon (dry weight, %) + 
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Table 2. List of BSIMAP parameters for 

marine sediments 
Parameters Mandatory Optional 

Trace Metals 

 
 
Aluminium Al, (μg/g) 
 

+ 

 
Zinc Zn, (μg/g) 

+ 

 
Cobalt Co, (μg/g) 

+ 

 
Arsenic As, (μg/g) 

+ 

 
Copper Cu, (μg/g) 

+ 

 
Cadmium Cd, (μg/g) + 

 
_ 

Lead Pb, (μg/g) + _ 

Nickel Ni, (μg/g) 

+ 

_ 

 
Chromium Cr, (μg/g) 

+ 

 
Mercury Hg, (μg/g) 

+ 

_ 
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Table 2. List of BSIMAP parameters for 

marine sediments 
Parameters Mandatory Optional 

Pesticides 

 
DDT (ng/g) 

+ 

 
DDD (ng/g) 

+ 

 
DDE (ng/g) 

+ 

 
DDT total, (ng/g) 

+ 

 
α-HCH, alpha- 
 
hexachlorocyclohexane, (ng/g) 

+ 

 
β-HCH, (ng/g) 

+ 

 
γ-HCH, Lindane, γ- 
 
hexachlorocyclohexane, (ng/g) 

+ 

 
HCH total, (ng/g) 

+ 

 
Hexachlorobenzene, (ng/g) 

+ 
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Table 2. List of BSIMAP parameters for 

marine sediments 

Parameters Mandatory Optional 

PCBs 

Individual PCBs (18, 28, 

31, 52, etc.), (ng/l) 
+ 

PCBs total, (ng/l) + 

Petroleum Hydrocarbons + Phenols 

Total Petroleum 

Hydrocarbons, (μg/g) 

+ 

Phenols, (μg/g) + 
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Table 2. List of BSIMAP parameters for 

marine sediments 
Parameters Mandatory Optional 

PAHs 

 
Naphtalene, (ng/g) + 

 
Acenaphthylene, (ng/g) + 

 
Fluorene, (ng/g) + 

 
Acenaphthene, (ng/g) + 

 
Phenanthrene, (ng/g) + 

 
Anthracene, (ng/g) + 

 
Fluoranthene, (ng/g) + 

 
Pyrene, (ng/g) + 

 
Benzo(a)anthracene, (ng/g) + 

 
Chrysene, (ng/g) + 

 
Benzo(b)fluoranthrene, (ng/g) + 

 
Benzo(k)fluoranthrene, (ng/g) + 

 
Benzo(a)pyrene, (ng/g) + 

 
Dibenzo(a,h)anthracene, (ng/g) + 

 
Indeno(1,2,3cd)pyrene, (ng/g) + 

 
Benzo(g,h,i)perylene, (ng/g) + 
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Table 3. List of BSIMAP parameters for 
biota samples 

(Objects of investigations - meat of Bivalves, Anchovies, 

Sprat, Turbot, Horse mackerel)  
Parameters Mandatory Optional 

Trace Metals 

Cd + 

Cu + 

Hg + 

Pb + 

OCPs&PCBs 

DDT + 

DDD + 

DDE + 

Lindane + 

PCBs + 



27 

Recomendations 

 Taking into consideration the fact that a few laboratories 
only in the Black Sea coastal countries perform studies 
on biota contamination, in the revised BSIMAP, at this 
stage, the List of parameters for biota contamination and 
the target organisms can be kept until this kind of 
monitoring is properly developed. 

 It should be noted that you should not be limited to a list 
of fish specified in BSIMAP. Participating countries can 
take and analyse those species that have commercial 
value and are used as food. 

 In addition, it is imperative to include the mussels as an 
indicator of the quality of the marine environment in their 
habitats 
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Conclusion 
 Thus, in its domain ‘pollution’ BSIMAP does not arrange for a proper 

monitoring, which would allow the parties to the Bucharest 
Convention to correctly identify level of pollution in their national 
waters and take necessary measures for its reduction. Surely, 
BSIMAP (2006-2011) took into consideration the capacities of the 
BS coastal states and the national monitoring practices, which rarely 
include sediment analysis. However, the BSIMAP revision should 
take into consideration this serious gap and call for increase in 
number of mandatory parameters in the monitoring of the sea-bed. 
The evaluation of the present infrastructure/equipment of the 
EMBLAS beneficiary countries showed capacity of certain state or 
private laboratories to carry out sediment monitoring complying with 
international standards. Upon provision of funding, this kind of 
monitoring can well be made part of the regular Black Sea 
observations. And this should be perceived looking for cost-
efficiency and outlining areas of concern as well as the needful 
frequency of observations for the priority parameters (case-specific 
for the waters of each BS country can be the choice of parameters, 
as the pollution nature differs depending on the sources).  
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Thank you very much !!!  


